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Background and Aims: Pharmaceutical residuals like antibiotics in livestock products and 
their consumption by humans from food chain can lead to the spread of bacteria resistant to 
antibiotics. The aim of the current study was to investigate antibiotic resistance and determine 
the prevalence rate of genes encoding extended spectrum beta-lactamase (ESBLs) in 
Acinetobacter strains isolated from raw foodstuffs. 

Materials and Methods: In this study, 300 samples from protein foodstuffs (mutton, beef, 
chicken, hamburger, hot dog, sausages) and dairy foodstuffs (raw milk and cheese) were 

prepared and investigated in terms of contamination with Acinetobacter baumannii from July 
2015 to November 2016. The isolated bacteria were identified by biochemical tests to species 
level and confirmed by the PCR technique via blaOXA-51 gene. Antibiotic resistance of the 
isolates was studied using the diffusion disc method. Also, the presence of ESBLs enzymes in 
the isolates wa s done phenotypically and genetically through PCR and combined disk tests. 

Results: The results showed that 43 strains of A. baumannii were isolated from the protein 
and dairy foodstuffs, 93% from protein foodstuffs and 7%  from dairy foodstuffs. Also, 30% of 
the isolates had multidrug- resistance (MDR). Further, the findings of PCR illustrated that the 

prevalence of genes encoding ESBLs in the isolates were: TEM 21%, PER 23.5%, VEB 18.5% 
and SHV35%. 

 Conclusions: Foodstuffs can act as a food source for A. baumannii that can lead to 
transferring and spreading genes encoding antibiotic resistance to humans. 
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الطیف بتاالکتاماز وسیع هایآنزیم ۀهای کدکنندبیوتیکی و میزان شیوع ژنبررسی مقاومت آنتی

(ESBLs) شده از موادغذایی خامجدا یاسینتوباکتر بومانهای در سویه 
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ن از طریق انسا دستبههای دامی و مصرف آن ها در فرآوردهبیوتیکهای مواد دارویی مانند آنتیوجود باقیمانده :زمینه و هدف

 بیوتیکی و تعیینتیبررسی مقاومت آنهدف از این مطالعه بیوتیک شده است. به آنتی های مقاوم، باعث گسترش باکتریییغذا ۀزنجیر

 .استیی خام شده از موادغذاایزولهاسینتوباکتر بومانی های در سویه الطیفبتاالکتاماز وسیع هایآنزیم ۀهای کدکنندمیزان شیوع ژن

مبرگر، سوسیس، ایی پروتئینی )گوشت گوسفند، گاو، مرغ، هنمونه از موادغذ 300در این مطالعه تعداد  :کار روش و مواد

های . باکتریشدبررسی  یاسینتوباکتر بومانتهیه و از نظر آلودگی به  1395تا تیر 1394کالباس( و مواد لبنی )شیر و پنیر( از آبان

نهایی  دییتأ blaOXA-51ژن  یابیدبا ر PCRبیوشیمیایی تا سطح گونه تعیین هویت و با تکنیک  یهاجداشده با استفاده از آزمون

الطیف در این سیعهای بتاالکتاماز وحضور آنزیم شده ودیفیوژن بررسی با استفاده از روش دیسک هازولهیبیوتیکی ا. مقاومت آنتیشدند

 .شدمطالعه  PCRو  Combined Disk Test یهابا روش صورت فنوتیپی و ژنوتیپیبهها ایزوله

که  لبنی خام ایزوله شد وهای موادغذایی پروتئینی نمونه از اسینتوباکتر بومانی ۀسوی 43تعداد که  دهدیان متایج نشن ها:یافته

ها مقاومت زولهدرصد از ای30موادغذایی لبنی جدا شده است. میزان  از هیدرصد سو7 موادغذایی پروتئینی و از هاهیدرصد سو93

 ومانیب اسینتوباکترهای های بتاالکتاماز در ایزولهآنزیم ۀهای کدکنندرد که شیوع ژنمشخص ک PCR. همچنین نتایج داشتندچندگانه 

 است. VEB درصد 5/18و  PER درصدTEM ،5/23درصد SHV، 21 درصد35شامل 

های ژن ارو انتش باعث انتقال جهیعمل کند و درنت اسینتوباکتر بومانیعنوان منبع تواند بهموادغذایی خام می :گیرینتیجه

 بیوتیکی به انسان باشد.مقاومت آنتی ۀکدکنند

 الطیفهای بتاالکتاماز وسیعآنزیم، بیوتیکیمقاومت آنتی ،یاسینتوباکتر بومان کلمات کلیدی:
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مهمقد
، هایها )باکترمصرف غذا امکان انتقال بسیاری از پاتوژن

. همچنین (1) سازدیها( را به بدن انسان فراهم مها و انگلویروس

ها در بیوتیکواد دارویی مانند آنتیهای مماندهوجود باقی

 ۀهای دامی و مصرف آن توسط انسان از طریق زنجیروردهافر

هایی نظیر آلرژی، تب، اسهال، گرفتگی ، باعث بروز واکنشییغذا

، اثرات مخرب بر متابولیسم مواد در دستگاه یهای شکمماهیچه

مقاومت به  ۀهای کدکنندشود که طی آن ژنگوارش می

های انسانی انتقال از فلور میکروبی دام به پاتوژن هاکیوتیبیآنت

اصلی  ۀها از این طریق به دغدغیابند. انتشار این پاتوژنمی

انواع زیادی از  .(2) بهداشت عمومی تبدیل شده است

های مختلف در های آنان با مکانیسمها یا توکسینمیکروارگانیسم

ها بیشترین ارند. باکتریمنتقله از غذا نقش د یهایماریایجاد ب

ها قرار ها و انگلدنبال آن ویروسموارد بیماری را سبب شده و به

موادغذایی  از طریقهای باکتریایی منتقله بیماری میاندارند. از 

توان به بوتولیسم، کامپیلوباکتریوزیس، عفونت اشریشیاکلی، می

، ومانیاسینتوباکتر ب .(3) سالمونلوزیس و شیگلوزیس اشاره کرد

 پزشکی ایران یشناسکروبیممجله 

 1397دی آذر ـ  ـ 5 شماره ـ 12سال 

www.ijmm.irJournal homepage:  

 

 

مقاله 

 پژوهشی

http://www.ijmm.ir/


1397دی  -آذر ▐ 5 شمارۀ 12 سال▐شناسی پزشکی ایران مجلۀ میکروب  

331 

 

کوکوباسیل گرم منفی، اکسیداز منفی غیرمتحرک و هوازی 

های توان آن را از موادغذایی جدا کرد. گونهاجباری است که می

هستند که مسبب  یطلبهای فرصتمتعلق به این جنس، پاتوژن

های جمعی و های ناشی از قرارگیری در محیطبروز عفونت

 در بخش شدهیاران بستردر بیم ژهیوبه ،های بیمارستانیعفونت

عالوه بر اینکه اسینتوباکتر بومانی  .(7-4) هستند ی ویژههامراقبت

توان دستیابی به  ،دارای طیف وسیعی از مقاومت ذاتی است

های مختلف های جدیدتر و مقاومت به کالسمکانسیم

جداسازی  .(8-10) های رایج در درمان را داردبیوتیکآنتی

های مقاوم به اکثر کالسر بومانی اسینتوباکتهای سویه

تشابه ژنتیکی این  ۀدهندنشان هامارستانیبیوتیکی در بآنتی

غذایی  ۀتوان انتظار داشت که زنجیر. پس می(12،11) ها استایزوله

 هاکیوتیبیهای مقاوم به آنتتواند نقش مهمی در انتشار پاتوژنمی

های ای از ژنحضور طیف گسترده .(13) داشته باشد

یکی از عوامل  ،های( در باکترESBLs) الطیفوسیع یبتاالکتامازها

نگرانی در سالمت جهانی است. یکی از دالیل اصلی اینکه  ۀعمد

بالین و  ۀرا در عرص یتوجه فراواناسینتوباکتر بومانی چرا 

آن برای  زیانگهمین توانایی شگفت ،کردهجلب خود  بهموادغذایی 

آن  ۀهای مقاومتی است که نتیجژن آوردن و انتشاردستبه

. اگر حداقل به سه ها خواهد شدبیوتیکمقاومت به انواع آنتی

و اگر عالوه بر سه کالس  (MDR)ی مقاوم باشد کیوتیبیآنتکالس 

 (XDR) عنوانبهی به کارباپنم ها نیز مقاوم باشد، کیوتیبیآنت

مقاومت  بررسی میزان ،لذا هدف از این مطالعه .(14) خواهد بود

بتاالکتاماز  هایآنزیم ۀهای کدکنندبیوتیکی و تعیین شیوع ژنآنتی

شده های اسینتوباکتر بومانی ایزولهدر سویه )ESBLs(الطیف وسیع

 از موادغذایی خام است. 

 هاروشمواد و 
نمونه  230تعداد  1395تا تیر  1394در این مطالعه از آبان 

نمونه  25ونه گوشت گوسفند، نم 25از موادغذایی پروتئینی شامل 

نمونه  24نمونه همبرگر،  24نمونه گوشت مرغ،  108گوشت گاو، 

 50نمونه از مواد لبنی شامل  70نمونه کالباس و  24سوسیس، 

نمونه پنیر از سطح شهر همدان در فواصل  20نمونه شیر محلی و 

 ۀدانشکد یشناسکروبیزمانی مختلف تهیه و به آزمایشگاه م

های گرم از نمونه 25قال داده شد. حدود پزشکی انت

لیتر میلی 25از گوشت و سایر موادغذایی را در  شدهیآورجمع

 سلسیوس ۀدرج 37 یساعت در دما 24مدت براث به LBمحیط 

میکرولیتر از این  10 در انکوباتور شیکردار قرار داده و سپس

در  هامحیط را روی محیط مکانکی آگار و بالدآگار کشت و پلیت

ساعت انکوبه شدند.  24-48مدت به سلسیوس، ۀدرج 37حرارت 

 ها شناسایی و تعیین هویت شد.سپس کلنی

 شناسایی باکتری 

 شده با استفاده ازایزوله اسینتوباکتربومانیهای سویه

، TSIبیوشیمیایی، مانند حرکت، سیمون سیترات،  یهاآزمون

SIMآز و کشت روی محیط ، کاتاالز و اورهOF  حاوی قند گلوکز و

شده هویتتعیینبررسی و  سلسیوس ۀدرج 42-44رشد در دمای 

 یهاهی( که در سو1)شکل  blaOXA-51ژن  یابیو با رد

منظور انجام . به(16،15)شدند  دییتأ ،وجود دارد اسینتوباکتربومانی

 BHIهای باکتریایی به محیط کشت های تکمیلی نمونهآزمون

Broth  ۀدرج -70سرول تلقیح و در دمای گلی درصد18حاوی 

 .سلسیوس نگهداری شد

 
 bp 353 یبا باندها blaOXA-51الکتروفورز ژن  .1شکل 

 DNA bp 100در اسینتوباکتربومانی، مارکر 
 

 بیوتیکیبررسی حساسیت آنتی
 Kirby)بیوگرام با روش استاندارد انتشار دیسک آزمون آنتی

Bauer) ( بر محیط مولرهینتون آگارMerck, Germany انجام و )

در این  .(17)شد تفسیر  2014سال  CLSI یبراساس استانداردها

، هند( ایمدیبیوتیکی )شرکت هادیسک مختلف آنتی 20بررسی از 

 CLSIنیز براساس پروتکل  E.coliATCC 25922 استفاده شد. از

مقاومت به  دییتأشد و برای عنوان کنترل کیفی استفاده به

ی مقاوم با روش هاهیسوروش دیسک دیفیوژن  کلیستین بعد از

 شدند. دییتأ CLSIحداقل غلظت مهاری طبق پروتکل 

Combined Disk Test (CDT) 

ها بر محیط مولر هینتون آگار انجام این آزمون، باکتری برای

(/ سفوتاکسیم + 30μgهای سفوتاکسیم )و دیسک هکشت داده شد
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(/ سفتازیدیم+ 30μgدیم )( و سفتازی10μg+30μgاسید کالوالنیک )

 ۀانگلستان( با فاصل mast( )شرکت 10μg+30μgاسید کالوالنیک )

پلیت روی محیط مولر هینتون آگار قرار داده  ۀاز لب مترمیلی 15

گیری شد. اندازه نیافتگیرشد ۀساعت، قطر هال 18شد و پس از 

های ترکیبی حاوی اسید در دیسک نیافتگیرشد ۀچنانچه هال

متر یا میلی 5 ،کیک نسبت به حالت بدون اسید کالوالنکالوالنی

در  ESBL تولید دییشدن این تست و تأمعنای مثبتبیشتر بود، به

 . (18) شدنظر گرفته می
 

 DNAاستخراج 

. گرفتانجام  (boilingجوشاندن )به روش  DNAاستخراج 

ه شده زیر هود میکروبیولوژی با استفادهویتهای تعیینابتدا ایزوله

میکرولیتر  400 از لوپ استریل مقداری از باکتری برداشته و در

سی سی 5/1 آب مقطر دیونیزه استریل داخل یک ویال اپندرف

آن را ورتکس کرده تا  سپسمخلوط و یک سوسپانسیون تهیه و 

دقیقه در  5مدت . سپس ویال بهشودسوسپانسیون یکنواختی تهیه 

بعد از اتمام این عمل، مایع  دهیم وقرار می 800(rpm) فوژیسانتر

د. شوشو سه بار تکرار میورویی را دور ریخته و این عمل شست

، ییشو و دورریختن محلول رووشست ۀبعد از آخرین مرحل

mL100  از محلولNaOH 50 روی رسوب ریخته و  موالرمیلی

 20 مدتسلسیوس به ۀدرج 100کنیم و در بن ماری ورتکس می

ویال را از بن ماری خارج و بعد از سپس م؛ دهیدقیقه قرار می

به ویال اضافه و بعد  Tris20mMاز  mL50 شدن،مقداری خنک

 فوژیسانترو سپس ویال را در  شودکنیم تا یکنواخت ورتکس می

دهیم. بعد از اتمام قرار می 12000(rpm) دقیقه در دور 10 مدتبه

رویی که حاوی مایع  mL100مقدار  یآرامدقت و بهبه ،این مرحله

DNA برداشته و در داخل میکروتیوپ  ،استخراج شده است

در  شدهاستخراج PCR ،DNA . تا زمان انجاممیزیریاستریل م

  .(19)نگهداری شد  20دمای منفی 
 

 PCRهای مدنظر به روش تکثیر ژن

 ژن داخلی دییعنوان تأبه (1)شکل  blaOXA-51از ژن 

، SHV ،TEM ،PERبتاالکتاماز  هایتکثیر ژن برای. شداستفاده 

VEB ( استفاده شد. واکنش 1جدول ) یمرهایاز پراPCR  در حجم

(، Ampliqonترمیکس )شرکت  مس μL10 شامل μL25ی ینها

μL2DNA ،μL1 مریپرا از هر pmol10 ،μL11  آب مقطر در نظر

 گرفته شد.

 

 PCRدر  کاررفتهبهتوالی پرایمرهای  .1جدول 

 

 هاافتهی
 جدایۀدرصد( 5/14) 43تعداد دهد که نتایج نشان می

 108از  نمونه موادغذایی یافت شد. 300در  یاسینتوباکتر بومان

نمونه گوشت  25از  ،جدایهدرصد( 5/28) 31نمونه گوشت مرغ 

درصد( 8) 2نمونه گوشت گاو  25، از جدایهدرصد( 16) 4گوسفند 

نمونه  24، از جدایهدرصد( 5/8) 2نمونه همبرگر  24از  ،جدایه

 جدایۀ (درصد6) 3 رینمونه ش 50و از  جدایهدرصد( 4) 1سوسیس 

های کالباس و پنیر درضمن از نمونه .شد جدا اسینتوباکتر بومانی

 نشد. جداای محلی هیچ سویه

 بیوتیکینتایج مقاومت آنتی

سفتیزوکسیم، ، مقاومت به بومانی نتوباکتریاس ۀسوی 43بین 

، سفالوتین (درصد100) میسیلین، کلرامفنیکل و سفکسآمپی

 پرایمر توالی نوکلئوتیدی پرایمر (bp) اندازۀ باند  )Co(دمای اتصال  منبع

20 50 370 
5-GAAACAACTTTGACGATTGA-3 

5-CCCTGTTTTATGAGCAACAA-3 

VEB- F 

VEB- R 

21 50 920 
5-ATGAATGTCATTATAAAAGC-3 

5-AATTTGGGCTTAGGGCAGAA-3 

PER- F 

PER- R 

22 2/54 293 
5-CGCCTGTGTATTATCTCCCT-3 
5-CGAGTAGTCCACCAGATCCT-3 

SHV- F 
SHV- R 

22 7/57 403 
5-TTTCGTGTCGCCCTTATTCC-3 

5-ATCGTTGTCAGAAGTAAGTTGG-3 

TEM-F 

TEM-R 

23 52 353 
5-TAATGCTTTGATCGGCCTTG-3 

5-TGGATTGCACTTCATCTTGG-3 

OXA-51 F 

OXA-51 R 
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، درصد(50/32، تیکارسیلین )درصد(42) میدیسفتاز، درصد(86)

(. مقاومت به 1درصد( مشاهده شد )جدول 50/23ستین )یکل

سیپروفلوکساسین و افلوکساسین فقط در  ،نورفلوکساسین

در  فقط بیوتیکی به تتراسایکلینهای همبرگر و مقاومت آنتیایزوله

ستین در یهای گوشت مرغ مشاهده شد. مقاومت به کلایزوله

های همبرگر، گوشت گاو، گوشت شده از نمونههای ایزولهسویه

درصد( ایزوله 50/16) 7مقاومت مربوط به  نیشتریگوسفند و ب

مقاومت به تیکارسیلین حداقل در یک نمونه از گوشت مرغ بود. 

 9ولی در نمونه گوشت مرغ  ،همه نوع موادغذایی دیده شد

 14گوشت مرغ  ۀ( دیده شد. مقاومت سفتازیدیم در نموندرصد21)

و در  درصد(50/4) 2گوشت گوسفند  ۀ، در نموندرصد(50/32)

درصد( دیده شد. 50/2) 1های گوشت گاو و همبرگر هرکدام نمونه

 .(2پنم مشاهده نشد )جدول مقاومت به توبرامایسین و ایمی

 داشده از موادغذایی خامج اسینتوباکتر بومانی هیسو 43روی  یکیوتیبیآنت تیتوزیع فراوانی الگوی مقاومت و حساس .2جدول 

 کیوتیبیآنت (%) NO حساس  (%) NO حد واسط  (%) NO مقاوم 

 (10μgپنم )ایمی 43( 100) 0 0

 (30μg) نیلیکارسیت 0 29( 50/67) 14( 50/32)

 (30μg) نیپروفلوکساسیس 40( 93) 2( 50/4) 1( 50/2)

 (23.75.1.25μgسولفامتوکسازول )-تری متوپریم 35( 50/81) 6( 14) 2( 50/4)

 (10μg) نیسیتوبراما 41( 50/95) 2( 50/4) 0

 (30μg) نیسیجنتاما 38( 50/88) 3( 7) 2( 50/4)

 (30μg) اکسونیسفتر 1( 50/2) 36( 50/83) 6( 14)

 (30μg) میسفوتاکس 0 38( 50/88) 5( 50/11)

 (30μg) میدیسفتاز 6( 14) 19( 44) 18( 42)

 (30μg) میپ یسف 33( 50/76) 6( 14) 4( 50/9)

 (30μg) کلیکلرامفن 0 0 43( 100)

 (10μg) نیلیسآمپی 0 0 43( 100)

 (30μg) نیکلیتتراسا 41( 95) 1( 50/2) 1( 50/2)

 B(30μg) نیکسیمیپل 37( 86) 0 6( 14)

 (10μg) نینورفلوکساس 42( 50/97) 0 1( 50/2)

 (5μg) نیافلوکساس 42( 50/97) 0 1( 50/2)

 (10μg) نیستیکل 33( 50/76) 0 10( 50/23)

 (5μg) میسفکس 0 0 43( 100)

 (30μg) نیسفالوت 0 6( 14) 37( 86)

 (30μg) میزوکسیسفت 0 0 43( 100)

 

 Combined Disk Test (CDT) نتایج

 CDT با روش ۀهیچ سوی اسینتوباکتر بومانی ۀسوی 43از 

 مثبت مشاهده نشد. ESBLعنوان به

 :(ESBLsی بتاالکتاماز )هانتایج تکثیر ژن

های که شیوع ژن دادهای حاصل از این مطالعه نشان یافته

شده ایزوله بومانی اسینتوباکترهای ( در سویهESBLsبتاالکتاماز )
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، (درصد21) TEM 9، (درصد35) SHV 15از موادغذایی شامل 

PER 10 (5/23 )درصد ،VEB 8 (5/18 2درصد( )شکل) هستند .

های شده از نمونهایزوله یهاهیهای مدنظر در سوع ژندرصد شیو

( 3گوشت مرغ، گاو، گوسفند، همبرگر، سوسیس و شیر در جدول )

 آورده شده است.

 

 های موادغذاییشده از نمونهایزوله یهاهیهای بتاالکتاماز در سوژن PCR نتایج .3جدول 

SHV 

No (%) 
TEM 

No (%) 
PER 

No (%) 
VEB 

No (%) 
 نمونه

 گوشت مرغ 6( 5/19) 7(5/22) 8(26) 11(5/35)

 گوشت گاو 0 0 0 0

 گوشت گوسفند 0 2(50) 1(25) 0

 همبرگر 0 0 0 2(100)

 سوسیس 0 0 0 0

 شیر 2(5/66) 1( 5/33) 0 2(5/66)

 

 

 
 bp 370، dبا باندهای  VEBوفورز ژن الکتر bp 920 ،cبا باندهای  PERالکتروفورز ژن  bp403 ،b با باندهای TEMالکتروفورز ژن  a. 2شکل 

 DNA bp 100در اسینتوباکتربومانی، مارکر  bp 293با باندهای  SHVالکتروفورز ژن 
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 گیریو نتیجه بحث
از  ،های انتقال مقاومت دارویییکی از راهبا توجه به اینکه 

 ۀ حاضرمطالع .استها طریق مصرف موادغذایی آلوده به باکتری

های موادغذایی پروتئینی و درصد( از نمونه5/17) داد کهنشان 

بود.  اسینتوباکتر بومانیدرصد( از موادغذایی لبنی آلوده به 5/4)

درصد  (16)و گوشت گوسفند درصد ( 5/28اگرچه گوشت مرغ )

 (8) های گوشت گاوولی آلودگی نمونه ،بیشترین آلودگی را داشتند

 (6و شیر )درصد  (4، سوسیس )درصد (5/8) ، همبرگردرصد

چراکه خطراتی برای بهداشت  ؛توان نادیده گرفترا نمیدرصد 

 درصد(،5/23) نیستیبیوتیکی به کلهای آنتیعمومی دارد. مقاومت

 نیسیدرصد(، جنتاما5/9) میپیسفدرصد(، 5/11) میسفوتاکس

. مشاهده شددرصد( 5/2) نیپروفلوکساسیدرصد( و س5/4)

و همکاران  M. Gurung سوی ازشده انجام ۀدر مطالع کهیدرحال

 57، ریمخزن ش 2287از  شدهیآورهای جمعروی نمونه

از  کدامچیایزوله کرد و ه اسینتوباکتر بومانی ۀدرصد( سوی4/32)

پنم، مروپنم، ، ایمیمیپیسفها نسبت به این ایزوله

ولی به  ؛ستین مقاوم نبودیسیپروفلوکساسین، لووفلوکساسین یا کل

بود که درصد( مقاوم 4درصد( و به سفوتاکسیم )4/7جنتامایسین )

. در (24)بود  ترنییپامقاومت در این مطالعه نسبت به مطالعۀ ما 

نمونه گوشت در  248و همکاران روی  Lupo A ای کههمطالع

ها آلوده این نمونه چهارمکیمشخص شد که  انجام دادند، سوئیس

ی موردمطالعه بیشترین هاو از بین نمونه هبود اسینتوباکتربومانیبه 

از  سینتوباکترهای اآلودگی مربوط به گوشت مرغ بود و اغلب ایزوله

های رایج بالینی حساس بیوتیکآنتی بیشترهای ذکرشده به نمونه

ستین یها نسبت به کلبودند. با این حال تعداد کمی از ایزوله

( درصد5(، تتراسایکلین )درصد5/2(، سیپروفلوکساسین )درصد5)

در این  آمدهدستبهنتایج  .( مقاوم بودنددرصد5/2سفتازیدیم )و 

میزان  دهدیممطالعه با پژوهش کنونی مغایرت داشت که نشان 

 ی در مناطق مختلف الگوهای خاصی داردکیوتیبیآنتمقاومت 

تتراسایکلین دهد که مقاومت به مطالعۀ حاضر نشان می. (25)

درصدB (14 ،) نیکسیمیدرصد(، پل42) میدیسفتازدرصد(، 5/2)

ۀ در مطالعاست. ولی درصد( 5/4سولفامتوکسازول )ـ  متوپریمتری

Carvalheira  ،و همکاران از پنجاه نمونه گوشت )مرغ، بوقلمون

که  شدایزوله  اسینتوباکترسویه  166گوشت گاو و گوشت خوک( 

بود که  اسینتوباکتر بومانیدرصد( سویه 7/18) 31 از این تعداد

به انواع  اسینتوباکترهای مختلف مت انواع سویهدرصد مقاو

 های مورد استفاده در درمان مثل سفتازیدیمبیوتیکآنتی

درصد( و همچنین 9/42، سیپروفلوکساسین )درصد(50/43)

، مقاومت (درصد1/35) Bکسین یمدرصد( و پلی7/41ستین )یکل

ا متوپریم سولفامتوکسازول، تتراسایکلین، آمینوگلیکوزیدهبه تری

ترتیب سیلین سولباکتام به)آمیکاسین و توبرامایسین( و آمپی

درصد، 3/14درصد، 2/23درصد، 2/23درصد )10بیشتر از 

و  MDRها درصد سویه2/51 درصد( بود.5/12درصد، 5/12

بیوتیکی به های آنتی. مقاومت(26) بودند XDRدرصد 6/9

ان ، نشنی، سفتریاکسون، افلوکساسین و نورفلوکساسنیسفالوت

( در میان MDRکه الگوی مقاومت چند داروی ) دهندمی

. بیشترین میزان استدرصد 30 اسینتوباکتر بومانیهای سویه

 10با  بیوتیک و در دو سویهآنتی 13با  ، در یک سویهمقاومت

. این شدبیوتیک گزارش آنتی 6بیوتیک و کمترین مقاومت به آنتی

چراکه برخی از این  ؛ته باشددنبال داشتواند نگرانی بهنتایج می

های کلینیکی مورد استفاده قرار ها در درمان نمونهبیوتیکآنتی

ی مشابهدر این مطالعه با مطالعات  آمدهدستبه هایگیرد. یافتهمی

 هاتفاوتنتایج متفاوتی داشت که دلیل این  اندشدهکه در باال ذکر 

 هیرویبف شرایط جغرافیایی و سطح بهداشت و مصر تواندیم

 هاکیوتیبیآنتی و استفادۀ پروردامدر صنعت  هاکیوتیبیآنتبرخی 

مطالعه این های حاصل از همچنین یافته .استمختلف در کلینیک 

( در ESBLهای بتاالکتاماز )دهد که میزان شیوع ژننشان می

 TEM، درصدPER (5/23)، درصدSHV (35)موادغذایی 

بوده که در گوشت مرغ  چشمگیر درصدVEB (5/18)، درصد(21)

 PER، درصدTEM (26)، درصدSHV (50/35) یهاشیوع ژن

درصد( و در گوشت گوسفند شیوع 50/19) VEB، درصد(50/22)

و در همبرگر شیوع  درصدTEM (25)درصدPER (50 ،) هایژن

جداشده از های باکتری درصد( مشاهده شد. در100) SHVهای ژن

درصدVEB (50/66 ،) ،درصدVSH (50/66)های شیوع ژن ،شیر

PER (50/33)کند . درمجموع این مقاله بیان میشدگزارش  درصد

تواند منبع که موادغذایی پروتئینی و لبنی خام موجود در بازار می

بیوتیکی باشد و های آنتیمقاوم به انواع کالساسینتوباکتر بومانی 

 ۀف از طریق زنجیرالطیهای بتاالکتامازهای وسیعبه انتشار ژن

تواند باعث انتقال به غذایی نیز کمک کند و از این طریق می

های بیمارستان و محیط شود. برای کنترل انتقال باکتری

بیوتیکی های مقاومت آنتیژن ۀطلب و جلوگیری از توسعفرصت

 ۀرویو مصرف بی پیدا کند باید سطح بهداشت در جامعه افزایش

درآید؛ مدون به اجرا  ۀصورت برنامو طیور به ها در دامبیوتیکآنتی

 ۀچراکه موادغذایی پروتئینی و لبنی و مشتقات آنها برای تغذی

، یسازلذا کنترل و نظارت بر آماده ؛انسان بسیار مهم است

 ی ضروری است.یونقل و اصول نگهداری سالم موادغذاحمل
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