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Abstract
Background and Objectives: Antibiotics are among the most effective
drugs used to treat humans. These materials enter in different ways into
sewage and known as important biological contaminants in aquatic and
agricultural environment. The availability of conditions for antibiotic
resistance gene transfer to sewage bacteria, converted human
environmental wastes to an important source of antibiotic resistant
bacteria. Considering the spread of antibiotic resistant strains in
treatment centers of Qom province, the aim of this study is to
investigate the frequency and antibiotic resistance pattern in coliform
bacteria isolated from wastewater treatment system of Qom city in
different seasons.
Methods: This study was carried out on 120 samples of municipal
wastewater treatment plant (incoming and outgoing) in Qom. After
sampling, transport of samples to the laboratory, isolation and
phenotypic identification of bacteria, and Determination of antibiotic
resistance pattern, were performed according to CLSI standards. The
frequency of bacteria was determined using most probable number
(MPN) method.
Results: In this study, of 384 strains of bacteria (isolated in spring,
summer, and winter), Escherichia coli (50%), Citrobacter (30%),
Enterobacter (11%), Klebsiella (1%) and non-coliform bacteria
(Proteus sp.) 8%, were identified. The most antibiotic resistance was
observed in Citrobacter and Enterobacter bacteria (isolated in
summer) to penicillin G with a frequency of 94%.
Conclusion: Due to the high frequency of antibiotic resistance in
Citrobacter and Enterobacter strains in the sewage treatment plant in
Qom province, especially in the summer, this ecosystem can be
reported as an important source of spread of antibiotic-resistant strains.
Keywords: Coliforms, Antimicrobial drug resistance, Municipal
sewage, Antibiotic resistance.
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مقاله پژوهشي

مجله دانشگاه علوم پزشکی قم
دوره دهم ،شماره دهم ،دی 95
صفحه  69الی 77

)(Original Article

فراوانی جدایههای کلیفرم مقاوم به آنتیبیوتیک در فاضالب شهری قم
سمیه نیکوگفتار رنجبر ،1احمدعلی پوربابایی ،*2کامبیز داوری

1

تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،سنندج،

زمینه و هدف :آنتیبیوتیکها ازجمله مؤثرترین داروهایی هستند که برای درمان انسان بهکار

کردستان ،ایران.

میروند .این مواد پس از مصرف به طرق مختلف وارد فاضالبها شده و بهعنوان آالیندههای

2گروه بیوتکنولوژی کشاورزی ،پردیس

مهم زیستی در محیطهای آبی و زراعی محسوب میشوند .فراهمبودن شرایط انتقال ژن مقاومت

کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه تهران،

به آنتیبیوتیک در بین باکتریهای فاضالب ،پسماندهای حاصل از محیطهای انسانی را به یکی از

تهران ،ایران.

منابع مهم انتشار باکتریهای مقاوم به آنتیبیوتیک ،تبدیل کرده است .با توجه به گسترش
سویههای مقاوم به آنتیبیوتیک در بخشهای درمانی استان قم ،هدف از این مطالعه ،بررسی
فراوانی و الگوی مقاومت به آنتیبیوتیک در بین باکتریهای کلیفرم جداشده از سیستم تصفیه
فاضالب شهر قم در فصول مختلف سال بوده است.
روش بررسی :این مطالعه بر روی  120نمونه از پساب تصفیهخانه شهری قم (بخشهای ورودی
و خروجی) انجام شد .بعد از نمونهگیری ،انتقال نمونهها به آزمایشگاه ،جداسازی و شناسایی
فنوتیپیک باکتریهای موردنظر ،الگوی مقاومت آنتیبیوتیکی؛ طبق استانداردهای  CLSIانجام
شد .فراوانی باکتریها با روش بیشترین تعداد احتمالی(  )MPNتعیین گردید.

*

یافتهها :در این مطالعه از مجموع  384جدایه باکتری (جداشده در فصلهای بهار،تابستان و
نویسنده مسئول مکاتبات:

احمـدعلـی پـوربـابـایـی ،گروه
بیوتکنولوژی

کشاورزی،

پردیس

کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه تهران،
تهران ،ایران؛

زمستان) ،اشرشیاکلی ( ،)%50سیتروباکتر ( ،)%30انتروباکتر ( ،)%11کلبسیال ( )%1و باکتری
غیرکلیفرم (پروتئوس)  %8شناسایی شد .بیشترین مقاومت آنتیبیوتیکی مربوط به باکتریهای
سیتروباکتر و انتروباکتر (جداشده در فصل تابستان) نسبت به پنیسیلین  Gبا فراوانی  %94مشاهده
گردید.
نتیجهگیری :با توجه به فراوانی باالی سویههای سیتروباکتر و انتروباکتر مقاوم به آنتیبیوتیک

آدرس پست الکترونیکی:
ahmadalipb@gmail.com

در تصفیهخانه فاضالب شهری استان قم ،بهخصوص در فصل تابستان میتوان این اکوسیستم را
بهعنوان یکی از منابع مهم گسترش سویههای مقاوم به آنتیبیوتیک گزارش کرد.
کلید واژهها :کلیفرمها؛ مقاومت دارویی میکروبی؛ فاضالب شهری؛ مقاومت آنتیبیوتیک.

تاریخ دریافت94/5/18 :

لطفاً به این مقاله بهصورت زیر استناد نمایید:

تاریخ پذیرش94/10/1 :

Nikoogoftar Ranjbar S, Pourbabaee AA, Davari K. The frequency of antibiotic
resistant coliforms isolated from sewage of Qom City, Iran.
]Qom Univ Med Sci J 2016;10(10):69-77. [Full Text in Persian
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1گروه میکروبشناسی ،واحد علوم

چکیده

سمیه نیکوگفتار رنجبر و همکاران

فراوانی جدایههای کلیفرم مقاوم به آنتیبیوتیک در فاضالب شهری قم

آنتیبیوتیکها ازجمله مؤثرترین داروهایی هستند که برای درمان

روشهای مکانیکی ،زیستی ،فیزیکی ،شیمیایی ،فیزیکی -شیمیایی

انسان بهکار میروند .با این وجود ،چون میتوانند با جمعیت

میباشد که میتواند به شیوههای مختلف بر سرنوشت

میکروبی رقابت کنند بهعنوان آالیندههای مهم نیز محسوب

آنتیبیوتیکها ،باکتریها و ژنهای مقاوم به آنتیبیوتیک و بهتبع

میشوند ( .)1استفاده بیرویه از آنتیبیوتیکها برای اهداف

آن در پیدایش و انتشار مقاومت به محیط زیست ،تأثیرگذار باشد

انسانی ،دامپزشکی و کشاورزی باعث انتشار مداوم آنها به محیط

( .)5بنابرین ،این مطالعه با هدف جداسازی و تعیین فراوانی

زیست شده است .نگرانی اصلی نیز از انتشار آن به محیط زیست

مقاومت آنتیبیوتیکی سویههای کلیفرم در پساب شهری قم ،در

در رابطه با پیدایش ژنها و باکتریهای مقاوم به آنتیبیوتیک بوده

سه بازه زمانی (زمستان ،بهار ،تابستان) صورت گرفت.

که پتانسیل درمانی در برابر پاتوژنهای انسانی و حیوانی را کاهش
میدهد ( .)2،1برای شناخت کامل گسترش مقاومت

روش بررسی

آنتیبیوتیکی ،الزم است بررسی وجود ژنهای مقاوم نه تنها در

این مطالعه به روش توصیفی روی نمونههای پساب تصفیهخانه

کلینیک؛ بلکه در محیطهای طبیعی نیز مورد توجه قرار گیرد

فاضالب شهری قم ،در سال 1393انجام شد .نمونهگیری از

( .)3،1برعکس ،فلزات سنگین که با تمام اشکال حیات

پسابهای آلوده ،بهوسیله ظروف نمونهبرداری مخصوص

آنتیمیکروبیال رقابت میکنند ،عمدتاً میکروبیوسفر را تغییر داده و

(بهطوریکه سر ظرف نمونهگیری جهت همگن ساختن نمونه و

احتماالً بههمین دلیل ،به پیامدهای آلودگی آنتیبیوتیکی بهعلت

برداشت آن تا  3سانتیمتر خالی بماند) انجام شد .بعد از

تنوع زیستی کمتر توجه شده است .گمان میرود برونریزهای

نمونهگیری ،یادداشت دما ،pH ،تاریخ نمونهگیری و محل

تصفیهخانههای فاضالب شهری از منابع اصلی انسانی برای انتشار

نمونهبرداری؛ نمونهها سریعاً به فالسک یخ منتقل شدند تا در

آنتیبیوتیکها ،ژنهای مقاومت آنتیبیوتیکی و باکتریهای مقاوم

کمترین زمان ممکن ( 6-8ساعت) ،آزمایشهای الزم روی آنها

به آنتیبیوتیک به محیط زیست هستند .روند تصفیه زیستی بهطور

انجام گیرد .جهت جداسازی و شمارش باکتریهای کلیفرم از

بالقوه ،محیطی مناسب برای پیدایش و انتشار مقاومت است.

نمونههای پساب ،بعد از هموژن کردن نمونهها در شرایط کامالً

باکتریهای مقاوم به آنتیبیوتیک اغلب در باکتریهای متعلق به

استریل ،از محیط کشت برلیان گرین الکتوز براث و روش

شاخصهای شایع آلودگی مدفوع؛ یعنی کلیفرمها و

) (Most Probable Numberاستفاده گردید .بعد از کشت و

انتروکوکها قرار میگیرند ( .)4همچنین عوامل مرتبط با

گرماگذاری  24ساعته ،کلنیهای رشدیافته به محیط جامد EMB

عفونتهای صعبالعالج انسان مانند استاف اورئوس مقاوم به

انتقال داده شدند و بعد از گذشت  24ساعت گرماگذاری ،از هر

متیسیلین ،گونههای انتروکوک مقاوم به ونکومایسین،

کلنی روی محیط  BHIآگار به مدت  24-48ساعت کشت داده

باکتریهای گرم منفی ازجمله انتروباکترها ،سودوموناسها و

شد (تمام محیطهای کشت مورد استفاده از شرکت مرک آلمان

اسینتوباکتر مقاوم به فلوروکینولونها ،کارباپنمها و تولیدکنندههای

بهواسطه نمایندگی تهیه گردید).

وسیعالطیف بتاالکتامازها نیز مورد بررسی قرار گرفتهاند .با این

بعد از خالصسازی و ثبت صفات ماکروسکوپی کلنیهای

وجود ،دانش کنونی درباره شیوع و انواع مقاومت در برابر

رشدیافته ،رنگآمیزی گرم از کلنیها انجام شد .وجود باسیلهای

آنتیبیوتیک در محیط زیست چندان کافی نیست .در مقایسه با

گرم منفی ،کاتاالز مثبت و اکسیداز منفی (جزء گروه کلیفرمها)

آنچه که طی سالهای اخیر در رابطه با استانداردسازی و طبقهبندی

مورد شناسایی دقیق با تستهای تأییدی قرار گرفت .برای

دادههای مقاومت در برابر آنتیبیوتیک با منشأ کلینیکی انجام

شناسایی تأییدی این باسیلها از تستهای بیوشیمیایی شامل:

شده ،هنوز اطالعات مربوط به مقاومت باکتریهای محیطی بسیار

تخمیر گلوکز ،تست اندول ،تولید  ،H2Sاحیای نیترات MRVP ،و

پراکنده و ناقص است.

سیترات استفاده شد.

MPN
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مقدمه

تصفیهخانههای فاضالب شهری شامل روندهای مختلفی مانند

سمیه نیکوگفتار رنجبر و همکاران

فراوانی جدایههای کلیفرم مقاوم به آنتیبیوتیک در فاضالب شهری قم

جهت تعیین الگوی حساسیت آنتیبیوتیکی این باکتریها ،تست

در نهایت ،قطر هاله عدم رشد با خطکش میلیمتری ،اندازهگیری

آنتیبیوگرام روی محیط مولر هینتون آگار  MHAبه روش

و با عناوین مقاوم ،حساس و حدواسط طبق استانداردهای

دیسک دیفیوژن انجام گرفت .از دیسکهای آنتیبیوتیکی

گزارش گردید ( .)7اطالعات بهدستآمده بهوسیله نرمافزار

تیمتوپریم -سولفامتوکسازول ( ،)TS25پنیسیلین ،)PG10( G

 SPSSنسخه  16مورد تحلیل آماری قرار گرفت.

CLSI

آمپیسیلین ( ،)AP10سفکسیم ) ،)CFM5سفتازیدیم (،)CAZ30
( ،)OT30سفوتاکسیم ( ،)CTX30سیپروفلوکسازین (،)CIP5

در این پژوهش ،از  120نمونه مورد بررسی در سه دوره زمانی

نالیدیکسیک اسید ( ،)NA30آمیکاسین ( ،)AK30جنتامایسین

(زمستان ،بهار و تابستان) 384 ،باکتری (کلیفرم و غیرکلیفرم)

( )GM10و آموکسیسیلین ( )A25از شرکت  tsaM,UKاستفاده

جداسازی گردید .این نمونهها از دو بخش تصفیهخانه ،حوضچه

شد ( .)6برای آنتیبیوگرام از کشت  24ساعته باکتری موردنظر،

ورودی {آبخام موجود در تجهیزات ورودی تصفیهخانه شامل:

محلول سوسپانسیون  0/5مکفارلند تهیه گردید ،سپس بهوسیله

حوضچه تنظیم جریان (حوضچه آرامش) مجهز به سرریز جانبی

سواپ استریل از هر نمونه ،برداشت و در محیط مولر هینتون آگار

آشغالگیر مکانیکی و دستی دریچههای کشویی ،اندازهگیر دبی و

بهطور انبوه کشت داده شد و دیسکها با فواصل مشخص (2/5

حوضچه اختالط سریع و توزیع جریان} و حوضچه خروجی

سانتیمتر از مرکز دیسک کناری و  1/5سانتیمتر از لبه پلیت) قرار

(شامل آب زالل) تهیه شدند .توزیع باکتریهای جداشده براساس

داده شدند و پلیتها نیز بهصورت وارونه در دمای  34درجه

فصل در جدول شماره  1نشان داده شده است.

سانتیگراد انکوبه شدند.

جدول شماره  :1توزیع باکتریهای جداشده از پساب تصفیهخانه فاضالب شهری قم ،سال 1393
نام باکتری

تابستان

بهار

زمستان

درصد کل

اشرشیاکلی

22

79

64

50

سیتروباکتر

27

38

39

30

انتروباکتر

10

15

14

11

کلبسیال

8

14

2

1

باکتری غیرکلیفرم (پروتئوسها)

32

10

10

8

مجموع

99

156

129

100

جمع کل

384

100

بیشترین باکتری جداشده در فصل زمستان ،اشرشیاکلی و بعد از

اکسیتتراسایکلین  %94نشان دادند .همچنین در این فصل در

آن ،سیتروباکتر بود و جدایههای کلبسیال ،کمترین میزان جدایه

مقایسه پسابهای ورودی و خروجی ،مقاومت جدایهها در پساب

بودند (جدول شماره  .)2در این فصل ،سویههای سیتروباکتر در

خروجی نسبت به انواع گروههای آنتیبیوتیکی مورد بررسی،

مقایسه با سه باکتری دیگر ،بیشترین مقاومت را نسبت به

کاهش داشت (نمودار شماره .)1

آنتیبیوتیکهای گروه پنیسیلین شامل :آموکسـیسیلیـن و
جدول شماره  :2توزیع فراوانی باکتریهای جداشده در فصل زمستان از پساب تصفیهخانه فاضالب شهری قم ،سال 1393
پنـیسیلیـن جـی  %94و
نمونههای پس از تصفیه

نمونههای پیش از تصفیه

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

اشرشیاکلی

)33 (48

)31 (52

سیتروباکتر

)28 (40

)11(18

انتروباکتر

)4 (6

)10 (17

کلبسیال

)0 (0

)2 (3

باکتریهای غیرکلیفرم (پروتئوس)

)4 (6

)6 (10

)69(100

)60 (100

نام باکتری

مجموع
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ایمیپنم ( ،)IMI10تتراسیکلین ( ،)T10اکسیتتراسیکلین

یافتهها

سمیه نیکوگفتار رنجبر و همکاران

فراوانی جدایههای کلیفرم مقاوم به آنتیبیوتیک در فاضالب شهری قم

بیشترین باکتری جداشده در فصل بهار مربوط به جدایههای

در این فصل بیشترین مقاومت مربوط به جدایههای

اشرشیاکلی و سپس جدایههای سیتروباکتر بود .در این فصل در

باکتری انتروباکتر نسبت به آنتیبیوتیکهای تریمتوپریم–

مقایسه با فصل زمستان ،میزان جدایههای کلبسیال و انتروباکتر

سولفومتوکسازول ( )%58و جدایههای اشرشیاکلی نسبت به

بیشتر گزارش شد .در فصل بهار نیز باکتریهای جداشده ،بیشترین

آمپیسیلین ،پنیسیلین  Gو تریمتوپریم – سولفومتوکسازول

مقاومت را به آنتیبیوتیکهای تریمتوپریم – سولفومتوکسازول،

( )%56بود ( جدول شماره  ،3نمودار شماره .)2

پنیسیلین  ،Gآمپیسیلین و سفتازیدیم نشان دادند.
جدول شماره  :3توزیع فراوانی باکتریهای جداشده در فصل بهار از پساب تصفیهخانه فاضالب شهری قم ،سال 1393
نمونههای پس از تصفیه

نمونههای پیش از تصفیه

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

اشرشیاکلی

)42 (62

)37 (42

سیتروباکتر

)18 (26

)20(23

انتروباکتر

)0 (0

)15(17

کلبسیال

)0 (0

)8 (9

باکتریهای غیرکلیفرم (پروتئوس)

)6 (9

)8 (9

)68(100

)88 (100

نام باکتری

مجموع

نمودار شماره  :2الگوی آنتیبیوگرام سیتروباکتر جداشده در فصل بهار از پساب تصفیهخانه فاضالب شهری قم ،سال 1393

نمودار شماره  :3الگوی آنتیبیوگرام اشرشیاکلی جداشده در فصل بهار از پساب تصفیهخانه فاضالب شهری قم ،سال 1393
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نمودار شماره  :1الگوی آنتیبیوگرام باکتری سیتروباکتر جداشده در فصل زمستان از پساب تصفیهخانه فاضالب شهری قم ،سال 1393
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در فصل تابستان ،بیشترین باکتری مربوط به جدایههای سیتروباکتر

در فصل تابستان ،بیشترین مقاومت مربوط به جدایههای

و کمترین آن مربوط به جدایههای کلبسیال بود ،همچنین در

باکتریهای سیتروباکتر و انتروباکتر نسبت به پنیسیلین  Gمشاهده

مقایسه با فصول دیگر ،میزان باکتریهای کلی غیرکلیفرم در این

گردید ( جدول شماره  ،4نمودارهای شماره .)5 ،4

فصل ،بیشتر بود.
جدول شماره  :4توزیع فراوانی باکتریهای جداشده در فصل تابستان از پساب تصفیهخانه فاضالب شهری قم ،سال 1393
تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

اشرشیاکلی

)13 ( 25

)9 (19

سیتروباکتر

)12 (22

)15(32

انتروباکتر

)5 (10

)5(10

کلبسیال

)3 (6

)5 (11

باکتریهای غیرکلیفرم (پروتئوس)

)19 (37

)13 (28

مجموع

)13(100

)88 (100

نام باکتری

نمودار شماره  :4الگوی آنتیبیوگرام سیتروباکتر جداشده در فصل تابستان از پساب تصفیهخانه فاضالب شهری قم ،سال 1393

نمودار شماره  :5الگوی آنتیبیوگرام انتروباکتر جداشده در فصل تابستان از پساب تصفیهخانه فاضالب شهری قم ،سال 1393

بحث

آلودگی آنتیبیوتیکی میتواند جمعیت میکروارگانیسمهای مقاوم

افزایش شدید غلظت آنتیبیوتیکها در اکوسیستمهای طبیعی ،در

را بیشتر کرده و جمعیت ارگانیسمهای زنده آسیبپذیر را کاهش

نتیجه فعالیتهای انسان همچون درمان انسان ،کشت و زرع؛

دهد ( .)8غلظت باالی آنتیبیوتیکها معموالً در مناطق فعالیت

خواص آنتیمیکروبیال را تغییر میدهد .این تغییرات نه تنها

انسان متمرکز است ،درحالیکه در محیطهای سالم و تازه ،غلظت

مجموعه میکروارگانیسمهای مقاوم به آنتیبیوتیک؛ بلکه ساختار

آنتیبیوتیکها کم است .اینکه آنتیبیوتیکها در اکوسیستمهای

جمعیت میکروبی را تحت تأثیر قرار داده و فیزیولوژی

طبیعی تجزیه میشوند؛ بدین معنی نیست که آنها آالیندههای

میکروارگانیسمها را نیز تغییر میدهد.

بیخطر بوده و یـا اینکـه بقـایـای آنهـا در محیـط از بـیـن میرود،
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نمونههای پس از تصفیه

نمونههای پیش از تصفیه
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رطوبت خاک نیز بهنحوی است که تجزیه آنتیبیوتیک را

مشاهده گردید ( .)13اما در پژوهش حاضر ،سویههای جداشده در

تحتتأثیر قرار میدهد ( .)9ازطرفی ،برخی اکوسیستمها انتشار

گروه پنیسیلین مربوط به پنیسیلین  Gو تریمتوپریم

مداوم آنتیبیوتیکها را (مانند فاضالب بیمارستانها یا

سولفومتوکسازول از گروه سولفانامیدها ،مقاومت باالیی نشان

پسماندههای مزارع) تحمل میکنند ،بهطوریکه صرفنظر از

دادند .در مقایسه نتایج این دو تحقیق ،گروههای آنتیبیوتیکی که

تجزیه آنتیبیوتیکی ،همواره آلوده هستند ( .)10در مقایسه بین دو

بیشترین مقاومت را نشان دادهاند با هم همخوانی ندارند aass .و

فاضالب شهری و بیمارستانی میتوان گفت هر دو این فاضالبها

همکاران 121 ،باسیل گرم منفی را از فاضالبهای بیمارستانی

حاوی تعداد زیادی باکتریهای مقاوم به آنتیبیوتیک بوده و

جداسازی کردند که بیشترین سوبه جداشده مربوط به باکتری

دراین میان ،باسیلهای مقاوم گرم منفی قادرند در محیط باقی

اشرشیاکلی ( )%37بود .در این مطالعه که بر روی فاضالب شهری

بمانند و بهعنوان مخازن ژنهای مقاوم عمل کنند ( .)11در این

انجام شد ،از بین  384باسیل گرم منفی جداسازیشده ،بیشترین

مطالعه در فصل زمستان ،در آب ورودی پیش از تصفیه ،تعداد60

سویه جداشده مربوط به اشرشیاکلی ( )%50بود ( )14که در

باکتری و در آب پس از تصفیه ،تعداد  69باکتری کلیفرم جدا

مقایسه این دو نوع فاضالب ،با نتایج این تحقیق همخوانی داشت.

شد که بیشترین مقاومت در جنس سیتروباکتر نسبت به بتاالکتامها

 aaOnMssو همکاران ،الگوی مقاومت آنتیبیوتیکی سویههای

مشاهده گردید .در فصل بهار نیز در نمونههای ورودی88 ،

اشرشیاکلی را در فاضالب بیمارستانی و شهری استرالیا بررسی و

باکتری و در تمونه خروجی 68 ،باکتری جدا شد که مقاومت

مشاهده کردند در بین عوامل ضدمیکروبی ،باالترین میزان

انتروباکتر به تریمتوپریم  -سولفامتوکسازول بیشتر از سایرین بود.

مقاومت در گروه پنیسیلینها مربوط به آمپیسیلین و پی پراسیلین

در فصل تابستان ،تعداد  47باکتری در آب ورودی و  13باکتری

بوده است .همچنین آنان گزارش کردند  %57سویههای جداشده

در آب خروجی جدا گردید که جنسهای سیتروباکتر و

به تتراسایکلین مقاوم هستند ( .)11در این مطالعه که بر روی

انتروباکتر نسبت به پنیسیلین ،بیشترین مقاومت را نشان دادند .قانع

فاضالب شهری انجام گرفت ،بیشترین میزان مقاومت اشرشیاکلی

و همکاران (سال  ،)1393در بررسی فاضالب بیمارستانی شهر

در گروه پنیسیلینها ،مربوط به پنیسیلین  )%58( Gبود .همچنین

تهران بر روی مقاومت آنتیبیوتیکی باکتریهای گرم منفی نشان

بیشترین مقاومت در گروه سولفانامیدها ( )%57نیز دیده شد که

دادند در مجموع ،از  320سویه جداسازیشده ،بیشترین فراوانی

نتایج این دو نوع فاضالب با هم همخوانی داشت Rizzo .و

مقاومت مربوط به باسیل گرم منفی و بیشترین سویه جداشده

همکاران (سال  ،)2013با مطالعه  199جدایه از یک تصفیهخانه

مربوط به اشرشیاکلی ( )%33بوده است .همچنین این مطالعه نشان

شهری در دانشگاه کیپ تاون ،افزایش مقاومت به سفتازیدیم و

داد بیشترین مقاومت باکتریایی در گروه آمینوگلیکوزیدها

کینولونها را در پساب خروجی مشاهده کردند ،بهطوریکه

میباشد ( .)12در مقایسه با این پژوهش ،بیشترین سویه باکتری

مقاومت کلیفرمها در پساب ورودی %73 ،و در پساب خروجی،

جداشده مربوط به اشرشیاکلی ( )%50بود که میتوان گفت

 %78اعالم شد ( ،)15این در حالی است که در این پژوهش،

فراوانی این باکتری چه در فاضالب بیمارستانی و چه در فاضالب

کلیفرمهای مقاوم به سفتازیدیم و سیپروفلوکساسین در پساب

شهری باال میباشد .همچنین در این پژوهش ،بیشترین مقاومت

خروجی %40 ،و در پساب ورودی %17 ،بود.

آنتیبیوتیکی در گروه پنیسیلینها قرار داشت که از این جهت،
این یافته با نتایج مطالعه قانع همخوانی نداشت .در مطالعهایکه

نتیجهگیری

توسط  imsyalOو همکاران صورت گرفت تمامی سویههای

طبق نتایج بهدستآمده در فصل تابستان ،هر  4باکتری نسبت به

جداشده از فاضالب بیمارستانی و شهری ،حداقل به دو

آنتیبیوتیک پنیسیلین  ،Gبیشترین مقاومت را داشتهاند.

آنتیبیوتیک مقاوم بودند و مقاومت نسبت به آمپـیسیلـین و
تتـراسـایکلـین بسیـار باال گزارش شد.
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بهعنوان مثال فرآیند تجزیه در زمستان ،کُند بوده و ترکیببندی و

در این تحقیق ،مقاومت باال به آمپیسیلین و تتراسایکلین نیز
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همچنین با توجه به فراوانی سویههای مقاوم به آنتیبیوتیک در

 بیشترین مقاومت آنتیبیوتیکی را در،در مجموع در این مطالعه

 میتوان این اکوسیستم را بهعنوان،تصفیهخانه فاضالب شهری

فصل تابستان باکتریهای سیتروباکتر و انتروباکتر نسبت به

یکی ازمنابع گسترش سویههای مقاوم به آنتیبیوتیک در شهر قم

. از خود نشان دادندG پنیسیلین

.معرفی کرد

در فصل بهار نیز بیشترین مقاومت مربوط به آنتیبیوتیکهای
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 آمپیسیلین و،G  پنیسیلین،تریمتوپریم – سولفومتوکسازول

تشکر و قدردانی

 سیتروباکتر بیشترین، همچنین در فصل زمستان.سفتازیدیم بود

بدین وسیله از زحمات کارشناسان سازمان آبفا استان قم در

،مقاومت را نسبت به آنتیبیوتیکهای آموکسیسیلین

 همچنین از کمکهای آقای علی جوادی از بخش،نمونهبرداری

 افزایش. از خود نشان داد%94 G اکسیتتراسایکلین و پنیسیلین

.باکتریشناسی دانشکده بهداشت سپاسگزاری میشود

مصرف بیرویه و خودسرانه آنتیبیوتیک در جامعه و وجود
،بقایای آنتیبیوتیک در اکوسیستمهـای آبـی و فـاضـالب شهـری
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