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Abstract 
 

Background and purpose: Wild rats are considered as an important spreading factor of 

contamination in urban areas. During recent years, the wild rats were extensively distributed in Tehran. 

Therefore, it is important to investigate the antibiotic resistance of enteric bacteria isolated from rats, 

because of the possibility of antibiotic resistance transmission to human. The aim of this study was to 

investigate the antibiotic resistance rate of Enterobacteriaceae among wild rats living in densely populated 

areas of Tehran city. 

Materials and methods: Forty wild rats were trapped in the North, South, East, West and 

Central areas of Tehran and transferred to the laboratory alive. Cecum was obtained and its contents were 

cultured aseptically. Antibiotic susceptibility of isolated was determined by disk diffusion method. 

Results: Escherichia coli (10 isolates), Salmonella typhimurium (7 isolates), Shigella sonnei  

(1 isolate), Proteus mirabilis (3 isolates), Citrobacter freundii (17 isolates), and Enterobacter (4 isolates) 

were isolated from rats. Antibiotic resistance was very high in all isolated species of Enterobacteriaceae. 

Conclusion: The results showed that the rats from the study areas of Tehran city harbored 

antibiotic resistant pathogenic bacteria such as Salmonella and Shigella in their cecal contents. These 

organisms may be important reservoirs for transmission of drug-resistant bacteria to human. Therefore, it 

is very important to control the rat populations and to improve sewage management systems. 
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  گزارش کوتاه        

  
  
  کـــــی مازنـــــدرانـــــوم پزشـلـــگاه عـه دانشـــــلـمج
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های  های وحشی شهر تهران به باکتری بررسی میزان آلودگی رت
  1388سال  درانتروباکتریاسه مقاوم به آنتی بیوتیک 

 
  1صفورا درخشان          2جاوید صدرایی          1ندا سلیمانی          1شهین نجار پیرایه

 

  چکیده
در . هـستند ی مـورد توجـه       شـهر   نـواحی  انتـشار آلـودگی در    مهم  عامل   یکی وحشی به عنوان     ها رت :سابقه و هدف    

 بیـوتیکی   مقاومـت آنتـی    بررسـی بنـابراین،    .انـد   بـه طـور وسـیعی پراکنـده شـده          تهـران هـای وحـشی در       رت ،های اخیـر   سال
هـدف ایـن    . بیـوتیکی بـه انـسان اهمیـت دارد         تقـال مقاومـت آنتـی     به علت احتمال ان   ها   جدا شده از رت   ای   های روده  باکتری

کـه   بودهای وحشی     رت های خانواده انتروباکتریاسه جدا شده از مدفوع        باکتری بیوتیکی تحقیق، بررسی میزان مقاومت آنتی    
  .کنند  تهران زندگی می شهردر نقاط پر جمعیت

 دام ق شـمال، جنـوب، شـرق، غـرب و مرکـز تهـران بـه        از منـاط (Rattus rattus)وحشی رت چهل  :مواد و روش ها 
سکوم حـاوی مـدفوع در شـرایط اسـتریل خـارج و محتویـات آن       .  و به صورت زنده به آزمایشگاه منتقل شدند   انداخته شده 
  . جدا شده با روش انتشار از دیسک تعیین شدهای سویهبیوتیکی  سپس حساسیت آنتی. کشت شد

، پروتئـوس میـرابیلیس     ) ایزوله 1 (ئی، شیگال سون  ) ایزوله 7(، سالمونال تیفی موریوم     )وله ایز 10(اشریشیا کلی    :یافته ها   
بیـوتیکی در تمـام       مقاومـت آنتـی    . جـدا شـدند    هـا   از رت  ) ایزوله 4( و انتروباکتر )  ایزوله 17(، سیتروباکتر فروندی    ) ایزوله 3(

  .های جدا شده انتروباکتریاسه بسیار باال بود گونه
بیمـاریزای  هـای     حامـل بـاکتری    ، شهر تهـران   های بدست آمده از نواحی مورد مطالعه       ج نشان داد که رت    نتای :استنتاج  
 برای انتقـال  یزن مهما مخممکن استاین موجودات   . باشند می در سکوم خود     شیگال و   سالمونالبیوتیک نظیر    مقاوم به آنتی  

  . دارد زیادیهای فاضالب اهمیت  و مدیریت بهتر سیستمها عیت رتجم بنابراین کنترل.  به انسان باشندداروهای مقاوم به  باکتری
  

  رتانتروباکتریاسه،  مقاومت دارویی، :های کلیدی واژه
  

  مقدمه
 درصـد تنـوع پـستانداران    40نزدیـک بـه    جوندگان

ها نزدیـک   های آن و برخی از گونه  جهان را تشکیل داده   
هـای   یباکتر  مخزن ،ها رت. )1(کنند ها زندگی می   به انسان 

 بودهوانی  ـهای حی  سایر گونه  مختلف بیماریزا در انسان و    
باعــث آلــودگی غــذاهای ذخیــره شــده در انبارهــا      و 

 هـای    بـه محـیط    ایـن موجـودات   رفت وآمد    .)2(شوند می
ذایی انبار شده باعـث آلـوده شـدن غـذا بـا             غحاوی مواد   

 هـایی  بوها شده یـا میکـر      آن روی پوست    های بومیکر
هـای   تخلیه مـدفوع بـه محـیط        کردن و   از طریق ادرار   که

  یکها  طـاین محیبنابراین . کنند  وارد میانـمرتبط با انس
  

   :najarp_s@modares.ac.irE-mail   دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم پزشکی، گروه باکتری شناسی پزشکی:تهران - شهین نجارپیرایه:مولف مسئول
  تهرانسگروه باکتری شناسی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدر. 1

  س تهراندانشگاه تربیت مدرگروه انگل شناسی، دانشکده علوم پزشکی، . 2
  2/8/89:             تاریخ تصویب 1/7/89:           تاریخ ارجاع جهت اصالحات 21/2/89: ریافت تاریخ د
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71  1389 مهر ، 78 ، شماره بیستم دوره                                                                          مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                      

ممکـن اسـت بـا تمـاس مـستقیم یـا            ده و    عفونت بـو   منبع
 به انـسان  ها  این عفونتتماس با محصوالت غذایی آلوده  

 هـا  هـای جـدا شـده از رت        برخی بـاکتری  . )3(منتقل شود 
  و مانند یرسـینیا پـستیس، استرپتوباسـیلوس مـونیلیفرمیس        

عامـل طـاعون، تـب هاورهیـل و        سالمونال تیفـی موریـوم      
ــالمونلوز  ــیس ــند م ــایر .)5،4،2(باش ــاکتری س ــا ب ــد  ه مانن

 عامـــل نیـــزاشریـــشیاکلی و یرســـینیا انتروکـــولی تیکـــا 
ــسان  ــتروانتریت در ان ــی  گاس ــا م ــند ه ــانواده  .)6-8(باش خ

 ها کلبسیال در رت های پروتئوس و گونه انتروباکتریاسه مانند
هـا   بیوتیک استفاده گسترده از آنتی   بر اثر   هایی که     سویه و

نیـز   وم هـستند  به عوامل ضدمیکروبی مختلف بـسیار مقـا       
  .)9(حیوان باشند توانند تهدیدی برای سالمت انسان و می

های وحشی به طـور وسـیعی        های اخیر، رت   در سال 
بـا توجـه بـه اینکـه ایـن         . انـد  در شهر تهران پراکنده شـده     

ی بیمـاریزا و مقـاوم      هـا  توانند مخزن سـویه     می موجودات
هـای   هـای مقـاوم در محـیط       بوده و در جابه جـایی سـویه       

ــواحی شــهریتلــفمخ ــویژه در ن  نقــش مهمــی داشــته  ب
. تهدید جدی برای سالمت عمومی هـستند       ،)10،11(باشند

هـای جـدا     بیوتیکی باکتری  بنابراین بررسی مقاومت آنتی   
های به دام انداخته شـده از نقـاط پرجمعیـت            شده از رت  

بیـوتیکی بـه     تهران به دلیل احتمال انتقـال مقاومـت آنتـی         
هـدف ایـن    . خـود برخـوردار اسـت     انسان از اهمیت خاص     
 بدست آمده ی وحشیها آلودگی رت تحقیق، بررسی میزان

هـای   انتروباکتریاسـه  بـه از نقاط پر جمعیـت شـهر تهـران          
بیـوتیکی   بیماریزا در انسان و تعیین الگوی مقاومت آنتـی        

  .باشد ها می آنهای جدا شده از  باکتری
  

  مواد و روش ها
ــن  ــشگاهی  در ایــ ــه آزمایــ ــیاه  ر40مطالعــ   ت ســ

(Rattus rattus)ــه روش تلــه ــنج منطقــه   ب گــذاری در پ
مرکـز شـهر     غـرب و   شـرق،  جنـوب،  جغرافیایی شـمال،  

این تعداد رت در فاصله زمـانی        (آوری شدند  تهران جمع 
رتهـا بـه صـورت      ). آوری شـدند    ماه از این نقاط جمـع      4

زنده به ساختمان انگل شناسـی دانـشکده علـوم پزشـکی            
  . تهران منتقل شدنددانشگاه تربیت مدرس

سـپس  . ها بـا اتـر بیهـوش شـدند         در آزمایشگاه، رت  
 درجـه ضـد عفـونی       70ناحیه پوست شکمی آنها با الکل       

هـای   شده و سکوم در شرایط استریل خـارج و بـه پلیـت            
هـای سـکوم حـاوی مـدفوع،         از نمونه . استریل منتقل شد  
گیـری شـده و بـه لولـه حـاوی محـیط              یک سواب نمونـه   

)  از ایتالیـا  Biolifeساخت شـرکت  (Fنیت کننده سل غنی
ــد ــه   . منتقــل گردی ــستقیم ب ــه طــور م ــز ب یــک ســواب نی

 شـیگال   -های افتراقی مک کانکی آگار، سالمونال      محیط
 Biolifeساخت شرکت   (  متیلن بلوآگار  -ائوزین و آگار

 37 سـاعت در دمـای       24 تا   20منتقل و به مدت     ) از ایتالیا 
سپس از محیط   .  شدند گذاری گراد گرمخانه  درجه سانتی 

های مک کـانکی آگـار،        محیط در ، تلقیح شده  Fسلنیت  
 متیلن بلوآگـار کـشت      -شیگال آگار و ائوزین    -سالمونال

 سـاعت در    24تـا   20هـا بـه مـدت        محـیط . ثانویه داده شد  
پـس  . گذاری شـدند   گراد گرمخانه   درجه سانتی  37دمای  

 هـا در   تفاوت کلنـی   ها و  گذاری، شکل کلنی   از گرمخانه 
ــدازه(ظــاهر  ــه ) رنــگ و ان هــای  بررســی شــده و از نمون

مخلوط برای بدست آوردن کشت خالص، یـک کـشت          
  .ثانویه دیگر داده شد

های عضو خـانواده انتروباکتریاسـه       شناسایی باکتری 
های اکسیداز، تخمیر قنـد، احیـای نیتـرات و           توسط تست 

هـای   تمـام ایزولـه   . بررسی میکروسـکوپی انجـام گرفـت      
 بــه عنــوان گــرم منفــی، اکــسیداز منفــی، شناســایی شــده

احیاکننده نیترات به نیتریت بـه عنـوان         تخمیرکننده قند و  
 و  )12(اعضای خانواده انتروباکتریاسه در نظر گرفته شـده       

های افتراقی تخمیر سـیترات، حرکـت،      با استفاده از تست   
 -انــدول، تولیــد گــاز، تخمیــر الکتــوز، متیــل رد، وژ     

هـــای انتروباکتریاســـه  ونـــه گSH2پروســـکوئر و تولیـــد 
  .)13( ها داخل گونه قرار گرفتندشناسایی و ایزوله

ــه  ــساسیت ایزول ــه     ح ــده ب ــدا ش ــایی ج ــای باکتری   ه
بیوتیـک بـا اسـتفاده از روش انتـشار دیـسک             هفت آنتـی  

(Disk diffusion assay)استاندارد بر طبق  CLSI 2006 
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)Clinical and Laboratory Standard Institute (
هـای حــاوی محـیط مولرهینتــون    پلیــت. )14( شـد بررسـی 

بـا هـر یـک از       )  از آلمـان   Merckساخت شرکت   (آگار  
های باکتریایی مورد آزمایش تلقیح شـده و هفـت           ایزوله

. بیوتیکی بر روی سطح آگـار قـرار گرفتنـد          دیسک آنتی 
  اریترومایـــسین : هـــای آنتـــی بیـــوتیکی شـــامل  دیـــسک

ــرم15( ــسین ) میکروگــــ ــ10(، جنتامیــــ    ،)رم میکروگــــ
ــید   ــسیک اســ ــرم30(نالیدیکــ ــام ) میکروگــ   ، آزترونــ

، ســفپیم ) میکروگــرم30(، ســفتازیدیم ) میکروگــرم15(
   سولفامتوکـــسازول -تـــری متـــوپریمو )  میکروگـــرم30(
. بود)  از انگلستان  Mast شرکت   ساخت () میکروگرم 25(

هـا در    ها به علـت اسـتفاده فـراوان از آن          بیوتیک این آنتی 
یـــک پلیـــت جداگانـــه بـــا . پزشـــکی انتخـــاب شـــدند

 تلقیح شـده و بـرای کنتـرل         ATCC 25922 اشریشیاکلی
ــسی دیــسک  ــایی و پتن بیوتیــک  هــای آنتــی رشــد باکتری

 سـاعت در دمـای      24 تـا    20ها به مدت     پلیت. استفاده شد 
ســپس . گــذاری شــدند گــراد گرمخانــه  درجــه ســانتی37
گیـری و   متـر انـدازه    های مهاری آنها بر حـسب میلـی        هاله

  .ردیدثبت گ
  

  یافته ها و بحث
ــه طـــور کلـــی       ایزولـــه باکتریـــایی عـــضو   42بـ

. هــا بدســت آمــد خــانواده انتروباکتریاســه از ســکوم رت
پس  و)  سویه 17(داد  ــن تع ـریـدی بیشت ـرونـسیتروباکترف

وم ـ سـالمونال تیفـی موریـ      ،) سویه 10(از آن اشریشیاکلی    
ــویه7( ـــو انتروب)  س ــویه4( رـاکت ــداد را )  س ــشترین تع  بی

 هــا در جــدول میــزان جداســازی ســایر بــاکتری. داشــتند
 40همچنـین، از مجمـوع      .  نشان داده شده اسـت     1 شماره
ــاکتری 14 رت، ــوط دارای ب ــه صــورت مخل ــای   رت ب ه

  ).2جدول شماره (خانواده انتروباکتریاسه بودند 
هـای   آزمایش انتشار از دیسک نشان داد کـه ایزولـه         

ورد بررسـی بـه تمـام       پروتئوس میرابیلیس و انتروباکتر مـ     
 جـدول  (بودنـد های آزمایش شـده حـساس        بیوتیک آنتی
هـایی بـه     هـای باکتریـایی مقاومـت      سایر ایزوله ). 3 شماره

و یـا   ) شیگال سونئی بـه اریترومایـسین     (بیوتیک   یک آنتی 
هـای سـالمونال     بیوتیک نـشان دادنـد کـه سـویه         چند آنتی 

و ) کبیوتیـ   آنتـی  6مقاومت بـه    (تیفی موریوم مقاومترین    
و ) بیوتیک  آنتی 5مقاومت به   (سپس سیتروباکتر فروندی    

قـرار  ) بیوتیـک   آنتـی  4مقاومت به   (شیاکلی  یسرانجام اشر 
ــنج ســویه اشر. داشــتند ــپ ــه  ی ــه طــور همزمــان ب شیاکلی ب

جنتامیــسین، نالیدیکــسیک اســید، ســفتازیدیم و تــری     
.  سولفامتوکـــسازول مقاومـــت نـــشان دادنـــد-متـــوپریم
 سـویه سـیتروباکتر فرونـدی بـه         17 سویه از    12همچنین،  

طور همزمان مقاوم بـه نالیدیکـسیک اسـید و سـفتازیدیم            
بیوتیـک بـه کـار رفتـه در ایـن        تـرین آنتـی    حساس. بودند

 ایزولـه   42 ایزولـه از     8فقـط   (بررسی اریترومایـسین بـود      
بیوتیـک، نالیدیکـسیک     ترین آنتـی  و مقاوم ) مقاوم بودند 

  ).ایزوله مقاوم بودند 42 ایزوله از 20(اسید تعیین شد 
هـا حامـل     کند کـه رت    نتایج این بررسی پیشنهاد می    

ها بیماریزا و یـا بـالقوه        هایی هستند که برای انسان     باکتری
  دـزا ماننـای بیماریـه ازی باکتریـجداس. دـزا هستنـبیماری

  

های عضو خانواده انتروباکتریاسه جدا شـده       باکتری :1 شماره   جدول
   دام افتاده در شهر تهران، ایران های بهاز سکوم رت

  

  تعداد   باکتری جدا شده
  10  اشریشیاکلی

  7  سالمونال تیفی موریوم
  4  گونه های انتروباکتر
  17  سیتروباکتر فروندی

  1  ی ئشیگال سون
  3  پروتئوس میرابیلیس 

  42  جمع کل

  

های دارای باکتری به صورت مخلـوط و         تعداد رت  :2 شماره   جدول
  های شناسایی شده آننوع باکتر

  

  ها رت تعداد  ی جدا شدهها گونه باکتری
  2  گونه های انتروباکتر-سالمونال تیفی موریوم
  2  فروندی  سیتروباکتر-سالمونال تیفی موریوم

  4   اشریشیاکلی-فروندی سیتروباکتر
  1   اشریشیاکلی-فروندی  سیتروباکتر-گونه های انتروباکتر

  3   اشریشیاکلی-فروندی روباکترسیت-سالمونال تیفی موریوم
  2   پروتئوس میرابیلیس-اشریشیاکلی
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  های مورد استفادهها به هر یک از آنتی بیوتیکرت های مقاوم انتروباکتریاسه جدا شده از تعداد سویه:3  شمارهجدول
  اشرشیاکلی   آنتی بیوتیک

  ) ایزوله10(
  سالمونال تیفی موریوم 

  ) ایزوله7(
 انتروباکتر

  )ایزوله 4( 
 سیتروباکتر فروندی

  ) ایزوله17(
  ئیشیگال سون

  ) ایزوله1(
  پروتئوس میرابیلیس 

  جمع کل  ) ایزوله3(

  8  -  1  -  -  7  * -  اریترومایسین
  12  -  -  -  -  7   **5  جنتامیسین

  20  -  -  )2(12  -  3  )2(5  نالیدیکسیک اسید
  9  -  -  6  -  3  -  آزترئونام
  18  -  -  )2(12  -  1  )2(5  سفتازیدیم

  9  -  -  7  -  2  -  فپیمس
  8  -  -  3  -  -  )2(5  کوتریماکسازول

  

  . مقاومتی دیده نشد*
  .مقاومت به صورت همزمان در هر گونه مورد بررسی دیده شد **
  

ئی از  سـون  شـیگال المونال تیفی موریـوم و      شیاکلی، س یاشر
شیاکلی یـ اگرچـه اشر  .  مهـم اسـت    نظر بهداشت عمـومی   

 گاسـتروانتریت در    در ایجـاد  فلور طبیعی روده است ولی      
ــان ــی   کودک ــار نقــص ایمن ــراد دچ . )15(نقــش دارد و اف

ــر      ــالمونلوز غی ــم س ــل مه ــوم عام ــی موری ــالمونال تیف س
 هـا   از طریق آلودگی غذا و آب به انسان        و بودهتیفوئیدی  
 نیز عامل مهم اسـهال در       ئیشیگال سون . )5(شود منتقل می 

 اکتر،هـای انتروبـ    گونـه . )16(باشد کشورهای توسعه یافته می   
سیتروباکتر فروندی و پروتئوس میـرابیلیس بیماریزاهـای        

ــوده و باعــث عفونــت  هــای بیمارســتانی  فرصــت طلــب ب
سیـستم  شـدن در      بـا وارد   تواننـد  ها می  رت. )17(شوند می

این بیماریزاهای فرصـت طلـب را       ،  ها فاضالب بیمارستان 
سپس با رفت و آمد در مناطق پرجمعیـت           و کردهکسب  

  .ها انتقال دهند ها را به انسان شهری این سویه
 هـای  بیوتیکی باالی بـاکتری    له دیگر مقاومت آنتی   ئمس

در های مختلـف مـورد اسـتفاده       بیوتیک جدا شده به آنتی   
مقاومـت بـه ایـن عوامـل     . باشد میها و در حیوانات   انسان

ها  تواند ناشی از این حقیقت باشد که رت        ضدمیکربی می 
 مانند غذا، آب و سیستم      از طریق منابع مختلف در محیط     

. انـد  بـوده فاضالب با این عوامل ضد میکربـی در تمـاس           
انــد کـه پــس از تجــویز مختـصر           محققــان نشــان داده  

ــه رت   ــوراکی ب ــواد ضــدمیکربی خ ــی   م ــور طبیع ــا، فل ه
انتروباکتریاسه از دسـتگاه گـوارش آنهـا حـذف شـده و             

ا هـای مقـاوم سـالمونال یـ        هایی ماننـد گونـه     سپس باکتری 

هایی مانند کلبسیال پنومونیـه بـسیار مقـاوم کـه قبـل              سویه
ها موجود نبود، جای آنها      بیوتیک در رت   استفاده از آنتی  

هـای مقـاوم انتروباکتریاسـه       ایـن سـویه   . )5،18(گیرد را می 
ممکن است از طریق تماس بـا مـدفوع یـا آب یـا غـذای                

مقاومـت  . هـا منتقـل شـود      آلوده شده با مدفوع بـه انـسان       
بـه صـورت     ها  الکتام -بیوتیکی به داروهایی مانند بتا     یآنت

فلـور طبیعـی،    . )19،20(کروموزومی یـا پالسـمیدی اسـت      
های مقاوم خورده شـده      پالسمیدهای مقاومت را از سویه    

ــی  ــسب م ــه     ک ــمیدها ب ــن پالس ــت ای ــن اس ــد و ممک کن
  .)20(های بیماریزا منتقل شوند باکتری

به عنوان یک   ها را    تواند رت   می  بررسی حاضر  نتایج
بیوتیک معرفـی کنـد      های مقاوم به آنتی    منبع مهم باکتری  

 .ها و سایر حیوانات را عفونی کنـد        که ممکن است انسان   
 با توجه بـه   .  برای سالمت عمومی است    له تهدیدی ئاین مس 

های مورد بررسی از نواحی پرجمعیت بـه دام          که رت  این
 نـابراین، ب. شـود  انداخته شدند اهمیت این موضوع بیشتر مـی       

هـای بـسیار     نقش این جوندگان وحشی در شیوع باکتری      
  . تحقیق شود گستردهها باید به طور بیوتیک مقاوم به آنتی

  

  سپاسگزاری
این تحقیق با حمایت مالی دانـشکده علـوم پزشـکی           

 نویـسندگان از    .دانشگاه تربیت مدرس انجام شـده اسـت       
شهرداری شهر تهران به علت همکاری در اجـرای طـرح           

  .نمایند قدیر میت
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