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  چکیده
 آلـودگی  خصـوص  در هـا نگرانـی  اسـت  داشته روزافزون گسترش فاضالب با مزارع آبیاري و حیوانی کودهاي از استفاده امروزه که این به توجه با

ها هایی از بیماريگیريهاي اخیر همهدر سال. است یافته افزایش بیوتیکبه آنتی مقاوم انواع خصوصبه زابیماري هايباکتري به کشاورزي محصوالت
هـدف از  ها بودنـد  گیريهمهمسئول این  انتروباکتریاسهو در اکثر موارد اعضاي  که به مصرف سبزیجات آلوده ارتباط داده شده استدر انسان رخ داده 

 کاهو و اسفناجده از مولد بتاالکتامازهاي با طیف وسیع جدا ش انتروباکتریاسههاي بیوتیکی و فراوانی سویهآنتی الگوي مقاومت بررسی این تحقیق انجام
انتروباکتریاسه  خانواده به هاي مشکوكآگار، کلنی کانکیبراي انجام این تحقیق پس از کشت بر روي محیط کشت مک در شهر گرگان بود. شده عرضه

هاي متعلق سویهها مشخص شده و در بین آن سفوتاکسیم به مقاوم هاياز نظر خصوصیات مورفولوژیک انتخاب شدند. پس از تهیه کشت خالص سویه
بـه   ESBL)ها از نظر تولید بتاالکتامازهاي با طیـف وسـیع (  سپس ایزوله شدند. شناساییهاي بیوشیمیایی انتروباکتریاسه با استفاده از تست هبه خانواد

نتـایج ایـن تحقیـق نشـان داد کـه      ئر تعیـین گردیـد.   باها به روش کربیبیوتیکی آنبررسی شده و الگوي مقاومت آنتی Disk Synergy Testروش 
 جـدا شـده از   ESBL هـاي همچنین مشخص شد که همـه انتروباکتریاسـه  . در سبزیجاتی مثل کاهو و اسفناج وجود دارند ESBLهاي انتروباکتریاسه

 پنمبیوتیک ایمیآنتی به و مقاوم آموکسی سیلین و کلرامفنیکل تتراسیکلین، اسید، دیکسیکنالی کوتریموکسازول، هايبیوتیکبه آنتی هاي اسفناجنمونه
 پـنم ایمـی  و آمیکاسـین  بـه  فقط و مقاوم آزمایش مورد هايبیوتیکهمه آنتی به هاي کاهونمونه از شده جدا ESBLهايانتروباکتریاسه. بودند حساس
هـاي  توان نتیجه گرفت که پاتوژن هاي بالقوه و باکتريبنابراین می .شد شاهدم چندگانه بیوتیکیآنتی مقاومت هاایزوله همه در بنابراین. بودند حساس

  بیوتیک در سبزیجات عرضه شده در شهر گرگان حضور دارند. مقاوم به آنتی
  

  بیوتیکیآنتی سبزیجات، مقاومت ،بتاالکتامازها، نتروباکتریاسها واژهاي کلیدي:
  

  1مقدمه
عنـوان  به وریط ایهاي مصرف شده توسط دام و بیوتیکاکثر آنتی

و  نشیتواند سبب گـز شوند که میدفع می یکیولوژیمتابولیت فعال ب
بیوتیـک و  آنتی. دنبیوتیک گردهاي مقاوم به آنتیرشد باکتري تیتقو

پساب،  ان،یآبز ،یوانیبیوتیک در فضوالت حهاي مقاوم به آنتیباکتري
 ي و سبزیجات برگ سـبز هاي کشاورزخاك زمین ،رسوبات رودخانه 

استفاده ناشی از مشکل ) این Bhutani et al.,2015( اندمشاهده شده
هـاي  بـاکتري  يحاو تصفیه نشده فاضالب نیو همچن یوانیاز کود ح

                                                        
  .ایران گرگان، اسالمی، آزاد دانشگاه گرگان، واحد میکروبیولوژي، گروه - 1
 پزشکی علوم دانشگاه پزشکی، دانشکده اجتماعی، پزشکی و بهداشت گروه - 2

  گلستان
  )Email: ania_783@yahoo.com         :مکاتبات مسئول(* 

DOI: 10.22067/ifstrj.v1396i0.62853 

گـردد  مـی انسـان   در هـا بیمـاري  وعیمنجر به شباشد که میپاتوژن 
(Puspanadan et al., 2013).  ــت ــروز عفون ــی از  ب ــاي ناش ه

هاي مقاوم در دهه گذشته به سرعت افزایش یافته و به انتروباکتریاسه
چـون   هـایی انتروباکتریاسـه  گیري جهانی تبدیل شده است. یک همه

که ساکن طبیعی دستگاه گوارش حیوانات هسـتند مـواد    کلیااشریشی
ها آلوده کرده و یا با حضور در کـودي  غذایی را مستقیما در کشتارگاه

شـوند سـبب   که براي تقویت رشد در کاهو و سبزیجات اسـتفاده مـی  
  ). ,.Tham et al 2013( گردندها میآلودگی آن

هاي اخیر بیماري هاي فراگیر زیادي در انسان رخ داده که در سال
 ,.Buchholz et alت (به مصرف سبزیجات آلوده ارتباط داده شده اس

2011, Bhutani et al., 2015, (. ها با پاتوژن یآلودگ ینقاط بحران
 هايکود مستقیم ازاستفاده  سبزیجات دیتول رهیدر زنجقبل از برداشت 

مجـاور بـا    یرواناب نـواح  ایبا آب آلوده و  ياریآب نیو همچنی وانیح
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ـ به چـه م  این که ن،یاست. بنابرا واناتیمدفوع ح انباشت  وعیشـ  زانی
ـ در تول جیعنوان کود رابه یوانیکود ح کاربردبا  یانسان يهابیماري  دی

است. کود حیـوانی   مورد توجه قرار گرفته است ی مرتبطآل جاتیسبز
 کلیااشریشـی هایی چـون سـالمونال، کمپیلوبـاکتر،    منبع بالقوه پاتوژن

یاختگان است و بسیاري از حیوانات وروتوکسین و سایر تک هتولیدکنند
کننـد.  ها را بدون عالئم بالینی از طریق مدفوع دفـع مـی  این پاتوژن

 ،شـود اسـتفاده مـی   یجاتسـبز  يبـارور  يتـازه بـرا   یکود داموقتی 
ها از چند روز تا چند آن يکه بقا وارد شده خاك بههاي موجود پاتوژن
خـاك تقویـت شـده بـا کـود      در  جهیتواند متفاوت باشد. در نتماه می
بر  پاشیدن قیاز طر ایو  شهیق ریشده از طر شتک سبزیجات حیوانی

 هـاي پاتوژن در معرض ندگیبار ایو  ياریآبطی سطح برگ در  يرو
   .)et al Jensen.2013,گیرند (می قرار پایدار

یکسري از سـبزیجات مثـل کـاهو و اسـفناج      با توجه به این که
ها ممکـن اسـت   و محتواي میکروبی آنشوند مصرف می خاممعموال 

ی سازمان بهداشـت جهـان  کنندگان باشد خطري براي سالمت مصرف
ـ پاتوژن  ناقل غذایی یکی از منابع این نوع سبزیجات را  کـرده  یمعرف

که  هستند گوارشی شدید هاي بیماري عامل ها اغلبپاتوژنست. این ا
 يهـا خصوص سفالوسپورینهاي بتاالکتام بهبیوتیکآنتی با استفاده از

حال، اگـر پـاتوژن منتقلـه     نیشوند. با انسل سوم و چهارم درمان می
باشد  (ESBL) با طیف وسیع بیوتیک و مولد بتاالکتامازآنتی مقاوم به

  .دارند يکمتر ریتاث یهاي درمانزینهگ نیا
 انتقـال  شواهدي وجـود دارد کـه مـواد غـذایی منبـع مهمـی در      

بیوتیک از طریق مصرف یا هاي مقاوم به آنتیحاوي ژن هايباکتري
اخیـرا   .)Njage and Buys, 2014توانند باشـند ( آلودگی متقاطع می

در  ESBLهـاي  سیلین کـد شـده توسـط ژن   مقاومت به آمپیانتقال 
شـده  گزارش کاهو و اسفناج  يشده بر رو افتی یطیهاي محباکتري
ــت ــاران Bhutani et al.,2015( .Ruimy( اس در  )2010( و همک

هـاي مقـاوم بـه    فرانسه گزارش کردند کـه سـبزیجات اغلـب بـا ژن    
 بـه  مقـاوم  هـاي حال، به انتقال ژن نیبا ا. آلوده هستند بیوتیکآنتی
اگرچه  شده استن یتوجه چندان جاتیب و سبزآ قیاز طر بیوتیکآنتی

هاي شواهد نشان داده است که این روش انتقال در انتقال ژن به سویه
  پاتوژن و کومنسال حائز اهمیت است.

ـ در ابا توجـه بـه مـوارد فـوق      ـ تحق نی  هـاي فراوانـی سـویه   قی
مولد بتاالکتامازهاي با طیف وسیع جدا شده از سبزیجات  یکلایشیاشر

خام عرضه شده در سطح شهر گرگان بررسی شد و الگـوي مقاومـت   
  ها تعیین گردید.بیوتیکی آنآنتی

  
  هامواد و روش

مطالعه حاضر از نوع مطالعه مقطعی با رویکرد توصیف نتایج بود. 
و چنـد بوتـه   از هریک از مراکز عرضه سبزیجات یک کاهوي کامـل  

 کنار در و گذاشته استریل پالستیکی اسفناج خریداري شده و در کیسه
گـراد  درجه سـانتی  4ها در دماي نمونه .شدند منتقل آزمایشگاه به یخ

 فلـور  سـاعت از زمـان خریـد از نظـر     24نگهداري شده و در عـرض  
  میکروبی بررسی شدند.

  
  سازيکشت و خالص

با یک اسکالپل استریل در یک ظرف گرم از هر نمونه را  5/2ابتدا 
 10که حـاوي   لیتريمیلی 50استریل  استریل جدا کرده و در فالکون

ر درصـد بـود قـرار داده شـد. سـپس در دو      1/0لیتر پپتون واتـر  میلی
rpm150  رقت  دقیقه سانتریفوژ گردید. محلول حاصل تا 20به مدت

یتـر از آن روي  لمیلی 1/0و درصد رقیق شده 1/0در پپتون واتر  4-10
ـ - Lبا لولهآگار  کانکیمحیط کشت مک  24س از فرم پخش گردید. پ

هاي تـک  کلنی ،گرادسانتی درجه 37در دماي  گذاري گرمخانه ساعت
ــا م ــوژيوب ــه مشــکوك هــاي متفــاوترفول ــانواده هــايجــنس ب  خ

پـس از   و صورت تصادفی انتخاب شـده از هر پلیت به انتروباکتریاسه
شـدند   گـذاري یخچـال  آگار نوترینت کشت محیط سازي رويخالص

)Njage and Buys, 2014 .(  
  

 دیسـک  روش بـه  سفوتاکسیم به مقاوم هايسویه جداسازي
  دیفیوژن

هاي مورد آزمایش با کـدورت معـادل   ابتدا سوسپانسیونی از سویه
 به مک فارلند تهیه شد. سپس با استفاده از سوآپ استریل آغشته 5/0

طور میکروبی در سطح محیط کشت مولر هینتون آگار به سوسپانسیون
دقیقـه بـا پـنس اسـتریل      5تـا   3یکنواخت کشت داده شدند. پس از 

 24و پـس از   گذاشـته  کشـت  محیط سطح دیسک سفوتاکسیم را در
 رشـد  عدم هالۀ گراد قطردرجه سانتی 37ساعت انکوباسیون در دماي 

 بـه  توجـه  با سپس .شد يگیراندازه متريمیلی کش خط از استفاده با
 شناسـایی  سفوتاکسـیم  بـه  مقـاوم  هايایزوله  CLSIاستاندارد جدول
   .)Njage and Buys, 2014(شدند 
  

  هاي مقاوم به سفوتاکسیمشناسایی ایزوله
هاي متعلق به جنس هاي خانوادة انتروباکتریاسه باکتريشناسایی 

هـاي  آمیزي گرم و تسـت هاي میکروبیولوژیکی، رنگبر اساس روش
، IMViC،تست احیاي نیترات، ONPG ، تستTSIبیوشیمیایی مانند 

هیدرولیز اوره، تست مالونات، ذوب ژالتین، تست آرژنین دهیـدروالز،  
، کاتـاالز و  SIMآمینـه،   اسـید  دامیناسیون و دکربوکسیالسیون تست

  .)Njage and Buys, 2014(اکسیداز انجام گرفت 
  

   DDSTبه روش  ESBLي تولید انجام تست تایید
سفوتاکسـیم   به مقاوم هايایزوله توسط ESBL تولید تایید براي
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 DDST (Double Disk Synergy Testش (رو از انتروباکتریاسـه 
 5/0 کـدورت  بـا  نظر مورد باکتري از ابتدا سوسپانسیونی. شد استفاده

با اسـتفاده از سـوآپ اسـتریل در سـطح      سپس کرده تهیه فارلند مک
  طور یکنواخت کشت داده شدند.محیط کشت مولر هینتون آگار به

 و سفوتاکســیم دیسـک  سـپس بـا اسـتفاده از پــنس اسـتریل دو    
 مرکز از( هم از مترمیلی 20 فاصله به اسید کالووالنیک -سفوتاکسیم

 شدند. پسمحیط کشت مولرهینتون آگار قرار داده  روي بر )مرکز به
 که صورتی در گراددرجه سانتی 37 دماي در ساعته 24 انکوباسیون از

 تست شدمی مشاهده دیسک دو بین سینرژي صورتبه رشد عدم هاله
 رشـد  عدم هاله قطر اگر یعنی. شدمثبت در نظر گرفته می بتاالکتاماز

 5اسـید  کالوالنیـک  -سفوتاکسـیم  سفوتاکسیم و هاياطراف دیسک
سفوتاکسـیم بـه    دیسک اطراف رشد عدم هالۀ قطر از یشترب مترمیلی

در نظر گرفته  مثبت باکتري مورد نظر توسط ESBLتولید  بود تنهایی
  ). Njage and Buys, 2014شد (می

  
   ESBLي هابیوتیکی ایزولهتعیین الگوي مقاومت آنتی

 بیـوتیکی آنتـی  مقاومـت  الگـوي  منظـور تعیـین  این مرحله به در
 هـاي دیسـک  شـامل  بیوتیکیآنتیهاي  دیسکاز  ،ESBLهايایزوله
)، gµ30سـیلین ( )، آموکسـی gµ30کلرامفنیکـل (  )،gµ10پـنم ( ایمـی 

) و gµ10( )، آمیکاسـین gµ30( تتراسیکلین)، gµ25( کوتریموکسازول
 CLSIتوصیه شده در استاندارد ) طبق روشgµ30(اسید دیکسیکنالی

هاي عدم رشد، منظور جلوگیري از تداخل هالهبهگردید. فقط  استفاده 

 25متر از لبـه پلیـت و   میلی 15با فاصله را  بیوتیکیي آنتیهادیسک
. ه شـدند متر از مرکز یک دیسک تا مرکز دیسک دیگر قـرار داد میلی

 37سـاعت در دمـاي    24ها را معکوس نموده و به مدت سپس پلیت
 سـاعت انکوباسـیون ، قطـر    24بعد از ه شدند. گراد انکوبسانتی درجه

شد؛ سپس بـا   گیرياندازهمتري هاله عدم رشد توسط خط کش میلی
یا مقـاوم   )S، نتایج بر اساس حساس ( MASTکمک جدول شرکت 

)R ( گزارش شـدند؛ هالـه  بودن ایزوله  ) هـاي متوسـطI   نیـز در ایـن (
این آزمایش با سه بار تکرار براي نظر گرفته شدند.  تحقیق حساس در

تعیین حساسیت یـا مقاومـت    يو میانگین آن براشد ایزوله انجام  هر
  .(Magiorakos et al., 2012) بیوتیکی مد نظر قرار گرفتآنتی

  
  و بحث ایجنت

 30و  38ترتیب ها بهدست آمده از کشت نمونهبر اساس نتایج به
هاي اسفناج و کاهو انتخـاب  از نمونه از نظر مرفولوژیکی متمایز کلنی

هـاي مربـوط بـه    درصد از ایزوله 89شده و مورد بررسی قرار گرفتند. 
ها درصد از آن 6/17هاي اسفناج به سفوتاکسیم مقاوم بودند که نمونه

هـاي  دست آمده از خصوصیات مورفولوژیک و تستبر اساس نتایج به
بودنـد. در حـالی کـه در     یاسهانتروباکتر بیوشیمیایی متعلق به خانوادة

 4/29ها به سفوتاکسیم مقاوم بودنـد و  درصد از ایزوله 56مورد کاهو 
  ). 1ها به این خانواده تعلق داشتند (جدول درصد از آن

  
  هاي مقاوم به سفوتاکسیم بر اساس نوع نمونهتعداد کلنی -1جدول

  تعداد مقاوم به سفوتاکسیم (درصد)  هاي مورد بررسیتعداد کلنی  نوع نمونه
  )%89( 34  38  اسفناج
  )%56( 17  30  کاهو
  )%75( 51  68  جمع

  
 توســط ESBLدســت آمــده از تســت تاییــدي تولیــد نتــایج بــه
 83ترتیـب  هاي مقاوم به سفوتاکسیم نشان داد که بـه انتروباکتریاسه

ــه از  5درصــد ( ــه) و  6نمون ــه از  3درصــد ( 60نمون ــه)  5نمون نمون
هاي اسفناج جدا شده از نمونهمقاوم به سفوتاکسیم  هايانتروباکتریاسه

 )2و جدول  1مثبت بودند (شکل  ESBLو کاهو 
در  ESBL هـاي انتروباکتریاسـه نتایج این تحقیق نشان داد کـه  

همچنین با انجام . سبزیجات برگ سبز مثل کاهو و اسفناج وجود دارند
مشخص شد که  ESBL هايبیوگرام بر روي انتروباکتریاسهتست آنتی

 بـه  هـاي اسـفناج  نمونـه  جدا شده از ESBL هايهمه انتروباکتریاسه
 تتراسـیکلین،  اسـید، دیکسیکنالی کوتریموکسازول، هايبیوتیکآنتی

 حساس پنمایمی بیوتیکآنتی به و مقاوم سیلینآموکسی و کلرامفنیکل
 همه به هاي کاهونمونه از شده جدا ESBLهايانتروباکتریاسه. بودند

 پنمایمی و آمیکاسین به فقط و مقاوم آزمایش مورد هايبیوتیکآنتی
 چندگانه بیوتیکیآنتی مقاومت هاایزوله همه در بنابراین. بودند حساس
 )4و  3(جداول شد  مشاهد

تحقیقات مشابه این تحقیق در سایر نقاط دنیـا توسـط بعضـی از    
حضـور  ) 2010( و همکـاران Falomir محققـین انجـام شـده اسـت.     

 هاي کلیفرم را در سبزیجات تازه بررسـی کـرده و حساسـیت   باکتري
 ها اساسا شامل کلبسیال،ها را مشخص نمودند. ایزولهبیوتیکی آنآنتی

ها (سراشیا، سیتروباکتر، هافنیا و و سایر جنس شریشیا کلیا آنتروباکتر،
/کالوالنیک سـیلین آموکسی سیلین وآمپی ها بهآن اغلب ) بودند و....

میـزان  نیـز  ) 2010(همکـاران   و Khiyami د. اسید مقاومـت داشـتن  
فرآوري شده خانگی و عرضه شـده در   آلودگی ساالد سبزیجات کمتر

، سالمونال و شیگال بررسی کرده و تعداد کلیاشریشیاها را به نارستور
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ها در ساالد سبزیجات مرها را تعیین نمودند. تعداد کل کلیفمرکلیف کل
برابر بیشتر از انواع  100ها ناکمتر فرآوري شده عرضه شده در رستور

و  اشریشیا کلیسزار، ساالد خانگی بود. در همه انواع ساالدها، به جزء 

هـاي شـیگال و   وجود داشـت. در حـالی کـه گونـه     ائروژنز آنتروباکتر
 .سالمونال اندك بودند

 

  
  مثبت ESBL انتروباکتریاسه در تاییدي تست نتیجه -1شکل

  
  هاي مقاوم به سفوتاکسیمتوسط انتروباکتریاسه ESBLنتایج تست تاییدي تولید  –2جدول 

  نوع نمونه  نام سویه
  کاهو  اسفناج  
  مثبت هايسویه تعداد  هانمونه تعداد  هاي مثبتتعداد سویه  هاتعداد نمونه  

Enterobacter aerogenes 1  1  2  1  
Pantoea agglomerans  1  1  -  -  
Citrobacter freundii  1  1  -  -  
Serratia marcescens 2  1  1  1  
Klebsiella oxytoca -  -  1  -  

Klebsiella pneumonia 1  1  1  1  
  3  5  5  6  جمع

  
  مثبت جدا شده از اسفناج ESBLي هابیوتیکی در بین سویهنتیجه تعیین الگوي مقاومت آنتی - 3جدول 

 C TE SXT NA AMX AN IMP  نام سویه
Enterobacter aerogenes  حساس  حساس  مقاوم  مقاوم  مقاوم  مقاوم  مقاوم  
Pantoea agglomerans  حساس  حساس  مقاوم  مقاوم  مقاوم  مقاوم  مقاوم  
Serratia marcescens  حساس  مقاوم  مقاوم  مقاوم  مقاوم  مقاوم  مقاوم  
Citrobacter freundii  حساس  مقاوم  مقاوم  مقاوم  مقاوم  مقاوم  مقاوم  

Klebsiella pneumonia  حساس  متوسط  مقاوم  مقاوم  مقاوم  مقاوم  مقاوم  
 

  مثبت جدا شده از کاهو ESBLي هابیوتیکی در بین سویهنتیجه تعیین الگوي مقاومت آنتی -4جدول
 C TE SXT NA AMX AN IMP  نام سویه

Enterobacter aerogenes  حساس  حساس  مقاوم  مقاوم  مقاوم  مقاوم  مقاوم  
Serratia marcescens  حساس  حساس  مقاوم  مقاوم  مقاوم  مقاوم  مقاوم  

Klebsiella pneumonia  حساس  حساس  مقاوم  مقاوم  مقاوم  مقاوم  مقاوم  
  

Saeed ــاران ــور    )2013( و همکـ ــراق حضـ ــتان عـ  200را در سبزیجات بررسـی کردنـد. از    Escherichia coli O157در کردسـ
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فرنگی نمونه سبزیجات مختلف شامل خیار، کاهو، جعفري، کلم، گوجه
جدا شـد   کلیااشریشیمورد  39ها، آوري شده از خرده فروشیو... جمع

هاي جعفـري  ترتیب بیشترین و کمترین درصد مربوط به نمونهکه به
 Escherichia coliدرصـد) بـود امـا    10فرنگی (درصد) و گوجه90(

O157    از هیچیک از سـبزیجات جـدا نشـد. Mazaheri  و همکـاران 
هـاي کـاهو   انتروپاتوژنیـک را در نمونـه   اشریشیا کلیحضور  )2014(

 4آوري شده در تهـران،  نمونه کاهو        جمع 100بررسی کردند. از 
  انتروپاتوژنیک مثبت بودند. اشریشیا کلی نمونه از نظر حضور

Raphael هـاي گـرم منفـی را از    ساپروفیت )2011( و همکاران
بیوتیکی ت آنتیغیرارگانیک جدا کرده و حساسی هاي ارگانیک واسفناج

  Buysو Njage هـا بررسـی کردنـد.   را در آن ESBLو حضـور ژن  
هاي جدا شده  اشریشیا کلیدر  را ESBL/AmpCژن  وجود) 2014(

مقاوم  کلیااشریشیآب آبیاري و نقش آب آبیاري را در انتقال  ،از کاهو 
تشـخیص   ESBL/AmpC ها ژندرصد از نمونه 76در  نشان دادند.
هاي جدا شده از کاهو بودند  اشریشیاکلی هادرصد آن 90داده شد که 

 همکـاران  و  Bhutani.ها مقاومت چندگانه داشـتند درصد آن 48که 
از نظـر   کلنی متمـایز  138نمونۀ کاهو  9طی یک تحقیق از  )2015(

بیوتیکی بررسـی  مرفولوژیکی را انتخاب کرده و از نظر حساسیت آنتی
مقاومت  ااکثر وتاکسیم مقاوم بودند ها به سفوآن از درصد 86کردند. 

خصوص در برابر سفوتاکسیم، کلرامفنیکـل و  بیوتیکی بهچندگانه آنتی
از این نظر نتیجه این تحقیق بـا تحقیـق حاضـر    تتراسیکلین داشتند. 

 7/21کلنـی (  138سه کلنی از مشابهت دارد. اما در این تحقیق فقط 
  .کردندتولید می ESBLدرصد) 

Bezanson طـی تحقیقـی احتمـال مخـزن      )2008( و همکاران
ــازه را بــراي مقاومــت آنتــی بــودن ســبزیجات ســاالدي ــوتیکی ت بی

از  را هاي هوازيباکتريدر این تحقیق کنندگان بررسی کردند. مصرف
 10هـا را بـه   حساسـیت آن  جدا کردنـد و ه کاهو پیچ، اسفناج و یونج

جدایه مقاوم در برابر یک  140بیوتیک مورد بررسی قرار دادند. از آنتی
سـیلین و  درصـد مقـاوم بـه آمپـی     90و  5/93بیوتیـک،  یا چند آنتـی 

ــد.  ــفالوتین بودن ــل،   7/35س ــه کلرآمفنیک ــد ب ــه   10درص ــد ب درص
درصد نسـبت   2/4 ،اسیددیکسیکدرصد به نالی 2/4استرپتومایسین, 
 و Jensen .درصد به جنتامایسین مقاوم بودنـد  8/2به کانامایسین و 

را در کاهوهاي رشـد یافتـه در    اشریشیا کلیحضور  )2013( همکاران
 54تا  36هاي تقویت شد با دوغاب حیوانی را بررسی کردند. در خاك

ها بـه  درصد آن 18تا  10وجود داشت که  کلیااشریشیدرصد کاهوها 
  .سیلین مقاومت داشتندها به آمپیدرصد آن 2استرپتومایسین و صفر تا 

Hassan اي را بــراي توصــیف بــار مطالعــه )2011( و همکــاران
زا در سبزیجات اي بیماريهاي رودهبرخی از باکتري باکتریایی و بروز

م دادنـد. میـزان مقاومـت    شده در بازارهاي عربستان انجا عرضهخام 
بیوتیکی، تولید بتاالکتامازهاي با طیف وسیع و وجود پالسمید را آنتی

ها نشان نیز در جمعیت باکتري سبزیجات خام بررسی کردند. نتایج آن

و  سالمونال، باسیلوس سرئوس هايباکتري ها باداد که هیچ یک از آن
و  یلوکوکوس اورئـوس استاف. با این حال، شتندآلودگی ندا کلییااشریش
. ترتیب حضور داشتندها بهدرصد از نمونه 4/4و  درصد8/11در  شیگال

Rasheed ــی الگــوي حساســیت  )2014( همکــاران و  طــی تحقیق
از انواع مختلف مـواد غـذایی   جدا شده  هاياشریشیاکلیبیوتیکی آنتی

آوري شده صورت تصادفی از محالت دوازده حیدرآباد، هند جمعکه به
ساالد سـبزیجات   نمونه شامل 150بودند را بررسی کردند. از مجموع 

مرغ ، شیر پاسـتوریزه نشـده و گوشـت و مـرغ خـام      خام، سطح تخم
از مرغ خام  کلییااشریشهاي باالترین درصد مقاومت دارویی در ایزوله

) و سطح %3/13درصد) و گوشت خام ( 20) ساالد سبزیجات (3/23%(
) بود. شـیوع کلـی   %7/6شیر پاستوریزه نشده () و %10مرغ خام (تخم

تولیـد   ESBLهـا  درصـد آن  4درصد بود.  7/14مقاوم  اشریشیا کلی
مرغ کردند که از ساالد سبزیجات، مرغ و گوشت خام ، سطح تخممی

  .جدا شده بودند
 Boehmeهــاي مقــاوم بــه وجــود بــاکتري )2004( همکـاران  و

نمونـه از   20رسی کردنـد.  محصوالت کشاورزي بر بیوتیک را درآنتی
بیوتیـک  آنتـی  هاي مقاوم بهآنتروکوكو  کلیفرم هاسبزیجات از نظر 

هـاي جـدا شـده تعـداد انـدکی مقـاوم بـه        فورمکلی بررسی شدند. از
تـا   19گونـه آنتروبـاکتر(   25ایزولـه،   92بیوتیک بودنـد. از بـین   آنتی

) و سیتروباکتر فرونديتا  8( گونه سیتروباکتر 22)، آنتروباکتر کلوآکه
ها به درصد آن 43) بودند که کلبسیال پنومونیهتا  9گونۀ کلبسیال ( 21

هـا بـه   درصد آن 26ها به استرپتومایسین، درصد آن 37تتراسیکلین، 
هـا بـه   درصـد آن  9هـا بـه کلرامفنیکـل،    درصـد آن  29کانامایسین، 

 .اشـتند ها بـه جنتامایسـین مقاومـت د   درصد آن 4کوتریموکسازول و 
Holvoet هـاي  مـورد نمونـه  اي را در مطالعهنیز  )2013( و همکاران

بـراي تعیـین   آب آبیـاري و خـاك)   شامل ها (آن محیط تولید وکاهو 
نمونه  738بیوتیک انجام دادند. از مقاوم به آنتی اشریشیا کلیمخزن 

اشریشیا سویه  473شامل نهال کاهو، خاك، آب آبیاري و برگ کاهو، 
بیوتیک مـورد بررسـی قـرار    آنتی 14ها به شد و مقاومت آن جدا کلی

سیلین بیوتیک آمپیگرفت که بیشترین میزان مقاومت مربوط به آنتی
طـی تحقیقـی در هلنـد فراوانـی     ) 2014( همکاران و Reuland .بود

خام آمستردام مورد بررسی  را در سبزیجات ESBLهاي انتروباکتریاسه
و پس از دا شدند نوع مختلف سبزیجات ج 15از  سویه 119قرار دادند. 

ـ  ایزولـه  4 فقـط  انجام آزمایشات مشـخص گردیـد کـه     ESBLد مول
  .هستند

بنابراین نتایج سایر محققین نیز بیـانگر آلـودگی سـبزیجات بـه     
باشد هر چند که میزان آلودگی دارو می به هاي پاتوژن و مقاومباکتري

 بایـد  متفاوت است. البته بیوتیکی در تحقیقات مختلفو مقاومت آنتی
 انجـام  جهـت  نیـز بـه   از تحقیق حاضر آمده دستبه شد نتایج متذکر
 تمـام  به تعمیم مراکز عرضه سبزیجات قابل از تصادفی بردارينمونه
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 نتـایج  اما باشدنمی سبزیجات عرضه شده در سطح شهرستان گرگان
 انتشـار  خطـر  حیـوانی  کودهـاي  از اسـتفاده  که داد نشان تحقیق این

 بهسبزیجات و نهایتا انسان و حیوان  در را دارو به مقاوم هايباکتري
به عالوه . باشدمی تردقیق و بیشتر هايبررسی نیازمند که دارد دنبال

بیـوتیکی بـه سـایر    هـاي مقاومـت آنتـی   ها با انتقـال ژن این باکتري

 آینده در بنابراین گردد.ها در محیط میها سبب انتشار این ژنباکتري
 زمـان  بـرداري، نمونـه  نحـوه  گـرفتن  درنظر با مطالعات طراحی شاید

 عوامـل  سایر و کوددهی، نحوة آبیاري دفعات تعداد کاشت و برداشت،
  . نماید مشخص را موضوع اهمیت بتواند بیشتر تأثیرگذار
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1Introduction: In recent years, there have been many epidemic outbreaks caused by consumption of 

contaminated vegetables. In most cases, Enterobacteriaceae were responsible for these epidemics. The purpose 
of this study was to investigate antibiotic resistance pattern and frequency of strains producing broad-spectrum 
beta-lactamase (ESBL) isolated from lettuce and spinach produced in Gorgan, Iran. 

 
Material and Methods: After culturing the isolates on MacConkey medium, colonies with specific 
morphological characteristics were selected. After preparation of pure culture, strains resistant to cefotaxime 
were identified and strains belonging to the Enterobacteriaceae family were isolated. The isolates were then 

studied for broad-spectrum beta-lactamases (ESBL) and their antibiotic resistance patterns were determined.  
 
Results & Discussion: The results of this study showed that ESBL Enterobacteriaceae is present in 

vegetables such as lettuce and spinach. It was also found that all isolated ESBL Enterobacteriaceae from spinach 
samples were resistant to Cotrimoxazole, Nalidixic Acid, Tetracycline, Chloramphenicol, and Amoxicillin, and 
sensitive to Imipenem. Isolated ESBL Enterobacteriaceae from lettuce samples was sensitive to Amikacin and 
Imipenem. Multiple antibiotic resistance was observed in all isolates. Therefore, it can be concluded that use of 
animal fertilizers increases the risk of antibiotic-resistant bacteria in vegetables and ultimately in humanand 
animals. 
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