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تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در جدایههای کلبسیال پنومونیه جداشده
از اورام پستان گاو در گاوداریهای شهرستان شهرکرد
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چکیده
مقدمه :ورم پستان گاو یکی از بیماری های شایع در گله گاوهای شیری است که توسط عوامل مختلفی از جمله کلبسیال پنومونیه
( )Klebsiella Pneumoniaایجاد میشود .در این ارتباط ،مطالعه حاضر با هدف ردیابی باکتری کلبسیال پنومونیه در موارد اورام پستان
بالینی و تحت بالینی در گاو و بررسی الگوی مقاومت آنتیبیوتیکی این باکتری انجام شد.
مواد و روشها :در این پژوهش  130نمونه شیر از گاوهای شیری مبتال به اورام پستان از گاوداریهای شهرستان شهرکرد جمعآوری
شدند و پس از کشت میکروبی و تأیید مولکولی جدایههای کلبسیال پنومونیه جدا گشته ،حضور شایعترین ژنهای کدکننده مقاومت
آنتیبیوتیکی در این جدایهها به روش  )Polymerase Chain Reaction( PCRو الگوی فنوتیپی مقاومت آنتیبیوتیکی به روش انتشار
دیسک ارزیابی شدند .جهت تجزیه و تحلیل نتایج از مدلهای آماری مربع کای و دقیق فیشر در سطح اطمینان  95درصد در نرمافزار
آماری  SPSS 20استفاده گردید.
یافتهها :از  130نمونه شیر مورد آزمایش 20 ،نمونه ( 15/38درصد) آلوده به کلبسیال پنومونیه بودند که در این جدایهها حضور اکثر
ژنهای کدکننده مقاومت آنتیبیوتیکی ردیابی گردید؛ بهطوری که ژنهای  sulIو  aadA1بهترتیب با فراوانی  70و  65درصد
شایعترین و ژنهای  cat1و  cmlAبا فراوانی  25درصد نادرترین ژنهای مقاومت آنتیبیوتیکی ردیابیشده در این جدایهها بودند.
شایان ذکر است که تمام جدایهها نسبت به پنیسیلین و تتراسیکلین مقاوم بودند.
نتیجهگیری :مقاومت آنتیبیوتیکی چندگانه در جدایههای کلبسیال پنومونیه نشاندهنده استفاده بیرویه از آنتیبیوتیک در درمان
بیماریهای عفونی بوده و لزوم انجام آنتیبیوگرام جهت انتخاب مؤثرترین آنتیبیوتیک در درمان اورام پستان را بیش از پیش بااهمیت
میکند.
کلمات کلیدی :الگوی مقاومت آنتیبیوتیکی ،شهرستان شهرکرد ،کلبسیال پنومونیه ،ورم پستان گاو
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سپیده کریمی و همکار

مقدمه
کلبسیال پنومونیه ( )Klebsiella Pneumoniaباکتری

عوامل بیماریزا منجر به بروز فرم حاد بالینی ورم پستان

گرم منفی میلهای شکل غیرمتحرک و دارای کپسول پلی

شده است و این عارضه بهعنوان یکی از مسائل مهم در

ساکاریدی است که این کپسول تمام سطح سلول را می

پرورش گاو به شمار میرود .در بسیاری از کشورها از جمله

پوشاند و علیه بسیاری از مکانسیمهای دفاعی میزبان،

ایران ،تورم پستان یکی از شایعترین بیماریها در بین

مقاومت ایجاد میکند .اعضای جنس کلبسیال دو نوع آنتی

گاوهای شیری است ( .)6کلبسیال پنومونیه بعد از

ژن لیپوپلیساکارید (آنتیژن  )Oو پلیساکارید کپسولی

اشریشیاکلی بهعنوان شایعترین عامل ورم پستان محیطی

آنتیژن ( )Kرا در سلولهای خود بیان میکند (.)1

گاو محسوب میشود که امروزه به دلیل مصرف بیرویه

فاکتورهای حدت مهمی در بیماریزایی باکتری نقش دارند

آنتیبیوتیکها در فارمهای پرورش دام و طیور ،نسبت به

که یکی از مهمترین آنها کپسول پلیساکاریدی

( CPS:

اکثر آنتیبیوتیکها مقاوم شده است.

 )capsular polysaccharide synthesisمیباشد .واحدهای

برخی از ارگانیسمها بهطور ذاتی به تعداد یا تمامی

تکراری این کپسول پلیساکاریدی از  4تا  6قند و در اکثر

عوامل ضد میکروبی مقاوم هستند و برخی از آنها با

موارد از اسید اورونیک تشکیل شده است ( .)2بیشتر سویه

مکانیسمهای موتاسیون و انتشار ژنهای مقاومت از

های کلبسیال پنومونیه دارای مارکر  kهستند و مارکرهای

ارگانیسمهای مقاوم به سایر ارگانیسمها مقاوم میشوند (.)7

 k54 ،k2 ،k1و  k57اهمیت بیشتری در ایجاد مقاومت به

انتقال ژنهای مقاومت به آنتیبیوتیکها از طریق

فاگوسیت و ایجاد آبسههای کبدی در مقایسه با سایر جدایه

پالسمیدها ،ترانسپوزونها و اینتگرونها صورت میگیرد (.)8

ها دارند ( .)3مجموعه ژنهای  CPSدر تولید واحدهای پلی

عامل اصلی بروز مقاومتهای آنتیبیوتیکی در کلبسیال

ساکاریدی کپسول ،تجمع و اتصال آنها به یکدیگر و تولید

پنومونیه ،حضور برخی از ژنهای کدکننده مقاومت

کپسول نقش دارند .کپسول باعث مقاومت باکتری به

آنتیبیوتیکی از جمله ژنهای کدکننده مقاومت به

فاگوسیتوز و ایجاد ویروالنس قوی میشود .سوشهای

آنتیبیوتیک آمپیسیلین ( TEM ،SHVو ،)CITM

تهاجمی کلبسیال پنومونیه با ایجاد کلنیهای همراه با

سولفانامیدها ( sul2 ،sul1و  ،)int1جنتامایسین (،)aac(3)-IV

چسبندگی زیاد در پلیت آشکار میگردند (.)4

سفالوتین ( ،)blaSHVاسترپتومایسین ( strB ،strAو

ورم پستان به التهاب غده پستانی بدون توجه به علت

 ،)aadA1تتراسایکلین ( tetA-tetEو  ،)tetGتریمتوپریم

آن اطالق میشود که به وسیله تغییرات فیزیکی ،شیمیایی

( dfr7 ،dfrA13 ،dfrA1و  ،)dfr17فلوروکوئینولون ( )qnrو

و معموالً میکروبی شیر و همچنین تغییرات حاصل از

کلرامفنیکل ( catI-catIIIو  )cmlAمیباشد (.)9

بیماری در بافت غده پستانی مشخص میشود ( .)5مهم

مقاومت آنتیبیوتیکی در کلبسیال پنومونیه در مطالعات

ترین تغییراتی که در شیر ایجاد میشوند عبارت هستند از:

مختلف مورد توجه قرار گرفته است؛ بهعنوان مثال در

تغییر رنگ ،وجود لخته و پیدایش تعداد زیادی لوکوسیت با

مطالعه  Dasو همکاران ( ،)2017از  50ایزوله باکتری گرم

عالئم تورم ،گرمی ،درد و سفتشدن غده پستانی که به

منفی جداشده از شیر گاوهای مبتال به ورم پستان تحت

وسیله آزمایش ظاهری شیر میتوان آنها را تشخیص داد.

بالینی 48 ،درصد مقاوم به تتراسیکلین بودند که در این

عفونت پستان در گاو و کاهش مقاومت این حیوان نسبت به

بین 18 ،ایزوله واجد ژن  blaCTX-Mو  16ایزوله حامل ژن

2
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الگوی مقاومت آنتیبیوتیکی در کلبسیال پنومونیه

 blaTEMشناسایی شدند ( .)10از سوی دیگر در مطالعه
 Podderو همکاران ( 61 ،)2014ایزوله کلبسیال پنومونیه از

کشت و جداسازی باکتری کلبسیال پنومونیه
نمونههای شیر ابتدا در محیط غنیکننده

TSB

شیر اخذشده از گاوهای مبتال به ورم پستان در  11فارم

( ،Merk( )Tryptic Soy Brothآلمان) به مدت  24ساعت

گاو شیری در نیوفوندلند جدا گردید که بر مبنای نتایج،

در دمای  37درجه سانتیگراد کشت داده شدند .سپس،

تمام ایزولهها نسبت به تتراسیکلین و استرپتومایسین مقاوم

بهصورت خطی در محیط جامد

Eosin Methylene ( EMB

بودند (.)11

 ،Merk( )Blueآلمان) کشت گردیدند.

با توجه به گسترش مقاومت آنتیبیوتیکی در کلبسیال

در ادامه ،پرگنههای موکوئیدی الکتوز مثبت انتخاب

پنومونیه و مصرف بیرویه آنتیبیوتیک در صنعت دامپروری

شدند و پس از انجام رنگآمیزی گرم و مشاهده باسیلهای

کشور ،مطالعه حاضر با هدف بررسی الگوی مقاومت آنتی

گرم منفی در آنها در محیط  )Triple Sugar Iron( TSIو

بیوتیکی در جدایههای کلبسیال پنومونیه جداشده از اورام

اوره کشت داده شدند و آزمایش ( IMViC

Indole,

پستان گاو انجام شد.

 )Methyl Red, Voges-Proskauer, and Citrateدر مورد
آنها انجام شد .پرگنههایی که دارای واکنش  --++در

مواد و روشها

آزمون ( IMViCشامل آزمون های :اندول ،متیل رد ،وژس

نمونهگیری

پروسکوئر و سیترات) ،واکنش اسید /اسید در محیط  TSIو

در این مطالعه که بهصورت توصیفی -مقطعی در طول
شش ماه اول سال  1397در ارتباط با گاوهای مبتال به
اورام پستان در گاوداریهای شهرستان شهرکرد انجام شد،
 130نمونه شیر از گاوهای مبتال به اورام پستان بالینی و

اوره آز منفی بودند بهعنوان پرگنههای کلبسیال پنومونیه
انتخاب شدند (.)12
جدایههای جداشده بهمنظور مطالعات بعدی در محیط
 TSBکشت و نگهداری گردیدند.

تحت بالینی که دارای نتیجه  +تا  +++در آزمایش
( CMT )California Mastitis Testبودند ،اخذ گردید .در

آزمایشات مولکولی

این آزمایش از محلول شیر آزما جهت تعیین درجه ابتال

 DNAژنومی جدایههای مورد مطالعه با استفاده از کیت

به ورم پستان استفاده شد که براساس تعداد

استخراج ( DNAساخت شرکت سیناژن ایران) مطابق با

لوکوسیتهای موجود در شیر ،قوام لخته شیر اندازهگیری

دستورالعمل شرکت سازنده استخراج گردید و پس از

میگردد.

استخراج  ،DNAهر نمونه تا انجام  PCRدر دمای -20

نمونههای شیر در حجم  20میلیلیتر در ظروف استریل

درجه سانتیگراد نگهداری شد.

و از دوششهای میانی پستان اخذ گردیدند و در مجاورت

جهت تأیید قطعی وجود کلبسیال پنومونیه در

یخ به مرکز تحقیقات میکروبیولوژی دانشگاه آزاد اسالمی

جدایههای مورد مطالعه ،آزمایش  PCRبا استفاده از زوج

واحد شهرکرد انتقال داده شدند .شایان ذکر است که همراه

پرایمرهای  5-ATTTGAAGAGGTTGCAAACGAT-3و

هر نمونه ،پرسشنامهای مبتنی بر اطالعاتی نظیر سن گاو،

( 5-TTCACTCTGAAGTTTTCTTGTGTTC-3سیناژن،

تعداد زایمان ،زمان ابتال به ورم پستان ،شدت ورم پستان و

ایران) جهت ردیابی ژن  16S-23S ITSانجام شد .برنامه

سابقه قبلی مصرف آنتیبیوتیک تهیه گردید.

حرارتی مورد استفاده در این مرحله شامل :یک سیکل با
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دمای  94درجه سانتیگراد به مدت  3دقیقه؛  30سیکل

در حضور مارکر  100جفت بازی با ولتاژ ثابت  90ولت به

تکراری با دمای  95درجه سانتیگراد به مدت  40ثانیه،

مدت حدوداً یک ساعت صورت گرفت .ژل مورد نظر با

دمای  58درجه سانتیگراد به مدت  55ثانیه ،دمای 72

استفاده از دستگاه ترانس لومیناتور  UVبررسی گردید.

درجه سانتیگراد به مدت  60ثانیه؛ سیکل انتهایی با دمای
 72درجه سانتیگراد به مدت  6دقیقه بود .وجود قطعه

تعیین حساسیت آنتیبیوتیکی جدایهها

 130جفت بازی تکثیریافته در این واکنش نشاندهنده

بهمنظور تعیین الگوی فنوتیپی مقاومت به آنتیبیوتیکها

وجود کلبسیال پنومونیه در جدایههای مورد مطالعه بود.

از روش انتشار دیسک (آنتیبیوگرام) مطابق با معیار

در این آزمایش از سویه استاندارد کلبسیال پنومونیه

()2017( )Clinical & Laboratory Standards Institute

 ATCC 700603بهعنوان کنترل مثبت و از آب مقطر

استفاده شد ( .)18جدایههای مورد مطالعه به مدت 24ـ18

بهعنوان کنترل منفی استفاده شد ( .)13بهمنظور ردیابی

ساعت در دمای  37درجه سانتیگراد در محیط مایع

شایعترین ژنهای کدکننده مقاومت آنتیبیوتیکی شامل:

کشت داده شدند.

CLSI

TSB

ژنهای ،cmlA ،cat1 ،blaSHV،sul1 ،aac(3)-IV ،aadA1

پس از رشد باکتری ،کدورتی معادل استاندارد نیم

 blaCITM ،dfrA1 ،tetB ،tetAو  qnrاز زوج پرایمرهای

مکفارلند ( 1/5×108 CFU/mlباکتری) از هر جدایه در

نشاندادهشده در جدول  1با شرایط  PCRذکرشده در

محیط  TSBتهیه گردید و با استفاده از سواپ استریل

جدول  2در قالب  PCRچندگانه ( )Multiplex PCRانجام

بهصورت کامالً متراکم روی محیط جامد مولر هینتون آگار

شد .سپس ،الکتروفورز محصوالت  PCRروی ژل آگارز 1/5

( )India ،Himediaکشت داده شد.

درصد واجد محلول رنگی ( DNA safe stainسیناژن ،ایران)

دیسکهای آنتیبیوتیکی (پادتن طب ،ایران) شامل:

جدول  :1توالی پرایمرهای مورد استفاده جهت ردیابی شایعترین ژنهای کدکننده مقاومت آنتیبیوتیکی در جدایههای کلبسیال پنومونیه جداشده از موارد
ورم پستان گاو
مقاومت آنتیبیوتیکی

نام ژن

استرپتومایسین

aadA1

جنتامایسین
سولفانامید

sul1

سفالوتین

blaSHV

کلرامفنیکل

Cat1

کلرامفنیکل

cmlA

تتراسیکلین

tetA

تتراسیکلین

tetB

تریمتوپریم

dfrA1

آمپیسیلین

CITM

فلورکوئینولون

4

aac(3)-IV

qnr

توالی پرایمر

اندازه محصول (جفت باز)

منبع

(F) TATCCAGCTAAGCGCGAACT
(R) ATTTGCCGACTACCTTGGTC
(F) CTTCAGGATGGCAAGTTGGT
(R) TCATCTCGTTCTCCGCTCAT
(F) TTCGGCATTCTGAATCTCAC
(R) ATGATCTAACCCTCGGTCTC
(F) TCGCCTGTGTATTATCTCCC
(R) CGCAGATAAATCACCACAATG
(F) AGTTGCTCAATGTACCTATAACC
(R) TTGTAATTCATTAAGCATTCTGCC
(F) CCGCCACGGTGTTGTTGTTATC
(R) CACCTTGCCTGCCCATCATTAG
(F) GGTTCACTCGAACGACGTCA
(R) CTGTCCGACAAGTTGCATGA
(F) CCTCAGCTTCTCAACGCGTG
(R) GCACCTTGCTGATGACTCTT
(F) GGAGTGCCAAAGGTGAACAGC
(R) GAGGCGAAGTCTTGGGTAAAAAC
(F) TGGCCAGAACTGACAGGCAAA
(R) TTTCTCCTGAACGTGGCTGGC
(F) GGGTATGGATATTATTGATAAAG
(R) CTAATCCGGCAGCACTATTTA

447

14

286

14

822

14

768

14

547

14

698

14

577

15

634

15

367

16

462

14

670
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الگوی مقاومت آنتیبیوتیکی در کلبسیال پنومونیه

جدول  :2شرایط  PCRچندگانه مورد استفاده جهت ردیابی شایعترین ژنهای کدکننده مقاومت آنتیبیوتیکی در جدایههای کلبسیال پنومونیه جداشده از
موارد ورم پستان گاو
ژن

برنامه PCR

aadA1, aac(3)-IV, sul1,
blaSHV, cat1, cmlA

 1چرخه
 94درجه  8 ............دقیقه
 32چرخه
 95درجه  60 ...........ثانیه
 55درجه  70 ...........ثانیه
 72درجه  2 ............دقیقه
 1چرخه
 72درجه  8 ............دقیقه

tetA, tetB, dfrA1, blaCITM

 1چرخه
 94درجه  8 ............دقیقه
 32چرخه
 95درجه  60 ...........ثانیه
 55درجه  70 ...........ثانیه
 72درجه  2 ............دقیقه
 1چرخه
 72درجه  8 ............دقیقه

qnr

 1چرخه
 94درجه  6 ............دقیقه
 32چرخه
 95درجه  60 ...........ثانیه
 55درجه  70 ...........ثانیه
 72درجه  70 ............ثانیه
 1چرخه
 72درجه  5 ............دقیقه

حجم  50( PCRمیکرولیتر)
 5میکرولیتر =PCR buffer 10X
 2/5میلی مول =Mgcl2
 200میکرو مول = )dNTP (Fermentas
 /5میلی مول =primers F & R
 2واحد = )Taq DNA polymerase (Fermentas
 3میکرولیتر =DNA template

 5میکرولیتر =PCR buffer 10X
 2/5میلی مول =Mgcl2
 200میکرو مول = )dNTP (Fermentas
 /5میلی مول =primers F & R
 2واحد = )Taq DNA polymerase (Fermentas
 3میکرولیتر =DNA template

 5میکرولیتر =PCR buffer 10X
 2/5میلی مول =Mgcl2
 200میکرو مول = )dNTP (Fermentas
 /5میلی مول =primers F & R
 2واحد = )Taq DNA polymerase (Fermentas
 3میکرولیتر =DNA template

تتراسایکلین ( 30میکروگرم /دیسک) ،کلرامفنیکل (30

رشد با اندازهگیری قطر هاله ممانعت از رشد مطابق با

میکروگرم /دیسک) ،استرپتومایسین ( 10میکروگرم /دیسک)،

معیار  ،CLSIحساسیت یا مقاومت باکتری نسبت به هر

کوتریموکسازول ( 5میکروگرم /دیسک) ،جنتامایسین (10

آنتیبیوتیک تعیین گردید ( .)16در این آزمایش از سویه

میکروگرم /دیسک) ،انروفلوکساسین ( 5میکروگرم /دیسک)،

استاندارد کلبسیال پنومونیه ( ATCC 700603تهیهشده از

سفالوتین ( 30میکروگرم /دیسک) ،سیپروفلوکساسین (5

کلکسیون میکروبی بیمارستان بقیهاهلل) بهعنوان کنترل کیفی

میکروگرم /دیسک) ،تریمتوپریم ( 5میکروگرم /دیسک)،

انجام آزمایش استفاده شد.

نیتروفورانتوئین ( 300میکروگرم /دیسک) ،آمپیسیلین
( 10واحد /دیسک) ،پنیسیلین ( 10واحد /دیسک) و

تجزیه و تحلیل آماری نتایج

اریترومایسین ( 15میکروگرم /دیسک) با فاصله روی محیط

جهت تجزیه و تحلیل آماری اطالعات حاصل از نتایج و

گذاشته شدند و به مدت 24ـ 18ساعت در دمای  37درجه

تعیین ارتباط بین فراوانی جدایههای کلبسیال پنومونیه

سانتیگراد در شرایط هوازی انکوبه گردیدند .پس از طی زمان

جداشده از موارد اورام پستان با متغیرهای مورد مطالعه و
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سپیده کریمی و همکار

الگوی مقاومت آنتیبیوتیکی در هر جدایه از نرمافزار آماری

کلبسیال پنومونیه در هر گروه در جدول  3ارائه شده است:

 SPSS 20و مدل آماری مربع کای و دقیق فیشر استفاده

همانگونه که در جدول  3مشهود است به موازات

گردید .در این آنالیز ( )P<0/05بهعنوان سطح معناداری در

افزایش سن ،آلودگی به کلبسیال پنومونیه افزایش یافته و

نظر گرفته شد.

در تجزیه و تحلیل آماری نتایج ،اختالف آماری معناداری
بین آلودگی گاوها با سن دو تا سه سال با سایر گروهای

نتایج

سنی ( )P=0/036وجود دارد.

از  130نمونه شیر اخذشده از گاوهای مبتال به ورم

بر حسب تعداد زایمان قبلی ،گاوهای مورد مطالعه به

پستان ،تعداد  20رأس ( 15/38درصد) در کشت میکروبی

چهار گروه دو تا پنج شکم زاییده تقسیم شدند .همانگونه

آلوده به کلبسیال پنومونیه بودند .شایان ذکر است که تمام

که در جدول  4مشاهده میشود ،گاوهایی با دو شکم زایمان

 20جدایه جداشده در محیط کشت ،در آزمایش  PCRبا

قبلی دارای  9/09درصد آلودگی و گاوهای پنج شکم زاییده

ردیابی ژن  16s-23sITSتأیید گردیدند .ژل حاصل از

دارای  20/40درصد آلودگی به کلبسیال پنومونیه بودند.

ردیابی قطعه  130جفت بازی مربوط به این ژن در شکل 1
نشان داده شده است:

آنالیز داده های حاصل از جدول  4نشان دهنده وجود
اختالف آماری معنادار بین آلودگی گاوهایی با پنج

گاوهای مورد مطالعه در چهار گروه سنی از دو سال تا
باالی پنج سال گروهبندی شدند .فراوانی آلودگی به

زایمان قبلی با سایر گروهها در سطح اطمینان  95درصد
( )P=0/041بود.

شکل  :1ژل حاصل از الکتروفوز محصول  PCRمربوط به ردیابی ژن  16s-23sITSدر جدایه های کلبسیال پنومونیه جداشده از اورام پستان گاو (ستون
 =Mمارکر  100جفت بازی DNA؛ ستون  =NCنمونه کنترل منفی؛ ستون  =PCنمونه کنترل مثبت؛ ستون های  =1-6نمونه های مورد مطالعه واجد
قطعه  130جفت بازی)

جدول  :3فراوانی اورام پستان ناشی از کلبسیال پنومونیه در

جدول  :4فراوانی ورم پستان ناشی از کلبسیال پنومونیه در گاوداریهای

گاوداریهای شهرستان شهرکرد بر حسب سن گاو

استان چهارمحال و بختیاری بر حسب تعداد زایمان قبلی گاو

گروه سنی (سال)

تعداد نمونه

تعداد و درصد موارد مثبت

2-3

12

)8/33( 1

2

3-4

26

)14/28( 3

3

29

4-5

38

)15/13( 5

4

41

)14/63( 6

باالی 5

54

)20/37( 11

5

49

)20/40( 10

جمع کل

130

)15/38( 20

جمع کل

130

)15/38( 20

6

تعداد زایمان

تعداد نمونه

تعداد و درصد موارد مثبت

11

)9/09( 1
)10/34( 3
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الگوی مقاومت آنتیبیوتیکی در کلبسیال پنومونیه

از نظر شدت ابتال به ورم پستان (بر حسب نتایج آزمایش

ناشی از کلبسیال پنومونیه در دو هفته اول بعد از زایمان با

 ،)CMTتعداد  26رأس گاو دارای نتیجه  47 ،+رأس گاو

دوره خشکی و یک ماه قبل از خشکی پستان در سطح

دارای ورم پستان درجه  ++و  57رأس گاو دارای نتیجه

اطمینان  95درصد ( )P=0/029وجود دارد.

 +++در آزمایش  CMTبودند .فراوانی آلودگی به کلبسیال

بر حسب سابقه مصرف آنتیبیوتیک در درمان ورم

پنومونیه در سه گروه در جدول  5نشان داده شده است.

پستان اخیر در گاوهای مبتال به ورم پستان از  130رأس

تجزیه و تحلیل آماری ،اختالف آماری معناداری را بین

گاو مورد مطالعه 73 ،رأس گاو سابقه مصرف آنتیبیوتیک

فراوانی اورام پستان ناشی از کلبسیال پنومونیه با درجه ابتال

داشتند و  57رأس گاو با آنتیبیوتیک درمان نشده بودند.

 +با دو گروه دیگر در سطح اطمینان  95درصد

همانگونه که در جدول  7نشان داده شده است8/21 ،

( )P=0/035نشان داد.

درصد از گاوهایی که درمان آنتیبیوتیکی شده بودند و

از  130رأس گاو مورد مطالعه 57 ،رأس گاو در ابتدای دوره

 24/56درصد از گاوهایی که در دوره اخیر ورم پستان

شیرداری 46 ،رأس گاو در یک ماه قبل از خشکی پستان و

با آنتی بیوتیک درمان نشده بودند ،آلوده به کلبسیال

 27رأس گاو در طول دوره خشکی پستان مبتال به ورم

پنومونیه بودند.

پستان شده بودند .فراوانی آلودگی هر گروه به کلبسیال

آنالیز آماری دادههای حاصل از جدول  7نشاندهنده

پنومونیه در جدول  6آورده شده است:

وجود اختالف آماری معناداری بین فراوانی آلودگی پستان
به کلبسیال پنومونیه با سابقه قبلی درمان آنتیبیوتیکی در

مطابق با اطالعات جدول  ،6کلبسیال پنومونیه بیشتر در

گاوهای مورد مطالعه بود (.)P=0/023

اوایل دوره شیرواری در دو هفته اول بعد از زایمان ،ورم
پستان ایجاد می کند .بر مبنای نتایج تجزیه و تحلیل

در این پژوهش الگوی مقاومت آنتیبیوتیکی در جدایه

آماری ،اختالف آماری معناداری بین فراوانی اورام پستان

های کلبسیال پنومونیه به دو روش مولکولی و

جدول  :5فراوانی ورم پستان ناشی از کلبسیال پنومونیه در گاوداریهای استان چهارمحال و بختیاری بر حسب نتایج آزمایش CMT

تعداد نمونه

تعداد درصد موارد مثبت

+

26

)46/38( 10

++

47

)12/76( 6

+++

57

)7/01( 4

جمع کل

130

)15/38( 20

شدت ابتال نتیجه ()CMT

جدول  :6فراوانی ورم پستان ناشی از کلبسیال پنومونیه در گاوداریهای شهرستان شهرکرد بر حسب زمان ابتال به ورم پستان
تعداد نمونه

تعداد درصد موارد مثبت

زمان ابتال
دو هفته اول بعد از زایمان

57

()22/80

یک ماه قبل از خشکی پستان

46

)13/04( 6

 30-45روز قبل از زایمان

27

)3/70( 1

جمع کل

130

)15/38( 20
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آنتیبیوگرام ارزیابی گردید که در قسمت مولکولی ،حضور

حساسیت یا مقاومت آنتیبیوتیکی  20جدایه کلبسیال

PCR

پنومونیه به  13آنتیبیوتیک رایج در درمان بیماریهای

در جدایهها ردیابی شد .نتایج در جدول  8نشان داده

عفونی دام تعیین گردید .نتایج در جدول  9قابل مشاهده

شده است.

می باشد.

 10ژن کدکننده مقاومت به آنتیبیوتیک به روش

همانگونه که در جدول  8مشهود است ،ژنهای

sul1

بر مبنای اطالعات جدول  ،9عالوه بر مقاومت 100

( 70درصد) و  65( aadA1درصد) شایعترین و دو ژن

cal1

درصدی جدایهها نسبت به تتراسایکلین و پنیسیلین،

و  25( cmlAدرصد) نادرترین ژنهای کدکننده مقاومت

بیشترین مقاومت آنتیبیوتیکی نسبت به کوتریموکسازول

آنتیبیوتیکی در جدایههای مورد مطالعه بودند.

( 70درصد) و کمترین میزان مقاومت نسبت به

در آنالیز آماری نتایج حاصل از ردیابی ژنهای فوق،

سیپروفلوکساسین ( 15درصد) و نیتروفورانتونین (20

بین حضور ژنهای  blaSHV ،cmlA ،cat1و  dfrA1با سایر

درصد) مشاهده گردید .در تجزیه و تحلیل آماری نتایج

ژنهای کدکننده مقاومت آنتیبیوتیکی اختالف آماری

فوق ،اختالف آماری معناداری بین مقاومت به چهار آنتی

معناداری ( )P=0/033مشاهده گردید.

بیوتیک تتراسایکلین ،پنیسیلین ،استرپتومایسین و
کوتریموکسازول با سایر آنتیبیوتیکها ( )P=0/041وجود

در ارزیابی فنوتیپی مقاومت آنتیبیوتیکی از روش

داشت.

انتشار دیسکی ساده مطابق با معیار  CLSIاستفاده شد و

جدول  :7فراوانی ورم پستان ناشی از کلبسیال پنومونیه در گاوداریهای استان چهارمحال و بختیاری بر حسب سابقه قبلی مصرف آنتیبیوتیک
تعداد نمونه

تعداد درصد موارد مثبت

سابقه مصرف آنتیبیوتیک
دارند

73

)8/21( 6

ندارند

57

)24/56( 14

جمع کل

130

)15/38( 20

جدول  :8توزیع ژنهای کدکننده مقاومت آنتیبیوتیکی در جدایههای کلبسیال پنومونیه جداشده از اورام پستان گاو
ژن

1

aadA1

+

)aac(3-IV

+

sul1

+

2

3

4

+

+

+

+
+

blaSHV

+

cat1

+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

dfrA1

+

+

blaClTM

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+
+

+

+

+

+
+

+

+

12

+

14
6

+
+

+
+

+
+

+

+

+
+

+

+

13

+

+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+

+

+

+
+

+
+

+

+

+

tetB

8

+

+

+

+

cmlA
tetA

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

+
+

+

5
5

+

+
+

جمع کل

+

12

+

12

+

7
11
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الگوی مقاومت آنتیبیوتیکی در کلبسیال پنومونیه

جدول  :9الگوی مقاومت آنتیبیوتیکی جدایههای کلبسیال پنومونیه جداشده از موارد اورم پستان گاو
نام آنتیبیوتیک

تعداد و درصد ایزولههای مقاوم

نام آنتیبیوتیک

تعداد و درصد ایزولههای مقاوم

سفالوتین

)35( 7

تتراسایکلین

)100( 20

)15( 3

کلرامفنیکل

)40( 8

سیپروفلوکساسین

استرپتومایسین

)55( 11

تریمتوپریم

)25( 5

کوتریموکسازول

)70( 14

نیتروفورانتوئین

)20( 4

جنتامایسین

)45( 9

آمپیسیلین

)35( 7

انروفلوکساسین

)30( 6

پنیسیلین

)100( 20

آزیترومایسین

)40( 8

بحث
باکتری کلبسیال پنومونیه به همراه اشریشیاکلی و

که دارای واکنش  +تا  +++در آزمایش  CMTبودند ،تعداد

انتروباکتر آئروژنز عامل ایجاد ورم پستان کلی فرمی در گاو

 20رأس دام ( 15/38درصد) آلوده به ورم پستان ناشی از

هستند و در طول صد سال گذشته مطالعات وسیعی در

کلبسیال پنومونیه بودند.

مورد آن ها بهویژه کلبسیال پنومونیه و  E.coliانجام شده

محمدصادق و همکاران ( )1391در مطالعهای در مورد

است .باید خاطرنشان ساخت که حضور همیشگی آنها در

میزان بروز ورم پستانهای کلی فرمی در گاوهای شیری در

فلور طبیعی روده باعث شده است که بهعنوان پاتوژنهای

اطراف گرمسار ،از  144مورد ورم پستان بالینی 51 ،نمونه

فرصتطلب مطرح شوند .شایان ذکر است که آنها با

( 34درصد) را مبتال به ورم پستان کلی فرمی تشخیص

جایگزینی در بافتهای مختلف از توان ایجاد بیماریهای

دادند که در این میان  14/8درصد از گاوهای مبتال ،آلوده

خطرناکی برخوردار میباشند (.)5،19

به کلبسیال پنومونیه بودند (.)20

ورم پستان کلی فرمی یکی از مهمترین بیماریهای

در مطالعه سالکی و مرادی در ارتباط با گاوداریهای

عفونی در صنعت پرورش گاو شیری است که همه ساله

شهرستان ایالم نیز برای  32رأس گاو مبتال به ورم پستان

خسارات اقتصادی زیادی را به صنعت دامداری وارد کرده و

بالینی و تحت بالینی ،آزمایش میکروبیولوژی انجام شد که

عالوه بر هزینه دارو و درمان ،حذف پیش از موعد گاوهای

شیر  26رأس گاو ( 81/25درصد) آلوده به کلبسیال

باارزش و کاهش شدید تولید شیر ،ضررهای زیادی را به

پنومونیه بود (.)21

دامدار وارد میسازد (.)5،6

از سوی دیگر ،حسینخان ناظر و زاهدی ( )1375در

مطالعه حاضر با هدف جداسازی کلبسیال پنومونیه از

مطالعهای که در مورد توان تولید آنزیم بتاالکتاماز در

موارد اورام پستان گاو در گاوداریهای سطح شهرستان

باکتریهای جداشده از شیر گوسفندان مبتال به ورم

شهرکرد ،بررسی ارتباط بین فراوانی آلودگی با متغیرهایی

پستان در اطراف شیراز انجام دادند ،از  510رأس گوسفند

نظیر سن ،شدت و زمان ابتال به ورم پستان ،سابقه

شیری که بیش از دو هفته از زایمان آنها گذشته بود،

مصرف آنتیبیوتیک و تعیین الگوی مقاومت آنتیبیوتیکی

نمونهگیری نمودند و با انجام آزمایشهای میکروبیولوژی

جدایههای جداشده انجام شد.

موفق به جداسازی  162جدایه باکتری شدند که 32/6

در این پژوهش از  130رأس گاو مبتال به ورم پستان
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پنومونیه بود (.)22
تفاوت در میزان فراوانی ورم پستانهای کلی فرمی به
ویژه با منشأ کلبسیال پنومونیه در پژوهش حاضر با مطالعات

بیمارستانی در انسان از این قاعده مستثنی نبوده و امروزه
بیشتر سویههای باکتری نسبت به اکثر آنتیبیوتیکهای رایج
در درمان بیماریهای عفونی مقاوم هستند.

مشابه انجامشده به تفاوت در شکل ورم پستان (بالینی یا

در این راستا ،مطالعه حاضر با هدف بررسی الگوی

تحت بالینی) ،زمان اخذ نمونه (ابتدا یا انتهای دوره

مقاومت آنتیبیوتیکی در جدایههای کلبسیال پنومونیه

شیرواری) ،شدت ورم پستان (واکنش  )CMTو بهویژه

جداشده از موارد اورام پستان به دو روش فنوتیپی و

تفاوت در شیوه مدیریتی و بهداشتی اعمالشده در

ژنوتیپی انجام شد.

گاوداریها مربوط میباشد .امروزه با پیشرفت اصول

در پژوهش حاضر تمام  20جدایه جداشده از موارد

بهداشتی ،شیوع اورام پستان بالینی در گاوداریهای کشور

ورم پستان گاو در گاوداریهای شهرستان شهرکرد دارای

کاهش یافته است (.)5،6

مقاومت آنتیبیوتیکی چندگانه بودند که در این میان،

عمدتاً کلبسیال پنومونیه عامل ورم پستان تحت بالینی

تمام  20جدایه ( 100درصد) نسبت به پنیسیلین و

میباشد .در پژوهش حاضر  46/38درصد از گاوهای مبتال

تتراسایکلین مقاومت داشتند .پس از تتراسایکلین و

به ورم پستان با درجه  +در آزمایش  CMTمبتال به ورم

پنیسیلین ،بیشترین مقاومت آنتیبیوتیکی نسبت به

پستان ناشی از کلبسیال پنومونیه بودند که در مطالعه

کوتریموکسازول ( 70درصد) و کمترین میزان مقاومت

محمدصادق و همکاران ( )1391نیز این یافته اثبات شده

آنتیبیوتیکی نسبت به دو آنتیبیوتیک سیپروفلوکساسین

است (.)20

( 15درصد) و نیتروفورانتوئین ( 20درصد) وجود داشت.

به موازات افزایش سن به دلیل افزایش تعداد دفعات

در بررسی ژنوتیپی مقاومت آنتیبیوتیکی که با ردیابی

دوشش و افزایش شانس برخورد دام با عوامل عفونی ،شیوع

شایعترین ژنهای کدکننده مقاومت آنتیبیوتیکی در

ورم پستانهای کلی فرمی افزایش مییابد؛ بهطوری که در

جدایههای کلبسیال پنومونیه جداشده از موارد ورم پستان

مطالعه حاضر  20/37درصد از گاوهای باالی پنج سال و

گاو به روش  PCRانجام شد ،تمام  10ژن مورد مطالعه در

 20/40درصد از گاو هایی که پنج شکم زایمان کرده بودند،

جدایههای مورد بررسی وجود داشتند که در این میان ،دو

مبتال به ورم پستان ناشی از کلبسیال پنومونیه بودند.

ژن  tetAو ( tetBکدکننده مقاومت به تتراسایکلین) در تمام

مقاومت آنتیبیوتیکی در باکتریها یکی از مشکالت

 20جدایه ردیابی شدند .ژنهای ( sul1کدکننده مقاومت

اصلی عدم موفقیت در درمان بیماریهای عفونی از جمله

نسبت به سولفونامیدها) و ( aadA1کدکننده مقاومت نسبت

ورم پستان گاو است .انتقال مقاومت دارویی بین باکتریها

به استرپتومایسین) با فراوانی  70و  65درصد از شایعترین

از طرق مختلف نظیر ژنهای پالسمیدی ،ترانسپوزونها و

ژنهای ردیابیشده و ژنهای  cat1و  cmlAبا فراوانی 25

اینتگرونها انجام میشود و بروز مقاومت ناشی از فعالبودن

درصد از نادرترین ژنهای کدکننده مقاومت آنتیبیوتیکی

ژنهای کدکننده مقاومت آنتیبیوتیکی در باکتری میباشد؛

در جدایههای مورد مطالعه بودند.

این ژنها روی کروموزوم یا پالسمید قرار میگیرند.

در مطالعه محمدصادق و همکاران ( )1391از  51نمونه

کلبسیال پنومونیه بهعنوان یکی از عوامل مولد ورم پستان

شیر مبتال به ورم پستان کلی فرمی 77/7 ،درصد از

کلی فرمی و یکی از شایعترین باکتریهای مولد عفونتهای

جدایهها نسبت به کوتریموکسازول 25/92 ،درصد نسبت به
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الگوی مقاومت آنتیبیوتیکی در کلبسیال پنومونیه

کلرامفنیکل 9/25 ،درصد نسبت به استرپتومایسین12/96 ،

شیوع باالی مقاومت آنتیبیوتیکی در جدایههای مورد

درصد نسبت به انروفلوکساسین و  40/74درصد نسبت به

مطالعه در پژوهش حاضر و مطالعات مشابه ذکرشده

تتراسایکلین مقاوم بودند (.)20

نشاندهنده استفاده بیرویه از آنتیبیوتیکها در درمان دام و

در این راستا ،در مطالعه استبرقی و همکاران ()1397

طیور میباشد که بسته به نوع منطقه و نحوه تجویز

الگوی مقاومت آنتیبیوتیکی  100جدایه دامی و انسانی

آنتیبیوتیک ،الگوی مقاومت آنتیبیوتیکی متفاوت خواهد بود.

کلبسیال پنومونیه جمعآوریشده از شهر بابک تبریز به

یکی از موارد جالب مقاومت آنتیبیوتیکی در مطالعه

روش انتشار دیسک ارزیابی گردید .نتایج نشان دادند که

حاضر ،شیوع باالی مقاومت به کلرامفنیکل ( 40درصد) در

تمام سویههای تحت مطالعه ( 100درصد) نسبت به

جدایههای کلبسیال پنومونیه جداشده از موارد اورام پستان

آمپیسیلین و آمیکاسین مقاوم هستند .بیشترین و کمترین

در گاوداریهای شهرستان شهرکرد بود .هرچند این

میزان مقاومت آنتیبیوتیکی نیز مربوط به تتراسایکلین

آنتیبیوتیک ممنوعیت مصرف دارد؛ اما به دلیل استفاده

( 88/3درصد) و ایمیپنم ( 13/3درصد) بود (.)23

غیرمجاز بهویژه در صنعت پرورش طیور در کشور ،در

از سوی دیگر ،در مطالعه ممتاز و همکاران ( )2012که
در مورد  73جدایه اشریشیاکلی جداشده از  268نمونه شیر

بیشتر مطالعات و از جمله مطالعه حاضر شاهد مقاومت
آنتیبیوتیکی باالیی نسبت به این آنتیبیوتیک هستیم.

مربوط به گاوهای مبتال به ورم پستان بالینی و تحت بالینی
انجام شد ،ژن  aadA1با فراوانی  65/95درصد شایعترین و

نتیجهگیری

ژن ( blaSHVکدکننده مقاومت به سفالوسپورینها) با

در مجموع ،شیوع نسبتاً باالی ورم پستانهای کلبسیالیی

شیوع  6/38درصد نادرترین ژن کدکننده مقاومت

و مقاومت آنتیبیوتکی باالی جدایههای جداشده در مطالعه

آنتیبیوتیکی در این جدایهها بود .در این مطالعه 57/44

حاضر نشاندهنده مصرف غیرمجاز و بیرویه آنتیبیوتیک در

درصد از جدایههای مورد مطالعه نسبت به تتراسایکلین و

درمان بیماریهای عفونی در انسان و دام میباشد؛ از این رو

 6/38درصد از آنها نسبت به سفالوتین مقاوم بودند (.)24

توصیه میگردد که درمان بیماریهای عفونی از جمله ورم

عالوهبراین در مطالعه  Osmanو همکاران (45 ،)2014

پستان گاو ،بهطور کامل و براساس نتایج آنتیبیوگرام صورت

جدایه کلبسیال پنومونیه از  232نمونه شیر بوفالو (10

گیرد و با رعایت اصول بهداشتی و مدیریتی در فارمهای

جدایه) و  293نمونه شیر گاو ( 35جدایه) جدا گردید که

پرورش گاو شیری ،شیوع ورم پستانهای بالینی کاهش یابد

تمام جدایههای جداشده دارای مقاومت آنتیبیوتیکی

و با معاینه صحیح و بهموقع گاوها بهویژه در طول دوره

چندگانه بودند (.)25

خشکی ،کارتیههای آلوده و مبتال به ورم پستان تحت بالینی

در مطالعه توکلی و پورتقی ( )2017که در ارتباط با

شناسایی گشته و درمان یا حذف شوند.

فراوانی ورم پستانهای کلی فرمی در گاوداریهای استان
البرز انجام شد 60 ،جدایه  E. coliاز  86کارتیه آلوده در

حمایت مالی

هشت فارم صنعتی جدا گردید .تمام جدایههای جداشده

این مطالعه برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد

نسبت به پنیسیلین ،تایلوزین ،تتراسایکلین ،اریترومایسین،

میکروبیولوژی بوده و با حمایت مالی حوزه پژوهشی

آمپیسیلین ،استرپتومایسین و نئومایسین مقاوم بودند (.)26

دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد انجام شده است.
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.مقاله با اطالع و هماهنگی آن ها ارسال شده است

تشکر و قدردانی

مالحظات اخالقی
نمونه ها با هماهنگی اداره کل دامپزشکی استان
چهارمحال و بختیاری و با اطالع دامدار از گاوهای مبتال به

نویسندگان مقاله از زحمات همکاران اداره کل دامپزشکی

.ورم پستان تهیه شده اند

استان چهارمحال و بختیاری و کارشناس محترم آزمایشگاه

تضاد منافع

میکروبشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد؛ جناب
.آقای مهندس صفری تشکر و قدردانی مینمایند

هیچگونه تضاد منافعی بین نویسندگان وجود ندارد و
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Abstract
Introduction: Bovine mastitis is one of the most common diseases in dairy cattle that is caused by
various infectious agents, such as Klebsiella pneumoniae. The aim of this study was to detect
Klebsiella pneumoniae in bovine clinical and subclinical mastitis and investigate the antibiotic
resistance pattern of this bacterium.
Materials and Methods: A total of 130 milk samples were collected from diary cattle with mastitis
in the dairy farms of Shahrekord, Iran. After microbial culture and molecular confirmation of
Klebsiella pneumoniae strains, the presence of the most common genes encoding antibiotic
resistance in these isolates was determined by polymerase chain reaction. In addition the phenotypic
pattern of these isolates were investigated by the simple disk diffusion method. For statistical
analysis, Chi-square and Fisher’s exact tests were run in SPSS software (version 20) at 95%
confidence level.
Results: Out of the 130 samples tested, 20 (15.38%) specimens were infected with Klebsiella
pneumoniae. In these isolates, most of the genes encoding antibiotic resistance were detected. In this
regard, the sulI and aadA1 genes with the frequencies of 70% and 65% had the highest prevalence,
and the cat1 and cm1A genes with a frequency of 25% were identified as the rarest antibiotic
resistance genes detected in these isolates. All isolates were resistant to penicillin and tetracycline.
Conclusion: Multiple antibiotic resistance in Klebsiella pneumoniae strains indicates the
unnecessary use of antibiotics in the treatment of infectious diseases and the need for antibiograms
to select the most effective antibiotic in the treatment of bovine mastitis.
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