جلد /1شماره /1بهار و تابستان  – 1931صفحات 92-29

نشریه تازهها در میکروبشناسی دامپزشکی
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 -1باشگاه پژوهشگران جوان و نکبگان ،واحد شهرکرد ،دانشگاه زاد اسالمی ،شهرکرد
 -2دانشجوی دکتری حرفهای دامپزشکی ،دانشکده دامپزشکی ،واحد شهرکرد ،دانشگاه زاد اسالمی ،شهرکرد
دریافت مقاله 6 :تیر  ،1317بازنگری 3 :مرداد  ،1317پذیرش نهایی 21 :شهریور 1317

چکیده
گونااههااای اسااینتوباکتر دارای انتشااار وس ایعی بااوده و همچن این فر ایاتی در خصااوض انتقااال ای ان باااکتری از مااواد
غااذایی بااه انسااان نیاز وجااود دارد .تکااممااره همااواره در زمااره پرمصاار تاارین و غنایتاارین مناااب غااذایی بشاار باهشاامار
ماایرود .ایاان مطالعااه ،بااه منظااور ارزیااابی شاایوع و مقاوماات نتاایبیااوتیکی اسااینتوباکتر بومااانی در تک اممااره بااومی و
صنعتی انجا شاد .در ایان راساتا ،مجماوع  111نموناه تکامماره باومی و صانعتی از شهرساتانهاای اساتان ،هارمحاال و
بکتیاری جما وری شاد .از پوساته و محتویاات نهاا جمعااع 211نموناه تهیاه و مطاابق روش اساتاندارد ،پا

از کشات در

محای هااای اختصاصای از نظاار حضااور اسااینتوباکتر بومااانی مااورد بررسای قاارار گرفتنااد .کلنایهااای مشااکو

باه منظااور

تعیین هویات قطعای تحات زماون  PCRقارار گرفتناد .از  211نموناه پوسات و محتویاات تکامماره 2 ،نموناه ( 1درصاد)
لااوده بااه اسااینتوباکتر بومااانی تشااکیه داده شاادند .پا

از انجااا تساات نتایبیاوگرا مشااکه شاد کااه هاار دو ایزولااه

ماااورد زماااون نسااابت باااه نتااایبیوتیااا هاااای تتراساااایکلین و جنتامایساااین مقااااو  ،نسااابت باااه تاااریمتاااوپریم
سیپروفلوکساس این ی ا
ایزوله نیمهحساا

ایزولااه مقاااو و ی ا

بودناد .بار اساا

ایزولااه نیمااهحسااا

و نساابت بااه کاربنس ایلین ی ا

ایزولااه حسااا

و یا

شاواهد موجاود ،لاودگی تکامماره باه اساینتوباکتر بوماانی عمادتاع از طریاق عوامال

محیطی و لودگیهای ثانویاه رش مایدهاد .عاد توجاه باه نکاات ز در طاول پروساه تولیاد ،عر اه ،نگهاداری و مصار
تکممره میتواند منجر به انتقال باکتری به مصر کنناده گاردد .لاذا باه نظار مایرساد باا پاایش باه موقا و رعایات نکاات
بهداشتی در کلیه مراحل فو  ،میتوان از انتقال لودگی به انسان جلوگیری به عمل ورد.

واژگان کلیدی :اسینتوباکتر بومانی ،تکم مره ،مقاومت نتیبیوتیکی

* پست الکترونی

نویسنده مسئول مکاتبهebrahimrahimi55@yahoo.com :

زهرا حصیری و همکاران

برخاای مااوارد گزارشاااتی مبناای باار جداسااازی ایاان

مقدمه
گساااترش روزافااازون ساااویههاااای مقااااو باااه
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ارگانیسم از مواد غذایی نیز به ،شم میخورد.

نتاایبیوتیاا  ،یکاای از معضااالت بهداشااتی اساات کااه

امااروزه بیماااریهااای منتقلااه از راه غااذا ،یکاای از

باعااا شااده اساات تعااداد نت ایبیوتی ا هااای م ارثر و در

مشاااکالت اصااالی بهداشاااتی و از عوامااال خساااارات

در درمااان ایاان عفونااتهااا کاااهش یابااد (.)1

اقتصااادی در ب این کشااورهای صاانعتی و غیرصاانعتی بااه

دسااتر
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اسااااینتوباکترها کوکوباساااایلهااااای گاااار منفاااای،

شاامار ماایرود ( .)8در حااال حا اار بااا افاازایش سااری

غیرمتحاار  ،اکساایداز منفاای ،فرصاات طلااب ،هااوازی

جمعیاات و احتیااا روزافزوناای کااه بااه مااواد غااذایی و

اجباااری و معمااو کپسااولدار هسااتند کااه توانااایی

باااأخه مااواد پروتئیناای احسااا

ماایشااود ،تااگمین

تکمیاار نداشااته و زناادگی در محاای هااای مرطااوب را

نیازهااای غااذایی انسااانهااا در درجااه اول اهمیاات در

تاارجی ،ماایدهنااد و باار روی محاای هااای معمااولی

جوام بشاری قارار گرفتاه اسات .تکامماره هماواره باه

زمایشااگاهی بااه سااانی رشااد م ایکننااد .از مهاامتاارین

عنااوان یاا

منباا پااروتئین حیااوانی در تغذیااه انسااان

گونههای این جان  ،اساینتوباکتر بوماانی اسات کاه باه

مااورد اسااتفاده قاارار گرفتااه اساات و بااا توجااه بااه اینکااه

عنااوان یکای از عواماال مهاام عفونااتهااای بیمارسااتانی از

فر اایاتی در خصااوض حضااور اسااینتوباکتر بومااانی در

قبیاال پنومااونی ،سااپتی ساامی ،مننژیاات ،اناادوکاردیت،

مااواد غااذایی نیاز وجااود دارد ،جداسااازی ایان ارگانیساام

عفونااتهااای دسااتگاه ادراری ،پوسااتی و زخاام جراحاای

از تکممره نیز میتواند امری محتمل به نظر برسد.

شااناخته شااده اساات ( .)4 ،3 ،2اسااینتوباکتربومااانی بااه

افااازایش مصااار

نتااایبیوتیااا هاااا در ساااط،

عواماال ااد میکروب ای مقاوماات فااراوان نشااان م ایدهااد

مرغااداریهااا عماادتاع موجااب پیاادایش مقاوماات ااد

که این مقاومت مایتواناد اتای و یاا از طریاق باهدسات

میکروبای در پااتوژنهاای احتماالی موجاود در گوشاات و

وردن عواماال ژنتیک ای مقاوماات باشااد .اکااار سااویههااای

تکممره مایشاود ،کاه باه صاورت یا

معضال جهاانی

اساینتوباکتر بوماانی باه مپایسایلین ،موکسایساایلین،

مطاارح ماایباشااد ( .)1توجااه بااه ایاان کااه در صااورت

اسااید ،پناایساایلین ااد اسااتافیلوکوکی،

مصاار مااواد غااذایی لااوده بااه اسااینتو باااکتر بومااانی

سفالوسپوریهای باا طیاف وسای (باه جاز سافتازیدیم و

مقاااو بااه نتاایبیوتیاا

توساا انسااان ،امکااان ایجاااد

ساااافپیم) ،تتراسااااایکلین ،ماکرولیاااادها ،ریفااااامپین و

مقاوماات دارویاای در شااکه مصاار کننااده نی از وجااود

کلرامفنیکااااال مقااااااو هساااااتند .مقاومااااات باااااه

دارد ،لاااذا در مطالعاااه حا ااار باااه ردیاااابی حضاااور

بتا کتامازهااای غیرکارباااپنمی در ایاان باااکتری بااهطااور

اسااینتوباکتر بومااانی در تکااممااره بااومی و صاانعتی و

بساایار شااایعی بااا تولیااد باایش از حااد سفالوسااپوریناز

بررساای میاازان مقاوماات نتاایبیااوتیکی ایاان باااکتری

همراه است .مقاومات باه عوامال اد میکروبای در میاان

پرداخته شده است.

ایزولااههااای کلینیکاای در درمااان عفونااتهااا اخااتالل

مواد و روشها

کالو نیاا

ایجااد کاارده و همچنااین مایتوانااد اثاار ناخوشااایندی باار

مطالعااه بااه روش مقطع ای -توص ایفی بااوده و باادین

روی نتااای کلینیکای و هزینااههااای درمااانی بگااذارد (، 5

منظااور در بااازه زمااانی تابسااتان  1316تااا زمسااتان 16

 .)6اسااینتوباکتر بومااانی انتشااار وساایعی در طبیعاات

از منااااطق مکتلاااف اساااتان ،هارمحاااال و بکتیااااری،

داشااته و در خااا  ،ب و زبالااه موجااود اساات .همچن این

 111نمونااه تکااممااره ،شااامل  51نمونااه تکااممااره

گااااهی از پوسااات و یاااههاااای مکااااطی و ترشاااحات

صنعتی و  51نموناه تکامماره باومی جما وری گردیاد

انساانهااا و محاای بیمارساتان جاادا شااده اساات ( .)7در

(جاادول شااماره  .)1نمونااههااا جهاات بررساای میاازان

ارزیابی میزان شیوع و مقاومت آنتی ...

لااودگی بااه اسااینتوباکتر بومااانی در شاارای سااترون بااه

روش  PCRمورد ارزیاابی قارار گرفات .باه منظاور تگییاد

زمایشااگاه بهداشاات مااواد غااذایی دانشااگاه زاد اسااالمی

قطعاای هویاات ایاان باااکتری ،مطااابق روش  Turtonو

واحااد شااهرکرد منتقاال شاادند .از پوسااته و محتویااات

همکاااااران ،از زمااااایش

نهاااا جمعااااع  211نموناااه تهیاااه و از نظااار حضاااور

پرایمرهاااااااااااااااااای 5ʹ-

اسااینتوباکتر بومااانی مااورد ارزی اابی قاارار گرفتنااد .باادین

ʹ TAATGCTTTGATCGGCCTTG-3و

منظااور ،ابتاادا توساا سااوا اسااتریل از سااط ،پوسااته

ʹ TGGATTGCACTTCATCTTGG-3اسااااااااااتفاده

تکمهاا نموناهگیاری انجاا و باه محای نوترینات بارا

شااااد .ایاااان ژن در دمااااای واسرشااااتی  14درجااااه

انتقااال یافاات .سااپ  ،سااط ،تکاامهااا بااه وساایله اتااانول

سااانتیگااراد بااه ماادت  3دقیقااه 35 ،ساایکل در 14

 16درصااد ااد عفااونی و پوسااته هک ای نهااا بااا قیچ ای

درجااه سااانتیگراد بااه ماادت  45ثانی اه ،و دمااای اتصااال

اسااتریل شکسااته شااده و متعاقباااع محتویااات هاار تکاام

 57درجااه  45ثانیااه ،دمااای باااز شاادن  72درجااه 1

توس ا سااوا اسااتریل مکلااو و بااه مح ای نوتریناات

دقیقه و دماای بااز شادن نهاایی  72درجاه ساانتیگاراد

باارا انتقااال یافتااه و در دمااای 37درجااه بااه ماادت 24

به مدت  5دقیقه ،تکایر شد (.)11

F:
5ʹ-

R:

در اداماااه باااه منظاااور بررسااای میااازان مقاومااات

اسااتریل از هاار لولااه ،نمونااه برداشاات و بااه محاای

نتایبیاوتیکی سااویههااای جاادا شااده ،بااه روش دیس ا

م کااانکی گااار و بااالد گااار بااه روش خطاای کشاات

دیفیاااوژن و مطاااابق روش  CLSIاقااادا شاااد .بااادین

داده و پلیااتهااا بااه ماادت  24-48ساااعت در دمااای 37

ترتیب کاه در ابتادا سوسپانسایون بااکتریهاای تعیاین

از رشاد باااکتری

از انکوباسااایون در  47درجاااه

درجاه ساانتیگاراد انکوباه شادند .پا

هویااات شاااده ،پااا

بر روی محای هاای کشات و انجاا رناگ میازی گار و

سانتیگاراد و رسایدن باه کادورت نایم ما

مشاااهده باساایل و کوکوباساایلهااای گاار منفاای ،تساات

روش کشاات ،مناای روی محاای مااولر هینتااون گااار

اکساایداز انجااا گرفاات .در مرحلااه بعااد نمونااههااای

طباااق دساااتورالعمل  CLSIپکاااش و دیسااا گاااذاری

اکساایداز منفاای بااا اسااتفاده از تسااتهااای بیوشاایمیایی

انجااا شااد و سااپ

بااه ماادت  23ساااعت درانکوباااتور

ماننااد کشاات باار روی محاای م کاانکی گااار ،رشااد در

نگهداری شده و قطار هالاه عاد رشاد انادازهگیاری و باا

دمای  42درجه ساانتیگراد ،تسات سایترات و کشات بار

جاادول  CLSIمقایسااه شااد ( .)11نتاایبیوتیاا هااای

روی محاای حاااوی قنااد گلااوکز بررسااه شااده و حضااور

مااورد مطالعااه شااامل تتراسااایکلین ،جنتامایس این ،تااری

اسااینتوباکتر بومااانی تشااکیه داده شااد .در ادامااه بااه

متوپریم ،سیپروفلوکساسین و کاربنسیلین بود.

منظور تایید قطعای حضاور ایان بااکتری ،هار نموناه باه

جدول  -1شیوع اسینتوباکتر بومانی در تخممرغ دام چهارمحال و بختیاری بر اسا
نوع نمونه

روش PCR

تعداد نمونه

تعداد نمونه مابت

پوسته تکممره بومی

51

1

محتویات تکممره بومی
پوسته تکممره صنعتی
محتویات تکممره صنعتی
مجموع

51
51
51
211

1
 4( 2درصد)
1
 1( 2درصد)

فارلناد باه

37
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ساعت گرمکاناهگاذاری گردیاد .در اداماه ،توسا ساوا

PCR

در حضااااور زو

زهرا حصیری و همکاران

پاا

نتایج

38

از تگییااد حضااور اسااینتوباکتر بومااانی در دو

در ایاان مطالعااه ،مجمااوع  111نمونااه تکممااره از

نمونه پوساته تکمماره صانعتی ،مقاومات نتایبیاوتیکی

نظاار حضااور اسااینتوباکتر بومااانی مااورد ارزیااابی قاارار

نها مورد بررسای قارار گرفات .بار اساا

نتاای حاصال

گرفاات .در ادامااه از روش کشاات و  PCRجهاات تگییااد

از تساااات حساساااایت نتاااایبیااااوتیکی ،مقاوماااات

قطعاای حضااور ایاان باااکتری اسااتفاده شااد ،سااپ

نتیبیوتیکی ایزولههاای اساینتوباکتر بوماانی نسابت باه
انادازهگیاری شاده و مشاکه شاد کاه

نتیبیوتی
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مقاومات نتاایبیاوتیکی نهااا ماورد بررساای قارار گرفاات.

پن

باار پایااه زمایشااات میکروباای و زمااون  ،PCRحضااور دو

هر دو ایزوله ماورد زماون نسابت باه نتایبیوتیا هاای

باااکتری ( 1درصااد) اسااینتوباکتر بومااانی بااه تگییااد

تتراساااایکلین و جنتامایساااین مقااااو  ،نسااابت باااه

نهاااایی رساااید .هااار دو ایزولاااه مابااات از پوساااته

ایزولااه مقاااو و

تریمتااوپریم سیپروفلوکساسااین یاا
ایزولااه نیمهحسااا

تکممااارههاااای صااانعتی جااادا شاااده ( 4درصاااد) و

یا

محتویااات تکممااره صاانعتی و نمونااههااای پوسااته و

ایزولاااه حساااا

محتویااات تکاامماارههااای بااومی فاقااد لااودگی گاازارش

جاادول  2و ااعیت مقاوماات نتیبیااوتیکی جدایااه را بااه

شاادند .نتااای و ااعیت لااودگی نمونااههااا در جاادول 1

طور خالصه نشان میدهد.

و یااا

و نساابت بااه کاربنساایلین یا
بودناااد.

ایزولاااه نیمهحساااا

ورده شده است.
جدول  -2مقاومت منتیبیوتیکی جدایه اسینتوباکتر بومانی جداسازی شده از تخممرغ
نتیجه
حسا
نیمه حسا
مقاو
مجموع

نتیبیوتی
تتراسایکلین
111
111

جنتامایسین
111
111

تریمتوپریم
51
51
111

مقااااو و یااا

بحث و نتیجهگیری
با توجه باه اهمیات اساینتوباکتر بوماانی و باه اثباات

سیپروفلوکساسین
51
51
111

ایزولاااه نیماااهحساااا

کاربنسااایلین یااا

ایزولاااه حساااا

کاربنسیلین
51
51
111

و نسااابت باااه
و یااا

ایزولاااه

بودناد (جادول  .)1اساینتوباکتر بوماانی در

رساایدن مقاوماات ن نساابت بااه بساایاری از عواماال

نیماهحساا

نتاایبیااوتیکی بازدارنااده ،در ایاان مطالعااه بااه بررساای

دهه اخیار عامال بسایار مهمای جهات باه وجاود وردن

حضااور ایاان باااکتری در تکااممااره بااومی و صاانعتی

عفوناتهاای بیمارساتانی باه خصاوض در بکاشهاای

پرداختااه و میاازان مقاوماات نتاایبیااوتیکی ایزولااههااای

مراقبات ویاژه بیمارساتانهاسات .هماانطاور کاه گفتاه

جداسااازی شااده مااورد بررساای قاارار گرفاات .از 211

شد ،در سالهای گذشاته گوناههاای اساینتوباکتر نسابت

نموناااه پوسااات و محتویاااات تکمماااره 2 ،نموناااه (1

باه اکاار نتایبیوتیا هاا مقااو گردیاده و ساویههاای

درصااد) لااوده بااه اسااینتوباکتربومانی تشااکیه داده

اسینتوباکتر بومانی باا مقاومات دارویای ،ندگاناه نیاز باه

شدند .پا

از انجاا تسات نتایبیاوگرا مشاکه شاد

کاااه هااار دو ایزولاااه ماااورد زماااون نسااابت باااه

تعدد گزارش شده است.
طبااااق گزارشاااای در سااااال ،2115

Shaykh

نتاایبیوتی ا هااای تتراسااایکلین و جنتامایسااین مقاااو ،

 Bayglooو همکاااارانش از بکاااش  ICUبیمارساااتانی در

ایزولااه

اصفهان  81نموناه عفاونی از بیماارانی کاه د،اار عار اه

نسابت بااه تااریمتااوپریم سیپروفلوکساسااین یا

ارزیابی میزان شیوع و مقاومت آنتی ...

دادنااد .از مجمااوع  81نمونااه مااورد بررساای تعااداد 11

حاصااله از مطالعااهای در سااال  ،2115از مجمااوع 121

ایزولااه ( 12/5درصااد) اسااینتو باااکتر شناسااایی شااد کااه

ایزوله جداساازی شاده از بیمااران بیمارساتانی در شار

هااار  11ایزولاااه اساااینتوباکتر بوماااانی باااوده و دارای

،ااین ،تعااداد  53( 64درصااد) نمونااه دارای مقاوماات

مقاوماات دارویاای ،ندگانااه بودنااد ( .)12نتااای ایاان

دارویی ،ندگانه نسبت به نتایبیوتیا هاای ایمایپانم،

مطالعاااه باااا نتاااای مطالعاااه حا ااار از نظااار مقاومااات

جنتامایسااین ،مپاایساایلین  -سااولباکتا  ،ساافتازیدیم و

نتاااایبیااااوتیکی مشااااابهت دارد .در سااااال 1314

سیپروفلوکساساااین بودناااد ( Wayne .)15و همکاااارانش

مطالعااهای توساا توکاال و ممتاااز باار روی  121نمونااه

در سااال  2116پژوهشاای در راسااتای ارزیااابی میاازان

ایزولااه اسااینتوباکتر بومااانی جاادا شااده از عفونااتهااای

حساساایت ااد میکروباای اسااینتوباکتر بومااانیهااای

بااالینی انجااا شااد .باار طبااق نتااای حاصاال از ایاان

جداساااازی شاااده از بیمااااران دو بیمارساااتان واقااا در

مطالعاااه ،بیشاااترین مقاومااات باااه نتااایبیوتیااا

ل

تتراساااایکلین باااا فراوانااای  11/11درصاااد و بیشاااترین

ایاان مطالعااه ،از مجمااوع  38نمونااه مااورد بررساای ،سااه

حساسااایت باااه نتااایبیوتیااا هاااای کلرامفنیکااال،

،هار نمونهها به ایمایپانمهاا و ماروپنمهاا مقااو باوده

نیتروفورانتاااوئین و ماااروپنم باااا فراوانااای  1/65درصاااد

و تمااامی نمونااههااا نساابت بااه سیپروفلوکساسااین و

مشااااهده شاااد ( .)13از مقایساااه نتیجاااه مطالعاااه

لووفلوکساسااااین و هاااار ،هااااار نتاااایبیوتیاااا

فااو الااذکر و مطالعااه حا اار مایتااوان برداشااتی همسااو

سفالوسااپورینی مااورد مطالعااه مقاوماات نشااان دادنااد

داشاات .در مطالعااه دیگااری کااه در س اال  1313توس ا

( .)16نتااای مطالعااه فااو بااا مطالعااه حا اار کااامال

نورمحماادی و همکاااران در شااهرکرد انجااا شااد ،تعااداد

همکاااوانی داشاااته و حااااکی از وجاااود ساااویههاااای

 111ایزولاه اساینتوباکتر بوماانی از بکاشهاای مکتلاف

اسااینتوباکتربومانی مقاااو بااه نتاایبیوتیاا

سه بیمارساتان موزشای واقا در شاهرکرد جداساازی و

مکتلااف جهااان ماایباشااد .در سااال  2118مطالعااهای در

ماورد

ن حاااکی از مقاوماات

میزان حساسیت نها نسابت باه  12نتایبیوتیا

نجلا

انجااا دادنااد .باار طبااق گزارشااات حاصاال از

عاارا صااورت گرفاات کااه نتااای

در مناااطق

مطالعااه قاارار گرفاات .بررساای مقاوماات نتاایبیااوتیکی

صد درصادی هار  112ایزولاه ماورد مطالعاه نسابت باه

ایزولهها نشاان داد کاه بیشاترین مقاومات باه ترتیاب در

جنتامایساااااین و سیپروفلوکساساااااین و حساسااااایت

براباار نتاایبیوتیاا هااای ساافتازیدیم ( 14درصااد)،

صددرصاادی نهااا نساابت بااه کلیسااتین بااود ( .)17از

سفوتاکساااایم ( 13درصااااد) ،ساااافپیم ( 11درصااااد)،

مقایسااه نتااای مطالعااه فااو الااذکر و تحقیااق حا اار

سیپروفلوکساساااین ( 81درصاااد) ،نورفلوکساساااین (87

ماایتااوان ،نااین نتیجااه گرفاات کااه اگر،ااه در میاازان

درصااد) ،ایماایپاانم ( 86درصااد) ،جنتامایسااین (85

مقاومت نتیبیاوتیکی ایزولاههاای ماورد بررسای در هار

درصاااد) ،توبرامایسااان ( 67درصاااد) و میکاساااین (65

دو مطالعه تفااوتهاایی وجاود دارد اماا در زمیناه وجاود

درصااد) بااوده و بیشااترین حساساایت در براباار نتاای

مقاوماات نتاایبیااوتیکی در سااویههااای اسااینتوباکتر

بیوتیاا هااای کلیسااتین ( 76درصااد) و مپاای ساایلین

بومااانی مااورد ارزیااابی در هاار دو کشااور عاارا و ایااران

سااولباکتا ( 71درصااد) گاازارش شااد .همچنااین 13

و ااعیت نگااران کننااده و کمااابیش مشااابهی مشاااهده

درصااد از ایزولااههااا مقاوماات نتاایبیااوتیکی ،ندگانااه

میشود.

داشااتند ( .)14نتیجااه مطالعااه مااذکور و مطالعااه حا اار
مریااد یکاادیگر بااوده و بااه اهمیاات جلااوگیری از ایجاااد

محااای غیااار جاااانوری نیاااز از لحاااا وجاااود
اساینتوباکتر بومااانی مااورد بررساای قارار گرفتااه اساات.
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رافعااای و همکاااارانش در ساااال  ،2115پژوهشااای در

سیپروفلوکساسااین  2/5درصااد و مقاوماات بااه کلیسااتین

زمیناااه اپیااادمیولوژی اساااینتوباکتر بوماااانی در ماااواد

و تتراساااایکلین  5درصاااد گااازارش شاااد .باااه بیاااان

غااذایی و دا هااای کشااور لبنااان بااه انجااا رساااندند .در

مشااکهتاار ،مقاوماات بااه کلیسااتین و تتراسااایکلین در

ایاان راسااتا  73نمونااه ب 51 ،نمونااه خااا  37 ،نمونااه

یا

ایزولااه جاادا شااده از گوشاات گوساااله ،مقاوماات بااه

شاایر خااا گاااو 51 ،نمونااه گوشاات خااا گاااو 7 ،نمونااه

تتراساااایکلین در دو ایزولاااه جااادا شاااده از گوشااات

پنیاار و  371حیااوان مااورد مطالعااه قاارار گرفتنااد6/1 .

بوقلماااااون و مقاومااااات باااااه سیپروفلوکساساااااین و

درصاااد از نموناااههاااای ب 2/7 ،درصاااد از نموناااههای

ساافتازیدیم فقاا در ایزولااههای جاادا شااده از گوشاات

شاایر 8 ،درصااد از نمونااههااای گوشاات 14/3 ،درصااد از

مااره مشاااهده شااده و مقاااومتی نساابت بااه کارباااپنم و

نموناااههاااای پنیااار و  7/7درصاااد از حیواناااات ماااورد

جنتامایساااین گااازارش نشاااد ( .)11مقایساااه نتاااای

ارزیااابی ،لااوده بااه اسااینتوباکتر بومااانی گاازارش شاادند

مطالعااه مااذکور و مطالعااه حا اار نشااان ماایدهااد کااه

(.)18

اگر،ااه میاازان شاایوع اسااینتوباکتر بومااانی در گوشاات

در مطالعااااااهای کااااااه در زمینااااااه وجااااااود

کشور سوئی

بایش از تکامماره ایاران باوده اسات اماا

اساااینتوباکتربومانی بااار روی گوشااات خاااا در کشاااور

ایزولههاای جداساازی شاده از ایزولاههای ماورد مطالعاه

سااوئی

انجااا پذیرفتااه اساات Lupo ،و همکااارانش در

در این کشاور میازان مقاومات بسایار انادکی نسابت باه

سااوئی

 248نمونااه گوشاات خااا را در بااازه زمااانی

نتاای بیوتی ا هااا نشااان دادنااد ،در حااالی کااه باار طبااق

نااوامبر  2112تااا ماای 2113جم ا وری کاارده و از نظاار

مطالعه حا ر اگر،اه ایان ارگانیسام در تکامماره ایاران

حضااور اسااینتوباکتر بومااانی مااورد زمااایش قاارار دادنااد.

شیوع فراوانای نداشاته اسات اماا ایزولاههاای جداساازی

ایاان نمونااههااا شااامل  51نمونااه گوشاات گوساااله51 ،

شده مقاومت باا یی نسابت باه نتایبیوتیا هاای رایا

نمونه گوشات گااو 51 ،نموناه گوشات خاو  14 ،نموناه

از خود نشان دادناد کاه ایان مساگله مایتواناد باه دلیال

گوشاات مااره و ،هااار نمونااه گوشاات بوقلمااون بااود .از

تجویز ناصاحی ،نتایبیوتیا

در مرغاداریهاا و یاا طای

مجمااوع ایاان  248نمونااه ،بااه طااور کلاای  62نمونااه (25

نشاادن دوره پرهیااز از مصاار  ،در ایااران باشااد .همااانطور

درصد) از نظر حضاور اساینتوباکتر بوماانی تگییاد شادند.

کاه مشااهده شاد ،میازان مقاومات باه نتایبیوتیا

در

باه طاور دقیاق 43 ،نموناه گوشات ماره ( 45/7درصااد)،

باین ساویههاای اساینتوباکتر بوماانی ماورد مطالعاه در

هاار ،هااار نمونااه گوشاات بوقلمااون (111درصااد)1 ،

این تحقیق ،با بعضای از مطالعاات مشاابه دیگار در نقاا

نمونااه گوشاات گوساااله (18درصااد) ،سااه نمونااه گوشاات

مکتلااف جهااان و ایااران از لحااا درصااد مقاوماات

( 6درصااد)

متفاوت است .ایان اختالفاات مایتوانناد ناشای از توزیا

گاااو ( 6درصااد) و سااه نمونااه گوشاات خااو

لااوده بااه اسااینتوباکتر بومااانی بودنااد .در ادامااه31 ،

متفاوت ژن مقاومات باه نتای بیوتیا هاای مکتلاف در

ایزولاااه اساااینتو بااااکتر بوماااانی ،شاااامل  24نموناااه

مکاانهاای مکتلاف و یاا مربااو

بااه تفااوت در نحااوه

جداسااازی شااده از گوشاات مااره ،هشاات نمونااه گوشاات

تجااویز و همچنااین تفاااوت در نااوع نتاایبیوتیاا هااای

گوسااااله، ،هاااار نموناااه گوشااات بوقلماااون ،دو نموناااه

تجااویزی و رایاا در نقااا مکتلااف دنیااا باشااد ،امااا

گوشاات گاااو و یاا

نمونااه گوشاات خااو

بااه منظااور

مو ااوع مشااتر

در بااین تمااا ایاان تحقیقااات،
در

تشکیه میزان مقاومات نتایبیاوتیکی انتکااب و ماورد

گساتردگی زیااد ساویههاای مقااو باه نتایبیوتیا

زمااایش قاارار گرفتنااد .از مجمااوع  31ایزولااه ،مقاوماات

جهان اسات کاه نشااندهناده خطار باالقوه اساینتوباکتر

باااااه پیپراسااااایلین ،تازوباکتاااااا  ،سااااافتازیدیم و

بومااانی مقاااو بااه نتاایبیوتیاا

در دنیااا ماایباشااد.

... ارزیابی میزان شیوع و مقاومت آنتی

اساتفاده بادون محاسابه از نتایبیوتیا هاا و ساهولت
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در طیااور معمااو ع بااه منظااور

اسااتفاده نتاای بیوتیاا

 جهاات.)21( گساترش ژن مقاوماات را در نظار داشات

 باااا توجاااه باااه افااازایش روز افااازون.درماااان اسااات

جلاوگیری از ایجااد مقاومات در ساروتیپهای مکتلاف

مقاوماااتهاااای نتااای بیاااوتیکی ز اسااات کشااات

اسااینتوباکتر و سااایر باااکتریهااای مشااابه نیااز توصاایه

نتیبیاوگرا انجاا گیارد و باا توجاه باه حساسایت دارو

در

 نتاایبیوتی ا،ناصااحی

ماایشااود کااه از مصاار

 مصااار بااایرویاااه و بااادون اطاااالع از.تجاااویز شاااود

مرغداریهاا و دامپاروریهاا اجتنااب نماوده و در صاورت

حساساایت و مقاوماات باااکتریهااا بااه نتاای بیوتیاا

 دوره پرهیااز دارویاای دا قباال از کشااتار طاای،تجااویز

ماایتوانااد مقاومااتهااای نتاایبیااوتیکی را پیچیاادهتاار

مایتوانناد

 زیرا جدایههاای مقااو باه نتیبیوتیا،شود

 شناساایی ساری و باه موقا جدایاههاای، بنابراین.نماید

از طریاق مصار فاراوردههاای دامای باه انساان منتقال

 به منظاور جلاوگیری از گساترش مقاومات اماری، مقاو

.مکاطرات فراوانی را ایجاد کنند

شده و

 همچناین جهاات کااهش.اروری بااه نظاار مایرسااد
مقاومات نتایبیاوتیکی بایاد دو فااکتور عماده یعنای
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Summary
Acinetobacter species are widely distributed. There are also hypotheses regarding the transmission
of this bacteria from food to humans. Eggs are always among the most consumed and richest human
food sources. This study was conducted in order to evaluate the prevalence and antibiotic resistance of
Acinetobacter baumannii in indigenous and industrial eggs. In this regard, a total of 100 indigenous and
industrial egg samples were collected from Chahar Mahal and Bakhtiari province. Total of 200 samples,
including the shell and content of eggs, were prepared. According to the standard methods, samples
were cultured and examined for the presence of Acinetobacter baumannii. Colonies were identified by
PCR method. Out of 200 shell and content samples, 2 shell samples (1%) were found to be infected
with Acinetobacter baumannii. Antibacterial susceptibility testing of isolated bacteria to selected antibiotics was performed using disk diffusion method based on Clinical and Laboratory Standards Institute
(CLSI) recommendations. Data were analyzed using SPSS 16 software and frequency distribution table.
It was found that both tested samples were resistant to Tetracycline and Gentamicin antibiotics. One
sample was resistant and the other one was intermediate to Trimethoprim and Ciprofloxacin. The minor
resistance was observed to Carbenicillin. According to the available evidence, egg contamination with
Acinetobacter baumannii occurs mainly through the environmental factors and secondary contamination. Lack of attention to the necessary points during the process of production, supply, storage and
consumption of eggs can lead to the transfer of bacteria to the consumer. Therefore, it seems that it is
possible to prevent the transmission of contamination to humans with timely monitoring and compliance with health guidelines in all the above steps.
Keywords: Acinetobacter baumannii, Antibiotic-Resistant, egg

