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چکید ه 
    مقاومت باکتری های مولد ورم پستان به آنتی بیوتیک ها باعث عدم درمان گاوهای مبتال و گسترش بیماری در گله شده و حتی 
بهداشــت عمومی جامعه را نیز تهدید می کند. وجود اطالعات در زمینه الگوی حساســیت و مقاومت آنتی بیوتیکی برای اجراي 
برنامه هاي کنترل ورم پستان در هر منطقه ضروری می باشــد. جهت انجام این مطالعه، نمونه های شیرخام از گاوهایي که داراي 
عالئم بالینی و یا مشکوك به ورم پســتان تحت بالینی بودند، مورد آزمایش های باکتري شناسي قرار گرفتند. پس از شناسایي 
کلني ها، مقاومت جدایه های باکتریایی به آنتی بیوتیک های جنتامایسین، آمپي سیلین، پني سیلین، تتراسایکلین، اریترومایسین 
و سولفامتوکســازول به همراه تری متوپریم (SXT) با روش انتشار دیسک مورد ارزیابی قرار گرفتند. اطالعات جمع آوري شده با 
اســتفاده از نرم افزار SPSS ابتدا به صورت توصیفی و سپس برای ارزیابی تفاوت های فصلی و منطقه ای با آزمون مربع التین مورد 
بررسی قرار گرفتند. اکثر جدایه های باکتریایي به جنتامایسین )80/42 درصد( و ترکیب SXT )73/43 درصد( حساسیت داشته 
و در مقابل به پني ســیلین )79/03 درصد(  مقاوم بودند. استافیلوکوکوس های کواگوالز مثبت و منفی به عنوان بیشترین جدایه، 
باالترین حساســیت و مقاومت را به ترتیب به جنتامایســین )92/31 و 88/24 درصد( و پنی سیلین )80/77 و 58/82 درصد( 
داشتند. اشرشیا کلی در 88 درصد موارد به پنی سیلین مقاوم بود. تفاوت فصلی )بجز در SXT( و منطقه ای در میزان حساسیت و 
مقاومت آنتی بیوتیکی مشاهده نشد. با توجه به درجات مختلفی از مقاومت به آنتی بیوتیک ها در جدایه های باکتریایی و خطرات 
بهداشتی و مضرات اقتصادی آن، لزوم توجه به استفاده منطقی و محتاطانه آنتی بیوتیک ها در گاوداری های شیری استان فارس 

و برقراری سیستم پایش در هر منطقه ضروری می باشد.
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Antibiotic resistance of bacterial agents of mastitis causes failure in treatment and spread of disease in herd and it can be 
considered as a threat for public health. Antibiotic resistance or susceptibility pattern is necessary to establish mastitis 
control program in an area. Milk samples from cows with clinical or subclinical mastitis were sent to bacteriological 
lab. The antibiotic resistance of isolated bacteria to gentamycin, ampicillin, penicillin, tetracycline, erythromycin and 
sulphamethoxazole/trimethoprim )SXT) were determined by disk diffusion method. Data were analyzed descriptively 
in the first step and then Chi-squared test was used to find seasonal and geographical differences. The most isolated bac-
teria were sensitive to gentamycin )80.42%) and SXT )73.43%) and resistant to penicillin )79.03%). Coagulase positive 
and negative Staphylococci were the most prevalent isolated bacteria. They had the highest sensitivity and resistance to 
gentamycin )92.31 and 88.24) and penicillin )80.77 and 58.72) respectively. Escherichia coli was resistant to penicil-
lin in 88% of cases. Seasonal )except for SXT) and geographical differences were not observed. All over, our results 
demonstrated a wide range of antibiotic resistance in isolated bacteria from dairy cows with mastitis. It emphasized on 
the importance of rational and cautious use of antibiotics in the dairy farms of Fars province and establishing a regional 
plan for monitoring the resistance of antibiotics.
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مقدمه
کیفیت و کمیت شیر تولیدی توسط گاو، با بافت مناسب پستاني براي 
تولید شیر، کارائي سلول ترشــحي در ساختن اجزاي تشكیل دهنده شیر و 
فراهم بودن مواد مغذي ارتباط دارد. از عواملي که تولید شیر گاو و کیفیت 
و ارزش غذایي آن را تحت تاثیر قرار مي دهد بیماري ورم پســتان مي باشد. 
ورم پســتان با التهاب پارانشیم غده پســتانی، عالوه بر کاهش ترشح شیر، 
ترکیب آن را نیز تغییر می دهد (Souto et al., 2010). این بیماری به عنوان 
پرهزینه ترین بیماري گاو شــیري در دنیا شناخته شــده است و خسارات 
اقتصادي آن در آمریكا سالیانه حدود 2 میلیارد دالر برآورد شده است و در 
Dono-)  اروپا نیز باعث خســارات مشابه به صنعت گاوداری شیری می شود

van, Kerr and Wall, 2005). این بیماری در کل به دو شكل دیده می شود: 
یكی شــكل بالینی که بر اســاس شدت پاســخ التهابی بدن به صورت های 
ناگهانی)فوق حاد(، شــدید)حاد( و طوالنی مدت)مزمن( عالئمی را در گاو 
بیمار یا شــیر آن ایجاد کند و دیگری شكل تحت بالینی که شایع ترین فرم 
ورم پســتان اســت که اگر چه تغییراتی در پستان و شیر آن ایجاد می شود 
اما این تغییرات با چشــم غیرمسلح قابل مشاهده نیست. شیوع این شكل از 
بیماری 40-15 برابر بیشــتر از ورم پستان بالیني است. ورم پستان نتیجه 
عوامــل گوناگوني از جمله عوامل عفوني، ضربه هاي مكانیكي یا محرك هاي 

شیمیایي مي باشد و در گاوهاي شیري بطور معمول به دلیل ورود باکتری ها 
به غده، تكثیر آنها و تولید سمومي که باعث آسیب به بافت پستان مي شود 
ایجاد مي گــردد (Harding, 2001). بنابراین درمان ایــن بیماری عموماً بر 
اســاس آنتی بیوتیک تراپی بوده و این امر باعث شــده که معمول ترین علت 
اســتفاده از آنتی بیوتیک در گاوداری های شــیری درمان این بیماری باشد 
 Kaneene and Miller, 1992; Thomsone, Rantala, Hautala, Pyorala)
and Kaartinen, 2008). از آنجا که اســتفاده از آنتی بیوتیک ها در درمان و 
کنترل بیماری های عفونی هم در انســان و هم در حیوانات اجتناب ناپذیر 
می باشد، در سال های اخیر بحث گسترش مقاومت به آنتی بیوتیک ها از طریق 
اســتفاده دامپزشــكی از این مواد و خطرات احتمالی انتقال آن به جمعیت 
 .(Levy, 1998; Busani et al., 2003) انسانی بســیار اهمیت یافته اســت
مقاومت باکتری های مولد ورم پســتان بــه آنتی بیوتیک های معمول باعث 
عدم درمان گاوهای مبتال و گسترش بیماری در گله شده و نیاز به استفاده 
از آنتی بیوتیک های رده بعدی را که کمتر و گران تر می باشد تقویت می نماید 
(Alekish, AL-qudahi and AL-saleh, 2013). ایــن امــر ضرورت وجود 
اطالعات در زمینه الگوی حساســیت و مقاومت آنتی بیوتیكی برای اجراي 
برنامه هاي کنترل ورم پســتان در هر منطقه مشخص می کند. خالصه ای از 
تحقیقات انجام شده برروی مقاومت آنتی بیوتیكی استافیلوکوکوس اورئوس، 
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استافیلوکوکوس های کوآگوالز منفی، استرپتوکوکوس های محیطی، اشرشیا 
کلی و سایر باکتری های گرم منفی که از نمونه های شیر خام گاوهای مبتال 
به ورم پســتان در نقاط مختلف دنیا جدا شــده اند توسط اولیور و موریندا 
در ســال 2012 تهیه شده اســت (Oliver and Murinda, 2012). اگرچه 
گزارشات فراوانی از الگوی مقاومت آنتی بیوتیكی عوامل مختلف ورم پستان 
کلینیكی و تحت کلینیكی در ایران و سایر نقاط دنیا وجود دارد اما در استان 
 Hemmatzadeh and Agili,) فارس در این زمینه گزارشی در دست نیست
 2001; Meranzadeh, Moslehi, Hedari, Zahedi and Tawassoli, 2001;
 Hendriksen et al., 2008; Persson, Nyman and Grönlund-Andersson,
 2011; Alekish et al., 2013; Gharari, Ghasemi, Radjabalizade, 2014;
Mosaferi et al., 2015; Pourtaghi, Azizi and Sodagari, 2015(. ایــن 
بررســي با هدف دســتیابي به اطالعات فوق در سطح گاوداري هاي شیري 

استان فارس انجام گردیده است. 

مواد و روش ها
جهت انجام ایــن مطالعه، 190 نمونه شــیرخام از گاوهایي که داراي 
عالئم بالینی ورم  پستان بودند و یا به ظاهر سالم بودند ولی در آزمایش ورم 
پستان کالیفرنیایی درجاتي مختلف از مثبت بودن را نشان داده و مشكوك 
به ورم پســتان تحت بالینــی بودند، مورد آزمایش های باکتري شناســي و 
آنتي بیوگــرام قــرار گرفتند. نمونه های شــیر متعلق به گاوداری های ســه 
شهرستان شــیراز )63 نمونه(، مرودشت )81 نمونه( و سپیدان )46 نمونه( 
بــود که در مجموع حدود 65 درصد شــیر تولیدی اســتان فارس در این 
مناطق تولید می شــد. نمونه گیری در چهار فصل سال انجام شد و در بهار، 
تابســتان، پاییز و زمســتان به ترتیب 54، 44، 44 و 48 نمونه شیر گرفته 
شد. پس از شناسایي گاوهاي مبتال به بیماري، کارتیه مورد نظر با الكل 70 
درصد ضدعفوني شده و پس از خشک کردن با دستمال کاغذي مقدار 25-

20 میلي لیتر شــیر درون شیشه مک کارتي اســتریل دوشیده  شد. نمونه ها 
پس از ثبت مشــخصات در مجاورت یخ به آزمایشــگاه ارســال  گردیدند. 
کشــت باکتریایی مطابق با روش کوین و همكاران در ســال 1994 انجام 
شــد (Quinn, Carter, Markey and Carter, 1994). پس از کشــت خطي 
 Blood Agar, Himedia, Mumbai,) نمونه ها بر روي محیط هاي بــالدآگار
 ،(Macconkey Agar, Himedia, Mumbai, India) و مک کانكــي (India
تمامي نمونه ها به مدت 24 ســاعت در شــرایط هــوازی در انكوباتور 37 
درجه سانتي گراد  قرار  گرفتند. سپس کلنی های رشد یافته بر روی پلیت ها 
از نظر شــكل، اندازه، رنگ، خصوصیات همولیــز، رنگ آمیزی گرم ، تولید 
کاتاالز و کواگوالز مورد بررســی قرار گرفتند. در صورت لزوم از آزمون هاي 
بیوشیمیایی برای تشخیص تفریقی استفاده  شد. بعد از خالص سازي تمامي 
باکتري ها ابتدا به تعداد 3 الي 5 کلني توســط لوپ اســتریل برداشــته و 
 Muller-Hinton broth, Merck, Darmstadt,) در آبگوشــت مولر هینتون
Germany) تلقیح و به مدت 6 ســاعت در انكوباتور 35 درجه ســانتی گراد 
نگهداری شــدند. سپس توسط سواپ استریل از این سوسپانسیون برداشت 
 Muller-Hinton) و بــر روي پلیت حاوی محیط جامد مولر هینتــون آگار
broth, Merck, Darmstadt, Germany) بطور کامل گسترده شد. حساسیت 
بــه آنتی بیوتیک های مختلف با روش انتشــار دیســک مــورد ارزیابی قرار 
گرفت (Carter and Chengappa, 1999). دیســک هاي آنتي بیوتیكی شامل 

جنتامایســین )10 میكروگرم(، آمپي ســیلین )10 میكروگرم(، پني سیلین 
)10 واحد بین المللی(، تتراســایكلین )30 میكروگرم(، اریترومایسین )15 
میكروگرم( و سولفامتوکســازول و تری متوپریم (SXT) )به ترتیب 23/75 
و 1/25 میكروگرم( همگی از شــرکت پادتن طــب تهیه گردید و بالفاصله 
پس از تهیه گســترش باکتریایی، توســط پنس استریل با فاصله حدود 15 
ســانتي متري از هم در لبه پلیت ها قرار  گرفتند. پلیت ها به مدت 18 ساعت 
در حرارت 35 درجه ســانتی گراد گذاشته شدند و در نهایت قطر هاله  عدم 
رشد در اطراف دیسک ها با استفاده از خط کش مخصوص اندازه گیري  شدند. 
بر اســاس قطر هاله و جداول مربوطه حساســیت باکتری های جدا شده به 
آنتی بیوتیک های مختلف بصورت حســاس، نیمه حساس و مقاوم ثبت شد. 
اطالعات جمع آوري شــده با استفاده از نرم افزار SPSS نگارش 16 به یارانه 
وارد گردید و ابتدا به صورت توصیفی مورد بررسی قرار گرفت. برای بررسی 

تفاوت های فصلی و منطقه ای از آزمون مربع کای استفاده شد.

 نتایج
پس از انجام آزمایش های باکتری شناسی بر روی 190 نمونه  شیر خام 
ارسالی به آزمایشگاه، از 143 نمونه عوامل باکتریایی ورم پستان جدا شد که 
توزیع فراواني حساسیت و مقاومت دارویي این باکتری ها به آنتي بیوتیک هاي 
مختلف در جدول 1 نشــان داده شده است. استافیلوکوکوس های کواگوالز 
مثبت و منفی به عنوان بیشــترین جدایه، باالترین حساسیت و مقاومت را 
به ترتیب به جنتامایســین )92/31 و 88/24 درصد( و پنی سیلین )80/77 
 80( SXT داشتند. بیشــترین حساسیت اشرشیا کلی به )و 58/82 درصد
درصد( و جنتامایســین )72 درصد( مشــاهده شــد. این میكروارگانیزم به 
ترتیب در 88 و 80 درصد نمونه های شــیر به پنی ســیلین و اریترومایسین 
مقاومت نشــان داد. حساسیت استرپتوکوکوس ها به اریترومایسین )90/19 
درصد( نسبت به بقیه آنتی بیوتیک ها باالتر بود. باسیلوس ها در 100 درصد 
موارد به جنتامایســین و SXT حساســیت داشت و در 66/67 درصد موارد 
به پنی سیلین مقاوم بودند. حساســیت کورینه باکتریوم به جنتامایسیسن، 
اریترومایسین و SXT مشــابه بود )87/5 درصد( و در هیچ یک از نمونه ها 
مقاومت به آنتی بیوتیک های فوق مشاهده نشد. 100 درصد نمونه های شیر 
خام که از آنها یرســینیا یا سودموناس جدا شده بود به پنی سیلین مقاومت 
نشــان دادند و کمترین مقاومت به پنی ســیلین در جنس پروتئوس وجود 
داشــت. در هر دو نمونه شــیر خام دارای جنس میكروکوکوس حساسیت 
به تتراسایكلین، اریترومایسین و SXT وجود داشت. آسینتوباکترهای جدا 
شــده از نمونه های شیر خام نیز بیشترین حساسیت را به تتراسایكلین )75 

درصد( و بیشترین مقاومت را به پنی سیلین )50 درصد( داشتند. 
شیوع حساســیت یا مقاومت کل باکتري هاي جداشــده از نمونه هاي 
شیرخام مبتال به ورم پستان به آنتي بیوتیک هاي مختلف در جدول 2 نشان 
داده شده است. اکثر باکتري هاي کشت داده شده در آزمون تعیین حساسیت 
بــه آنتي بیوتیک، به جنتامایســین )80/4 درصد( و ترکیب ســولفانامید و 
تري متوپریم )73/4 درصد( حساســیت نشــان داده و در مقابل شدیداً به 

پني سیلین )72 درصد(  و آمپي سیلین )38/5 درصد( مقاوم بودند. 
حساســیت و مقاومــت کل عوامــل باکتریایی بــه آنتي بیوتیک هاي 
مختلف در نمونه شــیر گاوهای مبتال به ورم پستان به تفكیک فصل و شهر 
نمونه برداری در جدول 3 و 4 نمایش داده شده است. حساسیت یا مقاومت 
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به SXT در فصول مختلف سال تفاوت معني داري )p > 0/05( داشت. 

بحث
نتایج مطالعه حاضر نشــان داد که جدایه هــای باکتریایی از نمونه های 
شیر مشكوك به ورم پســتان به آنتی بیوتیک های مختلف دارای حساسیت 
متفاوتی می باشــند که این موضوع با سایر تحقیقات انجام شده در ایران و 
Hemmatzadeh and Agili, 2001; Meran-)  خارج از کشور همخوانی دارد
 zadeh et al., 2001; Getahun, Kelay, Bekana and Lobago, 2008;
Brinda, Herman and Faur, 2010;(. ایــن تنــوع حساســیت جدایه های 
باکتریایی می تواند تا حدودی ناشی از اختالفات در میزان و نوع درمان های 
آنتی بیوتیكــی در گاوداری ها باشــد. گزارش شــده که اســتفاده مكرر از 
آنتی بیوتیک ها در درمان ورم پســتان تحت بالینی باعث افزایش سویه های 
 .(and Vesa, 1995 Pyorala) باکتریایی مقاوم به آنتی بیوتیک ها می شــود
در این مطالعه اکثر جدایه های باکتریایي به جنتامایســین )80/42 درصد( 
و SXT )73/43 درصد( حساســیت نشــان داده و در مقابل به پني سیلین 
)79/03 درصد(  و آمپي سیلین )38/46 درصد( مقاوم بودند که با یافته هاي 
همت زاده و عقیلي در ســال 2001 و مســافری و همكاران در سال 2015 
همخواني دارد، اما با گزارش الكیش و همكاران در سال 2013 که بیشترین 
مقاومت جدایه های باکتریایی از نمونه های شیر در شمال کشور اردن را در 
SXT )87/4 درصد(، پنی سیلین )84/5 درصد(، تتراسایكلین)77/7 درصد( 
Hemmat-) 70/4 درصد( مشــاهده کردند، منافات دارد )و اریترومایســین 

 .);zadeh and Agili, 2001; Alekish et al., 2013; Mosaferi et al., 2015
اســتافیلوکوس کواگوالز مثبت شــامل اســتافیلوکوس اورئوس به عنوان 
بیشترین جدایه باکتریایی در این مطالعه، باالترین مقاومت را به پنی سیلین 
)80/77 درصد( و آمپی ســیلین )50 درصد( و بیشــترین حساسیت را به 
جنتامایســین )92/31 درصد( نشان دادند که با ســایر گزارش های داخل 
Sa-) دکشور در شهرهای ورامین، مشهد و تهران و استان البرز هم خوانی دار
hebekhtiari et al., 2011; Jamali, Radmehr and Ismail, 2014; Pour-

taghi et al., 2015). در گزارش هــای پیتكاال و همكاران در ســال 2004، 
لوسیس در سال 2012 و آبرهامســن و همكاران در سال 2014، مقاومت 
اســتافیلوکوکوس اورئوس به پنی ســیلین پایین تر از نتایج این مطالعه و به 
 Pitkala, Haveri, Pyorala, Myllys) ترتیــب 52/1، 50 و 53 درصد بــود
and Honkanen-Buzalski, 2004; Lusis, 2012; Abrahmsen, Pers-

son, Kanyima and Bage, 2014). مقاومت اســتافیلوکوکوس اورئوس به 
پنی ســیلین و آمپی ســیلین در مطالعات  انجام گرفته در کشور اتیوپی به 
 .(Getahun et al., 2008) ترتیب 45/3 و 53/4 درصد گزارش شــده اســت
یكــی از دالیل مقاومت گونه های اســتافیلوکوکوس به بتاالکتام ها می تواند 
ناشــی از این واقعیت باشــد که این دســته از باکتری ها تولید بتا الکتاماز 
 می کنند که حلقــه بتاالکتــام، آنتی بیوتیک های بتاالکتــام را باز می کند

.(Persson et al., 2011)
اســتافیلوکوکوس های کواگوالز منفی جدا شــده از نمونه های شیر در 
مطالعه حاضر حساســیت باالیی به آنتی بیوتیک های تســت شده داشتند 
)بجز پنی ســیلین و آمپی ســیلین(، که این موضوع بــا یافته های الكیش و 
همكاران در سال 2012 که 100 درصد مقاومت به STX، استرپتومایسین 
 .(Alekish et al., 2013) و تتراســایكلین را گزارش کردند، مطابقت نــدارد

میزان مقاومت این دســته از جدایه ها توســط آبرهامســن و همكاران در 
ســال 2014 ولوسیس در ســال 2012 به ترتیب 66 و 37 درصد گزارش 
شده اســت (Lusis, 2012; Abrahmsen et al., 2014). عطایی و همكاران 
در ســال 2007 در بررســی حساســیت آنتی بیوتیكی 187 نمونه شیر که 
اســتافیلوکوکوس های کواگوالز منفی از آنها جدا شــده بود، حساسیت به 
اکسی تتراسایكلین، جنتامایسین، استرپتومایسین، تایلوزین، کلوکساسیلین، 
انروفلوکساســین، SXT و پنی ســیلین جی به ترتیب 96/3، 100، 87/2، 
98/8، 79/9، 100، 93، 87/7 درصــد گــزارش کردند که با یافته های این 
Ataee, Hova-) همخوانی دارد SXT  مطالعه در ارتباط با جنتامایســین و

reshti, Bolourchi, Niasari-Naslaji and Barin, 2007). مقاومــت 56/6 
درصد اســتافیلوکوکوس های کواگوالز منفی جدا شــده از موارد ورم پستان 
کلینیكی از گاوهای هلشــتاین در شــهر کاشــان با یافته های این تحقیق 

    .(Moniri, Dastehgoli and Akramian, 2007) همخوانی دارد
در تحقیــق پرسســون و همــكاران در ســال 2011 هیچیــک از 
اســترپتوکوکوس های جــدا شــده به آنتی بیوتیک های تســت شــده که 
آنتی بیوتیک های این تحقیق را نیز در برمی گرفت، مقاومت نشان ندادند اما 
اشرشیا کلی در 5/9 درصد موارد به آمپی سیلین، تتراسایكلین و تری متوپریم 
مقاومت داشــت. با توجه به عدم تطابق یافته هــای این محققان با تحقیق 
حاضر، این مســئله می تواند ناشــی از تفاوت های مدیریتی و سیستم های 

   .(Persson et al., 2011) شیردوشی باشد
در مقــاالت از عوامل مختلفی همچون اســتفاده وســیع از پمادهای 
داخل پســتانی حاوی آنتی بیوتیــک در گاوداری ها، اســتفاده از دوزهای 
پایین تر از مقــدار الزم، عدم کامل کردن دوره درمانی، عدم حذف گاوهای 
مقــاوم، عرضــه دارو بدون نســخه در داروخانــه به عنوان علــل مقاومت 
 آنتی بیوتیكــی عوامــل باکتریایی ورم پســتان گاو نام برده شــده اســت

(Abrahmsen et al., 2014 Lusis, 2012; et al., 2004; Pitkala). امــروزه 
خطــر انتقال مقاومت آنتی بیوتیكی از حیوان به انســان و بالعكس از طریق 
باکتری های مختلف که بعضاً مشــترك بین انســان و حیوان می باشند در 
درمان هــای دارویــی اهمیت زیادی پیــدا کرده و مقاومــت آنتی بیوتیكی 
باکتری ها می تواند به عنوان تهدیدي براي بهداشــت عمومي جامعه مد نظر 
قــرار گیرد (Aryal, 2000). با مراجعه به دارونامه های دامپزشــكی می توان 
متوجه شــد که ترکیب اصلی پمادهای داخل پســتانی در ایران شامل بتا 
الکتام ها، تتراسایكلین ها، سولفانامیدها و برخی از آمینوگلیكوزیدها می باشد. 
پنی سیلین، استرپتومایسین و تتراسایكلین ازمعمول ترین آنتی بیوتیک های 
موجود در این دســته از داروهای مصرفی در دامداری های کشور می باشند. 
از آنجا که ماده اصلي بســیاري از پمادهاي داخل پستاني مورد استفاده در 
دامداري ها پني سیلین مي باشد و اکثر جدایه های باکتریایی در این تحقیق 
به این آنتی بیوتیک مقاومت داشــتند، این مســئله مي تواند عالوه بر عدم 
کارآئي مناســب دارو، باعث تحمیل هزینه هاي بیهوده  گردد. این موضوع بر 
انجام تست آنتي بیوگرام قبل از تجویز دارو، استفاده از آنتي بیوتیک مناسب، 
دوز کافی و مدت زمان محدود تاکید مي کند. در سوئد اگرچه در 80 درصد 
موارد ورم پســتان بالینی از پنی سیلین جی بصورت داخل پستانی یا داخل 
عضله ای استفاده می شــود اما مقاومت دارویی استافیلوکوکوس اورئوس به 
این آنتی بیوتیک 7/1 درصد بوده است. شیوع پایین مقاومت آنتی بیوتیكی 
ایــن باکتــری در دانمارك نیز گزارش شــده و علت آن نیــز آزمایش های 

شیوع مقاومت آنتی بیوتیکی در بین عوامل باکتریایی ورم پستان گاو در ...
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باکتری شناســی قبل از درمان در هر دو کشور بیان شده است در حالی که 
در استونی کالموس و همكاران در سال 2011 عالوه بر عدم انجام آزمایش 
آنتی بیوگرام، اســتفاده از آنتی بیوتیک های وســیع الطیف و حضور طوالنی 
مدت گاوهای آلوده در گله ها را علل تعداد باالی سویه های باکتریایی مقاوم 

.(Kalmus, Aasmae, Karssin, Orro and Kask, 2011) دانسته اند

 نتیجه گیری
در این مطالعه طیف وســیعي از باکتری ها از شــیر دام های مشكوك 
به ورم پســتان جدا شــد و این جدایه ها درجه های مختلفی از مقاومت به 
آنتی بیوتیک ها را نشان دادند. درصد باالیی از جدایه های غالب، به پنی سیلین 
مقاوم بودند. با توجه به مشكالت بهداشتی و اقتصادی این موضوع، استفاده 
منطقــی و محتاطانه این دســته دارویی در گاوداری های شــیری اهمیت 
زیــادی دارد. برقراری یک سیســتم پایش و آگاهی دامپزشــكان از الگوی 
مقاومت آنتی بیوتیكی در هر منطقه، انجام آزمایش های باکتری شناســی و 
آنتی بیوگرام قبــل از درمان و آموزش دامــداران در زمینه مصرف صحیح 

آنتی بیوتیک ها در کاهش خطرات نقش به سزایی دارد.

تشکر و قدرداني
بدینوسیله از جناب آقای محمدرضا سروقد به دلیل همكاری صمیمانه 

در انجام آزمایش های باکتری شناسی کمال تشكر را می نماید.
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SXTاریترومایسینتتراسایكلینپني سیلینآمپي سیلینجنتامایسینآنتی بیوتیکجنس باکتری

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعدادحساسیت

 استافیلوکوس 
کواگوالز مثبت

2492/311350/00519/231661/542284/622284/62حساس

13/8500/0000/00311/5413/8527/69نیمه

13/851350/002180/77726/92311/5427/69مقاوم

استافیلوکوس   
کواگوالز منفی

1588/241058/82741/181482/351588/241694/12حساس

211/7600/0000/0000/0000/0015/88نیمه

00241/181058/82317/65211/7615/88مقاوم

استرپتوکوکوس 

1463/641672/73731/821777/272090/911254/54حساس

14/5529/0914/5500/0014/5500/00نیمه

731/82418/181463/64522/7314/551045/45مقاوم

اشرشیا کلی

1872/00624/00312/001664/00416/002080/00حساس

312/001352/0000/00312/0014/0000/00نیمه

416/00624/002288/00624/002080/00520/00مقاوم

باسیلوس

12100/00758/33433/33866/671083/3312100/00حساس

00/0018/3300/0000/0000/0000/00نیمه

00/00433/33866/67433/33216/6700/00مقاوم

کورینه باکتریوم

787/50450/00337/50675/00787/50787/50حساس

112/50225/0000/00112/50112/50112/50نیمه

00/00225/00562/50112/5000/0000/00مقاوم

یرسینیا

685/71571/4300/00571/43342/86342/86حساس

114/2900/0000/0000/00114/29114/29نیمه

00/00228/577100/00228/57342/86342/86مقاوم

پروتئوس

583/33583/33350/00350/00466/67466/67حساس

116/6700/00116/6700/0000/0000/00نیمه

00/00116/67233/33350/00233/33233/33مقاوم

کلبسیال

466/67116/67116/67583/3300/00583/33حساس

116/67116/6700/0000/00233/3300/00نیمه

116/67466/67583/33116/67466/67116/67مقاوم

سودوموناس

4100/0000/0000/0000/00125/00125/00حساس

00/0000/0000/00250/0000/00125/00نیمه

00/004100/004100/00250/00375/00250/00مقاوم

اسینتوباکتر

562/50562/50337/50675/00450/00450/00حساس

225/0000/00112/5000/00225/00112/50نیمه

112/50337/50450/00225/00225/00337/50مقاوم

میكروکوکوس

150/00150/00150/002100/002100/002100/00حساس

00/0000/0000/0000/0000/0000/00نیمه

150/00150/00150/0000/0000/0000/00مقاوم

جدول 1- شیوع حساسیت و مقاومت آنتی بیوتیکی عوامل باکتریایی ورم پستان گاو 
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جدول 2- شیوع حساسیت و مقاومت کل عوامل باکتریایی ورم پستان گاو به آنتي بیوتیک هاي مختلف 

جدول 3- شیوع حساسیت و مقاومت کل عوامل باکتریایی ورم پستان به آنتي بیوتیک هاي مختلف به تفکیک فصل

 )P<0.05( اختالف معني دار در هر ردیف *
NS بدون تفاوت معنی دار در هر ردیف

سولفانامید و تري متوپریماریترومایسینتتراسایكلینپني سیلینآمپي سیلینجنتامایسینآنتی بیوتیک

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعدادحساسیت

11580/426948/253725/879868/539264/3310573/43حساس

139/091913/2932/1096/3096/2974/89نیمه

1510/495538/4610379/033625/174229/373121/68مقاوم

زمستانپاییزتابستانبهارآنتي بیوتیک
تفاوت معني دار

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعدادحساسیتنام

جنتامایسین

3882/62784/402257/902877/80NSحساس

48/70412/50310/3025/60NSنیمه

48/7013/10413/80616/70NSمقاوم

آمپي سیلین

2350/001340/601448/301952/80NSحساس

715/2026/20724/1038/30NSنیمه

1634/801753/10827/601438/90NSمقاوم

پني سیلین

1430/40618/80827/60925/00NSحساس

12/2000/0013/4012/80NSنیمه

3167/402681/022069/002672/20NSمقاوم

تتراسایكلین

3269/602268/801965/502569/40NSحساس

48/7026/2026/9012/80NSنیمه

1021/70825/00827/601027/80NSمقاوم

اریترومایسین

3167/402062/502069/002158/30NSحساس

36/5026/2000/00411/10NSنیمه

1226/101031/20931/001130/60NSمقاوم

سولفانامید و تري متوپریم

*3269/602990/602379/302158/30حساس

*36/5026/2013/4012/80نیمه

*1123/9013/10517/201438/90مقاوم

شیوع مقاومت آنتی بیوتیکی در بین عوامل باکتریایی ورم پستان گاو در ...
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جدول 4- شیوع حساسیت و مقاومت کل عوامل باکتریایی ورم پستان به آنتي بیوتیک هاي مختلف به تفکیک شهر

سپیدانمرودشتشیرازآنتي بیوتیک

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعدادحساسیتنام

جنتامایسین

3981/204778/302982/90حساس

48/30610/0038/60نیمه

510/40711/7038/60مقاوم

آمپي سیلین

2654/202948/301440/00حساس

510/40915/00514/30نیمه

1735/402236/701645/70مقاوم

پني سیلین

1531/201321/70925/70حساس

12/1011/7012/90نیمه

3266/704676/702571/40مقاوم

تتراسایكلین

3266/704778/301954/30حساس

36/2046/7025/70نیمه

1327/10915/001440/00مقاوم

اریترومایسین

3368/803660/002365/70حساس

24/2046/7038/60نیمه

1327/102033/30925/70مقاوم

سولفانامید و تري متوپریم

3981/204066/702674/30حساس

12/1046/7025/70نیمه

816/701626/70720/00مقاوم




