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نشریه تازهها در میکروبشناسی دامپزشکی

تعیین الگوی عوامل حدت و مقاومت آنتیبیوتیکی در ایزولههای کمپیلوباکترژژونی
وکمپیلوباکترکولی جدا شده از کبد نیمچههای گوشتی کشتارشده در استان چهارمحال و
بختیاری
15
غالمریا بنی شریف ،1سپیده کریمی ،1حسن

ممتاز*2

 -1دانش آموخته ارشد میکروبیولوژی ،گروه میکروبیولوژی ،واسد شهریرد ،دانشگاه آزاد اسهمی ،شهریرد ،ایران.
 -2استاد میکروبیولوژی ،گروه میکروبیولوژی ،واسد شهریرد ،دانشگاه آزاد اسهمی ،شهریرد ،ایران.
دریافت مقاله 11 :اسفند  ،1۹۳1بازنگری 2۳ :فروردی  ،1۹۳1پذیرش نهایی 23 :خرداد 1۹۳1

چکیده
ملال هی ساشیر بیا هید ت ییی فراوانیی آلیودگی یالید نیمنیههیای گوشیتی یشیتار شیده دریشیتارگاه طییور اسیتان
هارمیییال و بلتیییاری بییه دو گونییه یمایلوبییایترژژونی و یمایلوبییایتریولی و بررسییی الگییوی ویییروالنی و مقاومییت
آنتیبیییوتیکی ایزولییههییای ییدا شییده اندییام شیید .در ای ی ملال یه ،ت ییداد  11۱نمونییه یالیید از نیمنییههای گوشییتی یشییتار
شییده در یشییتارگاههییای طیییور سییلپ اسییتان بییه طییور ت ییادفی می آوری شیید .پییی از داسییازی یمایلوبییایتر بییه روش

یشت میکروبیی ،بیرای ت ییید ل یی یمایلوبیایتر در ایزولیههای یدا شیده و افتیراد ل یی گونیههیای یمایلوبیایترژژونی
و یمایلوبیییایتریولی از ردییییابی ژنهیییای  mapA ،16SrRNAو  ceuEبیییه روش  PCRاسیییتفاده شییید و الگیییوی مقاومیییت
آنتیبیییوتیکی و ویییروالنی ایزولییههییا ارزیییابی گردییید .از مدمییو  11۱نمونییه یالیید أخییذ شییده ،ت ییداد  ۳1نمونییه 53/5۹
در یید) آلییوده بییه گونییههییای یمایلوبییایتر بودنیید یییه از اییی ت ییداد ۱2 ،نمونییه آلییوده بییه یمایلوبییایترژژونی ۱5/۳5
در یید) 2۱ ،نمونییه آلییوده بییه گونییه یمایلوبییایتریولی  21/۱در یید) و  11نمونییه آلییوده بییه هییر دو گونییه فییود بودنیید
 ۱/15در یید) .تمییام ژنهییای سییدت بدییز ژن  iamدر ایزولییههییای یمایلوبییایترژژونی سرییور داشییتند و در ایزولییههییای
یمایلوبیییایتریولی تنهیییا  5ژن  ima ،cdtC،cdtB ،cdtAو racRردییییابی شییید .تمیییام  11ایزولیییه میییورد ملال یییه دارای
مقاومییت آنتییی بیییوتیکی ندگانییه بییوده و در  2۱ایزولییه یمایلوبییایتریولی ،بیشییتری مقاومییت آنتیییبیییوتیکی مربییوا بییه
استرپتومایسییی

 ۳۱/15در یید) و یمتییری میییزان مربییوا بییه یلرامفینیکییل  1/۱۳در یید) بییود .در ایزولییههییای

یمایلوبییایترژژونی میییورد ملال یییه بیییه ترتیییی بیشیییتری و یمتیییری مییییزان مقاومیییت آنتیبییییوتیکی مت لیییص بیییه دو
آنتیییبیوتیییک سیاروفلویساسییی

 12/51در یید) و اریترومایسییی

 1/1۹در یید) بییود .آلییودگی بییاالی یالیید نیمنییههای

گوشییتی یشییتار شییده در یشییتارگاههییای اسییتان هارمیییال و بلتیییاری بییه یمایلوبییایترژژونی و یمایلوبییایتریولی و
مقاومت آنتیبیوتیکی باالی ای ایزولهها ،نشانگر خلر بالقوه یالد در انتقال آلودگی به انسان میباشد.

واژگان کلیدی :یمایلوبایترژژونی ،یمایلوبایتریولی ،گوشت مرغ ،فایتورهای سدت ،مقاومت آنتیبیوتیکی

* پست الکترونیک نویسنده مسئول مکاتالهhamomtaz@iaushk.ac.ir :

غالمریا بنی شریف و همکاران
مهییی در ات یییال و یلیییونیزه شیییدن بیییایتری در روده

مقدمه
یمایلوبایترهییا گروهییی از بییایتریهییای گییرم منفییی،
میکروآهروفیلیک و مقیاوم بیه سیرارت هسیتند ییه سیال

16

میسوب میشوند .)13 ،۳
تویسییی تولیییدی توسییی یمایلوبییایترهییا تیییت
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بییروز بیمییاری دسییتگاه گییوارش انسییان شییده و از طریییص

ینتییرل ژنهییای  cdtB ،cdtAو  cdtCاسییت یییه و ییود

آب و نذای آلوده بیه انسیان منتقیل و یز بیماریهیای

هر سیه تییت واسید بیرای ف الییت یامیل تویسیی الزم

زهونوز میسیوب میگردنید  ،)1بیه طیوری ییه بیی 13

هستند .)11 ،13

تیا  ۱3در ید یودیییان یمتیر از  5سییال سیدا ل یکییی از

م مییوالً مقاومییت آنتیییبیییوتکی در یمایلوبییایترهییا

عهه عفونیت بیه ایی عامیل را در سیال اول تولید نشیان

بییه دلیییل ایدییاد موتاسیییون در میلهییای اخت ا ییی

می دهند .)2

ات ییییالی ر میدهیییید بییییه خ ییییور در مییییورد

بیمییاری  2تییا  ۹روز پییی از م ییر نییذا یییا آب

یوهینولونهییا ،امییا مکانیسیی هییای دیگییر مرییل

efflux

آلوده بروز یافتیه و در انلی میوارد بیه میدت ییک هفتیه

 pumpsنییییز در بیییروز مقاومیییت نسیییالت بیییه برخیییی

بهالییود مییییابیید مگییر در مییواردی یییه بیمییار د ییار

آنتیبیوتییییکهیییا ماننییید مایرولییییدها ،بتاالیتیییامهیییا،

بیماریهییای خییودایم ماننیید سییندرم گیییل  -بییاره و

اریترومایسیییی و تتراسیییایکلی میییؤثر هسیییتند ،12

میلییر -فیشییر باشیید  .)۹عفونییت دسییتگاه گییوارش بییا

.)1۹

یمایلوبایتر مییتوانید سیال درد شیک  ،تی  ،لکوسییتوز
و سرور گلالولهای سفید در مدفو گردد .)1

ملال ییهی ساشییر بییا هیید ت یییی فراوانییی آلییودگی
یالیید نیمنییههییای گوشییتی یشییتار شییده دریشییتارگاه

انل ی عفونییتهییای ناشییی از یمایلوبییایتر توسییی دو

طییییور اسیییتان هارمییییال و بلتییییاری بیییه دو گونیییه

گونییه یمایلوبییایترژژونی سییدود  ۳3در یید مییوارد) و

یمایلوبیییییایترژژونی ویمایلوبیییییایتریولی و بررسیییییی

یمایلوبایتریولی سیدود  13در ید میوارد) بیروز یافتیه

الگییوی ویییروالنی ومقاومییت آنتیییبیییوتیکی ایزولییههییای

و دیگییییر گونییییههییییا ماننیییید یمایلوبییییایترالری و
یمایلوبایترآپسالینسییی بیه یورت تییکگییر بیه و ییو
می پیوندند .)5
یمایلوبیایترهییا پییی از گونییههییای سییالمونه یکییی از
مه تییری عوامیییل ایدادیننییده مسیییمومیت نیییذایی از
طرییص شییر خییام ،تل میرغ و ترییالیات تلی میرغ خییام،
گوشت طیور و گوشت رمز هستند .)1 ،۱
گونییههییای ملتل ی یمایلوبییایتر توانییایی ات ییال بییه
سییلولهییای اپیتلیییال ملییاا روده و نفییوذ در آنهییا را
دارند .)1
ات ییال ،یلییونیزه شییدن و تهییا

بییه دیییوار روده و

در نهاییییت تولیییید تویسیییی توسیییی گونیییههیییای
یمایلوبییایتر تیییت ینتییرل برخییی از ژنهییا بییوده یییه
سییویههییای متفییاوت از ن ییر بیمییاریزایی را بییه و ییود
مییییآورد .ژنهیییای  dnaJ ،racR ،cadFو  flaAژنهیییای

دا شده اندام شد.

مواد و روشها
نمونههه بههرداری و جداسههازی بههاکتری :در اییی
ملال ییه تو یییفی -مقل ییی یییه درطییول  ۱مییاه ابتییدای
سییال  1۹۳1در اسییتان هارمیییال و بلتیییاری اندییام
گرف یت ،ت ییداد  11۱نمونییه یالیید از نیمنییههای گوشییتی
یشیتار شیده در یشییتارگاههیای طییور سییلپ اسیتان بییه
طور ت ادفی م آوری شد.
نمونهها ب ید از م اینیه یامیل الشیه و ت ییید سیهمت
الشه توسیی بیازرو فنیی یشیتارگاه در سدی  13گیرم
از یالید هیر نیمنییه گوشیتی یشیتار شییده درییسیههییای
پهسییتیکی اسییتریل اخییذ و در مدییاورت ییی بییه مریییز
تیقیقییات میکروبیولییوژی دانشییگاه آزاد اسییهمی واسیید
شهریرد انتقیال داده شید .نمونیههیای اخیذ شیده در ۳3

تعیین الگوی عوامل حدت و مقاومت ...
Preston Enrichment

اندییام شیید 15و .)11ایزولییه هییای ییدا شییده هییت

میلییلیتیر میییی ننیییننیده

 )Himedia, India Brothوا ییید آنتییییبیوتییییک و 5

ملال یییات ب یییدی در میییییی میییای  TSBیشیییت داده

در یید خییون دفیالرینییه گوسییفند یشییت و بییه مییدت 21

شدند.

سییاعت در دمییای  12در ییه سییانتیگییراد در شییرایی

هییت اسییتلراد  DNAازایزولییه هییای ییدا شییده از

میکروآهروفیلییییک  5در ییید 13 ،O2در ییید 15،Co2

روش وشییاندن  )Boilingاسییتفاده شیید بییرای اییی

در د  )N2گرملانه گذاری شدند.

من ور 53میکرولیتیر از یشیت میای ییک شیاله بیایتری
Campylobacter

اسییتریل بییه مییدت  13د یقییه در آب ییوش سییرارت

Blood-Free

Selective Agar

سییییاوی آنتییییی بیوتیییییک هییییای آمفوتریاسییییی  Bو
سیییفاپرازون یشیییت وپیییی از رشییید تسیییت هیییای
بیوشیمیایی ن ییر رنی

آمییزی گیرم ،یاتیاالز ،ایسییداز

و تدزیه هیایورات سیدی روی پرگنیه هیای رشید یافتیه

داده شیید .پییی از سییانتریفوژ نمونییههییا در  13333دور
به میدت 13د یقیه ،میای روییی بیه عنیوان منالی

DNA

دا گردید.

جدول1ه توالی پرایمرهای مورد استفاده جهت تشخیص گونه های کمپیلوباکتر و عوامل حدت در آنها
دمای اتصال پرایمر

توالی پرایمر(3ه )5

هدف

اندازه محصول
798

95

ATC TAA TGG CTT AAC CAT TAA AC
GGA CGG TAA CTA GTT TAG TAT T

975

95

CTA TTT TAT TTT TGA GTG CTT GTG
GCT TTA TTT GCC ATT TGT TTT ATT A

264

95

AAT TGA AAA TTG CTC CAA CTA TG
TGA TTT TAT TAT TTG TAG CAG CG

515

5۹

133

15

511

15

123

1۱

1۳1

5۹

۳1۱

12

۳1۹

15

۹13

1۳

۱23

51

112

11

۱12

1۱

55۳

51

211

51

۹12

51

131

51

AATAAAAATGCTGATAAAACAGGTG
TACCGAACCAATGTCTGCTCTGATT
TTGAAGGTAATTTAGATATG
CTAATACCTAAAGTTGAAAC
GATGATCCTGACTTTG
TCTCCTATTTTTACCC
AAGGCTTTGGCTCATC
CTTTTTGTTCATCGTT
TCTTGTGAGTTGCCTTACCCCTTTT
CCTGCGTGTCCTGTGTTATTTACCC
TTTTTATCAGTCCTTA
TTTCGGTATCATTAGC
AAGCTTATGCGTTTTT
TATAAGGCTTTCTCCA
CCTTGTGATGCAAGCAATC
ACACTCCATTTGCTTTCTG
CAGAAAGCAAATGGAGTGTT
AGCTAAAAGCGGTGGAGTAT
CGATGAGTTAAAACAAAAAGATA
TTGGCATTATAGAAAATACAGTT
TTAAGAGCAAGATATGAAGGTG
CCATTTGAATTGATATTTTTG
GCGTTTTGTTTATGTGCG
ATGGACAACCCGACAGAAG
TCCTAGCAGCACAATATG
AGCTTCGATAGCTGCATC
AGAGTATAATACAAGCG
TAGTGAGTTGTCAAGCC
TGCGTAAAAGATACGGAAG
CAATCAGGCTTGATCCCC

جنس کمپیلوباکتر
16SrRNA
کمپیلوباکترژژونی
mapA
کمپیلوباکترکولی
ceuE
flaA

(جفت باز)

cadF
racR
dnaJ
virB11
ciaB
pldA
cdtA
cdtB
cdtC
wlaN
)tet(O
cmeB
blaOXA‐61
aphA‐3‐1
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بییایتری ننییی شییده در مییییی انتلییابی )CCDA

در میییییییی  TSBدر  533میکرولیتیییییر آب مقلیییییر

15

غالمریا بنی شریف و همکاران
ردیههابی ژنهههای حههدت :بییرای تاهییید ل ییی

18

برنامه سرارتی مورد استفاده عالارت بود از:

یمایلوبییایتر در ایزولییههییای ییدا شییده از ردیییابی ژن

یییک سیییکل  ۳5در ییه سییانتیگییراد بییه مییدت 1

 16SrRNAبییه روش  PCRاسییتفاده ش ید یییه ای ی ناسیییه

د یقییه ۹3 ،سیییکل تکییراری  ۳1در ییه سییانتیگییراد 1

ژنی در تمام گونههای یمایلوبایتر و ود دارد .)1۱

د یقه 15 ،تا  5۹در یه سیانتیگیراد بسیته بیه نیو ژن
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هییت افتییراد ل ییی گونییههییای یمایلوبییایترژژونی

طالییص ییدول 1 )1د یقییه 12 ،در ییه سییانتیگییراد 1

و یمایلوبیییییییایتریولی از  PCRژنهیییییییای  mapAو

د یقه و ییک سییکل انتهیایی  12در یه سیانتیگیراد بیه

 ceuEبییا زود پرایمرهییای نشییان داده شییده در ییدول 1

مدت  5د یقه.
الگییییوی مقاومییییت آنتیبیییییوتیکی ایزولییییههییییای

استفاده شد.
)(Germany

یمایلوبایتر دا شیده از نمونیههیای یالید میورد ملال یه

 FlexCycler2در سدییییی  53میکرولیتیییییر وا ییییید 5

بییه دو روش فنییوتیای وژنییوتیای ارزیییابی گردییید .هییت

میکرولیتییر  1/5 ،PCR buffer 10xمیلیییمییول ،Mgcl2

ارزییابی ژنیوتیای مقاومییت آنتیبییوتیکی سریور ژنهییای

 233میکرومیییول  3/5 ،NTP Mixمیکرومیییول از زود

یییید یننیییده مقاومیییت آنتیبییییوتیکی شیییامل ژنهیییای

وایییییینش  PCRدر دسیییییتگاه

پرایمرهییای Fو Rمربییوا بییه سییه ژن)  3/۱واسیید آنییزی

 aphA-3-1 ،cmeB ،blaOXA-61و) tet(Oبیییییه روش

 Taqو  1میکرولیتییییر از DNA

 PCRدر الیی یییک واییینش  PCRندگانییهای ردیییابی

مربییوا هییر ایزولییه تن ییی شیید .برنامییه سرارتییی مییورد

گردییید یییه تییوالی پرایمرهییا مییورد اسییتفاده در ییدول 1

اسیییتفاده عالیییارت بیییود از  :ییییک سییییکل  ۳5در یییه

آورده شده است :)11

Polymerase

DNA

سییانتیگییراد بییه مییدت  13د یق یه ۹5 ،سیییکل تکییراری

وایییینش  PCRدر سدییی  53میکرولیتیییر وا ییید 5

 ۳5در ییه سییانتیگییراد بییه مییدت  ۹3ثانیییه 5۳ ،در ییه

میکرولیتییر  1 ،PCR buffer 10xمیلیییمییول ،Mgcl2

سانتیگیراد بیه میدت  ۳3ثانییه 12 ،در یه سیانتیگیراد

 233میکرومییییول  3/5 ،dNTPmixمیکرومییییول از زود

بییه مییدت ۱3ثانیییه و یییک سیییکل انتهییایی  12در ییه

پرایمرهیای Fو Rمربیوا بیه هیرژن 1،واسید آنیزی

سانتیگراد به مدت  13د یقه.

 DNA Polymeraseو  1میکرولیتیییر از  DNAمربیییوا

Taq

در آزمییییایش  PCRاز سییییویههییییای اسییییتاندارد

بییه هییر ایزولییه بییا برنامییه دمییایی شییامل یییک سیییکل ۳1

 Campylobacterو

در ییه سییانتیگییراد بییه مییدت  5د یقییه ۹3 ،سیییکل

 Campylobacterبیییه عنیییوان

تکییراری  ۳1در یییه سییانتیگراد  ۹3ثانییییه 51،در یییه

ینتییرل مرالییت و از آب مقلییر بییه عنییوان نمونییه ینتییرل

سیانتیگراد  ۹3ثانییه و  12در یه سیانتیگیراد  ۱3ثانییه

منفی استفاده شد.

و یک سییکل انتهیایی  12در یه سیانتیگیراد بیه میدت

ATCC29428
ATCC43478

jejuni
coli

در ایزولههیای یدا شیده سریور شیای تیری عوامیل
سدت ارزییابی شید .بیرای ایی من یوراز زود پرایمرهیای

 ۱د یقه اندام شد.
در تمییام مراسییل فییود هییت ارزیییابی می ییول
 ،PCRاز ژل آگییییاروز  1/5در یییید اسییییتفاده شیییید.

نشان داده شده در دول  1استفاده شد:
آزمییایش  PCRبییرای هییر ژن بییه طییور داگانییه در

الکتروفییورز نمونییههییا در ولتییاژ ثابییت  ۳3ولییت بییه مییدت

PCR

سییدوداً یییک سییاعت اندییام و ب یید از مشییاهده ژل در زیییر

سدییی  25میکرولیتیییر وا ییید  2/5میکرولیتیییر

 1 ،buffer 10xمیلییییمیییول 153 ،Mgcl2میکرومیییول
 1 ،dNTPواسییید آنیییزی  Taq DNA Polymeraseو1
میکرولیتییراز  DNAمربییوا بییه هییر نمونییه تن ییی شیید.

نور  UVاز ژل سا له ت ویربرداری وثالت گردید.
به من یور ارزییابی فنیوتیای مقاومیت آنتییبییوتیکی
از روش انتشییار دیسییکی سییاده طالییص م یییار

CLS1

تعیین الگوی عوامل حدت و مقاومت ...

) (2017اسییتفاده شیید .ایزولییههییای ییدا شییده بییه روش

نتایج

متییرای در مییییی مولرهینتییون آگییار وا یید  5در یید

از مدمییو  11۱نمونییه یالیید أخییذ شییده از مرغهییای

خییییون دفیالرینییییه گوسییییفند یشییییت و مقاومییییت

گوشییتی یشییتار شییده در یشییتارگاههییای طیییور سییلپ

آنتیبیوتیکی آنهیا در سریور دیسیکهای آنتییبییوتیکی

اسیییتان هارمییییال و بلتییییاری ت یییداد  ۳1نمونیییه

شییییییییامل اریترومایسییییییییی
سیاروفلویساسیییییی

15میکروگییییییییرم)،

 5میکروگیییییرم) ،تتراسییییییکلی

نتامایسییییییی

یییییه از اییییی ت ییییداد ۱2 ،نمونییییه آلییییوده بییییه

13میکروگییییرم)،

یمایلوبییایترژژونی  ۱5/۳5در یید) 2۱ ،نمونییه آلییوده

۹3میکروگییییییرم) ،یلرامفنیکییییییل

بییه گونییه یمایلوبییایتریولی  21/۱در یید) و  11نمونییه

 13میلیییییگییییرم) و

آلوده به هیر دو گونیه فیود بودنید  ۱/15در ید) ییه در

۹3میکروگییییرم) ،آمایسیییییلی

نالیدیکسیییک اسییید  ۹3میکروگییرم) ارزیییابی گردییید

آزمیییایش  PCRبیییا ردییییابی ژنهیییای

.)1۳

و ود آلیودگی ل یی در آنهیا تاهیید گردیید .ژل سا یل

ترزیههه و تحلیههل آمههاری :دادههییای سا ییل از
نتییایج بییا اسییتفاده ازنییرم افییزار آمییاری  SPSS ver20و

ceuE ، mapA

از ردیییابی اییی ژنهییا در ت ییویر  1نشییان داده شییده
است.

مییدلهییای آمییاری مربیی یییای و د یییص فیشییر آنییالیز و

از  ۳1ایزولیییه یمایلوبیییایتر یییدا شیییده ت یییداد ۱

و ییود ارتالییاا آمییاری م نیییدار در سییلپ اطمینییان ۳5

ایزوله مت لص به گونیههیای نییر از ژژونیی و ییولی بودنید

در د  )P<0.05بی دادهها ت یی گردید.

یه در ای ملال ه شناسایی و ت یی هویت نشدند.

تصویر 1ه ژل حاصل از الکتروفورز محصول  PCRمربوط به ردیابی گونههای کمپیلوباکترژژونی و کمپیلوباکترکولی در نمونههای کبد اخذ شده از مرغهای
گوشتی کشتار شده در استان چهارمحال و بختیاری (ستون  =Mمارکر  111جفت بازی  ،DNAستون  =NCنمونه کنترل منفی ،ستونهای  =4-1نمونههای
مورد مطالعه واجد قطعه  589جفت بازی مربوط به گونه کمپیلوباکترژژونی و قطعه  462جفت بازی مربوط به گونه کمپیلوباکترکولی)

در تدزییییه وتیلییییل اطهعیییات سا یییل از ت ییییی

بییی فراوانییی آلییودگی نمونییههییای یالیید بییه گونییه

فراوانیییی آلیییودگی نمونیییههای یالییید بیییه گونیییههیییای

یمایلوبیییایتریولی بیییا مییییزان آلیییودگی بیییه گونیییه

یمالوبییایترژژونی ویییولی اخییته آمییاری م نیییداری

یمایلوبایترژژونی مشاهده شد .)P=0.031
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۹3میکروگییییرم) ،استرپتومایسییییی

 53/5۹در د) آلیوده بیه گونیههیای یمایلوبیایتر بودنید
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 PCRارزییییابی گردیییید ییییه نتیییایج در یییدول  2آورده

سرور شیای تری ژن هیای یدیننیده عوامیل سیدت

در ایزولییههییای یمایلوبییایترژژونی و یمایلوبییایتریولی

شده است :

ییدا شییده از نمونییههییای یالیید مییورد ملال ییه بییه روش

21

جدول2ه فراوانی حضور شایعترین فاکتورهای حدت در گونههای کمپیلوباکترژژونی و کمپیلوباکترکولی جدا شده از کبد مرغهای گوشتی کشتار شده
در استان چهارمحال وبختیاری
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racR

dnaJ

iam

ciaB

wlaN

virbll

cdtC

cdtB

cdtA

گونه (تعداد ایزوله)

58

۱3

ییی

11

5

۱

۱2

۱2

5۳

)C. jejuni (62

4

ییی

2۹

ییی

یییی

یییی

۹

۹

2

)C. coli (26

همانگونیه ییه در یدول فیود مشیهود اسیت تمیام
ژنهیییای سیییدت بدیییز ژن

 iamدر ایزولیییههیییای

ژنهییای مییورد ملال ییه در ایزولییههییای یمایلوبییایتریولی
 )P=0.019مشاهده شد.

یمایلوبییایترژژونی سرییور داشییتند و در ایزولییههیییای

در ارزیییییابی ژنییییوتیای مقاومییییت آنتیبیییییوتیکی

یمایلوبییییایتریولی تنهییییا  5ژن ima ،cdtC،cdtB ،cdtA

گونییههییای یمایلوبییایتر ،سرییور هییار ژن یدیننییده

و racRردیابی شد.

مقاومییییییت آنتیبیییییییوتیکی در ایزولییییییههییییییای

در تدزیییه و تیلیییل آمییاری اطهعییات مربییوا بییه

یمایلوبیییایترژژونی ویمایلوبیییایتریولی یییدا شیییده از

دول فود بیا میدل آمیاری د ییص فیشیر،اخته آمیاری

نمونییههییای مییورد ملال ییه بییه روش  PCRنیید گانییهای

م نییییداری بیییی سریییور ژنهیییای  virbIIو  wlaNبیییا

ارزیییابی شیید یییه ژل سا ییل از ردیییابی اییی ژنهییا در

سیایر ژنهیای سییدت در ایزولیههییای یمایلیوبییایترژژونی

ت ویر 2نشیان داده شیده و توزیی سریور ایی ژنهیا در

 ) P=0.028و نییییز بیییی سریییور ژن  iamبیییا سیییایر

دول  ۹آورده شده است:

تصویر 2ه ژل حاصل ازالکتروفورز محصول  PCRمربوط به ردیابی ژنهای کدکننده مقاومت آنتیبیوتیکی در گونههای کمپیلوباکترژژونی و
کمپیلوباکترکولی جدا شده از کبد مرغهای گوشتی کشتار شده در استان چهارمحال و بختیاری (ستون  =Mمارکر  111جفت بازی  ،DNAستون =NC

نمونه کنترل منفی ،ستونهای  =5-1نمونههای مورد مطالعه واجد قطعه  241جفت بازی مربوط به ژن  ،cmeBقطعه  559جفت بازی مربوط به ژن )،tet(O
قطعه  352جفت بازی مربوط به ژن  blaOXA-61و قطعه  511جفت بازی مربوط به ژن )aphA-3-1

تعیین الگوی عوامل حدت و مقاومت ...
جدول 3ه فراوانی حضور ژنهای کدکننده مقاومت آنتیبیوتیکی در ایزولههای کمپیلوباکترژژونی و کمپیلوباکترکولی جدا شده از کبد مرغهای گوشتی
کشتارشده در استان چهارمحال و بختیاری
)tet(O

blaOXA-61

گونه (تعداد ایزوله)

cmeB

aphA-3-1
1

۹

۹2

1۳

)C. jejuni (62

-

11

13

1۳

)C. coli (26

طال یص اطهعییات ییدول فییود تمییام  1ژن یدیننییده

ایزولهها یافت نشد .)P=0.126

یمایلوبیییایترژژونی ردییییابی شیییدند و اخیییته آمیییاری

در آزمیییایش آنتیییی بییییوگرام ییییه هیییت ارزییییابی

سریییور دو ژن ) tet(Oو blaOXA-61

فنیوتیای مقاومییت آنتیبیییوتیکی گونییههییای یمایلوبییایتر

بیییا دو ژن  cmeBو  aphA-3-1در سیییلپ اطمینیییان ۳5

بییه روش انتشییار دیسییکی سییاده اندییام شیید ،الگییوی

در د  ) P=0.024مشاهده شد.

مقاومییت آنتیبیییوتیکی ایزولییههییای یمایلوبییایترژژونی

م نییییداری بیییی

در ایزولیییههیییای یمایلوبیییایتریولی ژن aphA-3-1

ردیییابی نشیید واخییته آمییاری م ن ییداری بییی سرییور

ویمایلوبییایتریولی در سرییور  1دیسییک آنتیییبیییوتیکی
ارزیابی شد یه نتایج در دول  1آورده شده است:

جدول 4ه الگوی مقاومت آنتیبیوتیکی ایزولههای کمپیلوباکتر جدا شده از کبد مرغهای گوشتی کشتار شده در استان چهارمحال و بختیاری

نالیدیکسیک اسید

آمپی سیلین

کلرامفنیکل

جنتامایسین

استرپتومایسین

تتراسیکلین

سیپروفلوکساسین

اریترومایسین

گونه (تعداد ایزوله)

38

۹2

1

یییی

1۳

2۱

15

۹

)C. jejuni (62

16

11

2

۱

25

21

1۳

1

)C. coli (26

طالییص اطهعییات ییدول فییود تمییام  11ایزول یه مییورد

یمایلوبیییایترژژونی بیییه اریترومایسیییی  ،یلرامفنیکیییل و

ملال ییه دارای مقاومییت آنتیییبیییوتیکی ندگانییه بییوده و

استرپتومایسییی بییا سییایر آنتیبیوتیییکهییا )P=0.023

در  2۱ایزولیییه یمایلوبیییایتریولی ،بیشیییتری مقاومیییت

بییود و در ایزولییههییای یمایلوبییایتریولی اخییته آمییاری

۳۱/15

م نیییییداری بییییی مقاومییییت بییییه یلرامفنیکییییل،

در ییییید) و یمتیییییری مییییییزان مربیییییوا بیییییه

اریترومایسییی و نتامایسییی بییا سییایر آنتیبیوتیییکهییا

یلرامفینیکیییل  1/۱۳در ییید) بیییود .در ایزولیییههیییای

 )P=0.034مشاهده شد.

یمایلوبییایترژژونی مییورد ملال ییه بییه ترتییی بیشییتری

بحث و نتیرهگیری

آنتییییبییییوتیکی مربیییوا بیییه استرپتومایسیییی

ویمتییری میییزان مقاومییت آنتیبیییوتیکی مت لییص بییه دو

در اییی ملال ییه یییه بییر روی  11۱نمونییه یالیید از

 12/51در ییید) و

نیمنییههای گوشییتی یشییتار شییده دریشییتارگاههییای

 1/1۹در یید) بییود .آنییالیز آمییاری نتییایج

طیییور سییلپ اسییتان هارمیییال و بلتیییاری اندییام شیید،

سا ییل از ییدول فییود نشییانگر و ییود اخییته آمییاری

نتییایج نشییان داد یییه بیییش از نیمییی از نمونییهها 53/5۹

م نیییدار بییی مقاومییت آنتیییبیییوتیکی گونییههییای

در یید) آلییوده بییه گونییهای از یمایلوبییایتر هسییتند.

آنتییییبیوتییییک سیاروفلویساسیییی
اریترومایسییی
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مقاومییییییت آنتیبیییییییوتیکی در ایزولییییییههییییییای

دیگییر ژنهییای یدیننییده مقاومییت آنتیبیییوتیکی در ای ی
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آلییودگی بییه گونییههییای یمایلوبییایتر در شییمال نییرب

در یید) بییود .در ایزولییههییای یمایلوبییایترژژونی مییورد

اییییران  ۹1/1در ییید ،در ا یییفهان  5۱/1در ییید ،در

ملال ییه بییه ترتیی بیشییتری ویمتییری میییزان مقاومییت

تهییران  ۱۹/2در یید ،در مشییهد  1۱در یید و در ملال ییه

آنتیبیییییوتیکی مت لییییص بییییه دو آنتیییییبیوتیییییک

دیگییری در شییهریرد  11در یید گییزارش شییده اسییت

سیاروفلویساسیییی

 12/51در ییید) و اریترومایسیییی

نشریه تازهها در میکروبشناسی دامپزشکی دوره /2شماره /1بهار و تابستان 1318

 .)11در اولیییی گیییزارش آلیییودگی بیییه گونیییههیییای

 1/1۹در یید) بییود .ملال ییات دیگییر در مییورد مقاومییت

یمایلوبییایتر در گوشییت خییام بو لمییون ،بلیییدر ی و

آنتیییبیییوتیکی یمایلوبییایترهییا ت یییید یننییده برخییی

شیییترمرغ در ا یییفهان مییییزان آلیییودگی  11/1در ییید

یافتههیای ملال یح ساشیر و برخیی مایایر بیا نتیایج ایی

گزارش گردید .)15

پتوهش است .)22-25

در یییک ملال ییه آلییودگی بالهییای بسییتهبنییدی و

بیمییاریزایی گونییههییای یمایلوبییایتر وابسییته بییه

عرشه شیده بیه بیازار بیه گونیههیای یمایلوبیایتر 11/۱۱

عوامییل ملتلفییی اسییت یییه در اییی ملال ییه سرییور

در د ت یی شید ییه نشیان دهنید خلیر بیاالیی بیرای

شیای تری ژنهیای یدیننیده عوامیل سیدت در دو گونییه

سهمتی انسانها بوده است .)23

یمایلوبیییایترژژونی و یمایلوبیییایتریولی یییدا شیییده از

علییت اخییته در میییزان آلییودگی بییه گونییههییای

گوشیییت میییرغ بررسیییی شییید .از  11ژن سیییدت میییورد

یمایلوبییایتر درملال ییه ساشییر بییا ملال ییات مشییابه بییه

ملال یییه ،تمیییام ژنهیییا بدیییز ژن  iamدر ایزولیییههیییای

سییلپ بهداشییت یشییتارگاههای نییو نمونییه ،مییدیریت

یمایلوبییایترژژونی و ییود داشییت امییا در ایزولییه هییای

فارمهیای پیرورش و نییوه اندیام آزمیایش مربیوا اسیت

یمایلوبیییایتریولی تنهیییا  5ژن

ییییه در ملال یییه ساشیییر همزمیییان از دو روش یشیییت

 iam, recRردیابی گردید.

cdtA, cdtB, cdtC,

میکروبییی و  PCRهییت شناسییایی بییایتری در یکییی از

در ملال ییییه  Bardoňو همکییییاران  ،)2311در 1۹

ا لیتری اندامهای هید بیایتری ی نیی یالید اسیتفاده

ایزولییه یمایلوبییایترژژونی ییدا شییده از انسییان ،ژنهییای

شیید و شیییو نسییالتاً بییاالیی از آلییودگی گییزارش گردییید

 iamو  virBIIو ییود نداشییتند و سییه ژن

.)21

 ،cdtCبیییه ترتیییی بیییا فراوانیییی ۳5/۳ ،۳1/۱ ،و ۳1/5

cdtA, cdtB,

انلیی یالییدهای مییورد آزمییایش بیییانگر آلییودگی

در د شای تیری عوامیل سیدت ردییابی شیده بودنید .در

بیشییتر بییه یمایلوبییایترژژونی  ۱5/۳5در یید) یییه در

ایییی ملال یییه ،در  1۱ایزولیییه یمایلوبیییایترژژونی یییدا

مقایسیییه بیییا آلیییودگی بیییه یمایلوبیییایتریولی 21/۱

شییده از گوشییت طیییور ،تنهییا ژن  iamردیییابی نشیید و در

در یید) اخییته آمییاری م نیییداری را نش یان میییدهیید.

 ۹۱سییویه یمایلوبییایتریولی ییدا شییده از گوشییت مییرغ

ای در سالی اسیت ییه در ملال یه بیر روی گوشیت خیام

تنهییا  1ژن  cdtB, cdtC, iam, recRردیییابی شییدند

نیمنیییه گوشیییتی  11در ییید مییییزان آلیییودگی بسییییار

 )۳یه با ملال ه ساشر همراستا است.
 Wieczorekو  ،)2331 Osekفراوانیییییی سریییییور

باالیی را داشته است .)21
همان طور ییه در یدول شیماره  1دییده مییشیود،

ژن  iamدر ایزولییییییههییییییای یمایلوبییییییایترژژونی و

تمییییام  11ایزولییییه مییییورد ملال ییییه دارای مقاومییییت

یمایلوبییایتریولی ییدا شییده از گوشییت مییرغ را بییه

آنتییییبییییوتیکی ندگانیییه هسیییتند و در  2۱ایزولیییه

ترتی  ۹1و  21در د گزارش یردند .)2۱

یمایلوبییایتریولی ،بیشییتری مقاومییت آنتیییبیییوتیکی

 )2313 Wieczorekدر ملال ییهای دیگییر ،فراوانییی

 ۳۱/15در یییید) و

سرییور ژن  iamدر ایزولییههییای یمایلوبییایترژژونی ییدا

یمتیییری مییییزان مربیییوا بیییه یلرامفینیکیییل 1/۱۳

شیییده از گوشیییت میییرغ را م یییادل  133در ییید و در

مربییییوا بییییه استرپتومایسییییی

... تعیین الگوی عوامل حدت و مقاومت

1318 بهار و تابستان/1 شماره/2 نشریه تازهها در میکروبشناسی دامپزشکی دوره

23

نشیییانگر م یییر بیییی روییییه آنتیبیوتییییک بیییه وییییته

 در ییید15 سیییویههیییای یمایلوبیییایتریولی م یییادل

آنتیبیوتیییکهییای نیییر مدییاز ن یییر یلرامفنیکییل در

.)21 گزارش یرد

یین ت پییرورش طیییور در یشییور اسییت لییذا تو یییه

آلییودگی بییاالی یالیید نیمنییههای گوشییتی یشییتار

میییگییردد یییه ا ییول بهداشییتی در طییول خییی یشییتار

شییده در یشییتارگاههییای اسییتان هارمیییال و بلتیییاری

مرغ و فروشیگاههیای عرشیه گوشیت میرغ رعاییت گیردد

بییه یمایلوبییایتر و خ و یاً دو گونییه یمایلوبییایترژژونی

و م ر آنتیبیوتییک فقیی زییر ن یر دامازشیک فیارم و

و یمایلوبایتریولی نشیانگر خلیر بیالقوه یالید در انتقیال

.بر اساو نتیده آنتیبیوگرام اندام شود

 از طرفییی شیییو بییاالی،آلییودگی بییه انسییان میییباشیید
،مقاومیییت آنتیبییییوتیکی در ایزولیییههیییای یییدا شیییده
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Summary
The aim of this study was to determine the prevalence of liver contamination in broiler chickens slaughtered
in Chaharmahal va Bakhtiari Province in two species of Campylobacter jejuni and Campylobacter coli and to
investigate the virulence and antibiotic resistance of isolated strains. In this study, 186 liver samples from broiler
chickens slaughtered in the slaughterhouses of the province were randomly collected. After the isolation of Campylobacter by microbial culture, for definitive confirmation of Campylobacter in isolated strains and definitive
differentiation of Campylobacter jejuni and Campylobacter coli, the detection of 16SrRNA, mapA and ceuE genes
was performed by PCR method. Antibiotic resistance pattern and distribution of virulence factors were evaluated.
Of the 186 liver samples collected, 94 samples (50.53%) were infected with Campylobacter species, of which 62
cases were infected with Campylobacter jejuni (65.95%), 26 infected samples were Campylobacter coli (27.6% )
and 11 samples were contaminated with both species (6.45%). All virulence genes except the iam gene were
present in Campylobacter jejuni isolates, and in Campylobacter coli strains only 5 cdtA, cdtB, cdtC, ima and racR
genes were detected. All of the 88 isolates studied had multiple antibiotic resistance and in 26 isolates of Campylobacter coli, the highest antibiotic resistance was observed for streptomycin (96.15%) and the lowest was chloramphenicol (7.69%). In Campylobacter jejuni strains, the highest and lowest antibiotic resistance levels belonged
to the two antibiotics ciprofloxacin (72.58%) and erythromycin (4.83%), respectively. High prevalence of Campylobacter jejuni and Campylobacter coli in broiler chickens slaughtered in Chaharmahal va Bakhtiari slaughterhouses and high antibiotic resistance of these isolates indicate a potential risk of liver contamination in human
transmission.
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