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یبیوتیکی در اشریشیا کلی جدا شده از جوجههای
تعیین الگوهای مقاومت آنت 
یسمی در اهواز
یسپت 
گوشتی سالم و مبتال به کل 

*5

فآبادی ،3منصور میاحی ،4امیر امانی
نپور نج 
رمضانعلی جعفری ،1رضا قنبرپور ،2مسعود قربا 

 .1دانشیار گروه علوم درمانگاهی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران
 .2استاد گروه پاتوبیولوژی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه شهید باهنر کرمان ،کرمان ،ایران
 .3استاد گروه پاتوبیولوژی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران

 .4استاد گروه علوم درمانگاهی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران

یهای طیور ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران
 .5دستیار تخ صص ی بهداشت و بیمار 
تاریخ پذیرش 8 :مهر 93 31

تاریخ دریافت 27 :خرداد 93 31

چکیده
یزای شایع امری ضروری است .کلیباسیلوز طیور که ناشی از عفونت ب ،تسا یلک ایشیرشا ا     
یبیوتیکی باکتریهای بیمار 
در هر منطقه ،اطالع از مقاومت آنت 
یشود .مطالعه حاضر با هدف تعی نی
یکی شایعترین بیماریهای باکتریایی میباشد که به اشکال مختلف ظاهر شده و خسارت اقتصادی قابل توجهی را باعث م 

الگوي مقاومت آنتيبيوت كي ی در باکتری اشريشيا كلي جدا شده از جوجههای گوشتی مرغداریهای اطراف شهرستان اهواز انج م نیدب .تفرگ ما ن ،روظ      021
جدايهی اشريشيا كلي از  12مزرعهی پرورش جوجه گوشتی مورد بررس ارق ی ر  هاجنپ .تفرگ  د یادج دصر هههههه هههههههه ا ا ززز کبد جوج  هه هههه و ینیلاب میالع یاراد یا

جراحات کالبدگشایی کلیباسیلوز و  50درصد باقیمانده نیز از مدفوع جوجهه قم یارب( عرازم نامه ملاس یا ای مج )هس ععععععع ععععععععآوری گردید تمواقم يوگلا     .

یسایکلین ،فلورفنیکل ،انروفلوکساسین ،لینکوسپکتین و سولتریم) با
آنتيبيوت يكي تمامی جدایهها در برابر پنج آنتیبیوتیک مهم و رایج در صنعت طیور (داکس 

استفاده از روش انتشار از ديسك ) (Disc diffusionو تعیین حداقل غلظت مهارکنندگی ) (MICمشخص گرديد .نتایج نشان داد که در آزمایش انتشار از
دیسک ،بیشترین مقاومت به ترتیب نس اسکولفورنا هب تب س  نی ((( (((( ،)% 90 /8فلورفنیک  ل (( ،)% 83 /3داکسیییس  نیلکیا (( ،)% 82 /5س  میرتلو (( )% 74 /2و لینکوس نیتکپ

( )% 66 /7و در آزمایش  MICنیز بیش سن بیترت هب تمواقم نیرت ب هب ت   

    انروفلوکساس  نی (( ،)% 91 /7فلورفنیک  ل ((  ،)% 90داکسیییس  نیلکیا ( ( ،)% 87 /5س میرتلو

( )%17/7و لینکوسپکتین ( )% 69 /2مشاهده شد .براساس نتایج به دست آمده از هر دو روش آزمایش ،میزان مقاومت جدایههای مدفوعی به طور معنیییدار ب شی

از مقاومت جدایههای کبدی ب  دو ((  .)p<0/ 05تف نعم توا یی یییداری می  راشتنا شور جیاتن نا از شور اب کسید      MICمش  دشن هدها (( (((  .)p>0/ 05از ب نی 021
جدایهی مورد آزمایش 88 /3 ،و  90درصد از آنها به ترتیب در روش انتشار از دیسک و روش  MICنسبت به بیش از سه نوع آنت يييبيوت رد هتفر راک هب كي

  

آزمایش مقاوم بودند (مقاومت دارو يي چندگانه) .با توجه به نتایج مطالعه حاضر ،انجام آنتیبیوگرام پ لک یارب ینامرد مادقا هنوگره زا شی یی یییی یییییییباس رویط زولی   

ی گ ر د د.
توصیه م 

کلمات کلیدی :اشريشيا كلي ،جوجه گوشتی ،مقاومت آنتیبیوتیکی ،حداقل غلظت مهارکنندگی
*نویسنده مسئول :امیر امانی

آدرس :گروه علوم درمانگاهی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران .تلفن09189952059 :

پست الکترونیک a-amani@phdstu.scu.ac.ir :و amiramani82@yahoo.com
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مقدمه

برخ م و تسا رادرو ییییی ییتواند ا یریگولج رد 

باکتری اشریشیا کلی یکی از مهمترین ب رتکا یییه یا

دستگاه گوارش ماکیان است .حد دو

درم دشاب دیفم نا        (  .) 12در مطالعههه حاض اسح ،ر س تی     

 10 - 15درصد زا 

یزا و
آنتیییبی کیتو ی یادج  هههه هه یا    اشریش لک ای یییی ی (بیم را یی 

یزا ب یار   
جمعی یوس ار یرتکاب نیا ت هههههههه هههه رامیب یا یییی ی
پرند ناگ   

یه یا
همزیست) حاصل از جوجههای گوشتی مرغد را ی ی

Avian Pathogenic Escherichia coli

یدهند   ( .)9کلیییباس کی زولی ی زا 
) (APECتش م لیک یییی 

  

مهمترین بیماریهای باکتریایی پرندگان اهلی است که
در ا س ای یعضوم تنوفع رث ی کیمتس یوس اب هه ه ههههههههههه ههه یا   

ب دعتسم لماوع لابند ه

حومهی اهواز در برابر پنج آنتیبیوتیک رایج در صنعت
طیور ایران مورد بررسی قرار گرفت.
مواد و روش کار

در ای علاطم ن هههه هه 021 ،جدای هه ه اشریش لک ای یییی یی از 12

 APECایجاد میشود و ساالنه در دنیا خس ایز تارا دی   
به صنعت طیور وارد مینماید .سویهه یا

ززز زز شکست  

 APECاغلب

مزرعهی پ رد یتشوگ رویط شرور

موح هههه هههههی شهرس نات

ننک د هههههههههه هی عف وریو( ینو سس س سس ی،

اهواز جداسازی شدند .نمونهها در س نین  3-6هفتگ و ی

باکتریایی ،انگلی یا قارچی) یا غی یذغت( ینوفع ر ههه ههههای و

از کبد پنج قطعه جوجه در هر مزرعه با نشانههای ب ینیلا

 )...باعث ایجاد جراحات موضعی یا عمومی میییگردند

یسمی گرفت ندش ه د و 
و جراحات کالبدگشایی کلیسپت 

یه  هراومه رشب ،اد یپ ر        
( .)2از زم رتکاب تخانش نا یییییی 

یزا ب یادج ا هه هههه ریغ یا   
برای مقایسهی جدایههای بیم را ی ی

یافتن دارویی موثر بر عفونته آ زا یشان یا نن نننه وب ا ده   

بیماریزا ،پنج سواب کلواک نی هاظ هب ناگدنرپ زا ز ر     

است و باکتریها نیز به مکانیسمممه هج یرثوم یا ت زا 

  

سالم ه عرزم ر هه ههه تهی  دیدرگ ه (( ((( .)6ابتد نومن ا هه هههه یور ا

بین بردن آنتیبیوتیکه تفای تسد ا ههه ههههاند ( .)1در طی رو

محیط آگار مککانکی کش و هدش هداد ت

شگی رامیب نامرد و یر ییی ییییه ،ا
صنعتی نیز ب ظنم ه و یپ ر ششش ششش

در دمای  37درجهی سانتیگ ندش هبوکنا دار د سپس     ،

آنتیبیوتیکها در دوزهای درمانی و تحتدرمانی از راه

کلونیهای تخمیر کنندهی الکت ددجم و هدش ادج زو     ًاًا

آب آشامیدنی یا مخلوط با دان تج م زیو یی یییش  دنو (( .) 15

روی محیط آگار مککانکی کش م هداد ت یی یییشد ات دن   

این اقد ره ییآراک ثعاب ما

رتهب هچ اوم د و ییاذغ        

یگردد ( ،)3اما به ه زیوجت لاح ر    
وزنگیری سریعتر م 
آنتیبیوتیکها در طیور باعث ایجاد فشار انتخ یارب یبا   
پید و شیا

یگرد و د رد   
ژ شرتسگ نننن نه م تمواقم یا یییییی 

کشت خ صلا

 24س تعا

ادعت و د .دیآ تسد هب ینولک یدایز 

     

جه  ت ت  ،تیوه نییع ی گآ طیحم زا ینولک ک ار       

      

م کککک ک ش باختنا یکنا د و ه

طیحم یور    

       

Eosin-

یشد و 
) methylene blue (EMBکش اد ت د م ه یییی 

رد   

،یزلف        

نتیجه بسیاری از باکتریهای مرتبط با فرآوردههای طیور

یه راد یا ا زبس یالج ی
ص  ترو ت دیلو      کل نو یی 

صنعتی نسبت به آنتیبیوتیکها مقاوم هستند (  16و .) 21

جدایهها در نهایت توسط تستهای تفریقی بیوش یایمی ی

پدیدهی مقاومت آنتیبیوتیکی عالوه بر ایجاد اشکال در

و بر اساس روشه نییعت یکیژولویرتکاب درادناتسا یا     

انتخاب آنتیبیوتیک مناسب برای درمان موارد بیم ،یرا

هویت میگردیدند کی ،هنومن ره زا  .یعت ینولک ین       

موجب انتشار باکتریهای مق موا ب  یناسنا عماوج ه نیز     

هویت شده ب  ماجنا یار م باختنا قیقحت یدعب لحار       

میشود .بنابراین شناس یا ی مواقم  تت تتته تنآ یا یی یییبی یکیتو

میشد یادج  .هه هههه یعت یا ی  هدش تیوه ن د طیحم ر      

شایع در طیور از اهمیت خاصی برای درم نوفع نا تت تتتها

(لوریا برتانی ب  هب )ثار ه هارم      30درصد  لورسیلگ  تت ت تتتتا

LB

یبیوتیکی111 ...
تعیین الگوهای مقاومت آنت 

کلی به روش ( Microdilutionدر میکروپلیته یا

زمان انجام آزمایش در دمای  - 70درجهی س تنا یییگ دار
در حال گن دامجنا ت هههههه هههداری م یی یشدند (( ( .)71می ناز   

خانهای درپوشدار) تعیین گردید .بدین منظور از محیط

حساسیت تمامی جدایهها در برابر پنج نوع آنتیبیوتیک
رای  ج در رویط تعنص

مولرهینت ثارب نو    

یس لکیا ی ،ن    
        ای نار     (داکس ییی 

انروفلوکساسین ،فلورفنیک و نیتکپسوکنیل ،ل
ب د زا راشتنا شور ود ه یییی یس و ک

)میرتلوس    

تظلغ لقادح نییعت

96

( )Merck, Germanyتن یظ مم مشده   

) (Adjustedبا کاتیونهای  Ca++و  Mg++استفاده شد و
غلظت سوسپانسیون باکتریایی نمونههای مورد آزم شیا
5

 5× 10 CFU/wellدر نظر گرفته شد .پس از  18ساعت

      

مهار کنندگی Minimum inhibitory concentration

انکوباس یامد رد نوی     

) ،(MICمورد ارزیابی قرار گرفت .آزمایشهای انتش را

خوانده شد و  MICهر دارو برای هر ی یادج زا ک هه هههها

        

تعیین گردید .حداقل غلظتی از دارو که مانع رشد لباق    

استانداردهای آزمایشگاهی و بالینی ) (CLSIسال 2006

رویت باکتری با چشم غیرمسلح میییگردید ناونع هب     ،

انجام گرفت ( .)5دیسکهای مورد اس تکرش زا هدافت   

یشد ینچمه  .ن زا ،
 MICآن دارو در ن م هتفرگ رظ یییییی یی

از دیس و ک

 MICبراس د سا س هسسوم لمعلاروت

یگ جیاتن ،دار     
 35درج هه هی س تنا یی 

پادتن ط ططب ای نار خرید ندش یرا د و 

آ تظلغ

اشریشیا کلی سویهی  ATCC25922نیز به عنوان کنترل

ننن ننننه رد ا

استفاده شد .پودر آنتیییبیوتی کککه و نیساسکولفورنا یا

جدول شماره  1آمده است.
برای انجام آزمایش انتشار از دیسک ابتدا جدایهههها
 24س یامد رد تعا     

فلورفنیک تکرش تخاس ل    

          ،TEMADپودر     

یس لکیا ی تکرش تخاس ن
داکس ییی 

از فریزر خارج شده و روی محیط آگ تشک یذغم را    
گردید و ه م هب دت      

  

 37درج هه هی

       

 Sigmaو پودر    

تریمت اموکنیل ،نیزایدافلوس ،میرپو ی و نیس                   

یگ ش هبوکنا دار د ره زا .دن طیحم رد ،هیادج             
س تنا یی 

اسپکتینومایس هب نی بیترت کرش تخاس

) Trypticase Soy Broth (TSBسوسپانس نوی     

Nanyang ،Suzhou Wugan ،Shougang Fukang

باکتریایی با کدورت  0/5مکفارلند یدرگ هیهت  د اب و     

 Shandong Lukang Shelile ،Pukangکش نیچ رو     

سواب استریل از سوسپانسیون ف راگآ طیحم یور ،قو    

بودند.

مولرهینتون کشت چمنی داده شد .پس از گذشت تقریبًاًا
 15دقیقه ،دیسکهای آنتیییبی رارق طیحم یور یکیتو    
داده شدو 

یلپ تتتت ته م هب ادت      

 18س یامد رد تعا     

35

درجهی سانتیگراد انکوبه شد  اب .دن ا زادن ههه ههههگی رطق یر   

تتتتتتت ت تتتتتتت تته یا    

نت رن کمک هب هدمآ تسد هب جیا م مممممم مممممممماف یرامآ راز    
 SPSSنسخهه هی  22و ب اا افتسد  ه ا  نومزآ ز م یاک عبر     

     

) (Chi-Squareدر س نعم حط یییییی یداری  p≤0/ 05م رو د    
تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

هالهی مهار رشد اطراف هر دیسک ،میزان حساسیت هر
جدای ج ساسا رب ه د لوا

رد هطوبرم             CLSIقرائت   

گردید علاطم نیا رد  .ه راوم یمامت یارب  د شیامزآ                

حساسیت دارویی ،از س یو ههه اشریش لک ای یی ییی اس اب درادنات   
شمارهی  ATCC25922استفاده شد.
حد یگدننکراهم تظلغ لقا              ) (MICپ جن     
آنتیبیوتیک مذکور ب یادج یمامت یار ههه ههههه یا

اشریش ای

نتایج
نتایج آزمایش انتشار از دیسک در جد رامش لو هه ههه 2
آمده است .در این جدول ،مقاومت و حساس یمامت تی   
جدای هه هه  یعوفدم( ا و هب و یلک تروص هب )یدبک 

     

    

صورت مجزا (جدایههای مدفوعی و جدایههای کبدی)
در مقابل داروها ذکر شده است .به طور کل نیرتشیب ،ی   
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مقاوم ،نیساسکولفورنا ربارب رد بیترت هب ت                   
داکسیسایکلین ،فلورفنیک و میرتلوس ،ل

جدایههایی ک اشن طسوتم تمواقم ه ن دا ند د روط هب         

نیتکپسوکنیل    

مساوی به عنوان حساس و مقاوم دستهبندی شدند.

دیده میشود .در م یادج درو هه هههه نیرتشیب ،یعوفدم یا    

آزم یاک عبرم نو

مقاومت به ترتیب نسبت به انروفلوکساسین ،فلورفنیک ،ل
س سکاد ،میرتلو یییی ییس و نیلکیا

جدایههای مدفوعی در ه  راشتنا( یبایزرا شور ود ر از   

پسوکنیل کککک ککتین مش دها ه   

دیس و ک

حساس  ربارب رد تی دار هو ا هورگ ره لخاد رد ،

سکاد ییی ییییس ،نیلکیا

 MICدر جد رامش لو هههه هی  3آمده   

اس ج نیا رد .ت د یمامت تیساسح و تمواقم ،لو     
جدای هه هه  یعوفدم( ا و دبک  یییییی ی) ب یلک تروص ه

روش انتش  ،کسید زا را د

فلتخم یاهوراد ربارب ر   

       

       

حساسیت متفاوت داش  دنت ((  .)p≤0/ 05تف نازیم رد توا   

    

حساس تنآ تی یییی ییبی کیتو ی  نیب رد  د شور و شتنا( ا زا ر       

هب و

دیسک و  ،)MICبا یکد نعم رگی یی یییدار نب  دو ( ( .)p≥0/ 05

صورت مجزا (جدایههای مدفوعی و جدایههای کبدی)
در مقابل داروها ذکر شد هب تمواقم نیرتشیب .تسا ه
ترتی  ب د  ربارب ر ا ،لکینفرولف ،نیساسکولفورن

زین

            

معنیدار ب یادج لاثم یارب ینعی ،دو ههههه ههههههه رد یدبک یا   

یشود.
فلورفنیکل ،سولتریم و لینکوسپکتین دیده م 
نت شیامزآ جیا     

یدار ب تمواقم زا شی     
 ،)MICب نعم روط ه یییییی 

جدای هه هه دوب یدبک یا (((((( (  .)p≤0/ 05همچن توافت ،نی     

گردید و در مورد جدایههای کبدی ،بیش تمواقم نیرت   
به ترتیب در براب و نیساسکولفورنا ر

واقم نازیم هک داد ناشن مت               

تعداد ج )دصرد(  د یا هههههه ههه هس زا شیب هب مواقم یا   

   

آنت یی یبیوتی  رد ک ر و کسید زا راشتنا شو     

              

  

    

 MICبه   

ترتیب  88 /33( 106درصد) و  90 ( 108درصد) بود.

داکسیسایکلین ،سولتریم و لینکوسپکتین دید رد .دش ه   
مورد جدایههای مدفوعی ،بیش بیترت هب تمواقم نیرت     

ف وار ا نن نت تنآ تیساسح یاهوگلا نیر ی ییییییی یییبی کیتو ی   

نسبت به انروفلوکساسین ،فلورفنیکل ،داکسیییس ،نیلکیا

جدای هه هه بارب رد بیترت هب ا ر تکپسوکنیل ین   /س میرتلو             

سولتریم و لینکوسپکتین مش م هدها یی یییگ در د دروم رد و    

( 8/33درصد پسوکنیل /لکینفرولف  )،ک میرتلوس /نیت         

جدایههای کبدی ،بیشترین مقاومت ب ربارب رد بیترت ه    

( 3/33درصد اسکولفورنا  )،س پسوکنیل /نی ک  نیت (((((( (3/33

فلورفنیک لفورنا ،ل و  و نیساسک د سکا ییییییییی یییس لکیا ی ،ن    

درصد  نیتکپسوکنیل /لکینفرولف  2/5( ((((((((( )،درصد و )

لینکوس و نیتکپ

یس  لکینفرولف /نیلکیا (((( ( 2/5درصدید ) د ش ه د     
داکسیی 

د میرتلوس ی م هد یییییییی ییییشود زیلانآ رد      .

(جدول شماره .)4

دادهه ره هب طوبرم یا نا شور ود جججججججججججج ج ججججج ام گرفت ،ه    

یبیوتیکی آنها
کهای مورد استفاده در آزمایش و محتوای آنت 
جدول  :1دیس 
نوع آنتیبیوتیک

محتوای دیسک (بر حسب میکروگرم)

داکسیسایکلین

30
5

انروفلوکساسین

30

فلورفنیکل

15/200

لینکوسپکتین
تریمتوپریم -سولفادیازین (با نام تجاری سولتریم)

1.25/23.75

جدول شماره  :2فراوانی (درصد) کلی حساسیت  021جدایهی اشریشیا کلی (مدفوعی و کبدی) جدا شده از ماکیان گوشتی در روش انتشار از دیسک
یبیوتیک
آن ت 

 021جدایه
حساس (درصد)

داکسیسایکلین

مقاوم (درصد)

حساس (درصد)

حساس (درصد)

) 82 /5( 99

)02( 12

) 80 ( 48

) 15 ( 9

) 85 ( 51

)9/2( 11

) 90 /8( 109

)3/3( 2

) 96 /7( 58

) 15 ( 9

) 85 ( 51

) 16 /7( 02

) 83 /3( 100

) 15 ( 9

) 85 ( 51

) 18 /3( 11

) 81 /7( 49

لینکوسپکتین

)33/3( 40

) 66 /7( 80

) 26 /7( 16

) 73 /3( 44

) 40 ( 24

) 60 ( 36

سولتریم

) 25 /8( 31

) 74 /2( 89

) 16 /7( 10

) 83 /3( 50

) 35 ( 21

) 65 ( 93

انروفلوکساسین
فلورفنیکل

)71/5( 21

جدایههای مدفوعی
مقاوم (درصد)

جدایههای کبدی
مقاوم (درصد)

یبیوتیکی311 ...
تعیین الگوهای مقاومت آنت 
جدول شماره  :3فراوانی (درصد) کلی حساسیت  021جدایه اشریشیا کلی (مدفوعی و کبدی) جدا شده از ماکیان گوشتی در روش MIC
یبیوتیک
آن ت 

جدایههای مدفوعی

 021جدایه
مقاوم (درصد)

حساس (درصد)

حساس (درصد)

جدایههای کبدی

مقاوم (درصد)

حساس (درصد)

مقاوم (درصد)

داکسیسایکلین

) 12 /5( 15

) 87 /5( 105

)11/7( 7

) 88 /3( 53

) 13 /3( 8

)68/7( 52

انروفلوکساسین

)8/3( 10

) 91 /7( 011

)3/3( 2

) 96 /7( 58

) 13 /3( 8

)68/7( 52

فلورفنیکل

) 10 ( 12

) 90 ( 108

) 10 ( 6

) 90 ( 54

) 10 ( 6

) 90 ( 54

لینکوسپکتین

) 30 /8( 37

) 69 /2( 83

) 25 ( 15

) 75 ( 45

) 36 /7( 22

) 63 /3( 38

سولتریم

) 28 /3( 34

)17/7( 68

) 13 /3( 8

) 43 /3( 26

) 56 /7( 34

)68/7( 52

یبیوتیکی جدایههای اشریشیا کلی
عترین الگوهای حساسیت آنت 
جدول شماره  :4شای 
الگو
1
2
3
4
5

یبیوتیک
نوع آنت 
داکسیسایکلین

انروفلوکساسین

فلورفنیکل

لینکوسپکتین

سولتریم

R

R

S

S

S

R

S

R

S

R

R

R

S

S

R

S

R

S

R

R

R

R

R

S

S

تعداد (درصد) جدایهها
)8/33( 10
)3/33( 4
)3/33( 4
)2/5( 3
)2/5( 3

R :Resistant, S: Sensitive

بحث
کلیباسیلوز در تمام دنیا عامل اصلی بیماری ،م گر
و میر و حذف الشه در کشتارگاههای طی م رو یی یییباشد و 
کلیسپتیسمی ش یا عععت لک لکش نیر ییی ییییباس وب زولی د و ه
مگیر در صنعت طی رو
مسئول خسارتهای اقتصادی چش 
است ( .)2برای کنترل و پیشگیری از بیماریهای طیور
به ویژه کلیباس حت و ینامرد یاهزود ،زولی تت تت تتتتتدرم ینا
آنتیبیوتیکها از طریق آب و دان تجویز میگ در د هک    
اگرچه این اقدام باعث افزایش ران نندمان م و ییاذغ داو
افزایش وزنگیری میشود ( ،)3ام  تروص رد ا ت زیوج    
یبیوتی ککک ه نوگ زا یخرب ،ا هههههه هه یا   
ط نآ تدم ینالو ت یییییی 
یشوند و این مقاومت در نهایت منجر
باکتریها مقاوم م 
به عدم ک یآرا ی تنآ  یی یییبیوتی م ک یی یییگ در د (  Hart .) 14و
همکراا لاس رد ن     

 2006گ ندرک شراز د هاگتسد هک          

گ م شراو ا اکی ژ لاقتنا یارب بسانم یطیحم نا نننننن نننننهیا   
کدکننده هی مقاوم یوراد ت ی یادج زا  هههه هههه هب مواقم یا     

یباشد.
جدایههای حساس اشریشیا کلی م 
طی سالهای اخی و شیادیپ ر

عویش     اشریش لک ای یی ییی

مقاوم در براب تنآ ر یی یییبیوتی یارب یگرزب ینارگن هب ک      

بهداشت عمومی جوامع بشری تبدیل گردیده است (.)8

واقعیت امر این است که آل طسوت ییاذغ داوم یگدو     

یبیوتیک (نظیر اشریش لک ای یی ییی)
باکتریهای مقاوم به آنت 
میتواند تهدیدی جدی برای سالمت انس اریز دشاب نا    
مش ژ هک هدش صخ ننننننننن نه دننکدک یا هههههه هی مقاومت    

یبی س یکیتنژ رصانع یور یکیتو ّیّی ریظن( را                
آنت ییی 
یه یا
پالسمیدها) قرار گرفتهاند و میییتواننددد ب رتکاب ه یی یی
یزای انسانی منتقل شوند ( .) 23
بیمار 
در مطالع عومجم رضاح ه ًاًا ود رد  ،یبایزرا شور         
بیش زا شیب( تمواقم نیرت       

    90درصد هب تبسن )    

     

انروفلوکساسین مشاهده شد که تا حد تاعلاطم اب یدو    
مش هدش ماجنا هبا

یا ران               

یفارغج قطانم ریاس رد ا یی

همخوانی دارد .در مطالعهی رفیعیطباطب یا ی ریصن و  ی نا   
(  ) 2003در ته هب طوبرم تمواقم نیرتشیب ،نار
تتراس  نیلکیا (( (  94درصد و ) زا سپ

       

     

 میرتلوس نآ (((((( ( 56

درصد) و انروفلوکساس  نی ( ( 44درصد وب ) د رد .تسا ه   
مطالعه زهراییصالحی و فراشیییبن  با ( (  ) 2006در تبریز
نی رتشیب هچرگا ز ی  تمواقم ن (((((((( (  88درصد هب طوبرم )

    

داکس یی یس یا کک کلین بود اما ،تسا ه ربارب رد تمواقم           
انروفلوکساسین نیز (با  76درصد) در رتبهههی س ارق مو ر   
داش  .تسا هت د رب ر ر رهمگرزب یس یییییییی ییفرد و  ناراکمه     
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(  ) 2007در مسجدسلیمان ،بیشترین مقاومت (  54درصد)
در براب نا ر ر زا سپ و نیساسکولفو

            

 نآ د ربارب ر   

بودن استفاده از این داروها در صنعت طی ارچ ،دشاب رو    
که مهمترین عامل ظهور و گسترش میکروارگانیسمهای

تتراس لکیا ی  ن ((( (  43درصد س و ) و  میرتل (((((( ( 33درص صصص د)

یبیوتی بط و یکشزپماد رد ک
مق تنآ هب موا ییییی ی

مشاهده گردید .در تحقیق ص راکمه و رفربا ا  ن (( ((( ) 2008

استفاده از آنتیبیوتیکها میباشد ( .)22در یک مطالعههه

روی جدای هه هه مج یا عععع عآوری شد روشک رسارس زا ه       

گذشتهنگر توسط  Tadesseو همک  نارا (( )2 01 2چن نی

بیشترین مقاومت مربوط ب ت ه ت  نیلکیاسار (( (((  96درصد و )

نتیجهگیری شده است ک اقم ه وووم ییاهوراد ربارب رد ت    

سپس لینکوسپکتین (  79درصد  نیساسکولفورنا و ) (( ((( 76

ک رتدوز ینامز رظن زا ه

دش رازاب دراو هههههههههههه هاندزا رتشیب    

درصد) گزارش گردیده اس رب رد .ت ر یس     Gregovaو

داروه رترید هک تسا ییا یفرعم رازاب هب و فشک                

همکاران ( )2 01 2در اسلوواکی و  Yangو همکاران در

گردیدهاند ار نیتکپسوکنیل هب تبسن رتمک تمواقم     .

چین (  ) 2004نیز بیش یادج تمواقم نیرت ههه ههههه یا

APEC

نسبت به انروفلوکساسین گزارش گردیده است.
کمت ح( تمواقم نیر د دو

  

شاید بتوان این گونه توجیه نمود که این دارو نس هب تب   
سایر داروهای مورد استفاده در مطالعهی حاض ،ر قیمت

در مطالعهی حاضر در مجموع در دو روش ارزیابی،
          86درصد هب تبسن )    

،یناسنا        

باالتری در بازار داشته و در نتیجه تمایل مرغداران ب یار

     

استفاده از آن کمتر میباشد ،البته ممک  تسا ن ت بیکر ی    

لینکوسپکتین مشاهده شد .در مطالع یارهز ه یییییص و یحلا

بودن ساختار داروی ف دشاب لیخد رما نیا رد زین قو      

(( ((( 15

( .)11در مطالعه حاضر حدود  90درصد از جدایهه هب ا   

درصد) مربوط به لینکوس وب نیتکپ د رد .تسا ه بر یسر     

یبیوتیک مورد آزمایش مقاوم بودند
بیش از سه نوع آنت 

بزرگمهریفرد و همک  نارا ( (  ) 2007در مس ،نامیلس دج   

که با مطالعه صابرفر و همکاران (  ) 2008همخوانی دارد.

فراشیبناب (  ) 2006در تبریز نیز کمت  تمواقم نیر

          1/5درصد  ) در برابر       

 Johnsonو همکاران (  ) 2004نیز گزارش نمودهاند هک    

لینکوسپکتین مشاهده گردیده است .در تحقی فرباص ق ر   

یباس ناگدنرپ زولی     
مقاوم اگدنچ ییوراد ت ن لک رد ه یییییییی 

و همکاران (  ) 2008روی جدایههای جمعآوری شد زا ه

پدیدهای شایع است.

کمت ح( تمواقم نیر د دو

سراس سس ر کش هب طوبرم تمواقم نیرتمک هچرگا رو       

    

فلورفنیک  ل (( ( 93درصد قم اما ،تسا هدوب ) ا هب تمو        

    

لینکوسپکتین نیز  79درصد گ هک تسا هدش شراز

ات    

حدودی ب علاطم ا هه هههی حاض ه ر مم مممخ فالتخا .دراد یناو   
ظاهری نتایج مطالعهی حاض هدش دای تاعلاطم اب ر
م یی یت وافت هب ناو ت مز  ا ین

کم و انی و توافت   

ار      

        در

در مجموع میتوان نتیجهههگی ومن یر د امتحا هک      ًالًال
استفاده بیرویه آنتیبیوتیکها در مزارع پ شرور

طی رو

باعث افزایش گسترش مقاومت داروی لک ی یی یییباسیلللها
میگردد .به طوری که اکثر جدایهها (حدود  90درصد)
به بیش از سه آنتیبیوتیک رایج در درمان کلیییباس زولی
طیور مقاوم میباش یعت و دن ی اسح ن س تنآ تی یییی یییییبی یکیتو

جدایههای مورد بررسی نسبت داد ،اما آنچه از مقایسهی

کلیباسیله اگشیامزآ رد ا هه هههه م یکشزپماد یا ییی ییییتواند

نتایج مطالعهی حاضر با بررسیهای ذکر شد م ه یی یییت ناو

راهنمای مناسبی برای دامپزشکان جهت انتخ یوراد با

یاف واقم شیازفا ،ت م بارب رد ت ر سکاد یییییییییی یییس ،نیلکیا   

مناسب باشد.

انروفلوکساس پسوکنیل ،لکینفرولف ،نی ک میرتلوس و نیت         
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Abstract: The knowledge about antibiotic resistance of common bacterial pathogens in any
region is essential. Colibacillosis is one of the most common bacterial diseases in poultry
caused by Escherichia coli and is responsible for significant economic losses. The aim of this
study was to investigate the antibiotic resistance profile in Escherichia coli isolates recovered
from broiler chickens in Ahvaz. For this reason, a total of 120 isolates from 12 broiler farms,
60 isolates from livers of chickens with colibacillosis, and the rest from cloaca of healthy
birds were collected. Antibiotic resistance pattern to Doxycycline, Enrofloxacin, Florfenicol,
Lincospectin and Trimethoprim-Sulphadiazine, the five common antibiotics in poultry
industry of Iran, was investigated. According to disk diffusion test, the maximum resistance
was to Enrofloxacin (90.8%), Florfenicol (83.3%), Doxycycline (82.5%), Sultrim (74.2%),
and Lincospectin (66.7%), respectively. In the minimum inhibitory concentration (MIC)
method, the order was: Enrofloxacin (91.7%), Florfenicol (90%), Doxycycline (87.5%),
Sultrim (71.7%), and Lincospectin (69.2%). The results showed that fecal isolates were more
resistant than septicemic isolates (p< 0.05). No significant deference was demonstrated
between the two methods (disc diffusion and MIC) (p> 0.05). Also, the results showed that
88.3% and 90% of isolates were resistant to more than three antibiotics in disc diffusion test
and MIC methods, respectively. It is concluded that for treatment of poultry colibacillosis,
antibiotic sensitivity test should be performed routinely.
Keywords: Escherichia coli, Broiler chickens, Antibiotic resistance, Minimum inhibitory
concentration
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