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چکیده
استافیلوکوکوس اورئوس یکی از شایع ترین علل مهم بیماری های منتقله از راه غذا در جهان می باشد که می تواند از طریق پستان مبتال
به ورمپستان بالینی و یا از طریق محیط در روندد فدرآوری ،شدیر را آلدوده کندد .هدد

از مطالعده حاضدر بررسدی میدزان فراواندی

استافیلوکوکوس اورئوس در شیرهای خام شهرستان سقز و تعیین حساسیت آنتیبیوتیکی جدایهها بود .برای این منظور  111نمونه شیر
خام از مناطق مختلف تهیه و آلودگی با استافیلوکوکوس اروئوس با روش کشت مورد ارزیابی قرار گرفت و سپس الگدوی مقاومدت
آنتیبیوتیکی جدایهها با استفاده از روش انتشار دیسکی مورد بررسی قرار گرفت .بر اساس نتایج مطالعه 11 ،نمونه از شیر خدام مدورد
آزمایش آلوده با استافیلوکوکوس اورئوس تشخیص داده شدند .از مجموع  11جدایه 11 ،جدایده ( )%33/21بده  1آنتدی بیوتید11 ،،
جدایه ( )%33/21به  2آنتی بیوتی 3 ،،جدایه ( )%1/88به  3آنتی بیوتی 1 ،،جدایه ( )%1/81به  4آنتی بیوتی 3 ،،جدایده ( )%1/88بده 1
آنتی بیوتی 1 ،،جدایه ( )%1/18به  6آنتی بیوتی ،و  1جدایه ( )%1/18به  8آنتی بیوتی ،به طور هم زمان مقاومت نشان دادند .در مجموع
یافته های این تحقیق نشان داد که میزان شیوع استافیلوکوکوس اورئوس و نیز دامنه مقاومت آنتیبیوتیکی آنها در نمونههای شیر خدام
آزمایش شده باال میباشد.
واژهای کلیدی :شیر خام ،استافیلوکوکوس اورئوس ،مقاومت آنتیبیوتیکی ،شهرستان سقز
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انتروتوکسین تولید کرده و باعر

مقدمه
بیماریهای منتقله از راه غذا معضل اساسی سالمت و

ایجراد مسرمومیت در

مصررر کننررده شررود (خررانیکی و همکرراران.)1932 ،

بهداشت عمومی محسوب میشوند که ساالنه با صرر

انتروتوکسین باکتری بره حررارت مقراوم اسرت امرا بره

هزینههای چند بیلیون دالری ،میلیونها نفرر از ممعیرت

تدریج در حررارت مروش از برین مریرود .لرذا پخرت

مهان به آن مبتال و بخشی نیز دچرار مرری یرا بسرتری

معمولی ،پاستوریزاسیون و خشرک کرردن آن را از برین

میشوند (اشراقی و همکاران .)1911 ،بیماریهای ناشی

نمرریبرررد (رضررویلر 1911 ،و .)Adwan et al., 2005

از غذا بیماریهایی هستند که توسط عوامرل عفرونی یرا

پیدایش سویههای مقاوم نسبت بره آنتری بیوتیرکهرا در

مواد غذایی آلوده ایجراد

اسررتافیلوکوکو هررا کرره ناشرری از ومررود بقایررای آنترری

مررریشررروند (خرررانیکی و همکررراران .)1932 ،شررریر و

بیوتیکهرای مرورد اسرتفاده در دام اسرت بررای انسران

فرآوردههرای آن از امرزای مهرش تشرکیل دهنرده رژیرش

مخابرهآمیز بوده و تالش در مهت درمان عفونرتهرای

غرذایی اسرت کره دارای  pHمناسر ،،چربری ،الکتروز،

ناشی از این ارگانیسشها باع

برروز مقاومرت بره اکثرر

ویتامینها و مواد معدنی همراه برا آنرزیشهرای ببیعری و

آنتی بیوتیکها بهخصوص متریسریلین و در سرالهرای

دارای ارزش تغذیه باالیی میباشد و یک غذای کامل اما

اخیر وانکومایسرین شرده اسرت (میرزایری و همکراران،

در عین حال به دلیرل مرواد متشرکله و  pHنزدیرک بره

 .)1931درمررران عفونرررتهرررای گونررراگون ناشررری از

خنثی یک محیط رشرد مناسر ،بررای فعالیرت و تکثیرر

استافیلوکوکو هرای مقراوم برهعلرت ومرود مقاومرت

توکسین آنها به علت مصر

باکتریهای مختلف همچون اسرتافیلوکوکو

اورورو

هشزمان به سایر آنتی بیوتیکها به صورت یرک معضرل

است .از این رو تومه به مساول بهداشتی شیر بسیار مهش

مهش بهداشتی برای مراکز درمانی در آمده است (کرریش و

مررریباشرررد (صرررادقی فررررد و همکررراران.)1911 ،

همکرراران .)1913 ،برره علررت گسررترش دامررداریهررا و

استافیلوکوکو ها باکتریهای گرم مثبرت ،بریحرکرت،

گاوداریها در شهرسرتان سرقز و بره دنبرال آن افرزایش

فاقررد اسرررور ،هرروازی و برریهرروازی اختیرراریانررد.

تولید شیر خام ،مکانیزه نبودن سیستش شیر دوشری ،عردم

شایعترین و از نظرر اقتصرادی

آگاهی بیشتر کارگران در دامرداریهرا و گراوداریهرا از

مهشترین عامرل ایجراد عفونرتهرای داخرل پسرتانی در

مسایل بهداشتی در مورد شیر دوشی ،نگهداری و حمرل

دامهای شیروار بوده و عامل حدود  91ترا  91درصرد از

شرریر توسررط افرررادی کرره برره روش سررنتی در روسررتاها

مرروارد ورم پسررتانی گررزارش شررده اسررت (میرزایرری و

دامداری کرده ،بررسی آلودگی شیر خرام از نظرر ومرود

استافیلوکوکو

اوروو

همکرراران1931 ،؛ خررانیکی و همکرراران .)1932 ،برررای

اسررتافیلوکوکو

ایجاد عالیش مسرمومیت اسرتافیلوکوکی در انسران بایرد

بیوتیکی آنها در شهرستان سقز در مکان توزیع مد نظرر

حداکثر یک میکروگرم یرا کمترر ،انتروتوکسرین براکتری

قرار گرفت.

مصر شود که رشد استافیلوکوکو

اوروو

براالتر از

 116cfu/ml-1در شرریر قررادر اسررت تررا برره انرردازه کررافی
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اوروو

مواد وروشها
مطالعه حاضر از نوع توصیفی -مقطعری بروده کره در

آزمایشی به محیط کشرت مرولر هینترون آگرار

تلقیح و سر

دیسکهای مرورد نظرر روی آن گذاشرته

بی ماههای خرداد ،تیر و مرداد سال ( 1932بهمدت سره

شد و پلیتها به مردت  16ترا  11سراعت در دمرای 91

ماه)  111نمونه شیر خام از مراکز تهیه و فرروش شریر و

درمه سلسیو

قطرر

فرآوردههای آن از منابق مختلف سطح شهرسرتان سرقز

هاله عدم رشد ابرا

ممعآوری و مورد بررسی قرار گرفت .نمونهگیری ببرق

استاندارد  CLSI-2012نتایج ثبت شد.

گرمخانهگرذاری گردیرد و سرر

دیسک انردازه گرفتره و برر ببرق

استاندارد ملی ایران به شماره  3133انجام گرفرت .پر
از انتقال نمونهها به آزمایشگاه برر ببرق اسرتاندارد ملری

یافتهها

ایران به شماره  6116-9ابتدا مهت غنیسازی نمونههرا،

از  111نمونه شریر خرام بررسری شرده  39نمونره در

نمونههرا

محیط کشت بردپارکر آگار دارای رشرد میکروارگانیسرش

در محیط برد پارکر آگار کشت داده شدند و کلنریهرای

و  6نمونه فاقد رشد بودند .در نهایت نمونرههرای دارای

از محیط میولیتی– کانتونی استفاده شد .سر
مشکی براق با هاله شفا

بهعنوان کلنریهرای مشرکو

خالص سازی گردیدند و در نهایرت رنر آمیرزی گررم،

رشد بر اسا

روشهرای تاییردی و بیوشریمیایی مرورد

آزمایش قرار گرفتند و  11مرورد از نمونرههرا آلروده برا

تست کاتاالز و سایر تسرتهرا (تاییردی و بیوشریمیایی)

استافیلوکوکو

مطابق استاندارد ملی ایران به شماره  6116-1انجام شد.

نتایج مربوط به ارزیابی حساسیت آنتی بیوتیکی جدایهها

تعیین حساسیت آنتی بیوتیکی جدایهها

اوروو

تشخیص داده شدند.

از  11مدایه 13 ،مدایه ( )%91/21به  1آنتیبیوتیرک،

مهررت تعیررین الگرروی حساسرریت آنترری بیرروتیکی،

 13مدایرره ( )%91/21برره  2آنترریبیوتیررک 9 ،مدایرره

مدایههای تاییرد شرده از نظرر حساسریت بره  12آنتری

( )%1/11برره  9آنترریبیوتیررک 1 ،مدایرره ( )%3/11برره 9

بیوتیرررک :پنررریسررریلین ( 21واحرررد) ،اگزاسررریلین

آنتیبیوتیرک 9 ،مدایره ( )%1/11بره  1آنتریبیوتیرک1 ،

(1میکروگرم) ،ریفرامرین ( 1میکروگررم) ،اریترومایسرین

مدایه ( )%1/36به  6آنتیبیوتیک 1 ،مدایه ( )%1/36بره

( 11میکروگرررررم) ،تتراسررررایکلین ( 91میکروگرررررم)،

 1آنتیبیوتیک به بور هشزمان مقاومت نشان دادنرد .بره

منتامایسررررین ( 11میکروگرررررم) ،وانکومایسررررین (91

عبارت دیگر  11مدایه ( )%13/61بهبرور هرشزمران بره

میکروگرررررم) سیرروفلوکساسررررین ( 1میکروگرررررم)،

بیش از سه آنتی بیوتیک مقاومت نشان دادند.

کوتریموکسررازول ( 21میکروگرررم) ،سفتریاکسررون (91

در مدول  ،1درصد و فراوانی حساسریت  11مدایره

میکروگررررم) ،فوسررریدیک اسرررید ( 11میکروگررررم) و

تایید شده در مرحله کشت نمونههای شیر خرام از نظرر

تیکرروپالنین ( 91میکروگرررم) از روش انتشررار دیسررکی

حساسیت ،حد واسرط و مقاومرت بره  12آنتریبیوتیرک

سرراده اسررتفاده شررد .برردین صررورت کرره سوسرانسرریون

استفاده شده نشان داده شده است.

باکتریررایی معررادل  1/1مررک فارلنررد اسررتافیلوکوکو
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مدول ( -)1فراوانی و درصد حساست مدایههای بهدست آمده نسبت به آنتیبیوتیکهای مورد مطالعه
حساس

مقاوم

نیمه حساس

آنتی بیوتی ،ها

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

اریترومایسین

3

11/69

91

19/1

9

1/19

اگزاسیلین

91

39/11

1

1/36

2

9/32

پنی سیلین

1

1/36

1

1

11

31

تتراسایکلین

29

91/13

16

91/91

12

29/12

تیکوپالنین

21

93/11

22

99/19

9

1/19

منتامایسین

91

39/11

1

1/36

2

9/32

ریفامرین

91

61/11

19

21/91

6

11/16

سفتریاکسون

21

12/39

22

99

2

9/32

سیرروفلوکساسین

29

91/13

21

93/11

9

1/11

فوسیدیک اسید

19

21/93

1

1/36

2

16/16

کوتریموکسازول

91

32/11

9

1/11

1

1/36

ونکومایسین

91

11/29

1

3/1

1

1/36

در نمودار ( ،)1درصد میزان حساسیت (حسا  ،نیمهحسا

و مقاوم) مدایهها نسبت به هر کدام از آنتریبیوتیرکهرای

مورد آزمایش نشان داده شده است.

نمودار ( -)1درصد میزان حساسیت مدایهها نسبت به هر کدام از آنتیبیوتیکها
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 )2012بیشتر است و از نتایج بررسیهای انجام شرده در

بحث و نتیجهگیری
آلررودگی شرریر خررام برره اسررتافیلوکوکو

اوروررو

ترنینررداد ( )Adesiym et al., 1998( )%111و برزی رل

میتواند دالیل متعددی داشته باشد .بهنظر میرسد انتقال

( )Rall et al., 2010( )%61کمتر است .با تومه به نتایج

آلودگی از بریق عوامرل انسرانی و غردد پسرتانی آلروده

مطالعات ذکر شده و همچنین مطالعات مشابه میزان برار

مهشترین دلیل آلرودگی شریر خرام بره اسرتافیلوکوکو

آلودگی میکروبی شریر خرام در فصرلهرای گررم سرال

اوروو

مریباشرد ) .(Fagundes et al., 2010کرارگران

گاوداریها و کسانی که شیر را میدوشرند مریتواننرد از

افزایش مییابد و احتماال یکی از دالیل باال بودن میرزان
آلودگی در بررسی حاضر نیز زمان انجام آن میباشد.

بریق دستهای آلروده ،عطسره ،سررفه یرا آب دهران و

شدت آلودگی و فساد میکروبی در شیر خرام بسرتگی

خلط شیر را آلوده کنند .عالوه بر ایرن ومرود ضرایعات

به چگونگی رعایت موازین بهداشرتی در برول مراحرل

ملدی نظیر زرد زخش ،مروشهرای پوسرتی و عفونرت

تهیه ،حمل و نگرهداری آن دارد .عردم رعایرت مروازین

ناخن و همچنرین ترکیر ،کرردن شریر گاوهرای

بهداشتی در برول حمرل و نقرل و همچنرین در هنگرام

در ورم پسرتانهرای

عرضه در مراکرز فرروش مهرشتررین عامرل در افرزایش

آلودگی شیر خام میشود (رضویلر.)1911 ،

شمارش باکتری در شیر خام اسرت ( Fagundes et al.,

ابرا

آلوده به اسرتافیلوکوکو
گاوی باع

اورورو

در بررسی عرب عامری و همکاران کره در شراهرود برر

.)2010

روی  111نمونه شیر خام و  111نمونه شریر پاسرتوریزه

مطالعه صادقیفرد و همکراران نشران داده اسرت کره

انجام شد نشان داده شده که  %91از نمونههای شیر خام

آلودگی میکروبی در هر یک از مراحل (دوشش ،حمل و

بودند (عررب عرامری

فروش شیر) بهبور معنریداری برا هرش متفراوت اسرت

آلوده به استافیلوکوکو

اوروو

( )p<1/11و میزان آلودگی به استافیلوکوکو

و همکاران.)1911 ،

اورورو

در مطالعه دیگر که بر روی شیر خام از نظرر آلرودگی

از زمان شیر دوشی تا مرحلره فرروش افرزایش مرییابرد

و اشریشریا کلری در ایرالم

(صادقیفرد و همکاران) و احتماال یکی دیگرر از دالیرل

به استافیلوکوکو

اورورو

انجام شد گزارش گردید کره در زمران دوشرش از 921

باال بودن آلودگی شیر خام به استافیلوکوکو

نمونه  ،%23در زمان حمل شیر از  211نمونره  %69و در

در مطالعرره حاضررر تهیرره نمونررههررا تنهررا از مراکررز و

مراکررررز فررررروش از  261نمونرررره  %16آلرررروده برررره

فروشگاههای عرضه شریر و فررآوردههرای آن در سرطح

بودند (صادقیفرد و همکاران،

شهر میباشد .نترایج حاصرل از مطالعرات متعردد ایجراد

 .)1911نتایج بهدست آمده از مطالعره حاضرر برا نترایج

مسمومیت استافیلوکوکی بهواسطه مصرر

شریرخام دام

مطالعرره عرررب عررامری هررشخرروانی نزدیکرری دارد و در

مبتال به ورم پستان تحت بالینی و یا فرآورده تهیره شرده

مقایسه با نتایج بدست آمده از بررسیهای انجام شده در

از شیر خام آلوده را تایید مریکنرد ( Jorgensen et al.,

هنرد ( ،)Singh et al., 2010( )%93/16فلسرطین ()%91

 .)2005; Nathawat et al., 2013مروارد عفونرتهرای

( )Adwan et al., 2005و مصر (Suelam et al., ( )%91

ورم پستانی به صورت بالینی و تحت بالینی برا عاملیرت

استافیلوکوکو

اوروو

اورورو
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استافیلوکوکو

اوروو

بیش از  %21و گاهی براالتر از

 %61کل ورم پستانها را تشرکیل مریدهرد (خرانیکی و

فرجپور و همکاران

میکنرد و همره ایرن عوامرل مریتوانرد بررای سرالمتی
مصر کننده خطرنا باشد.

همکاران .)1931 ،عالوه برر ایرن در ورم پسرتان برالینی

نتررایج حاصررل از بررسرری حساسرریت آنترریبیرروتیکی

شدید ناهنجاریهای شیر را میتوان به راحتری مشراهده

مدایهها نشان داد که  %31از نمونههای مرورد بررسری

نمود و چنین شیری توسط تولیدکننرده بره دور انداختره

به پنیسیلین مقاوم بودند که ایرن نتیجره در بسریاری از

میشود اما شیر دام مبتال به ورم پستان تحرت برالینی برا

مطالعات مشابه نیز گزارش شده است ( Mirzaei et al.,

بردون هریت تغییرر قابرل

 .)2012; Moon et al., 2007در ایرن بررسری مقاومرت

مشاهده ،بهبور تصادفی با شیر فله مخلوط شرده و وارد

به اگزاسیلین تنها در  %9/32از سویهها دیده شرد و ایرن

زنجیره غذایی میشود که میتواند بررای مصرر کننرده

میزان در مقایسه با بررسریهرای انجرام شرده در شرمال

خطرنرا باشرد ( .)Hamid et al., 2012برا تومره بره

اتیوپی ( ،)Daka et al., 2012( )%61/9و مطالعره انجرام

مطال ،بیان شده احتماال یکی دیگر از دالیل براال برودن

شده در تبریز ( )Mirzaei et al., 2012( )%111تفراوت

در ایرن

زیادی را نشان میدهد .این نتیجه هشخوانی نزدیکری برا

مطالعه را میتوان آلودگی غدد پستان دامهای شیرده این

مطالعه انجام شده در هنرد (Nathawat et al., ( )%9/11

منطقرره چرره در دامررداریهررا و چرره در روسررتاها برره

 )2013دارد و نسبت به مطالعه آفریقا (Shittu and ( )%1

و درگیررری ایررن دامهررا بررا

 )Lin, 2006بیشرررتر اسرررت .از آنجرررایی کررره ورود

عامل استافیلوکوکو

اوروو

آلودگی شیر خام به اسرتافیلوکوکو

اسررتافیلوکوکو

اوروررو

اورورو

بیماریهای ورم پستان بالینی و تحت برالینی دانسرت و

استافیلوکوکو

در نتیجه شیر خام تولیدی آلوده به این براکتری خواهرد

دو منبع دامی و انسانی فرض کرد (کریش .)1931 ،پرایین

بود.

بودن مقاومت نسبت به اگزاسیلین را میتوان به اسرتفاده

بررسیهای انجام شده در ایرن مطالعره نشران داد کره
شیرخام حمل شده بره مراکرز فرروش و فررآوری شریر

اوروو

به شیر خام را میتروان از هرر

محدود و منطقری از ایرن دارو در مراکرز بیمارسرتانی و
هشچنین دامرزشکی این منطقه دانست.

تحت شرایط بهداشتی مناس ،صرورت نمریپرذیرد .بره

یافتهها نشان میدهرد کره از میران آنتریبیوتیرکهرای

حمل شیر و ظروفی که بررای انتقرال

اسررتفاده شررده عررالوه بررر اگزاسرریلین حساسرریت برره 9

شیر به تانکر ذخیره استفاده میشود به اندازه کافی تمیرز

آنتررریبیوتیررررک منتامایسررررین ،کوتریموکسررررازول و

و بهداشتی نمیباشد .هشچنین شریر در شررایط سررما و

ونکومایسین براال مریباشرد .بررسری گزارشرات متعردد

گونهای که ظرو

توسط ماشینهای یخچالدار از مسافتهای بروالنی بره

نشاندهنده حساسیت باالی استافیلوکوکو

مراکز ممعآوری و فروش حمل نمریشرود و از سروی

منتامایسین میباشرد ( Nathawat et al., 2013; Moon

دیگررر فقرردان شرررایط و عملیررات بهداشررتی مناسرر ،در

et al., 2007; Mirzaei et al., 2012; Thaker et al.,
 .)2013نتایج بهدسرت آمرده در ایرن بررسری در مرورد

دامداریها به باال رفرتن برار میکروبری شریر نیرز کمرک

اوروو

به

منتامایسین هشخوانی نزدیکی با یافتههای مطالعره هنرد
( )Thaker et al., 2013دارد .نترایج برهدسرت آمرده در
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مورد کوتریموکسازول هرشخروانی نزدیکری برا مطالعره

تا  2113در استرالیا نشان داده است که مقراومتی پایردار

شرمال اتیروپی ( )Daka et al., 2012داشرته و براالتر از

به فوسیدیک اسید ( %9/9تا  )P=1/1621 - %9/1ومود

مطالعره تبریرز ( )Mirzaei et al., 2012اسرت .بررسری

دارد ( .)Nimmo et al., 2011اما در مقایسه نترایج ایرن

بره ونکومایسرین در

مطالعه با مطالعات ذکر شده درصد باالی مقاومت به این

مقاومت استافیلوکوکو

اورورو

گزارشهای مختلف بسیار متفاوت است مثال درمطالعره

آنتیبیوتیک در مدایههای بررسی شده مشاهده گردید.

شرریتو و الیررن کرره در آفریقررا بررر روی هررر دو مدایرره

مقایسرره نتررایج بررسرریهررای متعرردد در مررورد 6

Methicillin

آنترررریبیوتیررررک سفتریاکسررررون ،اریترومایسررررین،

Methicillin

سیرروفلوکساسین ،تیکوپالنین ،تتراسریکلین و ریفرامرین

(

Staphylococcus

 MRSA)Aureusو (

Resistant
Sensitive

 MSSA)Staphylococcus Aureusصررورت گرفررت

نشاندهنده اختال

زیادی در مقاومت اسرتافیلوکوکو

حساسیت به ونکومایسین ( )%111بروده اسرت ( Shittu

اوروو

 )and Lin, 2006که این باالتر از نتایج بهدست آمرده در

( Moon et al., 2007; Mirzaei et al., 2012; Daka et

مطالعه ما میباشد .اما نتایج بدست آمده از مطالعره هنرد

 )al., 2012; Thaker et al., 2013که عمده ترین دلیرل

به این آنتیبیوتیکها در نقراط مختلرف اسرت

( ،)Nathawat et al., 2013( )%22/22شررمال اتیرروپی

آن را میتوان تفاوت در الگروی مصرر

( )Daka et al., 2012( )%61/11حساسریت کمترری را

منابق مختلف دانست .در بررسی مردول ( )1در مرورد

نشان می دهد .نتایج تحقیق حاضر با نتایج مطالعه تبریرز

 6آنتررریبیوتیرررک سفتریاکسرررون ،سیرروفلوکساسرررین،

( )Mirzaei et al., 2012( )%13هشخوانی نزدیکی دارد.

کوتریموکسرررازول ،اریتروماسیسرررن ،تتراسرررایکلین و

نتایج حاصل از بررسی حساسیت فوسیدیک اسید حاکی

ریفامرین مشاهده میشود کره بره مرز ریفرامرین تقریبرا

از مقاومت باالی مدایهها به این آنتیبیوتیک مریباشرد.

درصررد مقاومررت اسررتافیلوکوکو

آنتریبیروتیکی

اوروررو

برره سررایر

در مطالعه شیتو و الین در بررسی مجموعه مدایرههرای

آنتیبیوتیکهای ذکرر شرده پرایین مریباشرد .امرا نکتره

 MRSAو  ،MSSAمقاومت به فوسیدیک اسید مشاهده

نگرانکننده براال برودن درصرد مدایرههرایی اسرت کره

نشد ( .)Shittu and Lin, 2006هشچنرین در مطالعرهای

مقاومت حد واسط به این آنتیبیوتیکها را دارند و ایرن

کرره 91

نشاندهنده روند رو به افزایش در ایجاد مقاومت نسربت

مدایه  MSSAو  1مدایه  MRSAبرود  %19از MSSA

به این آنتیبیوتیکها و احتمراال مصرر

براالی آنهرا در

و  %19از  MRSAها مقاوم به فوسریدیک اسرید بودنرد.

منطقه مورد مطالعه میباشد .نگاهی گذرا به این بررسری

هشچنین در این بررسی مروری بر مطالعات انجام شرده

و بررسیهای مشابه نشان میدهد که استفاده بی رویه از

از سال  2111ترا  2111انجرام گرفتره کره نشراندهنرده

آنتیبیوتیکها در درمان باعر

ایجراد بیرف وسریعی از

افزایش مقاومت مدایههای  MRSAبه فوسیدیک اسرید

باکتریهای مقاوم در برابر آنتیبیوتیکها شده و امرروزه

میباشد ( )Deveci et al., 2011و این در حالیست کره

به صورت معضلی بزری برای مراکرز درمرانی در آمرده

نتایج حاصل از برررسیهای انجام گرفته از سرال 2111

است.

دیگررر از  91مدایرره اسررتافیلوکوکو

اوروررو
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در مجموع یافتههای این تحقیرق نشران مریدهرد کره

میررزان شرریوع اسررتافیلوکوکو

اوروررو

فرجپور و همکاران

سپاسگزاری

و نیررز دامنرره

بدین وسیله از کلیه کسانی که در انجام این مطالعه مرا

مقاومت آنتیبیروتیکی آنهرا در نمونره هرای شریر خرام

را یاری کردهاند و به خصوص از آقای مهنرد

حجرت

عرضهشده در شهرستان سقز براال مریباشرد و ایرن امرر

علیزاده مسئول آزمایشگاه دامرزشکی رویانرا بره خرابر

ضرورت تاکیرد برر حفرر شررایط بهداشرتی در سرطح

زحمات و راهنمایی های بیدریغ شان تشکر و قردردانی

گاوداری ،دوشش و حمل و نقرل شریر خرام را ایجراب

میگردد.

مینماید.
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