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1دانشجوی دکتری صنایع غذایی ،واحد قوچان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قوچان ،ایران
 2دانشیار ،باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ،واحد قوچان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قوچان ،ایران
 3فارغ التحصیل دکتری دامپزشکی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه فردوسی ،مشهد ،ایران

چکیده
فراوده های لبنی و گوشتی از ارزش غذایی باالیی در تغذیه انسان برخوردارند .باکتری های کلی فرمی بعنوان شاخص بهداشتی تولید این
اقالم غذایی به شمار آمده و باکتری اشرشیا کوالی به عنوان شاخص آلودگی مدفوعی محسوب می شود .هدف از انجام این پژوهش بررسی
آلودگی کلی فرمی و تعیین مقاومت آنتی بیوتیکی گونه های مختلف آن در فرآورده های گوشتی و لبنی مختلف از سطح توزیع شهر مشهد
بود .به این منظور  54نمونه فراورده لبنی شامل شیر پاستوریزه ،پنیر و بستنی سنتی و  33نمونه فراورده گوشتی شامل همبرگر و ساندویج سرد از
مناطق مختلف شهر جمع آوری و مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد که از مجموع  54نمونه اخذ شده ،تعداد  03نمونه دارای کلی فرم
بوده و در این میان در فراورده های لبنی آلوده ،اشریشیا کوالی با  ،%53.54کلبسیال با  ،%21.12سیتروباکتر با  %7.35و انتروباکتر با %11.54
بیشترین فراوانی را نشان دادند .همچنین در فرآورده های گوشتی ،اشریشیا کوالی  ،%12.15کلبسیال  %5.15و انتروباکتر  %13.51فراوانی را
شامل شد .سپس مقاومت آنتی بیوتیکی تمام کلی فرم های ایزوله شده نسبت به  10آنتی بیوتیک به روش دیسک دیفیوزن بررسی گردید.
نتایج این بررسی نشان داد که تمامی جدایه ها به یک یا چند آنتی بیوتیک حساس بودند .نتایج تست آنتی بیوگرام نشان داد که  %133کلی
فرم ها به آنتی بیوتیک ونکومایسین ،اگزاسیلین ،فوزیدیک اسید ،کلیندامایسین و پنی سیلین  Gمقاوم و همگی به کانامایسین ،کلیستین
سولفات ،جنتامایسین و نورفلوکسازین حساس بودند %53 .جدایه ها به اریترومایسین ،ریفامپین ،کوتری موکسازول و تتراسایکلین مقاومت
نشان دادند .طبق نتایج این مطالعه با توجه به آلودگی مواد غذایی به کلی فرم ها و الگوی مقاومتی حاصل ،لزوم رعایت مسایل بهداشتی در
طول تولید و توزیع مواد غذایی ضروری تر به نظر می رسد.
واژه های کلیدی :کلی فرم ،الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی ،فراور ده های لبنی ،فراورده های گوشتی

 مسوول مکاتبات :
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 -1مقدمه

آلوده ،اشرشیا کوالی و سایر کلی فرم های مقاوم به آنتی بیوتیک

در کشورهای در حال توسعه ،آلودگی مواد غذائی و بیماربهای

ها ،در روده انسان جایگزین شده و قادر به انتقال فاکتور مقاومت

ناشی از آن همواره به عنوان یکی از مهمترین مشکالت در سیستم

دارویی به باکتری های حساس پاتوژن نظیر سالمونال و شیگال

بهداشت مواد غذائی به شمار می آید .اگرچه در کشور ما ارتقاء

خواهند بود .لذا تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در کلی فرم

سطح بهداشت عمومی در نتیجه بهبود نظام عرضه خدمات

های جداسازی شده از این فراورده ها از لحاظ بهداشت عمومی

بهداشتی باعث کاهش میزان مرگ و میر درسالهای اخیر شده

حائز اهمیت فراوانی است ( .)1به همین منظور این مطالعه با هدف

است؛ با این وجود پیآمدهای نامطلوب تغذیه ای و بهداشتی ناشی

بررسی میزان آلودگی مواد غذایی (صنعتی و سنتی) به کلی فرم

از آلودگی مواد غذایی با عواقب زیانبار اقتصادی همراه است.

های مقاوم به آنتی بیوتیک در شهر مشهد انجام گردید.

صنایع غذایی همگام با صنایع و تکنولوژی جدید هر روز به
صورت چشمیگری گسترش می یابد ،با این وجود شاهد موارد

 -2مواد و روش ها

متعددی از مسمومیت های ناشی از مواد غذایی هستیم و این

تعداد  54نمونه اقالم غذایی شامل همبرگر ،ساندویچ سرد ،شیر،

موضوع حتی در کشورهای پیشرفته دنیا نیز به میزان زیادی دیده

پنیر و بستنی (هر یک  14مورد) از مراکز عرضه در سطح شهر

می شود (.)2

مشهد جمعآوری گردید و در مجاورت یخ به آزمایشگاه منتقل

یکی از گروه های مهم عامل عفونت غذایی کلی فرم ها هستند

شد .جستجو و شناسایی کلی فرم ها با استفاده از روش کشت

( .)0کلی فرم ها در برابر حرارت مقاوم نبوده و لذا حضور آن ها

سطحی بر روی محیط کشت وی آر بی آگار( 1مرک ،آلمان)

در مواد غذایی حرارت دیده حاکی از آلودگی ثانویه می

انجام شد .پرگنههای رشد یافته بر روی محیط به رنگ قرمز

باشد.این آلودگی ممکن است ناشی از شرایط محیطی مثال از

ارغوانی مشکوک به کلی فرم ،برای آزمون تاییدی در لوله های

طریق تجهیزات و کارکنان یا پرسنل مرتبط با آن محصول و یا از

حاوی محیط کشت آب گوشت سبز درخشان 2کشت داده شد

طریق آلوده شدن نهایی با ماده خام اولیه باشد (.)4

(.)3

از طرفی استفاده از آنتی بیوتیک در حیوانات به منظور پیشگیری

خالص سازی باکتری های کلی فرمی جدا شده از نمونه های

و درمان عفونت های باکتریایی و بهبود رشد ،ممکن است باعث

مثبت بر روی محیط کشت مک کانکی 3آگار به روش کشت

افزایش مقاومت باکتری به این عوامل شود ( .)13با توجه به

خطی و سپس تهیه سوسپانسون با غلظت معادل نیم مک فارلند(5

کاهش کارایی آنتی بیوتیک ها در پزشکی و دامپزشکی طی

جهت کشت در چاهک های نوار تست ( APIجهت استاندارد

سال های اخیر ( ،)11شواهد نشان می دهد بروز مقاومت های

کردن غلظت تلقیح برای آزمایش تعیین حساسیت میکروبی ،باید

میکروبی در انسان ،مرتبط با استفاده از ترکیبات ضد میکروبی

از استاندارد سولفات باریم برابر با استاندارد نیم مک فارلند

در حیوانات است ( )15به گونه ای که در دهههای اخیر مقاومت

استفاده شود) در نهایت استفاده از نرم افزار اختصاصی شرکت

آنتیبیوتیکی در باکتریها به عنوان یک مشکل بزرگ در

بیومریو 4فرانسه شناسایی گردیدند.

سالمت عمومی مطرح گردیده و به دلیل استفاده نادرست و زیاد
آنتیبیوتیکها ،شمار باکتریهای مقاوم به عوامل آنتیبیوتیکی به
سرعت در حال افزایش است(.)13
بدون شک مهم ترین راه انتقال مقاومت میکروبی از حیوانات به
انسان ،غذاهای با منشاء حیوانی نظیر شیر و فراورده های لبنی،

VRB agar

1

تخم مرغ و گوشت است .مطالعات اپیدمیولوژیکی انجام شده

Brilliant green

2

توسط محققین مختلف آلودگی مواد غذایی با سویه های مقاوم

Macconkey agar

3

خانواده انتروباکتریاسه ،جدا شده از فراورده های لبنی و گوشتی

McFarland

4

را نشان می دهد .با توجه به مصرف فراورده های لبنی و گوشتی

BIOMERIEUX

5
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 -1-2آزمایش حساسیت(آنتی بیوگرام)

( )%72/14در همبرگر و ( )%52/15در ساندویج سرد مشاهده

آزمایش آنتی بیوگرام کلی فرم های جداسازی شده از مواد

گردید.

غذایی برای تعیین مقاومت به آنتی بیوتیکهای مختلف از روش

 -1-3مقاومت آنتی بیوتیکی

انتشار با استفاده از دیسکهای استاندارد انجام می شود .ابتدا به

حساسیت آنتی بیوتیکی سویه های مورد مطالعه نسبت به آنتی

کمک آنس استریل ازکلی فرم های خالص جداسازی شده از

بیوتیک

اریترومایسین،

کلرامفنیکل،

مواد لبنی مختلف که روی مک کانگی اگار خالص سازی شده

سیپروفلوکساسین،

امیکاسین،

کلیندامایسین،

جنتامایسین،

فوزیدیکاسید،

های

تتراسایکلین،
ونکومایسین،

بود برداشته و در محیط مایع تی اس بی 1کشت داده می شود.

ریفامپین،

هنگامی که کدروت در لوله به حد استاندارد رسید (نیم مک

اگزاسیلین ،نورفلوکسازین و آموکسی سیلین بررسی شد .نتایج

فارلند) روی محیط کشت جامد مولر هینتون اگار به طور

تست آنتی بیوگرام نشان داد که  %133کلی فرم ها به آنتی

یکنواخت کشت داده می شود .چند دقیقه بعد هنگامی که سطح

بیوتیک و نکومایسین ،اگزاسیلین ،فوزیدیک اسید ،کلیندامایسین

محیط کشت خشک شد دیسک های حاوی آنتی بیوتیک را با

وپنی سیلین Gمقاوم بودند و %133مواردکلی فرم ها به

پنس استریل به صورت جداگانه با فواصل مشخص روی آن قرار

کانامایسین ،کلیستین سولفات ،جنتامایسین و نورفلوکسازین

می دهیم و بعد از  11-25ساعت قرار دادن در گرمخانه  35درجه

حساسیت نشان دادند و مقاومت باالی  %53به اریترومایسین،

سانتیگراد خوانده می شود .حساسیت یا مقاومت آنتی بیوتیکی به

ریفامپین ،کوتری موکسازول ،تتراسایکلین را نشان دادند .الگوی

وسیله رشد یا عدم رشد باکتریها در اطراف دیسکهای آنتی

مقاومت دیگر آنتی بیوتیک ها در این سویه ها بر اساس نمودار

بیوتیکی به کمک استاندارد های مربوط گزارش می شود(.)1-7

زیر می باشد.

کوتریموکسازول،

تاکنون در کشور ما مطالعات متعددی در مورد مقاومت آنتی
 -3نتایج و بحث

بیونیکی صورت گرفته که در این مورد می توان به ارزیابی میزان

در این مطالعه  54نمونه از چهارگروه مختلف بستنی ،ساندویچ

شیوع ومقاومت آنتی بیوتیکی اشریشیاکلی درشیرخام گاوهای

سرد ،همبرگر ،پنیر و شیر از سطح شهر مشهد درون ظرف

شهرستان جهرم اشاره نمود .در این پژوهش  433نمونه شیرگاو از

مخصوص سرد نگهدارنده ،2در شرایط کنترل شده جمع آوری

سه منطقه شهرستان جهرم جمع آوری و پس ازغنی سازی در سه

گردید .مطابق جدول شماره  1از مجموع  54نمونه 03 ،نمونه

محیط کشت TSB، BHI، ECBواجد نووبیوسین درسه دمای

آلوده به کلی فرم شناسایی و جداسازی شد 13 .نمونه آلوده

 22و  35و  54درجه سانتیگراد مورد ارزیابی قرارگرفت .سپس

مربوط به گروه شیر12 ،نمونه آلوده مربوط به بستنی15 ،نمونه

از محیط  CT-SMACو  ECC ،VRBAبه منظور بررسی

آلوده مربوط به ساندویچ سرد 13 ،نمونه مربوط به پنیر و 15نمونه

تخمیر سوربیتول و الکتوز و از محیط کروموژن اختصاصی

مربوط به همبرگر بود.

MSTبرای بررسی فعالیت بتاگلوکورونیدازی باکتریهای جداشده

بیشترین میزان آلودگی در فراورده های لبنی مربوط به بستنی

استفاده گردید درنهایت با استفاده ازآنتی سرم اختصاصی

مشاهده شد که  %13کل آلودگی را به خود اختصاص داد .در

جداسازی باکتری اشریشیاکوالی تایید و توسط روشهای

نمونه شیر بیشترین آلودگی مربوط به اشرشیا ( )%43مشاهده

استاندارد حساسیت نسبت به  15آنتی بیوتیک مختلف بررسی شد.

گردید .درنمونه پنیر بیشترین میزان آلودگی به اشرشیا ( )%43و

از مجموع نمونه های مورد بررسی54 ،نمونه ( )/.7اشریشیاکلی

انتروباکتر( )%43مشاهده گردید .در نمونه بستنی بیشترین آلودگی

سوربیتول منفی جداسازی گردید ،همچنین میزان شناسائی

مربوط به کلبسیال ( )%41/33مشاهده گردید .در فراورده گوشتی

اشریشیا کلی  MUG−%3/03و اشریشیاکوالی  O157:H7پس

همبرگر و ساندویج سرد بیشترین میزان آلودگی به اشرشیا کلی

ازانجام تستهای تاییدی %3/53تشخیص داده شد که تمامی آنها

Mtsb

1

Cold box

2
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جدول -1نتایج تعیین نوع باکتری های کلی فرمی بروش  APIکلی فرمی نمونه های مواد لبنی
موارد مثبت

نوع فراورده لبنی

تعداد نمونه آلوده

شیر

02

(0 )02 %

پنیر

02

(0 )02 %

(0 )02 %

بستنی

00

(4 ) 33/3 %

2

(0 )5/3 %

مجموع

30

(04 )43/70 %

(6 )05/70 %

(3 )9/37 %

اشرشیا

انواع انتروباکتر

انواع سیتروباکتر

انواع کلبسیال

(0 )02 %

(0 )02 %

(0 )02 %

2

2
(7 )05/33 %
(9 )05/00 %

جدول  -3نتایج تعین انواع باکتری های کلی فرمی نمونه های گوشتی
موارد مثبت

نوع فراورده گوشتی

تعداد نمونه آلوده

همبرگر

04

(03 )90/50 %

ساندویج سرد

04

(02 )70/04 %

(0 )04/0 %

جمع کل

05

(03 ) 50/04 %

(3 )02/57 %

اشرشیا

انواع انتروباکتر

انواع سیتروباکتر

انواع کلبسیال

(0 )7/04 %

2

2

2

(0 )04/0 %

2

(0 )02/04 %

شکل -1درصد مقاومت انواع کلی فرم ها نسبت به آنتی بیوتیک های تتراسایکلین ( ،) Tاریترومایسین  ،کلرامفنیکل( ،)COسیپروفلوکساسین،
ونکومایسین ( ،) VAامیکاسین( ،)Eکلیندامایسین( ،)CDریفامپین( ،)RPکوتریموکسازول( ،)COTجنتامایسین( ،)GMفوزیدیکاسید(،)FC
اگزاسیلین( ،)OXنورفلوکسازین ( )NORو اموکسی سیلین()AMX
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شکل -3درصد حساسیت انواع کلی فرم ها نسبت به آنتی بیوتیک های تتراسایکلین ( ،) Tاریترومایسین  ،کلرامفنیکل(،)CO
سیپروفلوکساسین ،ونکومایسین ( ،) VAامیکاسین( ،)Eکلیندامایسین( ،)CDریفامپین( ،)RPکوتریموکسازول( ،)COTجنتامایسین(،)GM
فوزیدیکاسید( ،)FCاگزاسیلین( ،)OXنورفلوکسازین ( )NORو اموکسی سیلین()AMX

نسبت به پنی سیلین ،آمپی سیلین و نووبیوسین مقاومت داشتند(.)5

چند گانه بودند ،کمترین میزان سویه های مقاوم از دسر ،گوشت

دریک بررسی که درکشور نیجریه برروی محصوالت آبمیوه

خام و نوعی دسر شیری مشاهده شد و بیشترین مقاومت آنتی

های پرتقال انجام شد باکتریهای ایزوله شده شامل باسیلوس

بیوتیکی از بستنی با  17درصد بیشترین میزان بوده است .مقاومت

سرئوس ،باسیلوس سوبتیلیس ،اشرشیاکلی ،استافیلوکوکواورئوس،

آنتی بیوتیکی چندگانه غالبا از نمونه های ایزوله شده از شیر

استرپتوکوکوس پایوژنز و میکروکوکوس بوده اند که مقاومت

پاستوریزه و دسر و فرنی گزارش شده است.

آنتی بیوتیکی سویه های استافیلوکوک مجزا شده نسبت به

در مطالعه ای به بررسی کیفیت بهداشتی شیر پاستوریزه گاو در

کوتریموکسازول ،کلوکساسیلین ،تتراسیکلین ،جنتامایسین،

ایالت پارانا ،برزیل و تعیین حضورکلی فرم ها و وقوع باقی مانده

اریترومایسین و کلرامفنیکل گزارش شده وبیشترین مقاومت

های آنتی بیوتیکی انجام شد که 203نمونه شیر از موسسات

نسبت به کوتریموکسازول وکلوکساسیلین گزارش گردیده

تجاری جمع آوری شد جمعیت کلی فرم ها با استفاده از آزمون

است(.)5

چند لوله تخمین زده شد و پس از شناسایی و جداسازی کلی فرم

طی پژوهشی مقاومت آنتی بیوتیکی  331کلی فرم ایزوله شده از

ها ،مقاومت آنتی بیوتیکی آن را مورد بررسی قرار دادند ،میزان

مواد غذایی را مورد مطالعه قرارداده شد که بیشترین سویه ها جدا

مقاومت برای آمپی سیلین( ،)٪17/2سفالوتین( )٪11/7و

شده به  13گونه مختلف اشرشیا کلی مربوط می شدند .کلی

تتراسایکلین ( )% 15/1مشاهده شد.

فرمهایی که در دمای  55درجه جداسازی شدند بعنوان اشرشیا
کلی و ایزوله های جدا شده در دمای  35درجه بعنوان انتروباکتر

 -4نتیجه گیری

و کلبسیال شناخته شدند .کلبسیال و انتروباکتر ها غالبترین گونه

بر اساس یافته های این مطالعه در بین  54نمونه از پنج گروه

های جداسازی شده بودند که (45درصد) آنها به  7آنتی بیوتیک

مختلف شیر ،بستنی سنتی ،ساندویچ سرد ،همبرگر دست ساز و

مقاومت داشتند و مقاومت به نیتروفورانتوئین و سولفانامیدها با

پنیرسنتی در سطح مشهد شامل  14نمونه از هر گروه با توجه به

میزان 33و  24درصد رایجترین انواع مقاومت آنتی بیوتیکی در

جداسازی  03نمونه آلوده به کلی فرم( )%13به روش کشت

این ها بوده است .حدود  53سویه دارای مقاومت آنتی بیوتیکی

پورپلیت ایزوله گردید .در بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی مشاهده
گردیدکه  %133کلی فرم ها به آنتی بیوتیک ونکومایسین،
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، کلیستین سولفات، موارد کلی فرم ها به کانامایسین%133بودند و
جنتامایسین و نورفلوکسازین حساسیت نشان دادند و مقاومت
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نگرانی اساسی از جهت انتشار مقاومت آنتی بیوتیکی در بین
 این یافته ها این پیام را.باکتری های موجود در مواد غذایی شود
،القا می کنند که کنترل انتشار و گسترش مقاومت آنتی بیوتیکی
 نه تنها در انسان،نیازمند استفاده محتاطانه از آنتی بیوتیک ها
.بلکه در حیوانات نیز می باشد
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