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چکیده
آلودگی مواد غذایی حیواناا اهلی میتواند برای حیواناا و صرراحبان آنها از نرر اقتصررادی و بهداشررتی زیان آور باشرردا هدف از ایط

مطالعه ،جداسرازی سرالرونال و اسرتافیلوکوکو
جیره غذایی خشرک سر
تسرع آنتی بیوگرام به رو

از جیره غذایی سر

و گربه و تعییط مقاومع آنتی بیوتیکی آنها میباشردا  50نرونه

و گربه در سرال  1398جرعآوری شردندا جداسرازی سرالرونال و اسرتافیلوکوکو

به رو

انتشرار از دیسرک ان ام شردا ت زیه و تحلیل دادهها با اسرتفاده از نرم افزار  ،SPSS 16آزمون م ذورکای و

تی مسرتقل صرورا گرفع ( .)p≥0/05درصرد آلودگی به سرالرونال و اسرتافیلوکوکو  ،به ترتیب در غذای سر

 61/53و  19/23و در

غذای گربه به ترتیب  41/66و  8/33بودا  100غذای فلهای خشرک و  50از غذای بسرته بندی خشرک سر

و اسرتافیلوکوکو

میکروبشرناسری و

آلوده بودندا  100از غذا فلهای خشرک گربه به سرالرونال و  16/66به اسرتافیلوکوکو

به ترتیب به سرالرونال

آلوده بودندا  100سرالرونال

جدا شررده از نرونههای غذای ایرانی ،به دیسررکهای آنتیبیوتیکی انتخاب شررده مقاوم بودندا هرچنیط  100نرونههای جیره غذایی
خارجی و ایرانی نسربع به دیسرکهای سریپروفلوکسراسریط ،سرفکسریو و سرفتریاکسرون مقاوم بودندا بیط میزان آلودگی باکتریایی و نو
جیره غرذایی فلرهای یرا بسرررتره بنردی و ایرانی یرا خرارجی رابطره معنرا داری وجود داشرررع ()p≥0/05ا وجود براکتریهرا هرراه برا مقراومرع
آنتیبیوتکی در ایط تحقیق مشخص شدا روایع اصول بهداشتی و ارزیابیهای میکروبی جهع کنترل و پیشگیری از آلودگی مواد غذایی
حیواناا به باکتریها ززم اسعا
کلمات کلیدی :مقاومع آنتی بیوتیکی ،سالرونال ،استافیلوکوکو  ،جیره غذایی ،س  ،گربه
مقدمه
ووامل بیراری زای غذایی انسرران به وجود میآیند ،بسرریار

حیواناا خانگی نسربع به اثراا بالینی وفونعهایی که توسرر
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مقاوم هسرتندا مهرتریط خطراا ایرنی غذایی حیواناا اهلی

انتروباکتریاسه در  12و اشریشیا کلی در  4نرونه وجود داشعا

از نرر فراوانی وقو و شرردا آن مربوط به آفالتوکسرریطها،

نیری از غذاهای مورد بررسرری حضررور انتروکوکو

آلودگی به داروهای دامپزشررکی و آلودگی به باکتریها اسررع

دادنردا هرچنیط وجود گونره هرای براسررریلو

()1ا وقو آلودگی میکروبی ،میتوانرد بره دلیرل خطرای فردی و

شررناسررایی شررد ()6ا در تحقیقی دیگر ،بیط  166نرونه جیره

یرا اختالل در دسرررتگراههرای فرآوری مواد غرذایی رک دهردا

غذایی سرر  21 ،نرونهها آلوده به سررالرونال بودند و ه ده

آلودگی مواد غرذایی حیوانراا اهلی میتوانرد برای حیوانراا

سرروتیپ مختلب سرالرونال شرناسرایی شرد ،هرچنیط مقاومع به

خطرناک و برای صراحبان آنها از نرر واففی و اقتصرادی زیان

 12مورد از  16نو آنتی بیوتیک مورد آزمایش مشراهده شردا

آور باشررد ()2ا بیراری در انسرران نیز میتواند در اثر ترا

بیشتر سویهها به آمپیسیلیط و تتراسایکلیط مقاوم بودند ()7ا

مسرتقیو با غذاهای آلوده حیواناا اهلی و یا ترا

را نشرران

در  7محصرررول

با حیواناا

امروزه تعرداد حیوانراا خرانگی در سررررتراسرررر دنیرا افزایش

آلوده بوجود آیردا سررر هرا و گربرههرا میتواننرد بردون والئو

چشررگیری داشرته اسرع که در ایط میان سر

و گربه بخش

برالینی آلوده شرررونردا بیرراریهرایی مراننرد هراری ،وفونرعهرای

اورو حیوانراا خرانگی را تشرررکیرل میدهنردا از ایط رو نیراز بره

پوسرع ،وضرالا ،مفاصرل ،اسرتخوان ،سریسرتو وصربی ،خون و

غذاهای سالو و با ماندگاری باز که نیاز تیذیهای دام را برفرف

انوا بیررراریهررای وفونی معرردی رودهای از فریق ووامررل

کنرد روز بره روز افزایش یرافتره اسرررعا بنرابرایط بره دلیرل اهیررع

میکروبی از حیوانراا میتواننرد بره انسررران منتقرل شرررونرد ()3ا

بازی غذای خشک در برفرف کردن نیازهای تیذیه ای س

و

غذاهای اکسرررترود شرررده خشرررک و نیره مرفوب که دارای

گربره و هرچنیط جرایگراه ویژه ی آنهرا در حررل میکروبهرای

ماندگاری نسربتا بازیی هسرتند و محصروزا کنسررو شرده با

بیررراریزای غررذایی زئونوز (گروهی از بیررراریهررای وفونی

اسرید کو و آماده شرده با فرآیند حرارتی از محصروزا ت اری

هسرررتند که بطور فبیعی بیط حیواناا مهره دار و انسررران ها

غذای ایط حیواناا میباشرندا در غذای حیواناا اهلی از هران

قابل انتقال هسرررتند) ،ایرنی و ورلکرد غذای حیواناا خانگی

مواد تشرکیل دهنده اصرلی در تهیه مواد غذایی انسرانی اسرتفاده

برای صراحبیط و دامپزشرکان از اهریع بازیی برخوردار اسرعا

میشرودا بنابرایط ،خطراا ایرنی مواد غذایی که به فور بالقوه

از فرفی مقراومرع در برابر داروهرای ضرررد براکتریرایی هو در

در مواد غذایی حیوان خانگی وجود دارد ،هران مواردی اسررع

حیواناا و هو در انسرران یک مشررکل مهو اسررع و اسررتفاده

کره بطور کلی در صرررنرایع غرذایی انسرررانی وجود دارد ()4ا

گسرررترده و گراهی بیتفراوا از ایط داروهرا من ر بره دهور

گزارشراا متفاوتی از سرازمان غذا و داروی ایازا متحده مبنی

باکتریهایی میشرود که راتأ مقاوم هسرتندا ایط باکتریهای

بر شریو بیراری سرالرونلوز در انسران در رابطه با غذای خشرک

مقاوم نه تنها مرکط اسرع به یک گونه غالب در یک جرعیع

حیواناا خانگی موجود اسرعا در سرال  2004تا  2005شریو

تبدیل شرروند ،بلکه مرکط اسررع ژنهای مقاومع خود را به

انسررانی وفونع سررالرونال تامپسررون در غرب آمریکا و کانادا به

سایر گونههای باکتریایی نیز منتقل کنند ()8ا

غذای خام حیواناا خانگی ربر داده شرد ()5ا در مطالعه ان ام

با بررسررری ان ام شرررده در پایگاههای ولری و م الا معتبر،

شررده روی  480نرونه از جیره غذایی خشررک و نیره مرفوب

دادههای بسررریار کری در مورد جداسرررازی باکتریها از جیره

گربه ،تنها  2نرونه از جهع وجود سرالرونال و لیسرتریا در غذای

غرذایی سرر ر

و گربره و بررسررری مقراومرع آنتی بیوتیکی

خشرک گربه میبع بودندا در فاز دوم در ایط بررسری ،م رووا

براکتریهرای جردا شرررده از آنهرا وجود داردا برا توجره بره ایط

 2576نرونه غذای خام گربه آزمایش شد ،که  15نرونه حاوی

موضررو مهو که سرر

و گربه رایب تریط حیواناا خانگی در

سررالرونال 32 ،نرونه حاوی لیسررتریا مونوسرریتوژنز و  34نرونه

سرررراسرررر جهران هسرررتنرد ،و ارتبراط برا آنهرا از فر مختلب

حاوی انوا دیگر باکتریها بودند ()1ا بررسری باکتریایی بیسرع

امکرانپرذیر اسرررعا حیوانراا مرذبور برا خوردن خوراک آلوده بره

نشرران داد که سررویه های

راحتی با باکتریهای مقراوم به آنتی بیوتیرکها آلوده شررروند و

نو غذای خشررک وارداتی سرر
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سررالمع آنها به خطر میافتد ،از فرفی میتوانند باکتریهای

محیرهرای گزیلوز لیزیط دزوکسررری کوزا آگرار (Xylose

مقاوم را به راحتی به انسان نیز منتقل کنندا بنابرایط شناسایی

)( lysine Deoxycholate (XLD) agarمرک ،آلرران) و

و غربراگری براکتری از مواد غرذایی ایط حیوانراا و آگراهی

کروم آگار سرالرونال (( )CHROMagar Salmonellaمرک،

رسراندن به سرازمانهای مرتبر مانند غذا و دارو ،دامپزشرکی،

آلران) کشرع داده شردندا سرپ

پلیتها به مدا  24سراوع در

کرارخرانرهجراا تولیرد مواد غرذایی ،محرلهرای فرو  ،مردیران و

انکوباتور قرار گرفتند و از لحاظ تشررکیل کلونیهای سررالرونال

صرراحبان ایط مراکز جهع برنامه ریزی ،کنترل و مدیریع ودم

بررسی شدند ()8، 9ا

آلودگی خوراک حیوانراا مهو اسرررعا بنرابرایط هردف از ایط

بررسی حاور باکتری استافیلوکوکوس

تحقیق ،جداسرازی باکتری گونه سرالرونال و اسرتافیلوکوکو
غذاهای خشررک متداول سرر

از

جهع تشررخیص اسررتافیلوکوکو

و گربه موجود در بازار ایران و

گرم میبع 1 ،میلیلیتر از

محلول بره دسرررع آمرده روی محیر بردپرارکر آگرار (Bired-

بررسی مقاومع آنتی بیوتیکی آنها میباشدا

( ) Agar parkerبه ونوان محیر انتخابی و تشرخیصری برای

مواد و رو ها

جداسررازی اسررتافیلوکوکو

ها در غذاها اسررتفاده میشررود)

جمع آوری نمونه

(مرک ،آلران) ریخته و سرپ

توسرر لو به صرورا خطی در

نرونههای مورد مطالعه شرررامل جیره غذایی خشرررک ایرانی و

کنار شرعله کشرع داده شردا سرپ

خارجی سررر

پلیعها به مدا  24سراوع

و گربه ،به صرررورا تصرررادفی از کلینیکها و

در انکوباتور در  37درجه سرانتیگراد قرار دادهشردا بعد از 24

حیواناا اهلی شرهر های نوشرهر و چالو

سررراورع پلیرعهرا خرارج و از لحراظ حضرررور کلونیهرای براکتری

فروشرگاههای فرو

(غرب اسررتان مازندران) در زمسررتان سررال  1398جرع آوری

اسرتافیلوکوکو

شررردنرد (کرد اخال )IR.IAU.BABOL.REC.1398.056 :ا

یافته در محیر کشرع مانیتول سرالع آگار ( Mannitol salt

م روورا  50نرونره جیره خشرررک ( 28نرونره ایرانی بصرررورا

( )agarمرک ،آلران) کشررع داده شرردا آزمون کواگوزز زم و

فلهای ( 16نرونه غذای خشرک سر

لولره نیز جهرع تشرررخیص اسرررترافیلوکوکو

و  12نرونه غذای خشرک

کواگوزز میبرع

استفاده شد ( .)10-12

گربره) و  22نرونره خرارجی بصرررورا بسرررتره بنردی ( 10نرونره
غذای خشرک سر

بررسری شردندا هرچنیط از کلونیهای رشرد

سنجش حساسیت به آنتیبیوتیکها

و  12نرونه غذای خشرک گربه)) از جیره

غذایی خشک ایط حیواناا جرع آوری شدندا

ابتدا از باکتری مورد مطالعه در سرررم فیزیولوژی به قدری حل

آماده سازی نمونهها جهت جداسازی باکتریها

شردکه کدورتی معادل کدورا اسرتاندارد نیو مک فارلند ای اد
از ای اد کدورا متناسب با کدورا نیو مک فارلند با

ابتدا  225میلی لیتر سررم فیزیولوژی در ارلط ریخته و سرر آن

شدا پ

با پنبره محکو شررردا بعرد از اتوکالو شررردن ارلطها 25 ،گرم از

چشرو برای تصرحی کدورا از دسرتگاه اسرپکتوفتومتر با فول

نرونههای خرد شرده در کنار شرعله ،به سررم فیزیولوژی داخل

موج  625نانومتر اسرتفاده شردا ایط سروسرپانسریون حاوی × 108

ارلط اضافه و به مدا یک دقیقه روی شیکر هو زده شدا

 1/5باکتری در هر میلیلیتر اسرعا سروسرپانسریون تهیه شرده بر

بررسی حاور باکتری سالمونال

روی محیر مولر هینتون آگرار ()Mueller-Hinton agar

جهع جداسرازی باکتری سرالرونال 1 ،میلیلیتر از محلول آماده

(مرک ،آلران) کشرع سرفرهای داده شردا سرپ

شرده به لوله های حاوی محیر سرلنیع Selenite )SF(( F

آنتیبیوتیکی در سرط محیر کشرع به فاصرله  2سرانتیمتر از

 )Fمایع (مرک ،آلران) اضافه و به مدا  24ساوع در انکوباتور

یکردیگر قرار داده شرررردنردا بردیط منرور از دیسررررکهرای

از  24سرراوع

آنتیبیوتیکی تریمتوپریو سررولفامتاکسررازول ( 25میکروگرم)،

 0/1میلیلیتر از محیر فو به محیر بیسرروا سرولفید آگار

سریپروفلوکسراسریط ( 30میکروگرم) ،سرفکسریو ( 5میکروگرم)،

(( )Bismuth sulfite agarمرک ،آلرران) و هرزمران روی

سرفتریاکسرون ( 30میکرگرم) و جنتامایسریط ( 10میکروگرم)

در  37درجهی سررانتیگراد قرار داده شرردا پ
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سرررالرونال و 2( 16/66تا از  12نرونه) به اسرررتافیلوکوکو

(پادتط فب ،ایران) اسرتفاده شردا محیرها به مدا  24سراوع
در دمای  37درجهی سررانتیگراد قرار داده شرردندا پ
قطر هرالرههرای وردم رشرررد بره وسررریلرهی کولی

آلوده بودند ،در ایط بیط 16/66 ،از غذا فله ای ایرانی گربه (2

از آن

ترا از  12نرونره) بصرررورا هوزمران آلودگی بره هر دو براکتری را

حسرررا

اندازهگیری و با اسرررتاندارد جهانی Clinical )CLSI(( 2018

نشران دادندا اما هی کدام ( 12نرونه) از نرونههای غذای بسرته

 )and Laboratory Standard Instituteبره صرررورا

بنردی خرارجی گربره بره سرررالرونال و اسرررترافیلوکوکو

و مقاوم ثبع گردیدند ()13-15ا

حسا
رو

آلوده

نبودندا
سرن ش حسراسریع به آنتی بیوتیکها نشان داد که ،ترامی 28

آماری

جهع تحلیل آماری از نرم (Statistical Package )SPSS

(  )100سررویه سررالرونال جدا شررده از نرونههای غذای فلهای

 for the Social Sciencesنسخه  16و آزمون م ذورکای

ایرانی ایط حیواناا ،نسبع به ترامی دیسکهای آنتی بیوتیکی

 X2و تیتسع  test-tمستقل استفاده شد ()p ≥0/05ا

انتخاب شده مقاوم بودند و سویه حسا

نتایج

برای باکتری اسرتافیلوکوکو

نتایب حاصرل از جداسرازی باکتریها از غذای حیواناا خانگی

کوآگوزز میبرع بودنرد) ،تررامی نرونرههرا ( ،) 100اوو از جردا

نشرران داد که ،درصررد آلودگی بیط  50نرونه جیره غذایی ،به

شرده از نرونههای جیره غذایی بسرتهبندی خارجی ( 5سرویه) و

سرالرونال و اسرتافیلوکوکو  ،به ترتیب در غذای سر

مشاهده نشدا

(کال  7سویه جدا شد که هرگی

فلرره ای ایرانی ( 2سرررویرره) نسررربررع برره دیسررررکهررای

61/53

(16ترا از  26نرونره) و  5( 19/23ترا از  26نرونره) و ایط میزان

سریپروفلوکسراسریط ،سرفکسریو و سرفتریاکسرون مقاوم بودندا 5

در غرذای گربره بره ترتیرب  10( 41/66ترا از  24نرونره) و

سویه استافیلوکوکو

به دیسک جنتامایسیط مقاوم و  2سویه

 2( 8 /33تا از  24نرونه) بودا

دیگر به ایط دیسرک حسرا

سررولفامتاکسررازول 6 ،سررویه مقاوم و  1سررویه حسررا

 16( 100ترا از  16نرونره) غرذای فلرهای ایرانی بره سرررالرونال
آلوده بود ،اما آلودگی به اسررتافیلوکوکو

به

بیط میزان آلودگی براکتریرایی و نو جیره غرذایی فلره ای ایرانی

آلوده بودند ،اما آلودگی به سررالرونال در ایط

یا خارجی بسرته بندی رابطه معنا داری وجود داشرعا در غذای
سر

بخش مشاهده نشدا

جدول  .1میزان آلودگی باکتریایی در بر اسا

حیواناا
س
گربه

نو جیره غذایی خشک

( )p≥0/05و گربه ( )p≥0/05در نرونه های بسرته بندی

خارجی میزان آلودگی کرتر بود (جدول )1ا

 12( 100ترا از  12نرونره) از غرذا فلره ای ایرانی گربره بره

جیره غذایی

وجود

داشعا

نداشررتندا هرچنیط

 5( 50تا از  10نرونه) از غذای بسرته بندی خارجی سر

اسررتافیلوکوکو

بودندا برای دیسرک تری متوپریو

سالرونال

نو جیره غذایی

استافیلوکوکو

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فله ای ایرانی ()n=16

16

100

0

0

بسته بندی خارجی ()n=10

0

0

5

50

فله ای ایرانی ()n=12

12

100

2

16/66

بسته بندی خارجی ()n=12

0

0

0

0

59

P-value

0/047
0/05
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بحث

از توانایی گرما در نابودی میکروارگانیسوها بکاهد و یا محصول

نترایب حراصرررل از جرداسرررازی براکتریهرا از غرذای ایط حیواناا

نهایی قبل از بسررته بندی آلوده شررود ،هرچنیط بسررتهبندی

خانگی در ایط بررسی نشان داد که ،درصد آلودگی به سالرونال

نادرسررع و ودم بسررتهبندی موجب آلودگی بیشررتر میگردد

 61/53و

()16ا  100غذای فله ای ایرانی و  50از غذای بسررته بندی

و

برره ترتیررب برره سررررالرونال و

و اسرررترافیلوکوکو  ،بره ترتیرب در غرذای سررر

 19 /23و ایط میزان در غرذای گربره بره ترتیرب 41/66

خررارجی مربوط برره سرررر

 8 /33بودا در تحقیقی که توسررر  Morelliو هرکارانش در

اسرررترافیلوکوکو

سرال  2020در ایتالیا ان ام شرد 29 ،نرونه فرآورده غذایی خام

ایرانی گربره آلوده بره سرررالرونال بودنرد و اسرررترافیلوکوکو

آلوده بودنردا هرچنیط  100از غرذا فلره ای
در

جهع جدا سررازی باکتریها مورد آزمایش قرار گرفتندا

 16 /66از نرونه ها شرناسرایی شردا با ارزیابی نتایب به دسرع

در هیچکردام از نرونرههرا براکتری سرررالرونال دیرده نشررردا در

آمده از بررسری باکتریایی ،مشرخص اسرع که میزان آلودگی با

و گربه که در

باکتری سرالرونال در بیط غذاهای فله بیشرتر اسرعا توانایی رشرد

تحقیق حاضرر مورد بررسری قرار گرفع نیز باکتری سرالرونال و

سرالرونال در غذای خشرکی که به آن آب اضرافه شرده باشرد ،باز

دیده نشردندا اما لیسرتریا منوسرایتوژنز از 19

اسررعا تحقیقاا نشرران داده اسررع که از غذای خشررک که به

نرونره ،یرسرررینیرا انتروکولیتیکرا از  3نرونره ،کلسرررتریردیوم

میزان کافی مرفوب بود ،سررالرونال انتریکا جدا شرردا هرچنیط

و کلسرتریدیوم دیفیسرل به ترتیب از  4و  6نرونه در

فریز کردن غرذای براقی مرانرده فی دو ترا سررره سررراورع بعرد از

مطرالعره  Morelliو هرکرارانش شرررنراسرررایی شررردنرد ()16ا

افزودن آب ،رشررد سررالرونال را به شرردا کاهش میدهد (21

 Kananubو هرکارانش در سال  2020در تایلند نشان دادند

)20،ا  100از نرونه غذای خشررک ایرانی سر  ،به سررالرونال

کرره از مر رررو  17نرررونرره غررذای حریروانرراا خررانرگری،

آلوده بودنرد ،امرا آلودگی بره اسرررترافیلوکوکو

سرر

نرونههای بسرته بندی خارجی جیره غذایی سر

اسرتافیلوکوکو
پرفرنژن

در هیچکردام از

اورئو  ،سرالرونال و لیسرتریا جدا شردند ()17ا

نرونهها دیده نشرردا از نرونههای خارجی جیره غذایی خشررک

در تحقیقی دیگر Strohmeyer ،و هرکرارانش در سررررال

سر ها ،باکتری سرالرونال جدا نشرد ،اما  50از نرونهها آلوده

اسرتافیلوکوکو

 2006در آمریکرا گزار

بره اسرررترافیلوکوکو

دادنرد کره از  288نرونره جیره غرذایی

بودنردا  83/33از جیره غرذایی ایرانی

سر ر  ) 5/9( 17 ،ودد از نرونه ها آلوده به سرررالرونال بودند

گربه ،به سالرونال و  16/66از آن ها به استافیلوکوکو

()18ا در دهه گذشرته چندیط مورد شریو سرالرونلوز به دلیل

بودنردا میزان آلودگی مواد غرذایی بره محیر نگهرداری غرذای

شررد که والوه بر ای اد

حیوان ،تفاوا در نرونههای مورد مطالعه ،تکنیک های مختلب

بیرراری ،زیران اقتصرررادی برازیی برای تولیرد کننردگران بره دلیرل

به کار برده شررده جهع تولید مواد غذایی ،موقعیع جیرافیایی

داشررته اسررع

منطقه ،نو جیره غذایی و نیز فصرررل نرونه برداری بسرررتگی

()19ا آلودگی به دزیل مختلب میتواند داهر شرود در هنگام

دارد ،در مکرانهرایی کره محیر نگهرداری مواد غرذایی مربوط

تولیررد مواد غررذایی ،مواد اولیرره مخلوط ،گرم و اکسرررتروده

باشرد یا خوراک حیوان از مواد اولیه مرغوب سراخته نشرده باشرد

از خنک شردن بسرته بندی میشرودا

آلودگی بیشرتری مشراهده خواهد شردا هرچنیط در آب و هوا و

غذای خشررک رفوبع حدود  10درصررد و ماندگاری میانگیط

فصرول مرفوب میزان رشرد میکروبها بیشرتر اسرع ()22ا در

یک سررراله داردا اگرچه دمای اکسرررتروژن برای بسررریراری از

مطالعهای که در سرال Ge 2020و هرکارانش در آمریکا ان ام

میکروارگانیسروها از جرله سرالرونال کشرنده اسرع (حداقل92

دادنرد 1025 ،نرونره خوراک حیوانراا را جهرع جرداسرررازی

غذای خشررک حیواناا خانگی گزار
برگشررع خوردن محصرروزا در مقیا

میشروندا در نهایع پ

بزر

درجرهی سررررانتیگراد) ،امرا راههرای مختلفی برای آلودگی

اشرریشریا کلی و جن

محصرول نهایی وجود داردا میال مرکط اسررع به دلیل اشرکال

شریو کلی اشرریشریا کلی  12/5و انتروکوکو

فنی دستگاهها ،گرم کردن غیر متعادل یا مخلوط کردن ناکافی

هرچنیط  11/2از نرونرههرا بره هر دو براکتری آلوده بودنردا در

60

انتروکوکو

آلوده

مورد بررسری قرار دادندا
 45/2بودا
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مطالعه ما نیز آلودگی هوزمان در  16/66از غذا فله ای ایرانی

حیواناا خانگی مانند اسرتافیلوکوکو

گربره مشررراهرده شررردا در مطرالعره  Geو هرکراران ،مقراومرع بره

کلی و سایر باکتریها ،مانند استافیلوکوکو

تتراسرایکلیط در  11/2از سرویهها دیده شردا در مطالعه ما نیز

متی سریلیط ،انتروکوکو

سرویههای مقاوم شرناسرایی شردند  100سرویههای سرالرونال

و سررالرونال مقاوم به چند دارو رو به افزایش اسررعا ایط نتایب

جردا شررررده از نرونرههرای غرذای فلره ای ایرانی بره تررامی

نشرراندهنده ایط موضررو مهو اسررع که کنترل و ریشرره کنی

دیسررررکهررای آنرتریبریروتریرکری و  100از سرررویررههررای

شررریو براکتریهرا و مقراومرع ضررردمیکروبی آنهرا در میران

به دیسرکهای سریپروفلوکسراسیط ،سفکسیو و

محصررروزا غرذایی حیوانی نیراز بره نررارا و برنرامرهریزی دارد

اسرتافیلوکوکو

اینترمیدیو  ،اشررشریا
اورئو

مقاوم به

مقاوم به متی سریلیط ،وانکومایسریط

سرفتریاکسرون مقاوم بودند ()23ا اسرتفاده از آنتیبیوتیکها در

()23، 25ا

جیره غرذایی حیوانراا ،دهور براکتریهرای مقراوم و انتقرال آنهرا

فبق بررسریهای ان ام شرده در ایط بررسری ،از غذاهای ایرانی

از چرخره غرذایی بره حیوانراا ،مشرررکالا مرتبر برا مقراومرع

و خرارجی حیوانراا ،بخصررروا نو فلرهای آن ،براکتریهرای

آنتیبیوتیکی مرتبر با حیواناا را دو چندان کرده اسررع (19

بیراریزای اسررتافیلوکوکو

و سررالرونال جدا شرردا هرچنیط

)17،ا در مطالعاا ان ام شررده روی باکتریهای جدا شررده از

باکتریهای جدا شرده مقاومع گسرتردهای به آنتی بیوتیکهای

خوراک و گوشرع حیواناا نشران داده شرده اسرع که مقاومع

مختلب داشتندا لذا کارخانههای تولیدکننده ایط از مواد غذایی

در برابر سرولفونامید ،تریرتوپریو ،آمینوگلیکوزید ،کلرامفنیکل،

و فروشرندگان میبایسرع در هنگام مراحل مختلب تولید غذا،

 -βزکتام و تتراسرایکلیط بیشرتر از سرایر آنتی بیوتیکها وجود

بسرررتهبندی و انبارداری آنها دقع و اهریع بیشرررتری را در

داردا بیط فنوتیرپ مقراومرع آنتیبیوتیکی و ژنهرای مسرررئول

زمینرههرای بهرداشرررتی جهرع کنترل آلودگی ایط نو از مواد

مقاومع در برابر آنتی بیوتیکها نیز هربسرتگی وجود دارد ،در

غذایی در نرر داشته باشندا

سررویههایی که مقاومع آنتیبیوتیکی از نرر فنوتیپی مشرراهده

نتیجه گیری

شررده اسررع ،ژنهای مقاومع یافع شرردهاند ،ایط مطلب بیانگر

برا توجره بره نترایب بردسرررع آمرده از غربرالسرررازی براکتریرایی

انتقرال و پراکنش ایط ژن ها از باکتری به باکتری دیگر اسرررع

خوراکهای فلهای و بستهبندی شده س

و گربه نشان داد که

که بسریار سرریع اتفا میافتد ()24، 25ا تعداد حیواناا اهلی

نرونهها حاوی باکتریهای اسرتافیلوکوکو

خرانگی بره فور قرابرل توجهی در جرامعره مردرن افزایش یرافتره

هرچنیط سرویههای سرالرونال به میزان بیشرتری از نرونهها جدا

اسررع و توجه بیشررتر به امور رفاهی حیواناا خانگی معطوف

شردندا از فرفی مقاومع به آنتی بیوتیکهای مورد آزمایش در

شررده اسررعا به دلیل ایط تیییراا ،از ووامل ضررد میکروبی به

ایط نرونهها مشاهده شدا آلودگی میکروبی خوراک حیواناا نه

فور مکرر در دامپزشرکی دامهای کوچک اسرتفاده میشرود ،که

تنها باوث مشررکالا اقتصررادی و ای اد وفونعها در حیواناا

اغلب شرررامل داروهای ضرررد میکروبی اسرررع که در داروهای

میشرررود ،بلکره انتقرال براکتریهرای مقراوم بره آنتیبیوتیرکهرا بره

انسرانی اسرتفاده میشرودا با اسرتفاده زیاد از مواد فیب گسرترده

انسرران نیز امکان پذیر اسررعا بنابرایط صرراحبان کارخانههای

آنتی بیوتیکها مانند آمینوپنی سر ریلیطها به اضرررافه اسر رید

تولیرد محرلهرای فرو

غرذای حیوانراا و هرچنیط صررراحبران

کالوزنیک ،سرررفالوسرررپوریطها و فلوروکینولونها ،مقاومع در

حیواناا در نگهداری مواد غذایی میبایسررع دقع بیشررتری را

برابر ووامل مختلب ضررد میکروبی در میان سررویههای باکتری

مبذول دارندا

و سرالرونال بودندا

جدا شرده از مواد غذایی حیواناا و هرچنیط نرونههای زیستی
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and Staphylococcus isolated from dog and cat diets
Ebrahim Janmohammadi Firooz1, Mehdi Sharifi Soltani2, Atefeh Bozorgi3*
1. Graduated Student of Veterinary, Veterinary Faculty, Islamic Azad University, Babol Branch, Babol, Iranا
2. Assistant Professor, Agriculture Faculty, Islamic Azad University, Chalus Branch, Chalus, Iranا
3. Assistant Professor, Veterinary Faculty, Islamic Azad University, Babol Branch, Babol, Iranا
* atefeh.bozorgi@yahoo.com

Contamination of pet food can be economically and hygienically harmful to animals and their owners.
The aim of this study was to isolate Salmonella and Staphylococcus from the diet of dogs and cats and
determination of their antibiotic resistance. 50 samples of dry dog and cat diets were collected in 2019.
Isolation of Salmonella and Staphylococcus was performed by microbiological method and antibiogram
test by disk diffusion method. Data were analyzed using SPSS 16 software, chi-square test and
independent t-test (p≥0.05). The percentage of Salmonella and Staphylococcus infection were 61.53%
and 19.23% in dog food and 41.66% and 8.33% in cat food, respectively. 100% of dry bulk food and 50%
of dry packaged dog food were infected with Salmonella and Staphylococcus, respectively. 100% of dry
cat food was infected with Salmonella and 16.66% with Staphylococcus. 100% Salmonella isolated from
Iranian food samples were resistant to selected antibiotic discs. Also, 100% of the foreign and Iranian
diet samples were resistant to ciprofloxacin, cefixime and ceftriaxone discs. There was a significant
relationship between the level of bacterial contamination and the type of bulk or packaged and Iranian
or foreign diet (p≤0.05). The presence of bacteria along with antibiotic resistance was identified in this
study. Observance of hygienic principles and microbial evaluations is necessary to control and prevent
contamination of animal food with bacteria.
Key words: Antibiotic resistance, Salmonella, Staphylococcus, Food diet, Dog, Cat
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