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شیاکلی هاي جدا شده از بستنی هاي یبررسی حساسیت آنتی بیوتیکی اشر
  گناباد سنتی

  4حمد قهرمانیم -  3محمد زاده مقدممرتضی  -2حسین مختاریان دلویی - 1نبی شریعتی فر

  چکیده
محیط مناسبی براي رشد  )6-7( نزدیک به خنثی PH ودلیل ارزش غذایی باال ه بستنی ب :زمینه و هدف

شیاکلی یکی یاشر. شیاکلی از عوامل اسهال هستندیها می باشد و بستنی هاي آلوده به اشر نیزممیکروارگا
هـا نشـان    هاي پاتوژن است که افزایش مقاومت آنتی بیوتیکی را نسبت به اغلب آنتی بیوتیک اکتريباز 

ا شـده از  شیاکلی هاي جـد یحاضر تعیین الگوي مقاومت آنتی بیوتیکی اشري هدف از مطالعه . داده است
  .گناباد می باشد شهرستان بستنی هاي سنتی در

ـ   در شهرسـتان گنابـاد   بستنی سنتیي نمونه  523مقطعی بر روي ي این مطالعه  :روش تحقیق ه کـه ب
بان آلغایت  1387از فروردین  ،از مراکز عرضه و فروش این فرآورده انتخاب شده بودند ساده طور تصادفی

هاي جـدا شـده بـا اسـتفاده از روش انتشـار       شیاکلییبیوگرام بر روي اشرتست آنتی . دیانجام گرد 1388
 SPSSصورت گرفت و نتایج  با استفاده از نرم افزار  راگهینتون آ رر بر روي محیط مولئبا -دیسک کربی

  .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند
شیاکلی هـاي جـدا شـده    یراش میتما. دبوشیاکلی مثبت ینمونه بستنی از لحاظ وجود اشر 126 :یافته ها

هاي جدا شده، نسـبت   درصد باکتري 2/99 ، ضمناًندنسبت به آموکسی سیلین و آموکسی کالو مقاوم بود
 28/64 سفتی زوکسیم و هاي جدا شده نسبت به درصد باکتري 68/89 لیو اریترومایسین مقاوم بودند به

  .یاکسون حساس بودندرسفتی هنسبت بدرصد 
  هـاي ناشـی از    اسـهال  تجربـی  درمـان  شـروع  جهـت کـه   دادیـن مطالعـه نشـان    نتایج ا :نتیجه گیري

  .ها سفتی زوکسیم و سفتریاکسون می باشد شیاکلی، بهترین آنتی بیوتیکیبستنی هاي آلوده به اشر
  مقاومت آنتی بیوتیکی؛ بستنیاشریشیاکلی؛  :واژه هاکلید

  
ـماره ي 16دوره ي(درمانی گناباد ی پزشکی و خدمات بهداشت  دانش؛ فصلنامه ي دانشگاه علوم افق ـتان ؛  4؛ ش ـال    زمس  )1389س

  23/10/1389: پذیرش               20/10/1389 :اصالح نهایی                  4/2/1389 :دریافت
  

                                                
 گناباد یدانشگاه علوم پزشک يداروسازي حرفه اي ادکتر دانشگاه تهران و ،ییکنترل مواد غذا بهداشت و یتخصص اریدست -1
  واحد گناباد ،زاد اسالمیآانشگاه د ،گروه علوم پایه ،مربی؛ ولؤمسي نویسنده  -2

  گروه علوم پایه  -دانشگاه آزاد اسالمی - گناباد : آدرس
 hosseinmokhtarian@iau-gonabad.ac.ir :پست الکترونیکی      0533-7255005 :نمابر    0533- 7258460 :تلفن

  رواحد سبزوا ،زاد اسالمیآدانشگاه  ،صنایع غذایی مهندسی ،ارشد سیکارشنا دانشجوي -3
  دانشگاه علوم پزشکی گناباد ،ارتقاي سالمت اجتماعی وي مرکز تحقیقات توسعه  متخصص اطفال، دانشیار، -4
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  مقدمه 
هاي مهمی اسـت کـه افـزایش     پاتوژن اشریشیا کلی یکی از

 .)1( ها نشـان داده اسـت   نتی بیوتیکآاغلب به مقاومت را نسبت 
هاي مولد اسهال در کودکان گونه هاي کمپیلوبـاکتر،   باکتري

شیاکلی یکی از یو اشر) 2(شیاکلی بوده یسالمونا، شیگال و اشر
سـال   5در نـوزادان و کودکـان زیـر    ) 3(علل گاسـتروانتریت  
مـوارد   درصـد   60مل بـیش از  او ع) 5,4(شناخته شده است 

ایـن   .)6( گـردد ی حسـوب مـ  اسهالی در منـاطق پـر خطـر م   
 و) 1(یاسـه  شاخص خـانواده انتروباکتر  يیکی از اعضاباکتري 

جزء فلور طبیعی دستگاه گوارش انسـان و حیـوان بـوده و در    
سـمی،   سـپتی یـت،  فرپیلون. )1( آب و خاك یافت می گـردد 

هـاي اپیـدمیک در کودکـان و     مننژیت، اندوکاردیت و اسهال
   میکـروب   وجـود آمـده توسـط   ه افراد بالغ از دیگر اختالالت ب

دهد که باکتري عامل  تحقیقات دیگر نشان می .)7( می باشد
   هـاي  و مقاومـت ) 8(هاي ادراري بوده  تنعفو درصد 86بیش از 

  ). 9(آنتی بیوتیکی آن رو به افزایش می باشد 
گـاوي سـه گونـه بـوده کـه       أبـا منشـ  شیاکلی بیماریزا یاشر

ــد از اشر ــ یعبارتنـ ــیاکلی انتروتوکسـ ــکی شـ  ،)ETEC( 1ژنیـ
 )(NTEC 3کیژنی و نکروتوکس )VTEC( 2وروتوکسی ژنیک

) 11(شیاکلی توکسوژنیک بـوده  یترین مخزن اشر گاو مهم .)10(
  ).10( و به عنوان منبع بیماریزا براي انسان مطرح می باشد

دهـد کـه عوامـل باکتریـایی      مطالعات جدید نشـان مـی  
 ندعمدتاً از طریق غذا به انسان منتقل می گرد ،مسبب اسهال

ـ ) 13(و بستنی ) 12(شیر خام  .)11( دلیـل ارزش غـذایی   ه ب
باشد و آلـودگی   ها می باال، محیط مناسبی براي رشد باکتري

ـ    فرآورده هاي آن به میکروب  شیر و  دلیـل  ه هـاي پـاتوژن ب
دام به تورم پستان و یا از طریق تماس با وسایل آلـوده   يابتال

شـیاکلی  یاشرکتري ذکر است باه الزم ب .)14(گیرد  می انجام
عنوان یکی از عوامل مسبب تورم پستان در گاو مطرح بـوده و  ه ب

 ها آنتی بیوتیک). 15(شیر گردد ي می تواند باعث آلودگی اولیه 
طور معمولی جهت درمان ورم پستان استفاده می گـردد و  ه ب

ممکـن اسـت منجـر بـه      ،درمـان آمیـز بـودن    یتعلی رغم موفق
). 15( هـا گردنـد   یوتیکی میکـروب هاي آنتی ب گسترش مقاومت

                                                
1  - Enterotoxigenic E.coli 
2  - Verotoxigenic E.coli 
3  - Necrotoxigenic E.coli  

هاي مورد استفاده در دامپزشـکی متعلـق    اغلب آنتی بیوتیک
بنـابراین  . به گروهی هستند که در پزشکی استفاده می گردند

هاي میکروبی از طریق فرآورده هـاي حیـوانی    انتقال مقاومت
هـاي پـاتوژن از طریـق     میکـروب  ).11(امکان پذیر می باشد 
اي شیر ممکن است باعث انتقال فـاکتور  حضور در فرآورده ه

  .)15( مقاومت به فلور میکروبی دستگاه گوارش گردد
منظور پیشگیري، درمان و ه ها در حیوانات ب آنتی بیوتیک

با توجه بـه کـاهش   ) 17,16(محرك رشد استفاده می گردند 
شـواهد  ) 18(ها در پزشکی و دامپزشکی  کارایی آنتی بیوتیک
هـاي   مقاومـت  د که نشان می دهد بروزروز افزونی وجود دار

 استفاده از ترکیبات ضد میکروبی امرتبط ب ،میکروبی در انسان
شـیاکلی بـه   یبا توجه به جدا سازي اشر ).16(در حیوان است 

 و) 19(ن شهرسـتان  ایاز بستنی هاي سنتی  درصد 32میزان 
 هـاي  ورده ها در سـال آاین فر) 21(و مصرف ) 20(افزایش تولید 

ورده هـاي غـذایی   آشیاکلی از فریرایج بودن انتقال اشر اخیر و
بـه منظـور بررسـی     ضـر ش حاهوژپـ  ،)17(حیوانی به انسـان  

شیاکلی هاي جـدا شـده از   یهاي آنتی بیوتیکی اشر حساسیت
ن در آاستفاده از نتـایج   و شهرستان گناباد بستنی هاي سنتی

  .انجام گردید درمان
  

  روش تحقیق
لغایـت   1387فروردین از که  مقطعیي در این مطالعه  

 يدرصـد  32بـا توجـه بـه شـیوع     انجام شـد؛   1388آبان ماه 
و  درصد 95، با اطمینان )19(شیاکلی در مطالعات قبلی یاشر

 25از  بستنی سـنتی ي نمونه  523، تعداد 04/0 يسطح خطا
ـ  وردهآتوزیع این فـر  مرکز تولید و سـاده  صـورت تصـادفی   ه ب

کلی پـس از  شـیا یاشرکتري انتخاب و جستجو و شناسـایی بـا  
هـاي   هاي  غنـی کننـده و محـیط    کشت نمونه ها در محیط

الـی   24وباسیون بـه مـدت   کناجامد انتخابی به روش خطی و 
، ساعت  و انجام تست هـاي بیوشـیمیایی تخمیـر گلـوکز     48

ــد   ــاز، تولی ــد گ ــوز، تولی ــدول از تریپالکت ــانان ــنش توف     ، واک
 MR-VP4، SIM5 ،6TSI بر روي محیط هاي  ئرپروسکو - وگس

6TSI ــذیرفت   در نهایــت تعیــین الگــوي مقاومــت   .صــورت پ
                                                
4  - Vogos Proskauer- Methyl Red 
5  - Sulfit Indol Motility   
6- Triple Suger Iron Agar 
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شـیاکلی جـدا شـده بـا اسـتفاده از روش      ییـوتیکی اشر بآنتی 
آنتـی بیوتیـک    17در مـورد   بـایر  -انتشار در دیسـک کربـی   

هاي آنتی بیوتیکی مـورد   دیسک ).12(صورت پذیرفت مختلف 
ــک   ــی بیوتی ــامل آنت ــتفاده ش ــین   اس ــاي جنتامایس  ،)GM(ه

ــین س ــازول )CP(یپروفلوکساســـــ  ،)SXT(، کوتریماکســـــ
، )CZ( ، سـفازولین )CTY(، سفوتاکسـین  )SRO(کسون یاسفتر

، )OX( سـیلین گزا، ا)ZOX( مسـفتی زوکسـی  ، )CH(سفالوتین 
، )K(، کانامایسـین  )AMX(، آموکسی سیلین )CN(سفالکسین 

، )NA(، نالیدیسیک اسـید  )TE(، تتراسایکلین )E(اریترومایسین 
نتـایج بـر    .بودنـد  )NE(ین ئوتـ نیتروفوران و )AC(ی کالو آموکس

  يه عدم رشد اطراف دیسکت بـه سـه دسـته    لهاي اساس اندازه 

  .یدنددگزارش گر حساسیت متوسط و مقاوم تقسیم و با ،حساس 
  

  یافته ها 
از نظـر   نمونه 126مورد آزمایش، ي نمونه  523از مجموعه  
تـایج حاصـل از تسـت    ن. نددشمثبت شیاکلی یباکتري اشر وجود

نشان داد که بیشترین مقاومت به ترتیب نسبت بـه   ماآنتی بیوگر
اریترومایسـین   و )درصد 100(آموکسی کالو  و آموکسی سیلین 

 مو بیشترین حساسیت نسبت بـه سـفتی زوکسـی    )درصد 2/99(
نتـایج  . می باشد )درصد 28/64(کسون او سفتری )درصد 68/89(

ی هاي جدا شده نسـبت بـه سـایر    شیا کلیارزیابی حساسیت اشر
  .آورده شده است 1ي شماره  نمودار و آنتی بیوتیک ها در جدول

  هاي استفاده شده نتی بیوتیکآنتی بیوگرام اشریشیاکلی هاي جدا شده از بستنی هاي سنتی نسبت به آنتایج حاصل از تست : 1جدول 

  واکنش
  آنتی بیوتیک

  مقاوم  نیمه حساس  حساس
  درصد  تعداد  درصد  ادتعد  درصد  تعداد

GM  52  26/41  60  2/49  14  11/11  

CP  60  61/47  53  06/42  13  32/10  

SXT  48  09/38  17  49/13  61  41/48  

CRO  81  28/64  29  01/23  16  7/12  
CTX  62  2/49  40  75/31  24  5/19  
CZ  3  38/2  75  52/59  48  1/38  
CH  0  0  79  7/62  47  3/37  

ZOX  113  68/89  2  59/1  11  73/8  
OX  0  0  79  7/62  47  3/37  
CN  5  97/3  74  73/58  47  3/37  

AMX  0  0  0  0  126  100  
K  10  94/7  54  86/42  62  2/49  
E 1  79/0  0  0  125  2/99  

TE  0  0  77  11/61  49  9/38  

NA 72  14/57  39  95/30  15  9/11  

AC 0  0  0  0  126  100  
NF 27  43/21  86  25/68  13  31/10  
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 نوع آنتی بیوتیک

  هاي استفاده شده نتی بیوتیکشده از بستنی هاي سنتی نسبت به آ بیوتیکی اشریشیاکلی هاي جدا نتیآهاي  حساسیت: 1نمودار 
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 ، سفوتاکســین)SRO(، ســفتري آکســون )SXT(، کوتریماکســازول )CP(، سیپروفلوکساســین )GM(هــاي جنتامایســین  آنتــی بیوتیــک
)CTY( سفازولین ،)CZ( سفالوتین ،)CH(سفتی زوکسیم ، )ZOX(اسیلین ، اگز)OX(  سفالکسـین ،)CN(   آموکسـی سـیلین ،)AMX( ،

ــین  ــین )K(کانامایس ــایکلین )E(، اریترومایس ــید   )TE(، تتراس ــیک اس ــالو  )NA(، نالیدیس ــی ک ــوئین )AC(، آموکس   )NE(، نیتروفورانت
  

  بحث
نزدیک به خنثی و  PHدلیل ارزش غذایی باال، ه بستنی ب

ـ     راي رشـد  قابلیت نگهداري طوالنی مـدت محـیط مناسـبی ب
ی مبنی بر شیوع یاه گزارشو ) 13(ها می باشد  میکروارگانیزم

شیاکلی یاسهال شدید در اثر مصرف بستنی هاي آلوده، به اشر
ــک   ــل بلژیـ ــورها مثـ ــی از کشـ ــود دارددر برخـ    ).23( وجـ

شیاکلی جـدا شـده از   یدهد که اشر مطالعات جدید نشان می
ــان  ــرین انس ــمهمت ــت    تاپ ــزایش مقاوم ــه اف ــت ک   وژنی اس

اي ضـد میکروبـی   هـ آنتی بیـوتیکی را نسـبت بـه اغلـب دارو    
  وسـیع الطیـف مثـل    هـاي   نسـل اول آنتـی بیوتیـک    خصوصاً

ــیلینآ ــی س ــپور  و )24( مپ ــل سفالوس ــومین نس ــا و  ینس ه
در  ).25( دهد ولون نشان مینیئحتی فلورک و وزیدیکوگلنآمی
مولـد  ي ها نژهاي آنتی بیوتیکی پاتو ي اخیر مقاومتاه لسا

از طـرف   .)6( خطر رسیده استي جهان به آستانه  اسهال در
هتـرین مشـکالت   مشـیاکلی یکـی از   یهـاي اشر  دیگر عفونت

در ایـن  . )6( شدبا میبهداشتی در کشورهاي در حال توسعه 
شیاکلی هاي جدا یاشردرصد  100مطالعه مشخص گردید که 

 .شده نسبت به آموکسی سیلین وآموکسی کالو مقـاوم بودنـد  
میزان مقاومـت مربـوط   بیشترین  ،آنتی بیوتیک بعد از این دو

 )درصـد  4/98(اسـیلین  گزو ا )درصـد  2/99( ماسینواریتربه 
ســایر نتــایج ایــن مطالعــه نشــان داد کــه   .گردیــدمشــاهده 

هـاي ناشـی از    ثرترین آنتی بیوتیک جهـت درمـان اسـهال   ؤم

 سـفتی زوکسـیم و  آلوده به اشریشـیاکلی  بستنی هاي سنتی 
 28/64 و 6/89حساسـیت   ب بـا میـزان  سفتریاکسون به ترتی

نقـش مهمـی    هـا  که آنتی بیوتیکی وجود این با .درصد بودند
ها سـبب   استفاده وسیع از آن دارند،سالمت انسان  يدر ارتقا

است ذکر ه الزم ب .ددمی گرمشکالت دیگري  بروز اختالالت و
بـه   عمـالً حیـوان   گسترش مقاومت آنتی بیوتیکی در انسان و

  نامناسـب از  ي یا استفاده  و )22(ها  مصرف آنافزایش دلیل 
دهد که  مطالعات جدید نشان می .اتفاق می افتد )26(ها  آن

ثابـت   هاي جـدا شـده،  شیاکلی یحساسیت آنتی بیوتیکی اشر
  در  .)24( مکـان متغیـر مـی باشـد     نبوده و بسته بـه زمـان و  

شـیاکلی هـاي   یبررسی حساسیت آنتی بیوتیکی اشري زمینه 
ت محـدودي صـورت گرفتـه    ز مواد غذایی مطالعـا جدا شده ا

ــات   ــر مطالع ــت و اکث ــاکترياس ــده از   روي ب ــدا ش ــاي ج   ه
 .مرضی انجام گردیـده اسـت  نمونه هاي  اري وراد هاي عفونت

شیاکلی هـاي جـدا شـده از    یروي اشره اي در لیبی در مطالع
  میــزان مقاومــت نســبت بــه     بیشــترین ،بســتنی ســنتی 

و  )درصـد  50( کسـی سـیلین  آمو و )درصد 60(لین یآمپی س
ــر ــین   ینکمتـ ــه جنتامایسـ ــبت بـ ــت نسـ ــزان مقاومـ  ،میـ

ــین و ــوپریم و  سیپروفلوکساس ــري مت ــازول   ت ــولفامتو کس   س
دیگــري در ي در مطالعــه  .)27( گــزارش گردیــد )درصــد 0(

  شـــیاکلی هـــاي جـــدا شـــده از یروي اشرجنـــوب آفریقـــا 
لین یاسـ  گزالوده بیشترین میزان مقاومت نسبت به اشیرهاي آ

میزان حساسیت
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د کـه از لحـاظ   یـ روماسـین گـزارش گرد  یتار متی سـیلن و  و
حاضـر  ي سن مشـابه مطالعـه   یرومایتمقاومت باال نسبت به ار

  .)15( می باشد
ــیتي در مطالعـــه  ــري در مـــورد حساسـ ــاي  دیگـ   هـ

، بیشـترین  ییونـان  پنیرهـاي شیاکلی هاي جـدا شـده از   یاشر
ــه آم   ــوط ب ــت مرب ــزان مقاوم ــیمی ــیلن  پ ــد 75(س و  )درص

  درصـد  25ضـمناً  . گـزارش گردیـد   )درصد 50( تتراسایکلین
یترومایسین مقاومت نشان دادنـد  ریکل و اننمونه ها به کلرامف

ي زول، ترساو بیشترین میزان حساسیت نسبت به سولفامتوک
سـین  سا، سفالوسیورین و سیپروفلوکیسینتوماپاستر ،متوپریم

   ).22( دمشاهده گردی
شیاکلی هـاي  یوي اشردیگري در نیجریه ري در مطالعه 

جدا شده از مبتالیـان بـه اسـهال بیشـترین میـزان مقاومـت       
 75/4(و تتراسـایکلین   )درصـد  73/9(نسبت به آمپی سیلین 

ــد 68/1(ســین یو جنتاما )درصــد ــزان  )درص و بیشــترین می
ــه افلوک  ــبت بـ ــیت نسـ ــین ساحساسـ ــد 66/7(سـ و  )درصـ

ــین ساسیپروفلوک ــد 71/1(س ــزارش گر )درص ــددگ در  .)6( ی
شیاکلی جـدا شـده   یاشر 38و  137یگري بر روي دي مطالعه 

  میــزان مقاومــت نســبت بــه  بیشــتریناز حیوانــات و انســان، 
از طـرف دیگـر مطالعـات     .)28( ش گردیـد رآمپی سیلین گزا

شـیاکلی هـاي جـدا شـده از     یجدید انجام شده در مـورد اشر 
بیشـترین میـزان    ،پـس از اعمـال جراحـی    شکمیي محوطه 

بیشـترین  و  )درصـد  80/81(لین ومت نسبت به آمپی سـی امق
و  )درصد 84/6( ساسینروفلوکپنسبت به سی یتحساس میزان

در حالی که ). 29( دگزارش گردی )درصد 76/6(جنتامایسین 
نسبت به آموکسی کـالو  مقاومت  بیشتریناخیر ي در مطالعه 

  در برخــی از کشــورها بیوتیــکایــن آنتــی  ،دمشــاهده گردیــ
  

شیاکلی هاي جدا شده یدرمان اشرثرترین دارو در ؤعنوان مه ب
با توجـه بـه   . )8( هاي ادراري گزارش گردیده است از عفونت

شیاکلی هاي مقاوم از یفی مبنی بر انتقال اشراوجود شواهد ک
هـاي   و تشـابه مقاومـت  ) 30(ورده هاي حیوانی به انسـان  آفر

ورده هـاي  آشیاکلی هاي جـدا شـده از فـر   یآنتی بیوتیکی اشر
ــ ــوانی و عفون ــت حی ــانی ه ــویز  ،)31(اي انس   محــدودیت تج

بـر   FDAضـمناً  . ضـروري مـی باشـد   ) 32(ها  یکتوبیآنتی 
 دیـ کحیوانی تأ غذاهايها در  کتیوبیمحدودیت مصرف آنتی 

بی و وهاي میکر با توجه به گسترش مقاومت). 33( می نماید
  ي، هـر چنـد توسـعه    )34(هاي عفـونی   بیشتر بیماري نمود

ن است در کوتاه مـدت مشـکل   هاي جدید ممک آنتی بیوتیک
ـ ب ها تالشهاي میکروبی را حل نماید ولی  مقاومت  رایستی ب

  .)6( ها متمرکز گردد و جلوگیري از بیماري موزش سالمتآ
  

 نتیجه گیري
قبـل از  و  در موارد ضروري بر اساس یافته هاي این تحقیق،

هـا   نتـی بیوتیـک  آبهتـرین   ،نتـی بیـوگرام  آمشخص شدن نتایج 
هاي ناشـی از مصـرف بسـتنی هـاي سـنتی       سهالجهت درمان ا

  .دنباش سفتی زوکسیم و سفتریاکسون می ،لوده به اشریشیاکلیآ
  

  تشکر و قدردانی
حاضر با حمایت مالی معاونـت محتـرم پژوهشـی     تحقیق

 در قالـب یـک طـرح تحقیقـاتی     دانشگاه علوم پژشکی گناباد
 از ضـمناً . گـردد  که مراتب قـدردانی اعـالم مـی    انجام گردید

گنابـاد و   پزشـکی مدیریت محترم غذا و داروي دانشگاه علوم 
صالح نجار کارشناس مواد غذایی دانشـگاه،  . ..جناب آقاي عبدا

  .گردد صمیمانه سپاسگزاري می
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Antimicrobial Susceptibility of Escherichia Coli Isolated from 
Traditional Ice cream in Gonabad  

Nabi Shariati Far1, Hossein Mokhtarian Daluie2, Mortaza Mohamadzadeh Moghaddam3 and 
Mohammad Ghahramani4 

Abstract 
Background and Aim: Ice cream is a good growth-medium for microbes due to its nutrients and nearly 
neutral pH of 6-7. Ice cream contaminated with E.coli is the source of diarrhea and E.coli is an important 
pathogen that has shown an increasing antimicrobial resistance to most antibiotics. The aim of this study was 
to determine antibiotic resistance pattern of E.coli isolated from traditional ice-cream in Gonabad city. 

Materials and Methods: A cross-sectional study was carried out on 126 E.coli isolated from 523 samples 
of traditional ice cream which were collected randomly from the retail stores in Gonabad during March 2007 
through November 2008. The antibiograms of E.coli isolates were determined using the Kirby-Bauer disc 
diffusion on Muller Hinton Agar against 17 selected antibiotics. 

Results: In this research, 126 (24/9%) samples were positive for E.coli. All E.coli isolates (100%) were 
found to be resistant to Amoxicillin and Amoxyclav; in addition, 99.2% of the isolates were resistant to 
Erythromycin.  However, 89.68% isolates were susceptible to ceftizoxim followed by 64.85% susceptible to 
ceftriaxon. 

Conclusion: The results of this study showed that in order to treat diarrhea due to ice cream contaminated 
with E.coli the best choices for beginning empiric treatment are ceftizoxim and ceftriaxon. 

Keywords: Antibiotic resistance, E.coli, Gonabad, ice cream 
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