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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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بررسی مقاومت آنتیبیوتیکی و میزان شیوع ژنهای کدکنندۀ آنزیمهای بتاالکتاماز وسیعالطیف
) (ESBLsدر سویههای اسینتوباکتر بومانی جداشده از موادغذایی خام
* 3 ،1

محمد مرادی ،1محمدرضا عربستانی ،1قدرتاهلل روشنایی ،2محمدیوسف علیخانی
 -1گروه میکروبشناسی ،دانشکدۀ پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،همدان ،ایران
 -2گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی ،دانشکدۀ بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،همدان ،ایران
 -3مرکز تحقیقات بروسلوز ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،همدان ،ایران

اطالعات مقاله
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چکیده
زمینه و هدف :وجود باقیماندههای مواد دارویی مانند آنتیبیوتیکها در فرآوردههای دامی و مصرف آن بهدست انسان از طریق
زنجیرۀ غذایی ،باعث گسترش باکتریهای مقاوم به آنتیبیوتیک شده است .هدف از این مطالعه بررسی مقاومت آنتیبیوتیکی و تعیین
میزان شیوع ژنهای کدکنندۀ آنزیمهای بتاالکتاماز وسیعالطیف در سویههای اسینتوباکتر بومانی ایزولهشده از موادغذایی خام است.
مواد و روش کار :در این مطالعه تعداد  300نمونه از موادغذ ایی پروتئینی (گوشت گوسفند ،گاو ،مرغ ،همبرگر ،سوسیس،

انتشار آنالین1397/10/01 :

کالباس) و مواد لبنی (شیر و پنیر) از آبان 1394تا تیر 1395تهیه و از نظر آلودگی به اسینتوباکتر بومانی بررسی شد .باکتریهای

موضوع:

جداشده با استفاده از آزمونهای بیوشیمیایی تا سطح گونه تعیین هویت و با تکنیک  PCRبا ردیابی ژن  blaOXA-51تأیید نهایی

مقاومت پادزیستی (آنتی بیوتیکی)
IJMM1397;12(5): 329-337

شدند .مقاومت آنتیبیوتیکی ایزولهها با استفاده از روش دیسکدیفیوژن بررسی شده و حضور آنزیمهای بتاالکتاماز وسیعالطیف در این

نویسندۀ مسئول:
محمدیوسف علیخانی
مرکز تحقیقات بروسلوز ،دانشگاه علوم
پزشکی همدان ،همدان ،ایران

ایزولهها بهصورت فنوتیپی و ژنوتیپی با روشهای  Combined Disk Testو  PCRمطالعه شد.
یافتهها :نتایج نشان میدهد که تعداد  43سویۀ اسینتوباکتر بومانی از نمونههای موادغذایی پروتئینی و لبنی خام ایزوله شد که
93درصد سویهها از موادغذایی پروتئینی و 7درصد سویه از موادغذایی لبنی جدا شده است .میزان 30درصد از ایزولهها مقاومت

چندگانه داشتند .همچنین نتایج  PCRمشخص کرد که شیوع ژنهای کدکنندۀ آنزیمهای بتاالکتاماز در ایزولههای اسینتوباکتر بومانی
شامل 35درصد 21 ،SHVدرصد 23/5 ،TEMدرصد  PERو  18/5درصد  VEBاست.
نتیجهگیری :موادغذایی خام میتواند بهعنوان منبع اسینتوباکتر بومانی عمل کند و درنتیجه باعث انتقال و انتشار ژنهای

پست الکترونیک:

کدکنندۀ مقاومت آنتیبیوتیکی به انسان باشد.
کلمات کلیدی :اسینتوباکتر بومانی ،مقاومت آنتیبیوتیکی ،آنزیمهای بتاالکتاماز وسیعالطیف

alikhani43@yahoo.com
کپیرایت © :حق چاپ ،نشر و استفادۀ علمی از این مقاله برای مجلۀ میکروبشناسی پزشکی ایران محفوظ است.

مقدمه
مصرف غذا امکان انتقال بسیاری از پاتوژنها (باکتریها،
ویروسها و انگلها) را به بدن انسان فراهم میسازد ( .)1همچنین
وجود باقیماندههای مواد دارویی مانند آنتیبیوتیکها در
فراورده های دامی و مصرف آن توسط انسان از طریق زنجیرۀ
غذایی ،باعث بروز واکنشهایی نظیر آلرژی ،تب ،اسهال ،گرفتگی
ماهیچههای شکمی ،اثرات مخرب بر متابولیسم مواد در دستگاه
گوارش میشود که طی آن ژنهای کدکنندۀ مقاومت به
آنتیبیوتیکها از فلور میکروبی دام به پاتوژنهای انسانی انتقال

مییابند .انتشار این پاتوژنها از این طریق به دغدغۀ اصلی
بهداشت عمومی تبدیل شده است ( .)2انواع زیادی از
میکروارگانیسمها یا توکسینهای آنان با مکانیسمهای مختلف در
ایجاد بیماریهای منتقله از غذا نقش دارند .باکتریها بیشترین
موارد بیماری را سبب شده و بهدنبال آن ویروسها و انگلها قرار
دارند .از میان بیماریهای باکتریایی منتقله از طریق موادغذایی
می توان به بوتولیسم ،کامپیلوباکتریوزیس ،عفونت اشریشیاکلی،
سالمونلوزیس و شیگلوزیس اشاره کرد ( .)3اسینتوباکتر بومانی،
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کوکوباسیل گرم منفی ،اکسیداز منفی غیرمتحرک و هوازی
اجباری است که می توان آن را از موادغذایی جدا کرد .گونههای
متعلق به این جنس ،پاتوژنهای فرصتطلبی هستند که مسبب
بروز عفونتهای ناشی از قرارگیری در محیطهای جمعی و
عفونتهای بیمارستانی ،بهویژه در بیماران بستریشده در بخش
مراقبتهای ویژه هستند ( .)7-4اسینتوباکتر بومانی عالوه بر اینکه
دارای طیف وسیعی از مقاومت ذاتی است ،توان دستیابی به
مکانسیمهای جدیدتر و مقاومت به کالسهای مختلف
آنتیبیوتیکهای رایج در درمان را دارد ( .)8-10جداسازی
سویههای اسینتوباکتر بومانی مقاوم به اکثر کالسهای
آنتیبیوتیکی در بیمارستانها نشاندهندۀ تشابه ژنتیکی این
ایزولهها است ( .)11،12پس میتوان انتظار داشت که زنجیرۀ غذایی
میتواند نقش مهمی در انتشار پاتوژنهای مقاوم به آنتیبیوتیکها

محیط را روی محیط مکانکی آگار و بالدآگار کشت و پلیتها در
حرارت  37درجۀ سلسیوس ،بهمدت  24-48ساعت انکوبه شدند.
سپس کلنیها شناسایی و تعیین هویت شد.
شناسایی باکتری
سویههای اسینتوباکتربومانی ایزولهشده با استفاده از
آزمونهای بیوشیمیایی ،مانند حرکت ،سیمون سیترات،TSI ،
 ،SIMکاتاالز و اورهآز و کشت روی محیط  OFحاوی قند گلوکز و
رشد در دمای  42-44درجۀ سلسیوس بررسی و تعیینهویتشده
و با ردیابی ژن ( blaOXA-51شکل  )1که در سویههای
اسینتوباکتربومانی وجود دارد ،تأیید شدند ( .)15،16بهمنظور انجام
آزمونهای تکمیلی نمونههای باکتریایی به محیط کشت BHI
 Brothحاوی 18درصد گلیسرول تلقیح و در دمای  -70درجۀ
سلسیوس نگهداری شد.

داشته باشد ( .)13حضور طیف گستردهای از ژنهای
بتاالکتامازهای وسیعالطیف ( )ESBLsدر باکتریها ،یکی از عوامل
عمدۀ نگرانی در سالمت جهانی است .یکی از دالیل اصلی اینکه
چرا اسینتوباکتر بومانی توجه فراوانی را در عرصۀ بالین و
موادغذایی به خود جلب کرده ،همین توانایی شگفتانگیز آن برای
بهدستآوردن و انتشار ژنهای مقاومتی است که نتیجۀ آن
مقاومت به انواع آنتیبیوتیکها خواهد شد  .اگر حداقل به سه
کالس آنتیبیوتیکی مقاوم باشد ( )MDRو اگر عالوه بر سه کالس
آنتیبیوتیکی به کارباپنم ها نیز مقاوم باشد ،بهعنوان ()XDR
خواهد بود ( .)14لذا هدف از این مطالعه ،بررسی میزان مقاومت
آنتی بیوتیکی و تعیین شیوع ژنهای کدکنندۀ آنزیمهای بتاالکتاماز
وسیعالطیف ) (ESBLsدر سویههای اسینتوباکتر بومانی ایزولهشده
از موادغذایی خام است.

مواد و روشها
در این مطالعه از آبان  1394تا تیر  1395تعداد  230نمونه
از موادغذایی پروتئینی شامل  25نمونه گوشت گوسفند 25 ،نمونه
گوشت گاو 108 ،نمونه گوشت مرغ 24 ،نمونه همبرگر 24 ،نمونه
سوسیس 24 ،نمونه کالباس و  70نمونه از مواد لبنی شامل 50
نمونه شیر محلی و  20نمونه پنیر از سطح شهر همدان در فواصل
زمانی مختلف تهیه و به آزمایشگاه میکروبشناسی دانشکدۀ
پزشکی انتقال داده شد .حدود  25گرم از نمونههای
جمعآوریشده از گوشت و سایر موادغذایی را در  25میلیلیتر
محیط  LBبراث بهمدت  24ساعت در دمای  37درجۀ سلسیوس
در انکوباتور شیکردار قرار داده و سپس  10میکرولیتر از این

شکل  .1الکتروفورز ژن  blaOXA-51با باندهای 353 bp
در اسینتوباکتربومانی ،مارکر 100 bp DNA

بررسی حساسیت آنتیبیوتیکی
آزمون آنتیبیوگرام با روش استاندارد انتشار دیسک (Kirby
) Bauerبر محیط مولرهینتون آگار ( )Merck, Germanyانجام و
براساس استانداردهای  CLSIسال  2014تفسیر شد ( .)17در این
بررسی از  20دیسک مختلف آنتیبیوتیکی (شرکت هایمدیا ،هند)
استفاده شد .از  E.coliATCC 25922نیز براساس پروتکل CLSI
بهعنوان کنترل کیفی استفاده شد و برای تأیید مقاومت به
کلیستین بعد از روش دیسک دیفیوژن سویههای مقاوم با روش
حداقل غلظت مهاری طبق پروتکل  CLSIتأیید شدند.
)Combined Disk Test (CDT

برای انجام این آزمون ،باکتریها بر محیط مولر هینتون آگار
کشت داده شده و دیسکهای سفوتاکسیم ( /)30μgسفوتاکسیم +
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اسید کالوالنیک ( )30μg+10μgو سفتازیدیم ( /)30μgسفتازیدیم+
اسید کالوالنیک (( )30μg+10μgشرکت  mastانگلستان) با فاصلۀ
 15میلیمتر از لبۀ پلیت روی محیط مولر هینتون آگار قرار داده
شد و پس از  18ساعت ،قطر هالۀ رشدنیافتگی اندازهگیری شد.
چنانچه هالۀ رشدنیافتگی در دیسکهای ترکیبی حاوی اسید
کالوالنیک نسبت به حالت بدون اسید کالوالنیک 5 ،میلیمتر یا
بیشتر بود ،بهمعنای مثبتشدن این تست و تأیید تولید  ESBLدر
نظر گرفته میشد (.)18
استخراج DNA

 100mLاز محلول  50 NaOHمیلیموالر روی رسوب ریخته و
ورتکس میکنیم و در بن ماری  100درجۀ سلسیوس بهمدت 20
دقیقه قرار میدهیم؛ سپس ویال را از بن ماری خارج و بعد از
مقداری خنکشدن 50mL ،از  Tris20mMبه ویال اضافه و بعد
ورتکس میکنیم تا یکنواخت شود و سپس ویال را در سانتریفوژ
بهمدت  10دقیقه در دور ( 12000)rpmقرار میدهیم .بعد از اتمام
این مرحله ،بهدقت و بهآرامی مقدار  100mLمایع رویی که حاوی
 DNAاستخراج شده است ،برداشته و در داخل میکروتیوپ
استریل میریزیم .تا زمان انجام  DNA ،PCRاستخراجشده در
دمای منفی  20نگهداری شد (.)19

استخراج  DNAبه روش جوشاندن ( )boilingانجام گرفت.
ابتدا ایزولههای تعیینهویتشده زیر هود میکروبیولوژی با استفاده
از لوپ استریل مقداری از باکتری برداشته و در  400میکرولیتر
آب مقطر دیونیزه استریل داخل یک ویال اپندرف  1/5سیسی
مخلوط و یک سوسپانسیون تهیه و سپس آن را ورتکس کرده تا
سوسپانسیون یکنواختی تهیه شود .سپس ویال بهمدت  5دقیقه در
سانتریفوژ ( 800)rpmقرار میدهیم و بعد از اتمام این عمل ،مایع
رویی را دور ریخته و این عمل شستوشو سه بار تکرار میشود.
بعد از آخرین مرحلۀ شستوشو و دورریختن محلول رویی،

تکثیر ژنهای مدنظر به روش PCR

از ژن ( blaOXA-51شکل  )1بهعنوان تأیید ژن داخلی
استفاده شد .برای تکثیر ژنهای بتاالکتاماز ،PER ،TEM ،SHV
 VEBاز پرایمرهای جدول ( )1استفاده شد .واکنش  PCRدر حجم
نهایی  25μLشامل  10μLمس ترمیکس (شرکت ،)Ampliqon
 1μL ،DNA2μLاز هر پرایمر  11μL ،10pmolآب مقطر در نظر
گرفته شد.

جدول  .1توالی پرایمرهای بهکاررفته در PCR
منبع

دمای اتصال )(oC

اندازۀ باند)(bp

20

50

370

21

50

920

22

54/2

293

22

57/7

403

5-TTTCGTGTCGCCCTTATTCC-3
5-ATCGTTGTCAGAAGTAAGTTGG-3

23

52

353

5-TAATGCTTTGATCGGCCTTG-3
5-TGGATTGCACTTCATCTTGG-3

توالی نوکلئوتیدی پرایمر

پرایمر

5-GAAACAACTTTGACGATTGA-3
5-CCCTGTTTTATGAGCAACAA-3
5-ATGAATGTCATTATAAAAGC-3
5-AATTTGGGCTTAGGGCAGAA-3
5-CGCCTGTGTATTATCTCCCT-3
5-CGAGTAGTCCACCAGATCCT-3

F-VEB
R-VEB
F-PER
R-PER
SHV- F
SHV- R
TEM-F
TEM-R
OXA-51 F
OXA-51 R

یافتهها
نتایج نشان میدهد که تعداد 14/5( 43درصد) جدایۀ
اسینتوباکتر بومانی در  300نمونه موادغذایی یافت شد .از 108
نمونه گوشت مرغ 28/5( 31درصد) جدایه ،از  25نمونه گوشت
گوسفند 16( 4درصد) جدایه ،از  25نمونه گوشت گاو 8( 2درصد)
جدایه ،از  24نمونه همبرگر 8/5( 2درصد) جدایه ،از  24نمونه

سوسیس 4( 1درصد) جدایه و از  50نمونه شیر 6( 3درصد) جدایۀ
اسینتوباکتر بومانی جدا شد .درضمن از نمونههای کالباس و پنیر
محلی هیچ سویهای جدا نشد.
نتایج مقاومت آنتیبیوتیکی
بین  43سویۀ اسینتوباکتر بومانی ،مقاومت به سفتیزوکسیم،
آمپیسیلین ،کلرامفنیکل و سفکسیم (100درصد) ،سفالوتین
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گوشت مرغ بود .مقاومت به تیکارسیلین حداقل در یک نمونه از
همه نوع موادغذایی دیده شد ،ولی در نمونه گوشت مرغ 9
(21درصد) دیده شد .مقاومت سفتازیدیم در نمونۀ گوشت مرغ 14
(32/50درصد) ،در نمونۀ گوشت گوسفند 4/50( 2درصد) و در
نمونههای گوشت گاو و همبرگر هرکدام 2/50( 1درصد) دیده شد.
مقاومت به توبرامایسین و ایمیپنم مشاهده نشد (جدول .)2

(86درصد) ،سفتازیدیم (42درصد) ،تیکارسیلین (32/50درصد)،
کلیستین (23/50درصد) مشاهده شد (جدول  .)1مقاومت به
نورفلوکساسین ،سیپروفلوکساسین و افلوکساسین فقط در
ایزولههای همبرگر و مقاومت آنتیبیوتیکی به تتراسایکلین فقط در
ایزولههای گوشت مرغ مشاهده شد .مقاومت به کلیستین در
سویههای ایزولهشده از نمونههای همبرگر ،گوشت گاو ،گوشت
گوسفند و بیشترین مقاومت مربوط به 16/50( 7درصد) ایزوله

جدول  .2توزیع فراوانی الگوی مقاومت و حساسیت آنتیبیوتیکی روی  43سویه اسینتوباکتر بومانی جداشده از موادغذایی خام
آنتیبیوتیک

حساس )NO (%

حد واسط )NO (%

مقاوم )NO (%

ایمیپنم ()10μg

(43 )100

0

0

تیکارسیلین ()30μg

0

(29 )67/50

(14 )32/50

سیپروفلوکساسین ()30μg

(40 )93

(2 )4/50

(1 )2/50

(35 )81/50

(6 )14

(2 )4/50

توبرامایسین ()10μg

(41 )95/50

(2 )4/50

0

جنتامایسین ()30μg

(38 )88/50

( 3 )7

(2 )4/50

سفتریاکسون ()30μg

(1 )2/50

(36 )83/50

(6 )14

سفوتاکسیم ()30μg

0

(38 )88/50

(5 )11/50

سفتازیدیم ()30μg

(6 )14

(19 )44

(18 )42

سفی پیم ()30μg

(33 )76/50

(6 )14

(4 )9/50

کلرامفنیکل ()30μg

0

0

(43 )100

آمپیسیلین ()10μg

0

0

(43 )100

تتراسایکلین ()30μg

(41 )95

(1 )2/50

(1 )2/50

پلیمیکسین )30μg(B

(37 )86

0

(6 )14

نورفلوکساسین ()10μg

(42 )97/50

0

(1 )2/50

افلوکساسین ()5μg

(42 )97/50

0

(1 )2/50

کلیستین ()10μg

(33 )76/50

0

(10 )23/50

سفکسیم ()5μg

0

0

(43 )100

سفالوتین ()30μg

0

(6 )14

(37 )86

سفتیزوکسیم ()30μg

0

0

(43 )100

تری متوپریم -سولفامتوکسازول ()23.75.1.25μg

نتایج )Combined Disk Test (CDT

از  43سویۀ اسینتوباکتر بومانی
بهعنوان  ESBLمثبت مشاهده نشد.

هیچ سویۀ با روش CDT

نتایج تکثیر ژنهای بتاالکتاماز (:)ESBLs

یافتههای حاصل از این مطالعه نشان داد که شیوع ژنهای
بتاالکتاماز ( )ESBLsدر سویههای اسینتوباکتر بومانی ایزولهشده
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گوشت مرغ ،گاو ،گوسفند ،همبرگر ،سوسیس و شیر در جدول ()3
آورده شده است.

از موادغذایی شامل 35( 15 SHVدرصد)21( 9 TEM ،درصد)،
 23/5( 10 PERدرصد)18/5( 8 VEB ،درصد) (شکل  )2هستند.
درصد شیوع ژنهای مدنظر در سویههای ایزولهشده از نمونههای

جدول  .3نتایج  PCRژنهای بتاالکتاماز در سویههای ایزولهشده از نمونههای موادغذایی
SHV
)No (%

TEM
)No (%

PER
)No (%

VEB
)No (%

نمونه

(11)35/5
0
0
(2)100
0
(2)66/5

(8)26
0
(1)25
0
0
0

(7)22/5
0
(2)50
0
0
(1 )33/5

(6 )19/5
0
0
0
0
(2)66/5

گوشت مرغ
گوشت گاو
گوشت گوسفند
همبرگر
سوسیس
شیر

شکل  a .2الکتروفورز ژن  TEMبا باندهای  b ،403bpالکتروفورز ژن  PERبا باندهای  c ،920 bpالکتروفورز ژن  VEBبا باندهای d ،370 bp

الکتروفورز ژن  SHVبا باندهای  293 bpدر اسینتوباکتربومانی ،مارکر 100 bp DNA
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بحث و نتیجهگیری
با توجه به اینکه یکی از راههای انتقال مقاومت دارویی ،از
طریق مصرف موادغذایی آلوده به باکتریها است .مطالعۀ حاضر
نشان داد که (17/5درصد) از نمونههای موادغذایی پروتئینی و
(4/5درصد) از موادغذایی لبنی آلوده به اسینتوباکتر بومانی بود.
اگرچه گوشت مرغ ( )28/5درصد و گوشت گوسفند ( )16درصد
بیشترین آلودگی را داشتند ،ولی آلودگی نمونههای گوشت گاو ()8
درصد ،همبرگر ( )8/5درصد ،سوسیس ( )4درصد و شیر ()6
درصد را نمیتوان نادیده گرفت؛ چراکه خطراتی برای بهداشت
عمومی دارد .مقاومتهای آنتیبیوتیکی به کلیستین (23/5درصد)،
سفوتاکسیم (11/5درصد) ،سفیپیم (9/5درصد) ،جنتامایسین
(4/5درصد) و سیپروفلوکساسین (2/5درصد) مشاهده شد.
درحالیکه در مطالعۀ انجامشده از سوی  M. Gurungو همکاران
روی نمونههای جمعآوریشده از  2287مخزن شیر57 ،
(32/4درصد) سویۀ اسینتوباکتر بومانی ایزوله کرد و هیچکدام از
این ایزولهها نسبت به سفیپیم ،ایمیپنم ،مروپنم،
سیپروفلوکساسین ،لووفلوکساسین یا کلیستین مقاوم نبود؛ ولی به
جنتامایسین (7/4درصد) و به سفوتاکسیم (4درصد) مقاوم بود که
مقاومت در این مطالعه نسبت به مطالعۀ ما پایینتر بود ( .)24در
مطالعهای که  Lupo Aو همکاران روی  248نمونه گوشت در
سوئیس انجام دادند ،مشخص شد که یکچهارم این نمونهها آلوده
به اسینتوباکتربومانی بوده و از بین نمونههای موردمطالعه بیشترین
آلودگی مربوط به گوشت مرغ بود و اغلب ایزولههای اسینتوباکتر از
نمونههای ذکرشده به بیشتر آنتیبیوتیکهای رایج بالینی حساس
بودند .با این حال تعداد کمی از ایزولهها نسبت به کلیستین
(5درصد) ،سیپروفلوکساسین (2/5درصد) ،تتراسایکلین (5درصد)
و سفتازیدیم (2/5درصد) مقاوم بودند .نتایج بهدستآمده در این
مطالعه با پژوهش کنونی مغایرت داشت که نشان میدهد میزان
مقاومت آنتیبیوتیک ی در مناطق مختلف الگوهای خاصی دارد
( .)25مطالعۀ حاضر نشان میدهد که مقاومت به تتراسایکلین
(2/5درصد) ،سفتازیدیم (42درصد) ،پلیمیکسین 14( Bدرصد)،
تریمتوپریم ـ سولفامتوکسازول (4/5درصد) است .ولی در مطالعۀ
 Carvalheiraو همکاران از پنجاه نمونه گوشت (مرغ ،بوقلمون،
گوشت گاو و گوشت خوک)  166سویه اسینتوباکتر ایزوله شد که
از این تعداد 18/7( 31درصد) سویه اسینتوباکتر بومانی بود که
درصد مقاومت انواع سویههای مختلف اسینتوباکتر به انواع
آنتیبیوتیکهای مورد استفاده در درمان مثل سفتازیدیم
(43/50درصد) ،سیپروفلوکساسین (42/9درصد) و همچنین

کلیستین (41/7درصد) و پلیمیکسین 35/1( Bدرصد) ،مقاومت
به تریمتوپریم سولفامتوکسازول ،تتراسایکلین ،آمینوگلیکوزیدها
(آمیکاسین و توبرامایسین) و آمپیسیلین سولباکتام بهترتیب
بیشتر از 10درصد (23/2درصد23/2 ،درصد14/3 ،درصد،
12/5درصد12/5 ،درصد) بود51/2 .درصد سویهها  MDRو
9/6درصد  XDRبودند ( .)26مقاومتهای آنتیبیوتیکی به
سفالوتین ،سفتریاکسون ،افلوکساسین و نورفلوکساسین ،نشان
میدهند که الگوی مقاومت چند داروی ( )MDRدر میان
سویههای اسینتوباکتر بومانی 30درصد است .بیشترین میزان
مقاومت ،در یک سویه با  13آنتیبیوتیک و در دو سویه با 10
آنتی بیوتیک و کمترین مقاومت به  6آنتیبیوتیک گزارش شد .این
نتایج میتواند نگرانی بهدنبال داشته باشد؛ چراکه برخی از این
آنتیبیوتیکها در درمان نمونههای کلینیکی مورد استفاده قرار
میگیرد .یافتههای بهدستآمده در این مطالعه با مطالعات مشابهی
که در باال ذکر شدهاند نتایج متفاوتی داشت که دلیل این تفاوتها
میتواند شرایط جغرافیایی و سطح بهداشت و مصرف بیرویه
برخی آنتیبیوتیکها در صنعت دامپروری و استفادۀ آنتیبیوتیکها
مختلف در کلینیک است .همچنین یافتههای حاصل از این مطالعه
نشان میدهد که میزان شیوع ژنهای بتاالکتاماز ( )ESBLدر
موادغذایی 35( SHVدرصد)23/5( PER ،درصد)TEM ،
(21درصد)18/5( VEB ،درصد) چشمگیر بوده که در گوشت مرغ
شیوع ژنهای 35/50( SHVدرصد)26( TEM ،درصد)PER ،
(22/50درصد)19/50( VEB ،درصد) و در گوشت گوسفند شیوع
ژنهای 50( PERدرصد)25( TEM ،درصد) و در همبرگر شیوع
ژنهای 100( SHVدرصد) مشاهده شد .در باکتریهای جداشده از
شیر ،شیوع ژنهای 66/50( SHVدرصد)66/50( VEB ،درصد)،
33/50( PERدرصد) گزارش شد .درمجموع این مقاله بیان میکند
که موادغذایی پروتئینی و لبنی خام موجود در بازار میتواند منبع
اسینتوباکتر بومانی مقاوم به انواع کالسهای آنتیبیوتیکی باشد و
به انتشار ژنهای بتاالکتامازهای وسیعالطیف از طریق زنجیرۀ
غذایی نیز کمک کند و از این طریق میتواند باعث انتقال به
بیمارستان و محیط شود .برای کنترل انتقال باکتریهای
فرصتطلب و جلوگیری از توسعۀ ژنهای مقاومت آنتیبیوتیکی
باید سطح بهداشت در جامعه افزایش پیدا کند و مصرف بیرویۀ
آنتیبیوتیکها در دام و طیور بهصورت برنامۀ مدون به اجرا درآید؛
چراکه موادغذایی پروتئینی و لبنی و مشتقات آنها برای تغذیۀ
انسان بسیار مهم است؛ لذا کنترل و نظارت بر آمادهسازی،
حملونقل و اصول نگهداری سالم موادغذایی ضروری است.
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تعارض منافع

سپاسگزاری

.بین نویسندگان تعارض در منافع گزارش نشده است

9.
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