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Abstract
Background and Objective: One of the major issues in food hygiene
and safety is the emergence of antibiotic-resistant bacteria. Pathogens as
well as biofilm formation can play a role in increasing bacterial
resistance. In this study, biofilm formation in Salmonella isolates from
chicken, drug resistance and drug resistance pattern were investigated.
Materials and Methods: In this study, 75 samples of chicken infected
with Salmonella bacteria were studied. The rate of biofilm formation
was assessed by microtiter plate method. Drug resistance and evaluation
of drug resistance pattern were also evaluated.
Results: The results showed that in 92% (69/75) of the samples
Salmonella biofilm were formed, among which the moderate biofilm
with 65.2% had the highest biofilm production. Concurrent resistance to
2 classes of antibiotics (2DR) with 31.8% (22/69) was the most common
type of multidrug resistance (MDR) among the biofilm-forming isolates.
Resistance to imipenem, ceftriaxone and cefotaxime was observed in
only 1 biofilm formation sample.
Conclusion: In this study, high biofilm formation was observed in
Salmonella contaminated chicken meat samples. The high rate of
antibiotic resistance in biofilm constituents is due to the increasing
attention to hygienic aspects of non-transmission of food contamination
to humans.
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چکیده
مقدمه و هدف :یکی از موضوعات مهم در بهداشت و ایمنی مواد غذایی ظهور باکتری های مقاوم به
آنتی بیوتیک است .در این میان عوامل بیماری زا و همچنیین تشیکیل بییوییمم میی تواننید در اییاای
مقاومت باکتری ها نق داشته باشند .در این مطالعه ،شکل گیری بیوییمم در نمونه های سالمونال جدا
شده از مرغ ،مقاومت دارویی و الگوی مقاومت دارویی در آنها مورد بررسی قرار گریت.
مواد و روش ها :در این مطالعه  ۵۷نمونه گوشت مرغ آلوده بیه بیاکتری سیالمونال میورد بررسیی
قرار گریت .میاان تشکیل بیوییمم در آنها با روش میکرتیترپمیت بررسیی شید .مقاومیت داروییی و
بررسی الگوی مقاومت دارویی در آنها نیا ارزیابی شد.
نتایج :نتایج نشان داد که در  )92/۵۷( ٪29از نمونههای سالمونال بیوییمم تشکیل شد که در میان آن
بیوییمم متوسط با  %9۷59بیشترین میاان تولیید بییوییمم را داشیت .مقاومیت همامیان بیه  9کیال
آنتی بیوتیک ها ( )DR9با  )99/92( %8.53شیای تیرین نیو مقاومیت چنید داروییی ( )MDRدر بیین
جدایه های تشکیل دهنده بیوییمم بود .مقاومت به ایمی پنم ،سفتریاکسون و سفوتاکسییم تنهیا در .
نمونه تشکیل دهنده بیوییمم مشاهده شد.
نتیجه گیری :در این مطالعه میاان باالیی از تشکیل بییوییمم در نمونیه هیای گوشیت میرغ آلیوده بیه
دریافت89/02/20 :
آخرین اصالحها82/20/02 :

پذیرش88/20/20 :

سالمونال مشاهده شد .میاان باالی مقاومت آنتی بیوتیکی در نمونه های تشکیلدهنده بیوییمم رعاییت
هر چه بیشتر موارد بهداشتی در عدم انتقال آلودگی مواد غذایی به انسان را مورد توجه قیرار میی
دهد.
واژه های کمیدی :سالمونال ،بیوییمم ،مقاومت آنتیبیوتیکی ،گوشت مرغ
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مقدمه

بیوفیلم در اتصال به سطوح مختلف نیازمند رعایت

سالمونال یک از عوامل اصلی بیماریهای منتقله از طریق

پاکسازی و آلودگیزدایی مناسب ماده غذایی در تمامی

غذا ( )Foodborneدر سراسر دنیا است .این باکتری در

سطوح است (.)11-14

دستگاه گوارش حیوانات بخصوص مرغ مشاهده میشود و

گوشت مرغ یکی از وعدههای غذایی اصلی در کشور ایران

در بیشتر موارد با مصرف مواد غذایی آلوده به انسان منتقل

محسوب می گردد که آلودگی به آن می تواند از طریق

می گردد .در ایاالت متحده آمریکا تخمین زده شده است

مصرف مستقیم مرغ یا مواد غذایی تهیه شده از آن صورت

که ساالنه دو تا چهار میلیون سالمونلوز در سال رخ می

گیرد ( .)12بدلیل اطالعات اندک موجود بررسی بیوفیلم در

دهد ( .)1این آلودگی در اروپا حدود  )2( %7و در برزیل

سالمونال در ایران ،در این مطالعه بیوفیلم در سروتیپ های

 %1111است (.)1

سالمونال جدا شده از نمونه مرغ مورد بررسی قرار گرفت.

این باکتری با استفاده از فالژل و دیگر فاکتورهای
ویروالنس خود توانایی آلوده کردن سطح مواد غذایی و

مواد و روش ها

ایجاد بیوفیلم را دارد ( .)6-4بیوفیلم از عوامل مهم در

نمونهگیری و جداسازی

طوالنی شدن دوره درمان ،تشدید عالئم بالینی و حتی مرگ

در این مطالعه مقطعی 111 ،نمونه مرغ از مراکز معتبر

بیماران است (.)7

توزیع مرغ در  22منطقه تهران جمعآوری گردید و در

بیوفیلم دارای ساختار پلی ساکاریدی بوده که با تکثیر

جعبههای سرمایشی مناسب ( )Cool Boxدر کمتر از 5

جمعیت باکتریایی محصور در یک ماتریکس اگزوپلی مری

ساعت به آزمایشگاه برای بررسی ارسال گردید .نمونهگیری

توسط باکتری تشکیل می شود ( .)8فیزیولوژی اختصاصی

از تیرماه تا اسفند  1197صورت گرفت و مناطق  22گانه

بیوفیلم باعث شده تا آنها در مقابل آنتیبیوتیکها و

در تهران و تاریخ نمونهگیری در آنها بصور تصادفی

مکانیسمهای سیستم ایمنی ذاتی میزبان مثل فاگوسیتوز

انتخاب شد .تمامی نمونههای مرغ که از تاریخ تولید آنها

مقاوم باشند (.)9

کمتر از  24ساعت گذشته بود بررسی گردید .با استفاده از

در بیوفیلم ،عناصر ژنتیکی متحرک (مانند توالیهای

روش  ISO 6579:2112غنیسازی و جداسازی باکتری

الحاقی ،پالسمیدها ،ترنسپوزون ها ،اینتگرون ها ،جزایر

صورت گرفت .در ابتدا مرحلهی پیش غنیسازی  25گرم

بیماریزایی) ،بیشترین شانس برای انتقال از یک سلول به

نمونه های مرغ برای جداسازی گونه های سالمونال در 225

سلول دیگر دارند .این افزایش انتقال افقی ژن های مقاومت

میلیلیتر بافر پپتون واتر (،Liofilchem ،pH 7 ،BPW

آنتیبیوتیکی ،موجب ایجاد جمعیتهای مقاوم میشود .این

 )Italy ،Teramoدر دمای  17درجه سانتی گراد به مدت

مقاومت باکتری تحت شرایط محیطی سخت و نسبت به

 24ساعت غنیسازی شدهاند 1/1 .میلیلیتر از نمونههای

مواد ضدمیکروبی را می توان مکانیسم باکتری برای زنده

غنی شده به  11میلیلیتر محیط راپاپورت واسیلیادیس

ماندن در نظر گرفت (.)11-12

سوی براث (  )RVSمنتقل گشت و برای  24ساعت در

سرعت رشد سریع سالمونال در مواد غذایی باعث شده که

دمای  42درجه سانتی گراد و همچنین  1میلیلیتر از

در صورت عدم رعایت موارد بهداشتی چه در مراکز

نمونههای غنی شده به  11میلیلیتر محیط تتراتیونات براث

تولیدی کوچک و چه در کارخانهها بزرگ و صنعی کشتار

) )Italy ،Teramo ،Liofilchemبرای  24ساعت

مرغ خط تولید آلوده گردد که این امر موجب ایجاد بیوفیلم

انکوباسیون در دمای  17درجه سانتی گراد انکوبه شدند .در

و انتشار آلودگی به خط تولید می گردد .قدرت باالی

مرحله بعد  11میکرولیتر از محیط های کشت تتراتیونات
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براث و راپاپورت واسیلیادیس سوی براث با استفاده از

کلرامفنیکل ( ،)μg 11تتراسیکلین ( ،)μg 11جنتامیسین

سمپلر برداشته و بر روی محیط زایلوز لیزین دکستروز آگار

( ،)μg 11سیپروفلوکساسین ( )μg 5و تری متوپریم-

( )XLDو بیسموت سولفید آگار )،Liofilchem, BSA

سولفاموکسازول (.)μg) (Mast Group, UK 25

 )Italy ،Teramoتلقیح گشت .ویژگی های کلنی هایی
سالمونال با (کلنی هایی با مرکز سیاه در محیط  )XLDدر

اندازهگیری تولید بیوفیلم با روش میکروتیترپلیت

محیط نوترینت آگار ))Italy ،Teramo ،Liofilchem

برای اندازهگیری میزان تشکیل بیوفیلم در ایزولهها از روش

برای انجام آزمایش های بیوشیمیایی در دمای  17درجه

میکروتیترپلیت استفاده گردید ( .)17باکتری در محیط مولر

سانتیگراد به مدت  18-24ساعت انکوبه شد .پس از

هینتون براث ( )MHBبه مدت  24ساعت در دمای c 37°

تخلیص نمونهها در دمای  -71درجه سانتیگراد برای

انکوبه گردید .سپس کشت به نسبت  1:111با محیط مولر

بررسی بیشتر نگهداری شدند (.)15

هینتون براث ( )MHBتازه رقیق شد تا  ODبرابر با نیم
مک فارلند حاصل آمد .از سوسپانسیون میکروبی حاصل،

تعیین سرگروه در جدایه های سالمونال

 µl 200در چاهک میکروپلیت ریخته و به مدت 24

برای مشخص نمودن سرگروه های جدایه های سالمونال،

ساعت در  c37°انکوبه شد .از محیط مولر هینتون براث

با روش التکس آگلوتیناسیون از آنتی سرم های  Aتا D

( )MHBتلقیح نشده به عنوان کنترل منفی استفاده شد.

مربوط به سرگروه های مختلف باکتری (شرکت بهارافشان،

پس از گذشت زمان مذکور ،برای حذف باکتری های

ایران) استفاده شد .در این روش ابتدا یک لوپ کلنی تازه

متصل نشده ،چاهک  1مرتبه با )µl 200 PBS (pH: 7.4

از محیط نوترینت آگار بر روی المل قرار داده شده سپس

شسته شده و برای خشک شدن میکروپلیت به صورت

یک قطره از آنتی سرم های مربوط به سرگروه های  Aتا D

وارونه قرار گرفت .بعد از خشک شدن چاهکها در جریان

بر روی آن قرار گرفت و در صورت تشکیل آگلوتیناسیون

هوا ،ابتدا بیوفیلم توسط متانول فیکس و بعد در ادامه در

بعد از  11ثانیه مثبت در نظر گرفته شد.

چاهک  µl 150رنگ کریستال ویوله  %1ریخته شد و پس
از  11دقیقه ،رنگ با جریان آب شستشو داده شد .بعد از

الگوی مقاومت آنتیبیوتیکی

خشک شدن میکروپلیت ،رنگ متصل شده به بیوفیلم درون

به منظور تعیین الگوی مقاومت آنتیبیوتیکی از روش

چاهک با افزودن  µl 150استیک اسید  %11از جداره

دیسک دیفیوژن مطابق با دستورالعمل )CLSI 2018 (16

میکروپلیت آزاد گردید .جذب نوری چاهک در طول موج

استفاده شد .بعد از کشت  24ساعته بر روی محیط

 nm 570به وسیله االیزا ریدر اندازهگیری شد OD .باالتر

نوترینت آگار تعدادی از کلنی ها از محیط کشت به

نشان دهنده بیوفیلم قوی تر بود .درجه بیوفیلم تشکیل شده

لولههای حاوی سرم فیزیولوژی منتقل و برای ایجاد

طبق جدول  1مشخص گردید .آزمایش به صورت  1بار

کدورت یکسان ورتکس گردید .در انتها کدورت ایجاد

تکرار انجام شد (.)18

شده در لوله با لوله حاوی نیم مک فارلند استاندارد بررسی
و مقایسه گردید .دیسک های آنتیبیوتیکهای مورد استفاده
در این مطالعه شامل موارد زیر است :ایمی پنم (،)μg 11
آزیترومایسین ( ،)μg 15سفوتاکسیم (،)μg 11

شکل  .1توانایی ایجاد بیوفیلم توسط سالمونال با روش

فوکسیتین ( ،)μg 11سفتری اکسون (،)μg 11

میکروپلیت
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جدول  1تفسیر تولید بیوفیلم با روش میکروتیترپلیت
نتیجه

OD

عدم تولید بیوفیلم

ODt < ODc

بیوفیلم ضعیف

ODc < ODt < 2×ODc

بیوفیلم متوسط

2×ODc < ODt< 4×ODc

بیوفیلم قوی

ODt > 4×ODc

 OD :ODtنمونه مورد آزمایش
 OD :ODcشاهد منفی

تجزیه و تحلیل آماری

سروگروپ بودند .این اختالف از نظر آماری معنادار ( P

اطالعات مربوط به نمونههای گوشت مرغ و متغیرهای

 )value= 0.001بود .از  6نمونه با بیوفیلم قوی  4نمونه

همچون آلودگی با سالمونال ،سرگروه ،مقاومت دارویی

( ) 6616%،4/6دارای سروگروپ  Dبودند .بیشتر نمونه های

چندگانه ( )MDRتوسط کای اسکوایر نرمافزار SPSS

سرگروه  Dدارای وزن  11511کیلوگرم بودند .سروگروپ

نسخه  21ارزیابی و معنادار بودن تفاوت با مقدار  Pکمتر

 Dبیشترین مورد مشاهده شده در بیوفیلم قوی (،4/6

از  1/15بررسی شد .برای دقت در اندازهگیری بیوفیلم

 )6616%بود .سروگروپ  Cبیشترین مورد مشاهده شده در

تمامی نمونهها  1بار تکرار شدند.

بیوفیلم ضعیف ( )8818% ،16/18و متوسط ()95% ،41/45
بود.

نتایج

مقاومت چندگانه دارویی ( )MDRدر نمونه های تشکیل

فراوانی آلودگی با سالمونال و تشکیل بیوفیلم

دهنده بیوفیلم

از  75نمونه گوشت مرغ آلوده به سالمونال  69نمونه

از  6نمونه تشکیل دهنده بیوفیلم قوی  2نمونه دارای

بیوفیلم تشکیل دادند 18 .نمونه بیوفیلم ضعیف (45 )26%

مقاومت چند دارویی ( )DR2بودند 4818% .از نمونه

نمونه بیوفیلم قوی ( )6512%و  6نمونه بیوفیلم ( )817%قوی

تشکیل دهنده بیوفیلم متوسط ( )22/45دارای مقاومت چند

تشکیل دادند .نتایج نشان داد آلودگی به سالمونال یا وزن،

دارویی ( )MDRبودند .همچنین  )12/18( %6616نمونه

فصل نمونهگیری و منطقه جداسازی سالمونال ارتباط

تشکیل دهنده بیوفیلم ضعیف مقاومت چند دارویی

معناداری وجود نداشت.

( )MDRداشتند.
مقاومت  DR5تنها در  2سویه با بیوفیلم متوسط و یک

تعیین در نمونه های تشکیل دهنده بیوفیلم

سویه با بیوفیلم ضعیف مشاهده شد .مقاومت به  DR5با

از  75نمونه آلوده به سالمونال )75/69 ،%92( 69 ،نمونه

 )1/69( %411و مقاومت  DR1با  )6/69( %816کمترین

بیوفیلم ضعیف تا قوی تشکیل دادند )8814%( 61 .مورد
دارای سروگروپ  )4 (%5.7 ،Cمورد سروگروپ 2 ،D

میزان مقاومت در جدایه های سالمونال تشکیل دهنده

 )(%2.8مورد دارای سروگروپ  Bو  )218%( 2مورد فاقد

بیوفیلم را تشکیل دادند .بررسی میزان تشکیل بیوفیلم و
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بشارتی و همکاران

مقاومت چند آنتیبیوتیکی نشان داد که هیچ کدام از موارد

متوسط بودند که این اختالف از نظر آماری معنادار

سالمونال جداشده با بیوفیلم قوی مقاومت دارویی چندگانه

( )P value= 0.002بود.

نداشتند و بجز  2مورد که فاقد بیوفیلم بودند تمامی موارد
مقاومت چندگانه آنتیبیوتیکی دارای بیوفیلم ضعیف و
جدول  .2بررسی تشکیل بیوفیلم و نوع مقاومت دارویی چندگانه در نمونهها

)MDR type (%
تعداد
نمونهها
6
)(%8

5D
R
0

4DR

3D
R

0

0

2DR

3
)(%4

1DR

0

None
3
)(%4

45
)(%60

2
)(%2.6

8
)(%10.6

12
)(%16

16
)(%21.3

4
)(%5.3

3
)(%4

18
)(%24

1
)(%1.3

2
)(%2.6

9
)(%12

3
)(%4

2
)(%2.6

1
)(%1.3

6
)(%8
75
)(%100

0

2
)(%2.8

3
)(%4

12
)(%16

0
21
)(%28

بیوفیلم

قوی

متوسط

ضعیف
بدون

4
)(%5.3

0

26
)(%34.6

6
)(%8

0
7
)(%9.3

بیوفیلم
مجموع

MDR: Multidrug Resistant, 1DR:1 Drug Resistant, 2DR:2 Drug Resistant, 3DR: 3 Drug Resistant, 4DR: 4 Drug Resistant,
5DR: 5 Drug Resistant

مقاومت به ایمی پنم تنها در یک نمونه که دارای بیوفیلم

مورد مربوط به تتراسایکلین 2 ،مورد مربوط به تری

متوسط بود مشاهده شد .تنها در  1نمونه با بیوفیلم متوسط
مقاومت به سفتریاکسون را از خود نشان داد .همچنین

متوپریم سولفامتوکسازول 1 ،مورد مربوط جنتامایسین و 1
مورد مربوط به کلرامفنیکل بود.

مقاومت به سفوتاکسیم تنها در  1نمونه تشکیل دهنده
بیوفیلم ضعیف دیده شد .از  6نمونه دارای بیوفیلم قوی 2
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 فراوانی تشکیل بیوفیلم و الگوی مقاومت آنتیبیوتیک در نمونهها.3 جدول
سویههای تشکیل دهنده بیوفیلم
الگوی مقاومت

تعداد
نمونهها

شماره

قوی

متوسط

ضعیف

نمونه

بدون
بیوفیلم

1

ATH/C

0

1

0

1

2

2

ATH/C/CIP/T

0

1

0

0

1

3

ATH/C/T

0

2

2

0

4

4

ATH/C/T/TC

0

0

1

0

1

5

ATH/C/T/TS

0

3

1

2

6

6

ATH/C/TS

0

2

0

0

2

7

ATH/CIP/T/TS

0

1

0

0

1

8

ATH/CRO/TS

0

1

0

0

1

9

ATH/FOX

0

0

1

0

1

11

ATH/FOX/C/T/

0

1

1

0

2

TS
11

ATH/FOX/T

0

1

0

0

1

12

ATH/FOX/T/T

0

1

0

0

1

S
13

ATH/T

0

5

1

0

6

14

ATH/T/TC

0

0

1

0

1

15

ATH/T/TS

0

3

6

0

9

16

ATH/TS

0

2

0

1

3

17

C/CIP/GM/IMI

0

1

0

0

1

/T
18

C/CIP/GM/T

0

1

0

0

1

19

C/T

0

2

0

0

2

21

C/T/TS

0

2

0

0

2

21

C/TS

1

0

0

0

1

22

FOX/C/T

0

1

0

0

1

23

FOX/C/T/TS

0

1

0

0

1

24

GM/T

1

0

0

0

1

25

T

0

4

1

0

5

26

T/TS

1

7

1

2

11

27
28

TS

0

0

1

0

1

None

3
6(%8)

2
45(%60)

(%)
مجموع

1
18(%24)

0
6(%8)

6
75(%100)

ATH, Azithromycin; T, tetracycline; TC, Ticarcillin; TS, Trimethoprim/sulfamethoxazole; GM, gentamicin;
FOX, Cefoxitin; C, Chloramphenicol; CIP, ciprofloxacin; IMP, imipenem; CRO, Ceftriaxone, بیوفیلم ضعیف:OD
<250 µg\ml, بیوفیلم متوسط:250-400 µg\ml, بیوفیلم قوی: >400 µg\ml
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بحث

در مطالعه انجام شده توسط یوانیدیس ( )Ioannidisو

امروزه با توجه به استفاده نادرست و بیش از حد

همکارانش در سال  2111میزان تولید بیوفیلم در نمونههای

آنتیبیوتیک در صنایع دامپروری بویژه در مرغداری ها

سالمونال با تشکیل بیوفیلم مورد بررسی قرار گرفت و

مقاومت به آنتیبیوتیک در طیف وسیعی از نمونههای

نشان داده شد که افزایش بیوفیلم مرتبط با افزایش مقاومت

حیوانی مشاهده میشود .این مسئله موجب پدیدار شدن

در باکتری است که این نتایج مطابق با تحقیقات انجام شده

مقاومت به آنتیبیوتیک ها و در برخی موارد ایجاد مقاومت

در مطالعه ما بود 144 .نمونه از  199نمونههای مورد

به چندین آنتیبیوتیک ( )MDRشده است (.)19

بررسی در مطالعه یوانیدیس آلودگی با سالمونال انتریتیدیس

با توجه به این که مرغ از وعده های غذایی مهم ما ایرانیان

را نشان دادند که دارای سروگروپ  Dبودند ،این در

محسوب می گردد ،آلودگی با آن می تواند از زنجیره

حالیست که در مطالعه ما سروگروپ  Cدر تشکیل بیوفیلم

غذایی به ما منتقل و باعث بروز مشکالت متعدد از جمله

غالب بود اما  %6616از نمونهها با بیوفیلم قوی سرگروه D

مشکالت گوارشی گردد (.)21

را از خود نشان دادند (.)21

در این مطالعه نمونههای مرغی در تشکیل بیوفیلم و ایجاد

در مطالعه انجام شده توسط کیم ( )Kimو همکارانش در

مقاومت دارویی بررسی گردید .از  75نمونه مرغ مورد

سال  2112در کره جنوبی از میان  47ایزوله سالمونال

بررسی  )69/75( %92بیوفیلم تشکیل دادند که این موضوع

جداشده از گوشت مرغ  %87/2از ایزولهها مقاوم به  1یا

نشان دهنده توانایی باالی سالمونال در تشکیل بیوفیلم

تعداد بیشتری آنتیبیوتیک را از خود نشان دادند .این میزان

است.

مقاومت به آنتیبیوتیک بیشتر از مطالعه ما ()14/75 ،%45/1
مهدی

است که می تواند نشان دهنده مصرف بیش از حد

( )Ghasemmahdiو همکارانش در سال  2115الگوی

آنتیبیوتیک در مراکز تولید مرغ باشد که تشکیل بیوفیلم در

مقاومت دارویی و تشکیل بیوفیلم مورد بررسی قرار گرفت

آنها نیز این مشکل را بیش از پیش گسترده می کند .در

که نتایج آنها نشان داد بیشتر نمونهها ( )%61152قادر به

نتیجه مصرف بیشتر آنتیبیوتیک در سئول (کره جنوبی)

تشکیل بیوفیلم نبودند این درحالیست که نتایج حاصل از

نسبت به تهران (ایران) باشد (.)24

در

مطالعه

انجام

شده

توسط

قاسم

مطالعه

انجام

شده

توسط

قاسم

مهدی

مطالعه ما میزان باالتری از تشکیل بیوفیلم  )69/75( %92را

در

نشان داد .این موضوع احتمال افزایش تشکیل بیوفیلم در

( )Ghasemmahdiو همکارانش ارتباط کمی میان

سالهای اخیر را بیشتر میکند (.)21

مقاومت به آنتیبیوتیکی و تشکیل بیوفیلم نشان داده شد

در مطالعه انجام شده توسط ژیمیانگ و همکارانش در

( ،)%52این در حالی است که در مطالعه ما  %92نمونهها

سال  2118در چین نمونههای مواد غذایی از نظر آلودگی

بیوفیلم تشکیل دادند .نتایج حاصل از این مطالعه گستردگی

با میکروارگانیسم ها و تشکیل بیوفیلم در آنها مورد بررسی

مقاومت آنتی بوتیکی در جدایه های دارای مقاومت

قرار گرفتند که در  11میکروارگانیسم مختلف از جمله

چندگانه را نشان داد که این نتایج همراستا با مطالعه ما

استافیلوکوکوس اورئوس ،سودوموناس و غیره را جدا

 )16/69(%52117بود (.)21

گردید اما هیچ کدام از آنها به سالمونال آلوده نبود که این

مقاومت آنتیبیوتیکی چندگانه ( )MDRدر ارگانیسمهای

نتایج بر خالف مطالعه ما آلودگی پائین با سالمونال را نشان

بیماریزای رودهای از جمله سالمونال می تواند موجب

داد (.)22

شکست روند درمان در عفونتهای تهاجمی این باکتری
شود .این در شرایطی است که تشکیل بیوفیلم با مقاومت
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باکتری مرتبط بوده و از  6نمونه سالمونالی تشکیل دهنده

دادند که با نتایج حاصل از مطالعه ما که میزان تشکیل

بیوفیلم قوی  1مورد دارای مقاومت به  2گروه از

بیوفیلم از  75نمونه  )92%( 69مورد بود تناقض داشت

آنتیبیوتیک ( )DR2بودند.

(.)26

در مطالعه حاضر فنوتیپ  MDRدر  )16/69( %5211جدایه

در مطالعه انجام شده توسط بن عبدال )Abdallah( ...و

های گوشت مرغ تشکیل دهنده بیوفیلم مشاهده شد.

همکارانش نشان داده شد که سالمونال قادر به تشکیل

مقاومت همزمان به  2کالس آنتیبیوتیک ها ( )DR2با

بیوفیلم در سطوح صنعتی مختلف از جمله آبگریز و آبگریز

 )26/69( %1716شایعترین نوع مقاومت دارویی و بعد از

را دارد که این موضوع برای ایمنی مواد غذایی و بهداشت

آن مقاومت همزمان به  1کالس آنتیبیوتیک ( )DR1با

عمومی بسیار خطرناک است که توانایی باالی سالمونال در

 )21/69( %1114شایعترین نوع مقاومت آنتیبیوتیکی در

تشکیل بیوفیلم و آلوده کردن مواد غذایی در مطالعه ما نیز

نمونههای تشکیل دهنده بیوفیلم بود .الگوی مقاومتی T/TS

نشان داده شده و همراستا با آن است (.)27

با  11مورد ( )1519%و پس از آن الگوی مقاومتی
 ATH/T/TSبا  9مورد ( )11%بیشترین الگوی مقاومت

نتیجهگیری

آنتیبیوتیک مشاهده شده در نمونههای تشکیل دهنده

نتایج این آزمایش نشان داد که تولید بیوفیلم در نمونههای

بیوفیلم بودند.

گوشت مرغ آلوده با سالمونال در حال افزایش است و

در مطالعه انجام شده توسط مهدوی ( )Mahdaviو

میتواند باعث بروز مقاومت آنتیبیوتیکی گردد .رعایت

همکارانش سالمونال انتریتیدیس توانایی باالیی در اتصال به

نکات بهداشتی برای کاهش شیوع آلودگی و پایش مداوم

سطوح مواد غذایی و تشکیل بیوفیلم را داشتت که کامالً

محصوالت غذایی همچون مرغ به دلیل استفاده از آن به

هم راستا با مطالعات ما بود .این موضوع بیانگر لزوم

عنوان یک وعده غذایی مهم در زنجیره غذایی ،امری

ضدعفونی مناسب مراکز تولیدی گوشت مرغ دارد و

ضروری است .عالوه بر این ،افزایش مقاومت دارویی در

همچنین نشان می دهد که پایش مداوم از نظر تشکیل

مرغ و انتقال آن به انسان می تواند هشداری باشد تا نسبت

بیوفیلم امری ضروری به نظر می رسد (.)25

به نوع و دوز آنتیبیوتیکهای در حال تجویز حساسیت

در مطالعه انجام شده توسط سیردانی و همکارانش از 8

بیشتری انجام گیرد.

نمونه آلوده به سالمونال تنها  )25%( 2نمونه بیوفیلم تشکیل
methods. Foodborne Pathogens And
Disease 2010;17(10):1229-34.
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