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شماره1،ويژهنامه1
مجلهتحقيقاتآزمايشگاهىدامپزشكى،دوره4،

جدا هاى  سويه  در  بيوتيكى  آنتى  مقاومت  سيماى  بررسى 
شده از الشه هاى طيور شهرستان سمنان

دامغانيان3 نگار عالى3، سارا روزبهان3، بهنام مومنى2، عباس كفشدوزان1*، خاطره

روند به باتوجه است. شده طيور در باكتريايى هاى بيمارى جمله از متعدد بيماريهاى بروز باعث طيور پرورش خاص طبيعت هدف: و مقدمه
موجود باكتريهاى حساسيت و مقاومت مطالعه اين در بيوتيكى آنتى هاى مقاومت افزون روز وشيوع ها بيوتيك آنتى مصرف گسترش به رو
گروههاى ساير گليكوزيدها-كينولنهاو ها-امينو سيلين ها-امينوپنى سايكلين تترا ازگروه بيوتيكهايى آنتى به سمنان طيورشهرستان الشه در

گرفت. قرار بررسى مورد رايج بيوتيكى انتى
ازمايشگاه به كه عفونت مختلف موارد از شده جدا باكترى نمونه 230 تعداد بيوتيكى آنتى مقاومت سيماى مطالعه اين كار:در روش و مواد
اساس قطر بر روش اين در گرفت. قرار بررسى مورد Kirby bauer روش با بودند كرده مراجعه سمنان شهرستان سطح دامپزشكى هاى
گرفت. نتايج قرار زياد حساسيت با و حساس حساس, نيمه مقاوم, گروه در نظر مورد باكترى باكترى, هر در شده ايجاد حساسيت ى هاله

گرفت. قرار تحليل و تجزيه مورد نرمال توزيع در anova روش sas,با امارى آناليز افزار نرم توسط حاصل
وجود فوزباك بيوتيك آنتى به نسبت شده جدا هاى باكترى حساسيت بيشترين دهد، مى نشان بررسى اين از حاصل هاى يافته : نتايج
هاى بيوتيك آنتى به نيز مقاومت بيشترين بررسى اين دارند..در قرار سوم و دوم مقام در ترتيب به سولتريم و فلورفنيكول درصد) دارد(48.8

گرديد. درصد)گزارش 100) اريترومايسين و ,فلومكوئين سايكلين تترا ,اكسى جنتامايسين سيلين, آمپى
گرم باكترى بر موثر قوى سيد باكترى يك بيوتيك آنتى است.اين فسفومايسين موثره ماده با الطيف وسيع بيوتيك آنتى يك فوزباك  بحث:

گرفته  قرار مصرف مورد تازگى به بيوتيك آنتى اين انجائيكه كند.از مى جلوگيرى ها باكترى ى ديواره سنتز از كه است منفى گرم و مثبت
از پيشگيرى جهت شود مى توصيه لذا كند. مى عمل موثرتر گذرد مى انها مصرف از مديدى مدت كه ها بيوتيك آنتى ساير به نسبت است
سينرژيست هاى بيوتيك آنتى همراه به كمتر دوز با وترجيحا شود پرهيز آن مورد بى و رويه بى مصرف از بيوتيك, آنتى اين به مقاومت بروز
باكترى ممكن دارندو قرار ها ترانسيوزون يا ها پالسميد روى بر عمدتا دارويى مقاومت هاى فاكتور اينكه به توجه با شود.همچنين مصرف
هاى مختلف زمان و مناطق در مقاومت الگوى بررسى بنابراين بدهد، دست از يا و كرده كسب را جديدى فاكتور مختلف شرايط در است

رسد. مى نظر به ضرورى مناسب هاى سياست اخذ جهت

شهرستان طيور بيوتيكى،الشه آنتى ،مقاومت بيوگرام آنتى كليدى: هاى واژه

سمنان، دانشگاه دامپزشكى دانشكده ميكروبيولوژى بخش استاديار .1

خصوصى بخش 2.دامپزشك

سمنان دانشگاه دامپزشكى دانشكده دامپزشكى دانشجوى . 3

kkafshdouzan@yahoo.com مسؤول: *نويسنده
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,يكى بيستم قرن در ها بيوتيك انتى جمله از ميكروبى ضد مواد كشف
بسيارى توانست ان از جستن يارى با بشر كه است شگرفى ترقيات از
آورد. در كنترل تحت يا و كند سركوب را واگيردار هاى بيمارى از
از بعضى شدند متوجه دانشمندان كه نكشيد طول زيادى مدت اما
امروز چه اند.اگر شده مقاوم مذكور داروهاى به ,نسبت ها ميكروب
بيشترى حساسيت كه جديد داروهاى كنندتا مى تالش دانشمندان
باكترى ها ها, تالش اين موازات به اما كنند عرضه بازار به دارند
برآمده ها بيوتيك آنتى اثر فراراز براى تغييراتى ايجاد درصدد نيز
براى كه هستند اى زنده موجودات ها ميكروارگانيسم كه اند.چرا
پيرامون هاى ناسازگارى به نسبت و كنند مى تالش خود بقا
زندگى به بتوانند تا دهند مى نشان سازگارى جهت در ,واكنشى
بخش) تاج دكتر ، عمومى شناسى باكترى ). دهند. ادامه خود
از پيشگيرى نظير مختلف داليل به طيور صنعتى پرورش در امروزه
آنتى از عفونت درمان و رشد تحريك باكتريايى, ثانويه هاى عفونت
آنجاييكه از شود. مى استفاده زيادى ميزان به مختلف هاى بيوتيك
بدون و سرانه خود صورت به عمدتا ها بيوتيك آنتى اين مصرف
روز به بيوتيكى انتى هاى مقاومت بروز باشد مى دامپزشك تجويز
عمده سهم طيور, صنعت اينكه به توجه است.با گسترش حال در روز
در مرغ تخم و گوشت نظير ارزشى با پروتئينى منابع تامين در اى
اهميت از ها فراورده اين سالمت كند مى ايفا انسانى هاى جمعيت
و تخم طيور گوشت دهد مى نشان تحقيقات است. برخوردار بسيارى
آنتى نظير داروها انواع زياد بسيار مقادير حاوى است ممكن آنها
منتقل مى انسان به غذايى ى زنجيره طريق از كه باشد ها بيوتيك
موجب طرف يك از بيوتيكى آنتى هاى مقاومت بروز اين بنابر شود.
واز شده طيور صنعت به زياد هاى خسارت تحميل و درمان شكست
به جمعيت بيوتيكى آنتى هاى مقاومت انتقال موجب ديگر طرف

شود. مى ان بالتبع زياد بسيار وعوارض انسانى هاى
آنتى مقاومت الگوى بررسى با شود مى تالش مطالعه اين در
داده ارجاع طيور هاى الشه از شده جدا هاى باكترى بيوتيكى
از يكى كه سمنان شهرستان دامپزشكى ازمايشگاههاى به شده
شود مى محسوب كشور طيور پرورش صنعت مهم هاى قطب
مديريتى اقدامات تا گرديده معرفى مناسب هاى بيوتيك آنتى
صورت ذيربط مراجع سوى از ها آن بهينه مصرف جهت الزم
آيد. عمل به جلوگيرى ها مقاومت بيشتر گسترش از و گرفته

نمونه: آورى جمع كار: روش و مواد
به كه  طيور ى الشه نمونه سى و دويست ماه شش مدت طى
بودند كرده مراجعه سمنان شهرستان دامپزشكى هاى آزمايشگاه

گرفتند. قرار بررسى مورد
شناسى: باكترى كشت

توسط قلب, هر سطح سوزاندن از ,پس ميكروبيولوژى آزمايشگاه در
خون از استريل, پالتين آنس يك ى وسيله به , داغ اسكالپل تيغ
بصورت خطى ها نمونه از كدام هر و شده نمونه اخذ به ,اقدام قلب

گرديد. كشت آگار بالد محيط در
دارويى: مقاومت تعيين

آنتى داروهاى به نسبت شده جدا باكترى حساسيت تعيين جهت
انتشار باكتريايى حساسيت آزمايش كيفى روش رايج, باكتريال
قرار استفاده مورد Kirby-bauer استاندارد روش به ديسك
آگاردار محيط روى بر بيوتيك آنتى انتشار اساس بر روش گرفت.اين
است. استوار حركت ى محوطه در حساس باكترى رشد از ممانعت و
منظور اين جهت muller-hinton agar كشت محيط از

از: بودند عبارت باكتريال آنتى عامل 17 شد. استفاده
lincospection ,Florfenicol ,
Enro!oxacin,Di!oxacin , Doxycyline
,Tetracycline,oxytetracycline, chlortet-
racycline, sultrim(Sd+TMP) ,Flumequne
,Neomycine , Erythromycin, Colistin
,Ampicillin,Gentamycin,Fosbac
باكترى هر از (Mcfarland)فارلند مك نيم لوله معادل غلظت
هاى ديسك روش اين در شد. منتقل هينتون مولر محيط به و تهيه
بودند معين غلظت با مختلف هاى بيوتيك آنتى حاوى كه كاغذى
داده قرار كشت محيط روى بر ها ديسك گرفت. قرار استفاده مورد
كرده نفوذ خود اطراف آگار در ديسك در موجود بيوتيك شدند.آنتى
، شده آزمايش مورد ميكروب رشد مانع بودن، حساس صورت در و
هاله قطر گيرى اندازه با شود. مى ايجاد ديسك اطراف در اى هاله
استاندارد ملى كميته راهنماى و استاندارد جداول با آن ى مقايسه و
عناوين تحت نظر مورد نمونه (NCCLS) بالينى آزمايشگاهى
حساس(sensitive)،نيمه ،(ultra sensitive)حساس فوق
پايان نتايج گرديد.در گزارش مقاوم يا و (intermediate)حساس
در anova روش با sas9.2 امارى اناليز افزار نرم توسط حاصل

گرفت. قرار تحليل و تجزيه مورد نرمال توزيع

مقدمه
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نتايج:
حساسيت بيشترين  دهد مى نشان بررسى اين از حاصل نتايج
بيوتيك آنتى  به نسبت بهار فصل در شده جدا هاى باكترى
بيوتيك آنتى  به نسبت ترتيب به وسپس درصد) فوزباك(48.8
ى ماهه دارد.درسه وجود كليستين و سولتريم و فلورفنيكول هاى
سيلين, آمپى هاى بيوتيك آنتى به مقاومت بيشترين سال نخست
و فلومكوئين , سايكلين تترا اكسى سايكلين تترا , جنتامايسين
(1 ى  شماره گرديد.(جدول درصد)گزارش 100) اريترومايسين
ماههىاول سه با مشابه نتايجىتقريبا نيز ماههىدومسال91 سه در
100 مقاومت با هاى بيوتيك آنتى بر عالوه همچنين گرديد. مشاهده
Neo-وLincospectionدرصددرفصلبهار،آنتىبيوتيكهاى
ى2) شماره نمودند.(جدول ايجاد درصدى مقاومت100 mycinنيز
آنتى تعدد همچنين و بررسى مورد هاى نمونه زياد تعداد به توجه با
گرديد. حاصل متنوعى مقاومتى الگوهاى مطالعه، مورد هاى بيوتيك

بحث:
ايران جهت جمله از جهان, مختلف نقاط در اى گسترده مطالعات
عفونت از  شده جدا مختلف هاى سويه مقاومت الگوى تعيين
الگوى حاضر ى مطالعه است.در گرفته صورت طيور متنوع هاى
عفونت موارد  از شده جدا هاى باكترى بيوتيكى آنتى مقاومت
دامپزشكى ازمايشگاههاى به شده داده ارجاع هاى الشه در
اين از حاصل گرفت.نتايج قرار بررسى مورد سمنان شهرستان
صنعت درمانى  و بهداشتى ريزيهاى برنامه در تواند مى مطالعه
گيرد. قرار بخش اين گزاران سياست ى استفاده مورد طيور
و متفاوت زمانى مقاطع و مختلف مناطق در دارويى مقاومت الگوى
ناشى احتماال تفاوت, باشد.اين متفاوت است ممكن ناحيه يك در حتى
است. باكتريال آنتى كيبات تر مصرف تداوم و ميزان نوع, در تفاوت از
مفيد نشانگر  يك باكتريايى مقاومت الگوى وجود اين با
آيد. مى شمار به منطقه يك باكتريايى هاى جدايه براى
سه به  مربوط شده مشاهده حساسيت بيشترين مطالعه, اين در
صورت مطالعه بود.در سولتريم و فلورفنيكل فوزباك, بيوتيك انتى
گوشتى طيور هاى الشه كه نيز همكاران و رجائيان توسط گرفته
حساسيت بيشترين  دادند قرار بررسى مورد را شيراز اطراف
( 1387 همكاران و شد.(رجائيان گزارش كلرامفنيكل به نسبت
و ريبوزوم 50s واحد تحت به اتصال با فلورامفنيكل و كلرامفنيكل
شوند مى ها باكترى رشد از مانع سازى پروتئين از برگشت ممانعتقابل

شوند مى ها باكترى رشد از مانع سازى پروتئين از برگشت قابل
(باكترشناسىعمومى،دكترتاجبخش).اينآنتىبيوتيكبرطيفوسيعى
هموفيلوس و كالميديا ,ريكتزيا, منفى گرم مثبت, گرم هاى باكتر از
بخش) تاج دكتر ، عمومى شناسى باكترى ). است. موثر انفوالنزا
هاى جدايه ميكروبى مقاومت الگوى شد اشاره كه همانطور اگرچه
نتايج اما  باشد متفاوت يكديگر با است ممكن مختلف مناطق
دارد. مطابقت حدى تا نامبردگان نتايج با حاضر مطالعه از حاصل
سال در همكاران و رجائيان توسط كه ديگرى مشابه مطالعه در
هاى جوجه در متداول باكتريايى عوامل از برخى روى بر 1382
به نسبت  مقاومت بيشترين گرفت صورت شيراز اطراف گوشتى
گزارش شد مايسين جنتا به نسبت مقاومت كمترين و سيلين پنى
مبنى فوق  مطالب صحت يافته اين .(1382 وهمكاران (رجاييان
كند. مى تاييد را مختلف هاى زمان در مقاومت الگوى تفاوت بر
فسفومايسين موثره ماده با الطيف وسيع بيوتيك آنتى يك فوزباك
باكترى بر موثر قوى سيد باكترى يك بيوتيك آنتى اين است.
باكترى ى ديواره سنتز از كه است منفى گرم و مثبت گرم
تازگى به بيوتيك آنتى اين آنجائيكه كند.از مى جلوگيرى ها
ها بيوتيك  آنتى ساير به نسبت است گرفته قرار مصرف مورد
كند. مى عمل موثرتر گذرد مى انها مصرف از مديدى مدت كه
آنتى اين به مقاومت بروز از پيشگيرى جهت شود مى توصيه لذا
وترجيحا با شود پرهيز ان مورد بى و رويه بى مصرف از بيوتيك,
شود. مصرف سينرژيست هاى بيوتيك آنتى همراه به كمتر دوز
ترانسيوزون يا ها پالسميد روى بر عمدتا دارويى مقاومت هاى فاكتور
جديدى فاكتور مختلف شرايط در است ممكن باكترى دارندو قرار ها
مقاومت الگوى بررسى بدهد.بنابراين دست از يا و كرده كسب را
مناسب هاى  سياست اخذ جهت مختلف هاى زمان و مناطق در
همچنين با نژاد1388). وعلى (خوشخو رسد مى نظر به ضرورى
توصيه بيوتيكى آنتى هاى مقاومت گسترش به رو روند به توجه
استفاده نظير بهداشت و تغذيه مناسب اصول رعايت با شود مى
سالم، ى جوجه انتخاب مانند: مناسب مديريتى هاى شيوه از
مبتال هاى  جوجه سازى معدوم بستر، بهسازى مناسب، تغذيه
واكسيناسيون وهمچنين فارم به بيمارى ورود از جلوگيرى و
زيادى حد تا طيور هاى بيمارى به ابتال از توان مى موقع به
شده كاسته مختلف هاى بيوتيك اآنتى مصرف از تا كرد جلوگيرى
برداريم. گام بيوتيك آنتى بدون هاى فرآورده توليد سمت به و
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جدول1: ميزان حساسيت (درصد) نمونه ها  به آنتى بيوتيك هاى مختلف  در فصل بهار

بهار حساس فوق حساس حساس نيمه مقاوم

Lin 6.25 0 0 93.75

Flo 38.1 6.1 6.2 49.6

Enro 1.1 16.0 15.6 67.3

Dif 5.3 10.2 6.1 78.3

Doxy 10.6 1.9 7.1 80.4

Tetra 0 1.1 0 98.9

oxy 0 0 0 100

chlo 0 2.3 4.2 93.5

sult 33.0 4.2 0.8 62.0

 u 0 0 0 100

neo 6.2 0 1.6 92.2

ery 0 0 0 100

coli 22.9 57.3 0 19.8

ampi 0 0 0 100

genta 0 0 0 100

fosb 48.9 0 0 51.1

نمودار1: ميزان پاسخ فوق حساس نمونه ها به آنتى بيوتيك ها در فصل بهار
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نمودار شماره 2: ميزان پاسخ مقاوم نمونه ها به آنتى بيوتيك ها در فصل بهار

ها به آنتى بيوتيك هاى مختلف در فصل تابستان نمونه (درصد) حساسيت ميزان :2 جدول شماره

بهار حساس فوق حساس حساس نيمه مقاوم

Lin 0 0 0 100

Flo 20.7 1.7 2.4 75.2

Enro 1.1 20.7 11.7 66.5

Dif 1.2 12.7 22.6 6305

Doxy 5.6 701 0 87.3

Tetra 0 0 0 100

oxy 0 0 0 100

chlo 0 5.6 4.8 89.6

sult 43.7 0 0 56.3

 u 0 0 0.8 99.2

neo 0 0 0 100

ery 0 0 0 100

coli 12.4 34.8 0 52.8

ampi 0 0 0 100

genta 0 0 0 100

fosb 48.0 6.9 4.8 40.3
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نمودار شماره 3: درصد پاسخ فوق حساس نمونه ها به آنتى بيوتيك ها در فصل تابستان

نمودار شماره 4: درصد پاسخ مقاوم نمونه ها به آنتى بيوتيك ها در فصل تابستان
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Kpxguvkicvkqp qh tgukuvcpeg rtqhkng kp uqog uvtckpu kuqncvgf htqo
rqwnvt{ ectecuugu kp Ugopcp

Cduvtcev

The specific nature of poultry nurture, causes to several bacterial diseases and increased application of

antibacterial agents, followed by outbreak of antibacterial resistance. the aim of this study is determi-

nation of resistance profile in some strains isolated from poultry carcasses in Semnan.

Materials and methods: in this study the profile of 230 samples isolated from poultry septicemic car-

casses referred to veterinary laboratories in semnan were investigated by Kirby Bauer method. Accord-

ing to this method each bacterium classified in to resistant, semi sensitive, sensitive and high sensitive

group.

Results: the results of this study showed ,more isolates(48.8 %) are sensitive to Fosbac and all isolates

are resistance to Ampicilin, Gentamycin and Oxy tetracycline.

Conclusion: Fosbac is a wide spectrum antibiotic based on phosphomycin that inhibits cell wall synthe-

sis. since this antibiotic have applied recently, most of isolates are sensitive. Because of most of resis-

tance factors specially in gram negative bacteria possess with plasmids and it can transferred between

bacteria, the profile of resistance is variable in different regions, so its nessecery to be developed a good

policy in use of aniibiotics.
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