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  چکیده 
 پاتوژن عنوان بهکه  است کمپیلوباکتریاسه ةخانواد جنس از نیتر جیرا يبوتزلر آرکوباکتر

و تعیین  . هدف از این مطالعه جداسازي، شناساییاست شده شناخته نوظهور و زئونوز
هایی است که  بیوتیک نسبت به آنتی آرکوباکتر بوتزلري هاي حساسیت ضدمیکروبی سویه

نمونه از  297 ،رو  ازاینشود.  ی در انسان و حیوانات استفاده میهاي عفون بیماريدر درمان 
هاي مشکوك با  لنیکُ آوري شد. شهرستان تنکابن جمعهاي  کشتارگاه مرغ در ۀالش

اي  استفاده از تست بیوشیمیایی جداسازي و شناسایی شدند و از تکنیک واکنش زنجیره
الگوي مقاومت  .استفاده شدوتیپی تنتایج فد تأیی و 16SrRNA ژن براي تکثیر مراز پلی

بیوتیک به روش دیسک دیفیوژن و  آنتی 16نسبت به  آرکوباکتر بوتزلريبیوتیکی  آنتی
ها نسبت به تتراسایکلین، اریترومایسین و  رشد سویه ةحداقل غلظت مهارکنندتعیین 

جداسازي و  ۀسوی 36از  تعیین گردید. اي سازي لوله رقت جنتامایسین به روش
 و درصد 100 سیلین ، آمپیدرصد 100 سیلین به پنی نسبت ها تمامی جدایهشده،  شناسایی

و همچنین میزان مقاومت به مقاومت نشان دادند  درصد 100 اگزاسیلین
، نالیدیکسیک درصد 4/94، سیپروفلوکساسین درصد 4/94متوپریم/سولفامتوکسازول  تري
ارزیابی  درصد 6/80 سیلین و آموکسی درصد 7/91 ، آزیترومایسیندرصد 7/91 اسید

 درصد 100 ها نسبت به جنتامایسین شده، تمامی ایزوله آزمایش ۀجدای 36 گردید. از
 128≥حداقل غلظت مهارکنندگیداراي ها  سویه درصد 72اند.  حساسیت نشان داده

نسبت  )لیتر  میکروژول بر میلی( 256≥حداقل غلظت کشندگی و )لیتر  میکروژول بر میلی(
 مقاومت دارویی چندگانهۀ سوی 10 تعداد ین بودند. همچنینلبیوتیک تتراسایک آنتی به
است.  بوده )درصد 66/66( مقاومت دارویی گسترده ۀسوی 24 و تعداد )درصد 77/27(

و شیوع باالي هاي مرغ  را در الشه آرکوباکتر بوتزلريوجود  تحقیق حاضر،هاي  یافته
  .دادن هاي مختلف را در این ناحیه نشا بیوتیک مقاومت ضدمیکروبی نسبت به آنتی

  19/11/1400تاریخ دریافت: 
  29/01/1401تاریخ بازنگري: 
  31/01/1401تاریخ پذیرش: 

  04/02/1401تاریخ انتشار برخط: 
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  حداقل غلظت مهارکنندة رشد
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  مقدمه
هاي شبه  ارگانیسم 1آرکوباکتراعضاي جنس 

                                                
1 Arcobacter 

 خانوادة جز آرکوباکترکمپیلوباکتریایی هستند. جنس 
معرفی 3پروتئو باکتریا ردة اپسیلون 2کمپیلوباکتریاسه

                                                
2 Campylobacteraceae 
3 Epsilobacteria group 
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 & ,Giacometti et al., 2015; Iwu, Ekundayo( شدند
Okoh, 2021; Petersen, Harrington, Kortegaard, & 

On, 2007( . بدون هاي  باسیل ،آرکوباکتراعضاي جنس
اي،  اسپور، مارپیچی شکل، گرم منفی، خمیده به شکل میله

s 5/0میکرومتر و طول  9/0تا  2/0(عرض  فرم یا مارپیچی 
منفرد قطبی، بدون غالف  ةمیکرومتر) متحرك با تاژ 3تا 

. )Gilbert, Duim, Zomer, & Wagenaar, 2019( هستند
تا  15دماي بین  توانایی رشد در حضور اکسیژن اتمسفري و

متمایز  کمپیلوباکتررا از  آرکوباکترگراد  سانتیۀ درج 25
 & ,Brückner et al., 2020; Zhang, Alter( ساخته است

Gölz, 2019( . شناسایی شد آرکوباکترجنس  36تا به امروز 
)Kim et al., 2019( هاي متنوع، غذاها که از میزبان )Noto 

et al., 2018( و منابع مختلف محیطی مانند فاضالب 
)Fisher, Levican, Figueras, & McLellan, 2014; Šilha, 

Pejchalová, & Šilhová, 2017( ها نهرها و رودخانه 
)Laishram, Rathlavath, Lekshmi, Kumar, & Nayak, 

 ,Ertas, Dogruer( ی و آب شهريآب آشامیدن، )2016
Gonulalan, Guner, & Ulger, 2010; Ghaju Shrestha, 
Tanaka, Sherchand, & Haramoto, 2019; Jalava et al., 

 هاي مختلف بالینی جداشده از انسان و حیوان نمونه، )2014
)Adam et al., 2014; Adesiji, Coker, & Oloke, 2011( 

-Bogantes, Fallas-Padilla, Rodriguez( طیور
Rodriguez, Jaramillo, & Echandi, 2015; Talay, 
Molva, & Atabay, 2016; Verma, Joshi, Rathore, & 

Mohan, 2015( اند جداسازي شده.   
اي  هاي اخیر اهمیت فزاینده در سال آرکوباکتر جنس

 ةعنوان عامل بالقو یافته است، چرا که اعضاي آن به
 ,Ho( شود درنظرگرفته میاي  زاي روده بیماريزئونوتیک و 

Lipman, & Gaastra, 2008; Snelling, Matsuda, 
Moore, & Dooley, 2006(آرکوباکتر هاي . تعدادي از گونه 

اند و  در مدفوع بیماران سالم یا مبتالبه اسهال جدا شده
 هستند 2و پریتونیت 1باکتریمی و اندوکاردیت بارةمعموالً در

)Kayman et al., 2012( .عنوان  به 3آرکوباکتر بوتزلري
ترین گونه براي سالمت انسان از سوي کمیسیون  خطرناك
عنوان  به تازگی بهو  4هاي میکروبیولوژي مواد غذایی شاخص
 مهم زئونوتیک شناسایی و معرفی شده است يزا بیماري

)Ramees et al., 2017(.  

                                                
1 Endocarditis 
2 Peritonitis 
3 Arcobacter butzelri 
4 International Commission Microbiology for Food  

یک عامل  آرکوباکترهاي  نشان داده شده است که سویه
اي بسیار مهم است که موردتوجه محققان  زاي روده بیماري

 & ,Arias, Cid( متعددي در سراسر جهان قرار گرفته است
Fernandéz, 2011; Chieffi, Fanelli, & Fusco, 2020; 

Pasticci et al., 2011( .افزایش تعداد  این امر منجربه
زا  عامل بیمارياین مورد  تحقیقاتی منتشرشده در هاي همقال

 & Çelik( منابع مختلف محیطی شده استبا و ارتباط آن 

Otlu, 2020; Fanelli et al., 2019; Noto et al., 2018( .
زاي  در بین عوامل بیماري ها بیوتیک شیوع مقاومت به آنتی

هاي اخیر افزایش یافته  از منابع محیطی طی دهه منتقله
ها در  بیوتیک مداوم از آنتی ةاستفاد. )Rahimi, 2014( است

 کند هاي مقاوم می را مستعد ابتالبه سویه حیوانات، آنها
)Isidro et al., 2020( .مانند سایر  عفونت آرکوباکتریایی

حیوانات است که ین انسان و هاي نوظهور مشترك ب بیماري
حد  از  بیش ةدلیل استفاد بیوتیکی به ها مقاومت آنتیدر آن

 هاي مقاوم گونه مواد ضدمیکروبی گزارش شده است.
تواند ازطریق بلع مستقیم غذاي آلوده یا تماس  میآرکوباکتر 

آلودگی مواد غذایی به  شود. با حیوانات به انسان منتقل 
توانند تهدید بزرگی  میبیوتیک  هاي مقاوم به آنتی باکتري

مقاومت  ةکنندمت عمومی باشند. زیرا عوامل ایجادبراي سال
زا منتقل  هاي بیماري تواند به سایر باکتري بیوتیکی می آنتی

 به شدتهاي باکتریایی را  طور بالقوه درمان عفونت شود و به
ها اغلب  بیوتیک آنتی. )Shah et al., 2013( اندازد خطر می  به
شناخته  20هاي موجود در قرن  عنوان یکی از شگفتی به

ها  احتمالی مقاومت توسط این میکروب ۀشوند. توسع می
 انداخته است خطر  مزایاي عوامل ضدمیکروبی را به

)Davies & Davies, 2010( .  
و تعیین  هدف از این مطالعه جداسازي، شناسایی

نسبت  آرکوباکتر بوتزلري هاي حساسیت ضدمیکروبی سویه
هاي عفونی  هایی است که در درمان بیماري بیوتیک به آنتی

  شود.  یدر انسان و حیوانات استفاده م
 

  ها مواد و روش
  آوري نمونه جمع

هاي مرغ  الشهاز  آرکوباکتربوتزلريمنظور جداسازي  به
فصول  نمونه در 297تعداد  کشتارگاه در شهرستان تنکابن

هاي  آوري شد. نمونه جمع 1399سال  مختلف
شده در ظروف استریل در کنار یخ به آزمایشگاه  آوري جمع



 85                                       ... جداشده از الشۀ مرغ آرکوباکتر بوتزلريجداسازي، شناسایی و تعیین حساسیت ضدمیکروبی                         پورعباسقلی و همکاران   

موردبررسی  آرکوباکتر بوتزلريمنظور شناسایی  منتقل و به
  قرار گرفتند.

  
هاي  باکتري از نمونه شناسایی و روش جداسازي

  شده آوري جمع
هاي حاوي محیط کشت  ها به لوله پس از انتقال نمونه
(ممرت، ساعت در انکوباتور  24-48پریستون، به مدت 

گذاري  خانه گراد گرم سانتی ۀدرج 25با دماي ساخت آلمان) 
رشدیافته  هاي ز گذشت زمان موردنظر از باکتريپس ا. شد

، ساخت (مرك 1کمپ آگار با کمک لوپ استریل روي محیط
شده که  شده با خون گوسفند دفیبرینه لمان)، غنیساخت آ

 2ونکومایسین هایی مانند  بیوتیک حاوي آنتی
، لیتر میلی/گرم میلی 05/0میکسین  ، پلیلیتر میلی/گرم میلی
بود، کشت خطی صورت  لیتر میلی/گرم میلی 1 متوپریم تري

 25هاي کشت در داخل انکوباتور  پذیرفت. سپس محیط
داده شد. پس  ارساعت قر 24- 72به مدت  گراد ۀ سانتیدرج
 ها جهت شناسایی گذاري پلیت خانه زمانی گرم ةدوراز 

ها موردارزیابی قرار گرفتند. روي محیط کشت آرکوباکتر
به شکل محدب، صاف، شفاف، بدون لنی باکتري پایه، کُ

لنی مشکوك عنوان کُ همتر ب میلی 4- 2 ةرنگ تا کرم به انداز
ها جهت شناسایی  لنیدر نظر گرفته شد. این کُ آرکوباکتر به

آمیزي  ها موردآزمایش میکروبی مانند رنگآرکوباکتر ۀاولی
هاي کاتاالز، اکسیداز و تخمیر قند گلوکز و  گرم، تست

گرم  ةهاي خمید باسیل ةبا مشاهد حرکت قرار گرفتند.
شدن تست تخمیر  منفی، متحرك، اکسیداز مثبت و منفی

توان تا حدود بسیار زیادي به جداسازي و  قند گلوکز، می
 ,Baserisalehi( مطمئن شد رکوباکترشناسایی جنس آ

Bahador, & Kapadnis, 2004( .هاي  بعد از تست ۀدر مرحل
 Onو  Atabay ،Corry ۀوسیل شده به فنوتیپی معرفی

آز، رشد در دماي  ةهاي تولید اور که شامل تست )1998(
و رشد در  2گراد و شرایط میکروآئروفیلیک سانتی ۀدرج 37
  بود، استفاده گردید. 3آگار  کانگی مک

  
  )4PCR(تأیید نتایج کشت با تکنیک 

(شرکت کیاژن  کیتابتدا با استفاده از  PCRمنظور انجام  به
هاي  لنیاز کُ DNAاستخراج ) ، ساخت ایرانطب صدرا

                                                
1 CAMP agar 
2 Microaerophiles 
3.MacConkey agar 
4 Polymerase chain reaction 

جذب نوري  DNA. براي تأیید استخراج شد انجامموردنظر 
 ومتردستگاه بیوفت ۀوسیل نانومتر به 280و 260 ةدر محدود
ها در دماي  نمونه آلمان) بررسی و مابقی، ساخت (اپندروف

منظور اجراي روند  قرار داده شد. به گراد سانتی ۀدرج - 20
PCR  ژن  منظور تکثیر هب 6پسروو  5پیشروپرایمرهاي

16SrRNA  توسط شرکت  آرکوباکتر بوتزلرياختصاصی
). 1 جدول( شدنمارك) آماده داساخت تاگ کپنهاگن (

 ةشد استخراج DNAمیکرولیتر  5 مخلوط واکنش شامل:
، ساخت (تاکارا مخلوط واکنشمیکرولیتر  10باکتري، 

میکرولیتر پرایمر  1فوروارد، میکرولیتر پرایمر  1ژاپن)، 
مقطر استریل را در یک  میکرولیتر آب 3ریورس، 

میکروتیوپ ریخته، اسپین گردید و در دستگاه ترمال 
آلمان) قرار داده شد تا فرایند ، ساخت سایکلر (اپندروف

PCR مریزاسیون دستگاه  انجام شود. جهت انجام فرایند پلی
 ۀدرج 94ماي د دردقیقه  4ایکلر به مدت س  الترم

 35گراد جهت دناتوراسیون اولیه قرار داده شد. سپس  سانتی
 54ثانیه،  45گراد براي  سانتی ۀدرج 94شامل  PCRسیکل 

گراد  سانتی ۀدرج 72 و ثانیه 45گراد براي  سانتی ۀدرج
دقیقه نیز  10. در خاتمه به مدت انجام شدثانیه  90براي 

 انجام شدگراد  سانتی ۀدرج 72سازي نهایی در  عمل طویل
  ).2جدول (
  

  رآرکوباکت ژن يبرا پیشرو و پسرو يمرهایپرا یتوال - 1جدول
 طول
 قطعه

  نام پرایمر  پرایمر   5' →  3'

120
0  

AGAGATTAGCCTGTATT
GTATC  پیشرو  Arco 1 
TAGCATCCCCGCTTCGA
ATGA  پسرو  Arco 2 

  
  آرکوباکتر  ژن براي تکثیر PCRشرایط  - 2جدول 

  دقیقه 4 -راد   سانتی ۀدرج 94  تقلیب اولیه

30  
  سیکل

  ثانیه 60 - گراد  سانتی ۀدرج 94  تقلیب
  ثانیه 60 -گراد  سانتی ۀدرج 56  اتصال پرایمر

  ثانیه 90 - گراد  سانتی ۀدرج 72  سازي طویل
  دقیقه 10 - گراد سانتی ۀدرج 72  سازي نهایی طویل

  
 حساسیت ضدمیکروبیتعیین 

هاي  سویه تعیین الگوي حساسیت ضدمیکروبی منظور به

                                                
5 Forward 
6 Reverse 
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اساس برآزمون دیسک دیفیوژن  ةشدجدا آرکوباکتر بوتزلري
ستفاده ) ا1CLSI( کلینیکی و آزمایشگاهی استانداردهاي

واحد)،  10( 2سیلین بیوتیک پنی آنتی 16اساس   براینشد. 
میکروگرم)،  30( 4میکروگرم)، آمیکاسین10( 3اگزاسیلین

 25( 6سیلین میکروگرم)، آموکسی 10( 5سیلین آمپی
 10بر  20( 7سیلین/اسید کالوالنیک میکروگرم)، آموکسی
 30( 9میکروگرم)، کلرامفنیکل 30( 8میکروگرم)، سفالوتین

 11میکروگرم)، جنتامایسین 15( 10میکروگرم)، اریترومایسین
 30( 12میکروگرم)، نالیدیکسیک اسید 10( 11جنتامایسین

میکروگرم)،  300( 13میکروگرم)، نیتروفرونتوئین
 5( 15میکروگرم)، سیپروفلوکساسین 30( 14تتراسایکلین

بر  75/23( 16متوپریم سولفومتوکسازول میکروگرم)، تري
میکروگرم) جهت  15( 17آزیترومایسین میکروگرم) و 25/1

ها از  بیوتیک تمامی آنتیانجام این بررسی انتخاب شدند. 
پس از  ایران) تهیه شدند.ساخت طب ( شرکت پادتن

حداقل غلظت  آرکوباکتر بوتزلريهاي  انتخاب و غربال سویه
هاي تتراسایکلین،  بیوتیک کننده از رشد آنتی ممانعت

اي  سازي لوله رقتاریترومایسین و جنتامایسین به روش 
  تعیین گردید. CLSI براساس استانداردهاي

  
  تحلیل آماريو تجزیه

و  25 ۀنسخ SPSSافزار  هاي آماري از نرم آزمونبراي انجام 
 2021 ۀنسخ WHONETافزار  براي رسم نمودارها از نرم

  استفاده گردید.
  

  و بحثنتایج 
 ۀبر پایشده در طی فصول مختلف  آوري نمونه جمع 297از 

 12/12 بوتزلري آرکوباکتر ۀجدای 36هاي کشت  آزمون
توجه است که  قابلجداسازي و شناسایی گردید.  درصد

                                                
1 Clinical and laboratory standards  institute 
2 Penicillin 
3 Oxacilin 
4 Amicacin 
5 Ampicillin 
6 Amoxicillin 
7 Amoxicillin-clavulanic acid 
8 Cephalotin 
9 Chloramphenicol 
10 Erythromycin 
11 Gentamycin 
12 Nalidixic acid 
13 Nitrofurantoin 
14 Tetracycline 
15 Ciprofloxacin 
16 Trimethoprim/Sulfamethoxazole 
17 Azithromycin 

و درصد  50 باالترین میزان جداسازي در فصل بهار
درصد  5/5 ترین میزان جداسازي در فصل زمستان پایین
 33/8سویه  3، در تابستان درصد 50سویه  18در بهار بود. 

 2و در زمستان  درصد 11/36سویه  13، در پاییز درصد
هاي مرغ  الشهاز  بوتزلري آرکوباکتر درصد 55/5 سویه

نتایج  PCRاستفاده از تکنیک با جداسازي شد. کشتارگاه 
و  Arco1 اختصاصییید و با کمک پرایمرهاي أفنوتایپینگ ت

Arco2 تمامی )1شکل ( مشاهده شد 1200 ۀدر ناحی باند .
درصد  100 سیلین ، آمپیدرصد 100 سیلین ها به پنی جدایه

مقاوم بودند. همچنین میزان  درصد 100 اگزاسیلین و
، درصد 4/94 متوپریم/سولفامتوکسازول ه تريمقاومت ب

 7/91، نالیدیکسیک اسیددرصد 4/94سیپروفلوکساسین 
 6/80 سیلین و آموکسیدرصد  7/91 ، آزیترومایسیندرصد
شده، تمامی  آزمایش ۀجدای 36ارزیابی گردید. از  درصد
نشان  یتحساسدرصد  100 ها نسبت به جنتامایسین ایزوله

و نسبت به آمیکاسین، اریترومایسین، نیتروفرونتوئین  ندداد
را نشان دادند. درصد  1/86و  75 ،2/97ترتیب حساسیت  به

 4/94 سیلین/کالوونیک اسید آموکسی همچنین نسبت به
درصد  2/72 ، تتراسایکلیندرصد 9/88 کلرامفنیکل ،درصد

) را نشان 3جدول حساسیت ( درصد 4/71 سفالوتین و
دادند. نتایج حاصل از آزمون تعیین حداقل غلظت 

رشد تتراسایکلین در این مطالعه نشان داد که  ةمهارکنند
 از مقاومت باالیی آرکوباکتر بوتزلري درصد 72 ۀسوی 26

)128≥MIC 27وردار بودند و برخ لیتر) میکروگرم بر میلی 
نسبت به اریترومایسین مقاومت نشان نیز درصد  75 ۀسوی

  دادند.
  

  
 5/1مراز روي ژل آگارز  اي پلی نتیجۀ واکنش زنجیره -1شکل 

(کنترل مثبت) حاوي  +Cکیلوبازي،  1کش مولکولی  خط Mدرصد (
DNA  4و  3، 2، 1، آرکوباکتر بوتزلريحاصل از کشت خالص 
 )DNA(کنترل منفی) فاقد  -Cجداشده و  آرکوباکترهاي  نمونه
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  CLSI 2019هاي مختلف براساس  بوتیک در برابر آنتی آرکوباکتر بوتزلري ۀبیوتیکی در جدای الگوي مقاومت آنتی -3جدول 

  مقاوم  میانه  حساس  بیوتیک نام آنتی  بیوتیک کالس آنتی
  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

  پنی سیلین ها

  100  36  0  0  0  0  سیلین پنی
  100  36  0  0  0  0  سیلین ها آمپی

  6/80  29  4/19  7  0  0  سیلین آموکسی
  100  36  0  0  0  0  اگزاسیلین

  0  0  4/90  32  6/9  4  سیلین کالونیک اسید آموکسی  هاي بتاالکتام کننده ممانعت
هاي مسیر  کننده ممانعت

  2/97  34  8/2  2  0  0  سولفومتوکسازول- متوپرایم تري  فوالتی

  7/91  33  3/8  3  0  0  نالیدیکسیک اسید  ها کینولون
  7/91  33  5/5  2  8/2  1  سیپروفلوکساسین

  7/91  33  3/8  3  0  0  آزیترومایسین  ماکرولیدها
  78/2  1  22/22  8  75  27  اریترومایسین

  0  0  9/88  32  1/11  4  کلرامفنیکول  ها فنیکول
  66/16  6  2/72  26  14/11  4  تتراسایکلین  ها تتراسایکلین

  0  0  0  0  100  36  جنتامایسین  آمبنو گالیکوزیدها
  79/2  1  11/11  4  1/86  31  آمیکاسین

  0  0  4/71  26  6/28  10  سفالوتین  ها سفم
 برد. این دارو ممکن است انتخاب خوبی براي درمان باشد. میباکتري یا قارچ عامل عفونت را از بین کرده و  رشد را متوقف ةشد زمایشداروي آ حساس:

 این دارو ممکن است با دوز باالتر عمل کند.: میانهیا  واسطحد 
  .نخواهد بود انتخاب خوبی براي درمانو برد  باکتري یا قارچ عامل عفونت را از بین نمی کند و این دارو رشد را متوقف نمی: مقاوم

  
  مقاومت دارویی چندگانه

 1افزار هونت بیوگرام و استفاده از نرم آنتی نتایج با بررسی
 هاي سویه تعداد مشخص شد)، 4و  3 ،2 هاي شکل(

 77/27 ۀسوی 2MDR (10(مقاومت دارویی چندگانه 
 )3XDR(مقاومت دارویی گسترده  هاي سویه و تعداد درصد

 مقاومت که اي سویه 2است.  بوده درصد 66/66 ۀسوی 24
 از کالس 2تنها به  نشد، در آنها مشاهده چندگانه دارویی

 مقاومت )و ماکرولیدها ها سیلین پنی( ها بیوتیک آنتی
 در دو کالس این به مقاومت است توضیح به داشتند. الزم

  مشاهده گردید. جدایه 36 تمام
  

                                                
1 Whonet 
2 Multi Drug Resistant 
3 Extensive Drug Resistant 

  
نسبت به  آرکوباکتر بوتزلري هاي سویهمقاومت  -2شکل 

  هاي مختلف بیوتیک آنتی
)، AMXسیلین ( )، آموکسیAMPسیلین ( )، آمپیPENسیلین ( پنی

)، AMCسیلین/اسید کالوالنیک ( آموکسی)، OXAاگزاسیلین (
)، GEN)، جنتامایسین (AMK)، آمیکاسین (CEPسفالوتین (

متوپریم  )، تريCIPسیپروفلوکساسین ()، NALنالیدیکسیک اسید (
)، اریترومایسین AZMآزیترومایسین ()، SXTسولفومتوکسازول (

)ERY) نیتروفرونتوئین ،(NIT ،() کلرامفنیکلCHL( تتراسایکلین  و
)TCY(  
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نسبت  آرکوباکتر بوتزلريهاي  سویه ۀحساسیت میان - 3شکل 

  هاي مختلف بیوتیک به آنتی
  

  
نسبت به  آرکوباکتر بوتزلريهاي  سویهاسیت حس -4شکل 

  هاي مختلف بیوتیک یآنت
  

در مورد  يا ندهیفزا یگذشته، نگران ۀدر چند ده
و مقاومت  ییمنتقله از مواد غذا يها پاتوژن وعیش شیافزا

 ,Ferreira( مرتبط با آنها وجود داشته است یکروبیضدم
Sousa, ; 9201Luís, Oleastro, Pereira, & Domingues, 

Zacharska, -Zacharow, Bystroń, Wałecka; 2017
2015Bania,  Podkowik, &( . أزا با منش يماریبعوامل 

 ییغذا ةریتوانند در هر زمان وارد زنج یم ییمواد غذا
هاي  از بیماري ها نفر در سراسر جهان ونیلیشوند. ساالنه م

موضوع در  نیبرند و ا یم رنج ییغذامواد ناشی از 
و  یفشار اجتماع جادیتوسعه باعث ا حالي درکشورها
در  یحت ) et alOkeke ,.2005( شده است ياقتصاد

 48متحده، ساالنه حدود  االتیمانند ا شرفتهیپ يکشورها
 ,CDC( شود یاز غذا گزارش م یناش يماریمورد ب ونیلیم

 ياریبس یاسیو س یعلم يها تالش  امر منجربه نیا .)2010
 مشکل شده است نیحل ا يبرا ریوقت اخ ددر چن

); 2019., et alFerreira ; 0202., et alChieffi 

2017González, Bayas Morejón, & Ferrús, (. از  یکی
آرکوباکتر متعلق به جنس  ینگران نیا يزا يماریعوامل ب
Arcos, Martinez-Levican, Rubio-( است بوتزلري

et Rathlavath ; 5201Murcia, Collado, & Figueras, 
2017., al(. هاي بیوتیک نتایج تحقیق ما نشان داد که آنتی 

نالیدیکسیک اسید، سیپروفلوکساسین و آزیترومایسین 
 براي بیوتیکی عنوان اولین خط درمان آنتی بهتوانند  می

منفی ازجمله  هاي گرم باکتري از ناشی هاي عفونت درمان
اما افزایش  ،مورد استفاده قرار گیرند بوتزلري آرکوباکتر
سیلین، اگزاسیلین و  سیلین، آمپی سبت به پنیمقاومت ن

اسید،  نالیدیکسیک متوپرایم/سولفومتوکسازول، تري
هاي  آزیترومایسین در بین ایزوله سیپروفلوکساسین و

 حاضر ۀدر مطالع کننده است. نگران آرکوباکتر بوتزلري
مقاومت نسبت به سیپروفلوکساسین، نالیدیکسیک اسید، 

 نباید داروها این بوده و درصد 7/91 آزیترومایسین
گردند.  استفاده اول خط دارویی عنوان درمان به تنهایی به

بیش از حد  ةدلیل استفاد افزایش مقاومت در کشور ما به
 در برابر مقاومت باالهاست. همچنین  بیوتیک این آنتی

 با وجود بتاالکتامازها همراه باشد ها ممکن است سیلین پنی
)2019., et alFerreira (آمده  دست نتایج بهطورکه  . همان

ها  به فلوروکینولون در این تحقیق مقاومت باالیی را نسبت
 Ferreiraهاي  آمده از یافته دست مشابه نتایج بهنشان داد، 

است  )2019و همکاران ( Dekkerو  )2019و همکاران (
نسبت  DNA gyr Aکه این مقاومت را به وجود ژن 

ها نسبت به آمیکاسین،  عالوه تمامی سویه به. اند داده
جنتامایسین، اریترومایسین و نیتروفرونتوئین حساسیت 

 & ,Aski, Tabatabaei, Khoshbakht( نشان دادند
ÜNVER, Atabay, ŞAHİN, & ; 6201Raeisi, 

2006., et alVandenberg ; 2013ÇELEBİ, ( .این  در
سیلین  بیوتیک آموکسی ها نسبت به آنتی سویه تحقیق

، 4/90 ترتیب یکل، تتراسایکلین بهکالوونیک اسید، کلرامفن
به  را نشان دادند که باتوجه حساسیتدرصد  2/72و  9/88

بیوتیک  بینی کرد آنتی توان پیش آمده می دست هنتایج ب
توان آن  رود که می سمت مقاومت پیش می تتراسایکلین به

مواد  ةبیوتیک در زنجیر یبیش از حد آنت ةرا به استفاد
زندگی این  ۀهاي مقاومت در چرخ ور، کسب ژنغذایی طی

 و سیلین مقاومت در برابر پنیها نسبت داد.  میکروارگانیسم
ها  بیوتیک جاي تعجب نیست زیرا این آنتیسیلین  آمپی

هاي انتخابی براي جداسازي این  معموالً در محیط
موجودات و همچنین در درمان عفونت ناشی از 

 ,Abay, Kayman( شود کمپیلوباکترها استفاده می
; 2016., et alAski ; 2201Hizlisoy, & Aydin, 
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Rahimi, ; 2005Langton, Henderson, & Herbert, 
2014(.  

هاي قبلی  نتایج حاصل از این مطالعه و همچنین گزارش
ها در درمان  بیوتیک دهد که این گروه از آنتی نشان می

ها و سایر  ارگانیسمهاي ناشی از این  عفونت
 ةشوند، استفاد ها که مانع رشد نمی میکروارگانیسم

و  Houf ،Devriese ،Zutter ،Hoofمحدودتري دارند. 
Vandamme )2001( ،47 ي بوتزلر آرکوباکتر ۀسوی

جداشده از منابع مختلف را در برابر تعدادي از عوامل 
هاي  ضدمیکروبی آزمایش کردند و دریافتند که اکثر سویه

باید توجه . سفوپرازون مقاوم هستند شده در برابر بررسی
و  سیلین هاي پنی بیوتیک اي به استفاده از آنتی ویژه
داده شود که معموالً در  متوپریم/سولفامتوکسازول تري

هاي باکتریایی در انسان و حیوانات استفاده  درمان عفونت
 حساسیت متغیر براي ۀ حاضردر مطالع .شود می

تتراسایکلین  و کلرامفنیکل، سیلین کالونیک اسید آموکسی
ها نیز باید  بیوتیک هنگام استفاده از این آنتی .مشاهده شد

اگرچه اکثر حاضر  تحقیقدر  .د را درنظرگرفتاین موار
حساس بودند، اما نباید وجود  ها به اریترومایسین جدایه
مقاومت را  ۀهاي مقاوم را رد کرد زیرا چندین سوی سویه

 در .بیوتیک در این مطالعه نشان دادند نسبت به این آنتی
ها نسبت  درصد سویه 100این مطالعه نشان داده شد که 

در این همچنین به جنتامایسین حساسیت نشان دادند. 
ها در معرض مقاومت به  سویهمطالعه مشاهده شد که 

هاي  قرار گرفتند که در برابر بیشتر پاتوژن ها فلوروکینولون
طور  التهاب باکتریایی فعال هستند و به ةاصلی ایجادکنند

مشخص حال،  شوند. بااین مشترك در درمان استفاده می
شد که مقاومت به فلوروکینولون با معرفی این دسته از 

ها در پزشکی و دامپزشکی انسان پدیدار شده  بیوتیک آنتی
 Smith, Bender, & ; 7201., et alGonzález( است

2000Osterholm, ( .مقاومت به  ةگسترش گسترد
هاي  ازطریق محیط آرکوباکترهاي  ها در سویه بیوتیک آنتی

مختلف ممکن است در پراکندگی مقاومت نقش داشته 
هاي مربوط به مقاومت ضدمیکروبی مهم است،  باشند. داده

عنوان خط اول  توان از این عوامل ضدمیکروبی به زیرا می
. ) et alFerreira ,.2019( کرددر درمان بیماري استفاده 

آمده در این  دست بیوتیکی به هاي حساسیت آنتی داده
تواند در هنگام طراحی محیط براي  مطالعه همچنین می

ها استفاده شود. این مطالعه نشان  جداسازي این باکتري

در حساسیت به  آرکوباکتر بوتزلري هاي دهد که سویه می
  متفاوت هستند.ها  بیوتیک انواع مختلف آنتی

  
   گیري نتیجه
مهم منابع  بسیار نقش ةدهند نشان مطالعه این نتایج

 .است آرکوباکتر بوتزلري مخازن آلودگی عنوان به محیطی
 ۀنمون 297از در این مطالعه مشاهده شد که 

هاي  آزمون ۀشده در طی فصول مختلف بر پای آوري جمع
 درصد 12/12 بوتزلري آرکوباکتر ۀجدای 36کشت 

توجه است که باالترین  جداسازي و شناسایی گردید. قابل
ترین  و پایین درصد 50 میزان جداسازي در فصل بهار

 بود. درصد 5/5 میزان جداسازي در فصل زمستان
 باالترین میزان مقاومت حاضرهمچنین نتایج پژوهش 

سیلین،  هاي پنی بیوتیک آنتی موردبیوتیکی را در  آنتی
گزارش  درصد 100 اگزاسیلین با فراوانیسیلین و  آمپی

 در بیوتیکی آنتی مقاومت سطح باالي شیوع داده است.
هاي  نمونه منشأ با آرکوباکتر بوتزلري هاي سویه میان

بیوتیک و آلودگی  آنتی ۀروی مصرف بی ةدهند نشان محیطی
 به نسبت باید مورد بحث است. بنابراین ۀفراوان در منطق

 شایانی توجه غذایی و بهداشتی سیستم بر دقیق نظارت
رویه و  یب ةکامال واضح است که استفاد داشت. مبذول

ها جهت درمان و یا کنترل  بیوتیک بدون نظارت آنتی
عنوان فاکتورهاي رشد در غذاي  عفونت در انسان و یا به

هاي مقاوم به  يحیوانات یکی از دالیل شیوع باکتر
موجود و محدودیت به شرایط  بیوتیک است. باتوجه آنتی
 و بیوگرام از تکنیک آنتیدر این مطالعه  و امکانات زمان
با وجود استفاده شد. لذا  اي سازي لوله رقت روش

گردد از سایر  پیشنهاد میتر  هاي جدیدتر و دقیق تکنیک
استفاده  ETESTهاي موجود همانند تکنیک  تکنیک
  گردد.

  
  قدردانی

پژوهشی و پرسنل نویسندگان این مقاله از معاونت 
واحد -شناسی دانشگاه آزاد اسالمی آزمایشگاه میکروب

هاي علمی و اجرایی کمال امنان را  دلیل حمایت تنکابن به
  .دارند

  
  مشارکت نویسندگان

نویس  نوشتن پیش ،آوري داده جمع :زهرا پورعباسقلی
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تحلیل و و ها، تجزیه مقاله، بازبینی و اصالح مقاله، آنالیز داده
نظارت  :حامی کابوسی؛ نهایی ۀیید نسخأت و ها دادهتفسیر 

ها،  بر مطالعه، بازبینی و اصالح مقاله، آنالیز داده
مسعود ؛ نهایی ۀیید نسخأتو  ها تحلیل و تفسیر دادهو تجزیه

پژوهشی و طراحی مطالعه، بازبینی و اصالح  ةاید ئۀارا :قانع
تحلیل و و ها، نظارت بر مطالعه، تجزیه مقاله، آنالیز داده

 و راحم خوشبخت؛ نهایی ۀیید نسخأتو  ها تفسیر داده
  .نظارت بر مطالعه، بازبینی و اصالح مقاله :راد مهدي قیامی
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Abstract 

Arcobacter butzelri, is the most common genus of the Campylobacteriaceae family, known as an 
emerging zoonotic pathogen. The aim of this study was to isolate, identify and determine the 
antimicrobial susceptibility of Arcobacter butzelri strains to antibiotics used in the treatment of 
infectious diseases in humans and animals. Therefore, 297 samples of chicken carcasses were 
collected in slaughterhouses of Tonekabon city. Suspected colonies were isolated and identified using 
biochemical test and polymerase chain reaction (PCR) technique was used to confirm the isolates. The 
pattern of antibiotic resistance of Arcobacter Butzleri to 16 antibiotics was determined by disk 
diffusion method and the minimum inhibitory concentration of the strains to tetracycline, 
erythromycin and gentamicin was determined by Broth Macrodilution (Tube) method. All of the 36 
strains which were isolated and identified were resistant to penicillin 100%, ampicillin 100%, oxacillin 
100% and also to resistance to trimethoprim/sulfamethoxazole 94.4%, ciprofloxacin 94.4%, nalidixic 
acid 91.7%, azithromycin 91.7% and amoxicillin 80.6% were evaluated. Of the 36 isolates tested, all 
isolates were sensitive to gentamicin 100%. 72% of strains had MIC≥128 (g/mL) and MBC≥256 
(µg/mL) for tetracycline antibiotics. There were also 10 MDR strains (27.77%) and 24 XDR strains 
(66.66%). The findings indicate the presence of Arcobacter butzelri in chicken carcasses and the high 
prevalence of antimicrobial resistance to various antibiotics in this area. 
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