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چکیده
آرکوباکتر بوتزلری رایج ترین جنس از خانواده کمپیلوباکتریاسه است که به عنوان پاتوژن
زئونوز و نوظهور شناخته شده است .هدف از این مطالعه جداسازی ،شناسایی و تعیین
حساسیت ضد میکروبی سویههای آرکوباکتر بوتزلری نسبت به آنتی بیوتیکهایی است که
در درمان بیماریهای عفونی در انسان و حیوانات استفاده میشود .از این رو  297نمونه از
الشه مرغ درکشتارگاههای شهرستان تنکابن جمعآوری شد .کلنیهای مشکوک با استفاده
از تست بیوشیمیایی جداسازی و شناسایی شدند و از تکنیک واکنش زنجیرهای پلیمراز
) (PCRبرای تکثیر ژن  16SrRNAو تأیید نتایج فوتایپی استفاده شد .الگوی مقاومت
آنتی بیوتیکی آرکوباکتر بوتزلری نسبت به  16آنتی بیوتیک به روش دیسک دیفیوژن و
تعیین حداقل غلظت مهار کننده رشد سویه ها نسبت به تتراسایکلین ،اریترومایسین و
جنتامایسین به روش رقت سازی لوله ای تعیین گردید .از  36سویه جداسازی و شناسایی
شده ،تمامی جدایهها نسبت به پنی سیلین  ،%100آمپی سیلین  %100و اگزاسیلین
 %100مقاومت نشان دادند و همچنین میزان مقاومت به تری متوپریم/سولفامتوکسازول

تاریخ دریافت1400/11/19 :
تاریخ پذیرش1401/01/31 :
واژههای کلیدی

آرکوباکتر بوتزلری
حداقل غلظت مهار کننده رشد
مقاومت ضد میکروبی

 ،%94/4سیپروفلوکساسین  ،%94/4نالیدیکسیک اسید  ،%91/7آزیترومایسین  %91/7و
آموکسی سیلین  %80/6ارزیابی گردید .از  36جدایه آزمایش شده ،تمامی ایزولهها نسبت
به جنتامایسین  %100حساسیت نشان داده اند %72 .سویه ها دارای MIC≥128 µg/ml
و  MBC≥256 µg/mlنسبت به آنتی بیوتیک تتراسایکین بودند .همچنین تعداد
10سویه  )%27/77( MDRو تعداد  24سویه  )%66/66( XDRبوده است .یافته های
ما وجود آرکوباکتر بوتزلری را در الشه های مرغ و شیوع باالی مقاومت ضد میکروبی
نسبت به آنتی بیوتیک های مختلف را در این ناحیه نشان داد.
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مقدمه

1

اعضای جنس آرکوباکتر ارگانیسم های شبه
کمپیلوباکتریایی هستند .جنس آرکوباکتر جز خانواده

Arcobacter

این مقاله برای انتشار پذیرفتهشده و موردبررسی کامل داوران قرار گرفته است و در فرایند صفحهآرایی و حروفچینی
میباشد .لطفاً مقاله را با کد  DOIذکر نمایید.
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کمپیلوباکتریاسه 1رده اپسیلون پروتئو باکتریا 2معرفی
شدند (Giacometti; ; Iwu, Ekundayo, & Okoh, 2021
2015

al.,

;et
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.)Petersen, Harrington, Kortegaard, & On, 2007
اعضای جنس آرکوباکتر ،باسیل های بدون اسپور ،مارپیچی
شکل ،گرم منفی ،خمیده به شکل میله ای s ،فرم یا
مارپیچی (عرض  0/2تا  0/9میکرومتر و طول  0/5تا 3
میکرومتر) متحرک با تاژه منفرد قطبی ،بدون غالف
هستند(.)Gilbert, Duim, Zomer, & Wagenaar, 2019
توانایی رشد در حضور اکسیژن اتمسفری و دمای بین  15تا
 25درجه ی سانتیگراد آرکوباکتر را از کمپیلوباکتر متمایز
ساخته است (Zhang, Alter, & ;Brückner et al., 2020
 .)Gölz, 2019تا به امروز  36جنس آرکوباکتر شناسایی
شد ( )Kim et al., 2019که از میزبان های متنوع ،غذاها
( )Di Noto et al., 2018و منابع مختلف محیطی مانند
فاضالب ( Fisher, Levican, Figueras, & McLellan,
 )Šilha, Pejchalová, & Šilhová, 2017 ; 2014نهرها و
رودخانه ها ( Laishram, Rathlavath, Lekshmi, Kumar,
 ،)& Nayak, 2016آب آشامیدنی و آب شهری ( Ertas,
Jalava ; Dogruer, Gonulalan, Guner, & Ulger, 2010
Ghaju Shrestha, Tanaka, Sherchand, & ; et al., 2014
 ،)Haramoto, 2019نمونه های مختلف بالینی جدا شده از
انسان و حیوان (Adam ;Adesiji, Coker, & Oloke, 2011

 )et al., 2014طیور (

Bogantes, Fallas-Padilla,

; Rodriguez-Rodriguez, Jaramillo, & Echandi, 2015
;Talay, ،Verma, Joshi, Rathore, & Mohan, 2015

 )Molva, & Atabay, 2016جداسازی شده اند.
جنس آرکوباکتر در سالهای اخیر اهمیت فزایندهای یافته
است ،چرا که اعضای آن به عنوان عامل بالقوه زئونوتیک و
بیماری زای روده ای در نظر گرفته میشود ( Ho, Lipman,
& & Gaastra, 2008; Snelling, Matsuda, Moore,
 .)Dooley, 2006تعدادی از گونههای آرکوباکتر در مدفوع

بیماران سالم یا مبتال به اسهال جدا شدهاند و معموالً در
ارتباط با باکتریمی و اندوکاردیت و پریتونیت هستند
( .)Kayman et al., 2012آرکوباکتر بوتزلری 1به عنوان
خطرناکترین گونه برای سالمت انسان از سوی کمیسیون
شاخصهای میکروبیولوژی مواد غذایی 2و اخیرا به عنوان
بیماری زا مهم زئونوتیک شناسایی و معرفی شده
است(.)Ramees et al., 2017
نشان داده شده است که سویه های آرکوباکتر یک عامل
بیماریزای روده ای بسیار مهم است که مورد توجه محققان
Arcobacter butzelri
International Commission Microbiology for food
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متعددی در سراسر جهان قرار گرفته است(

3
Chieffi,

Arias, Cid, & Fernandéz, ; Fanelli, & Fusco, 2020

 .)Pasticci et al., 2011 ; 2011این امر منجر به افزایش
تعداد مقاالت تحقیقاتی منتشر شده در مورد این عامل
بیماریزا و ارتباط آن منابع مختلف محیطی شده است ( Di
Fanelli et al., ; Çelik & Otlu, 2020 ; Noto et al., 2018
 .)2019شیوع مقاومت به آنتی بیوتیک ها در بین عوامل

بیماری زای منتقله از منابع محیطی طی دهههای اخیر
افزایش یافته است(رحیمی .)1392 ،استفاده مداوم از آنتی
بیوتیکها در حیوانات ،آنها را مستعد ابتال به سویه های
مقاوم میکند ( .)Isidro et al., 2020عفونت آرکوباکتریایی
مانند سایر بیماریهای نو ظهور مشترک بین انسان و
حیوانات است که در آنها مقاومت آنتی بیوتیکی به دلیل
استفاده بیش از حد مواد ضد میکروبی گزارش شده است.
گونههای مقاوم آرکوباکتر میتواند از طریق بلع مستقیم
غذای آلوده یا تماس با حیوانات به انسان منتقل میشود.
آلودگی مواد غذایی به باکتریهای مقاوم به آنتی بیوتیک
می توانند تهدید بزرگی برای سالمت عمومی باشند .زیرا
عوامل ایجاد کننده مقاومت آنتی بیوتیکی میتواند به سایر
باکتریهای بیماری زا منتقل شود و به طور بالقوه درمان
عفونت های باکتریایی را شدیدا به خطر میاندازد ( Shah et
 .)al., 2013آنتی بیوتیکها اغلب به عنوان یکی از شگفتی
های موجود در قرن بیستم شناخته می شوند .توسعه
احتمالی مقاومت توسط این میکروب ها مزایای عوامل ضد
میکروبی را به خطر انداخته است( Davies & Davies,
 .)2010هدف از این مطالعه جداسازی ،شناسایی و تعیین
حساسیت ضد میکروبی سویههای آرکوباکتر بوتزلری نسبت
به آنتی بیوتیکهایی است که در درمان بیماری های عفونی
در انسان و حیوانات استفاده میشود.
مواد و روش ها
جمع آوری نمونه

به منظور جداسازی آرکوباکتربوتزلری از الشههای مرغ
کشتارگاه در شهرستان تنکابن تعداد  297نمونه در فصول
مختلف سال  1399جمع آوری شد .نمونههای جمع آوری
شده در ظروف استریل در کنار یخ به آزمایشگاه منتقل و به
منظور شناسایی آرکوباکتر بوتزلری مورد بررسی قرار
گرفتند.
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روش جداسازی و شناسایی باکتری از نمونههای جمع
آوری شده
پس از انتقال نمونهها به لولههای حاوی محیط کشت
پریستون ،به مدت  24-48ساعت در انکوباتور با دمای 25
درجه سانتیگراد گرم خانه گذاری گردید .پس از گذشت
زمان مورد نظر از باکتریهای رشد یافته با کمک لوپ
استریل بر روی محیط ( CAMPمرک -آلمان) ،غنی شده
با خون گوسفند دفیبرینه شده که حاوی آنتی بیوتیکهایی
مانند ونکومایسین  2میلیگرم/میلیلیتر ،پلی میکسین
 0/05میلیگرم/میلیلیتر ،تری متوپریم 1میلیگرم/میلی-
لیتر بود ،کشت خطی صورت پذیرفت .سپس محیط های
کشت در داخل انکوباتور  25درجه به مدت  24-72ساعت
قرارداده شد .پس از دوره زمانی گرمخانهگذاری پلیتها
جهت شناسایی آرکوباکترها مورد ارزیابی قرار گرفتند .بر
روی محیط کشت پایه ،کلنی باکتری به شکل محدب،
صاف ،شفاف ،بدون رنگ تا کرم به اندازه  4-2میلیمتر
بعنوان کلنی مشکوک به آرکوباکتر در نظر گرفته شد .این
کلنیها جهت شناسایی اولیه آرکوباکترها مورد آزمایشات
میکروبی مانند رنگ آمیزی گرم ،تست های کاتاالز ،اکسیداز
و تخمیر قند گلوکز و حرکت قرار گرفتند .با مشاهده
باسیلهای خمیده گرم منفی ،متحرک ،اکسیداز مثبت و
منفی شدن تست تخمیر قند گلوکز ،میتوان تا حدود بسیار
زیادی به جداسازی و شناسایی جنس آرکوباکتر مطمئن
شد (باسری ،بهادر و کاپادنیس .)1382 ،در مرحله بعد از
تستهای فنوتیپی معرفی شده به وسیله آتابای و کوری
( )1998که شامل تستهای تولید اوره آز ،رشد در دمای
 37درجه سانتیگراد و شرایط میکروآئروفیلیک و رشد در
مک کانگی آگار بود ،استفاده گردید.
تأیید نتایج کشت با تکنیک PCR

به منظور انجام  PCRابتدا با استفاده از کیت(شرکت کیااژن
طب صدرا) استخراج  DNAاز کلنی هاای ماورد نظار اجارا
گردید .برای تأیید استخراج  DNAجذب نوری در محادوده
 260و 280نانومتر به وسایله دساتگاه بیوفتومتر(اپنادروف-
آلمان) بررسی و مابقی نمونه ها در دمای  -20درجه ساانتی
گراد قرار داده شد .به منظور اجرای روناد  PCRپرایمرهاای
پیشرو 1و پسرو 2به منظور تکثیر ژن  16SrRNAاختصاصی
.forward
.reverse

آرکوباکتر بوتزلری توسط شرکت تاگ کپنهااگن (دانماارک)
آماده گردید (جدول .)1مخلوط واکنش شامل 5 :میکرولیتار
 DNAاستخراج شده بااکتری 10 ،میکرولیتار Master mix
(تاکارا-ژاپان) 1 ،میکرولیتار پرایمار فاوروارد 1 ،میکرولیتار
پرایمر ریورس 3 ،میکرولیتار آب مقطار اساتریل را در یاک
میکروتیااوپ ریختااه ،اسااپین گردیااد و در دسااتگاه ترمااال
سایکلر (اپندروف-آلماان) قارار داده شاده تاا فرایناد PCR
انجام شود .جهات انجاام فرایناد پلای مریزاسایون دساتگاه
ترموسایکلر به مدت  4دقیقه روی دماای  94درجاه ساانتی
گراد جهات دناتوراسایون اولیاه قارار داده شاد .ساپس 35
سیکل  PCRشامل 94درجه سانتی گراد برای  45ثانیه54 ،
درجه سانتی گراد برای  45ثانیاه 72 ،درجاه ساانتی گاراد
برای  90ثانیه اجرا گردید .در خاتمه به مدت  10دقیقه نیاز
عمل طویل سازی نهاایی در  72درجاه ساانتی گاراد اجارا
گردید (جدول .)2
جدول -1توالی پرایمرهای پیشرو و پسرو برای ژن آرکوباکتر
طول
قطعه

نام
پرایمر
پرایمر

'5 ' → 3

 AGAGATTAGCCTGTATTGTATCپیشرو Arco 1

1200

TAGCATCCCCGCTTCGAATGA

پسرو Arco 2

جدول  -2شرایط  PCRبرای تکثیر ژن  Arcoآرکوباکتر
تقلیب اولیه
30
سیکل

تقلیب
اتصال پرایمر
طویل سازی

طویل سازی نهایی

94درجه سانتی گراد  4 -دقیقه
94درجه سانتی گراد  60 -ثانیه
 56درجه سانتی گراد  60 -ثانیه
72درجه سانتی گراد  90 -ثانیه
72درجه سانتی گراد 10 -دقیقه

تعیین حساسیت ضد میکروبی
به منظور تعیین الگوی حساسیت ضد میکروبی سویه های
آرکوباکتر بوتزلری جدا شده آزمون دیسک دیفیوژن بر
اساس استانداردهای ) 3(CLSIاستفاده شد .بر این اساس
 16آنتی بیوتیک پنی سیلین)، (PEN,10u
اگزاسیلین) ،(OXA,10µgآمیکاسین ) ،(AMK,30µgآمپی
سیلین ) ،(AMP,10µgآموکسی سیلین )، (AMX,25µg
آموکسی سیلین/اسید کالوالنیک )،(AMC,20/10µg
سفالوتین ) ،(KF,30µgکلرامفنیکل )،(CHL, 30µg
اریترومایسین ) ،(ERY,15µgجنتامایسین )،(GEN,10µg

1
2

. Clinical and Laboratory Standards Institute
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نالیدیکسیک اسید ) ،(NAL,30µgنیتروفرونتوئین
تتراسایکلین(،)TCY,30µg
)،(NIT,300µg
متوپریم
،تری
سیپروفلوکساسین)(CIP,5µg
،
)(SXT,1.25/23.75µg
سولفومتوکسازول
آزیترومایسین) )AZM,15µgجهت انجام این بررسی
انتخاب شدند .تمامی آنتی بیوتیک ها از شرکت پادتن
طب (ایران) تهیه شدند .پس از انتخاب و غربال سویه های
آرکوباکتر بوتزلری حداقل غلظت ممانعت کننده از رشد
آنتی بیوتیک های تتراسایکلین ،اریترومایسین و
جنتامایسین به روش رقت سازی لوله ای بر اساس
استانداردهای  CLSIتعیین گردید.
تجزیه تحلیل آماری
برای انجام آزمون های آمااری از نارم افازار  SPSSنساخه
 25و برای رسم نمودارها از نرم افازار  WHONETنساخه
 2021استفاده گردید.

5

آموکسی سیلین %80/6ارزیابی گردید .از  36جدایه
آزمایش شده ،تمامی ایزوله ها نسبت به
جنتامایسین%100حساس نشان دادند و نسبت به
آمیکاسین ،اریترومایسین ،نیتروفرونتوئین به ترتیب
حساسیت %97/2و  %75و %86/1را نشان دادند .هم
چنین نسبت به آموکسی سیلین/کالوونیک اسید %94/4
،کلرامفنیکل  ،%88/9تتراسایکلین ،%72/2سفالوتین%71/4
حساسیت (جدول شماره )1را نشان دادند .نتایج حاصل از
آزمون تعیین حداقل غلظت مهارکننده رشد تتراسایکلین
در این مطالعه نشان داد که  26سویه  %72آرکوباکتر
بوتزلری از مقاومت باالیی ( )MIC≥128 μg/mlبرخوردار
بودند و  27سویه %75نیز نسبت به اریترومایسین
مقاومت نشان دادند.

نتایج و بحث
از  297نمونه جمع آوری شده در طی فصول مختلف بر
پایه آزمونهای کشت  36جدایه آرکوباکتربوتزلری
 %12/12جداسازی و شناسایی گردید .قابل توجه است که
باالترین میزان جداسازی در فصل بهار%50و پایین ترین
میزان جداسازی در فصل زمستان %5/5بود .در بهار 18
سویه  ، %50در تابستان  3سویه  ، %8/33در پاییز 13
سویه  %36/11و در زمستان  2سویه%5/55
آرکوباکتربوتزلری از الشه های مرغ کشتارگاه جداسازی
شد .با استفاده از تکنیک  PCRنتایج فنوتایپینگ تایید و
با کمک پرایمرهای اختصاصی  Arco1و  Arco2باند در
ناحیه  1200مشاهده شد(شکل شماره  .)1تمامی جدایه
ها به پنی سیلین  ،%100آمپی سیلین  ،% 100اگزاسیلین
 %100مقاوم بودند .همچنین میزان مقاومت به تری
متوپریم/سولفامتوکسازول  ،%94/4سیپروفلوکساسین
 ،%94/4نالیدیکسیک اسید ،%91/7آزیترومایسین %91/7و

شکل  -1نتیجه واکنش زنجیره ای پلی مراز روی ژل
آگارز  M ،%1/5خط کش مولکولی  1کیلو بازی( C+ ،
کنترل مثبت) حاوی  DNAحاصل از کشت خالص

آرکوباکتر بوتزلری 4 ، 3 ، 2، 1 ،نمونه های آرکوباکتر
جدا شده ( C- ،کنترل منفی) فاقد DNA
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جدول  -3الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در جدایه آرکوباکتر بوتزلری در برابر آنتی بوتیک های مختلف بر اساس CLSI 2019
مقاوم

حساس

میانه

نام آنتی بیوتیک

کالس آنتی بیوتیک

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

%100
%100
%80/6

36
36
29

%0
%0
%19/4

0
0
7

%0
%0
%0

0
0
0

پنی سیلین
آمپی سیلین ها
آموکسی سیلین

%100

36

%0

0

%0

0

%0

0

%90/4

32

%9/6

4

اگزاسیلین
آموکسی سیلین کالونیک
اسید

ممانعت کننده های
بتاالکتام

%97/2

34

% 2/8

2

%0

0

تری متو پرایم-
سولفومتوکسازول

ممانعت کننده های مسیر
فوالتی

%91/7
%91/7

33
33

% 8/3
% 5/5

3
2

%0
%2/8

0
1

نالیدیکسیک اسید
سیپروفلوکساسین

کینولون ها

%91/7
%2/78

33
1

% 8/3
%22/22

3
8

%0
%75

0
27

آزیترومایسین
اریترومایسین

ماکرولید ها

%0

0

%88/9

32

%11/1

4

کلرامفنیکول

فنیکول ها

%16/66
%0

6
0

%72/2
%0

26
0

%11/14
100%

4
36

تتراسایکلین
جنتامایسین

تتراسایکلین ها

%2/79

1

%11/11

4

%86/1

31

آمیکاسین

آمبنو گالیکوزید ها

%0

0

%71/4

26

%28/6

10

سفالوتین

سفم ها

پنی سیلین ها

حساس :داروی آزمایش شده رشد را متوقف کرده و باکتری یا قارچ عامل عفونت شما را از بین می برد .این دارو ممکن است انتخاب خوبی برای درمان
باشد.
حد واسط یا میانه :این دارو ممکن است با دوز باالتر عمل کند.
مقاوم  :این دارو رشد را متوقف نمی کند و باکتری یا قارچ عامل عفونت را از بین نمی برد و انتخاب خوبی برای درمان نخواهد بود.

شکل  - 2مقاومت سویه های آرکوباکتر بوتزلری نسبت به آنتی بیوتیک های مختلف
PEN:پنی سیلین  , NAL :نالیدیکسیک اسید , AMC:آموکسی سیلین/اسید کالوالنیک , OXA:اگزاسیلین  , TCY:تتراسایکلین , , CEP:سفالوتین , CHL:
کلرامفنیکل , AMP:آمپی سیلین , CIP:سیپروفلوکساسین , AMK:آمیکاسین , GEN:جنتامایسین , AZM:آزیترومایسین ,ERY:اریترومایسین AMX:آموکسی
سیلین  , SXT:تری متوپریم سولفومتوکسازول , NIT:نیتروفرونتوئین

پورعباسقلی و همکاران

جداسازی ،شناسایی و تعیین حساسیت ضدمیکروبی آرکوباکتر بوتزلری جداشده از الشۀ مرغ ...

7

شکل  - 3حساسیت میانه سویه های آرکوباکتر بوتزلری نسبت به آنتی بیوتیک های مختلف

شکل  - 4حساسیت سویه های آرکوباکتر بوتزلری نسبت به آنتی بیوتیک های مختلف

مقاومت دارویی چندگانه
1

با بررسی نتایج آنتی بیوگرام و استفاده از نرم افزار هونت
(شکل های 2تا  ،)4مشخص شد تعداد سویه های MDR
 10سویه  %27/77و تعداد سویه های  24 3XDRسویه
 %66/66بوده است 2 .سویه ای که مقاومت دارویی
چندگانه در آنها مشاهده نشد ،تنها به  2کالس از آنتی
بیوتیک ها(پنی سیلین ها و ماکرولیدها) مقاومت داشتند.
الزم به توضیح است مقاومت به این دو کالس در تمام 36
جدایه مشاهده گردید.

2

1

WHONET
Multi Drug Resistant
3
Extensive Drug Resistant
2

در چنااد دهااه گذشااته ،نگرانای فزاینااده ای در مااورد
افزایش شیوع پاتوژن های منتقله از مواد غذایی و مقاومت
ضد میکروبی مرتبط با آنها وجود داشته اسات ( Ferreira,
;Luis, Oleastro, Pereira, & Domingues, 2019
(Zacharow, Bystroń, Wałecka- ;Sousa, 2017
 .)Zacharska, Podkowik, & Bania, 2015عوامل بیماری
زا با منشاء مواد غذایی می توانند در هر زمان وارد زنجیاره
غذایی شوند .ساالنه میلیاون هاا نفار در سراسار جهاان از
بیماری های ناشای از ماواد غاذایی رناج مای برناد و ایان
موضوع در کشورهای در حاال توساعه باعا ایجااد فشاار
اجتمااعی و اقتصاادی شاده اسات ()Okeke et al., 2005
حتی در کشورهای پیشرفته مانند ایااالت متحاده ،سااالنه

پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی

حدود  48میلیون مورد بیماری ناشی از غذا گازارش مای-
شود( .)CDC, 2010این امر منجر به تالش هاای علمای و
سیاسی بسیاری در چند وقت اخیر برای حل ایان مشاکل
شده است (;Ferreira et al., 2019 ; Chieffi et al., 2020
 .)González, Morejón, & Ferrús, 2017یکای از عوامال
بیماریزای این نگرانی متعلق به جنس آرکوبااکتر باوتزلری
اساات ( Levican, Rubio-Arcos, Martinez-Murcia,
Rathlavath et al., ;Collado, & Figueras, 2015
 .)2017نتایج تحقیق ما نشان داد که آنتای بیوتیاک هاای
نالیدیکسیک اسید ،سیپروفلوکساسین و آزیترومایسین می
توانند به عنوان اولین خط درمان آنتی بیوتیکی برای درمان
عفونت های ناشای از بااکتری هاای گارم منفای از جملاه
آرکوباکتربوتزلری مورد استفاده قارار گیرناد ،اماا افازایش
مقاومت نسبت به پنی سیلین ،آمپی سیلین ،اگزاسایلین و
تری متاو پارایم /سولفومتوکساازول ،نالیدیکسایک اساید،
سیپروفلوکساساین و آزیترومایسااین در بااین ایزولااه هااای
آرکوباااکتر بااوتزلری نگااران کننااده اساات .در مطالعااه مااا
مقاومت نسبت به سیپروفلوکساسین ،%91.7نالیدیکسایک
اسید  ، %91.7آزیترومایسین %91.7بوده و این داروها نباید
به تنهایی به عنوان درمان دارویی خط اول استفاده گردناد.
افزایش مقاومت در کشور ما به دلیل استفاده بایش از حاد
این آنتی بیوتیک ها است .همچنین مقاومت بااال در برابار
پنی سیلین ها ممکن است باا وجاود بتاالکتامازهاا هماراه
باشد ( .)Ferreira et al., 2019هماان طاور کاه نتاایج باه
دست آمده در این تحقیاق مقاومات بااالیی را نسابت باه
فلوروکینولون ها نشان داد ،مشابه نتایج به دسات آماده از
یافتااه هااای فریااا و همکاااران در سااال  2019و دکاار و
همکاران در سال  2019است که این مقاومت را به وجاود
ژن  DNA gyr Aنسابت داده اناد; )Dekker et al., 2019
( .Ferreira et al., 2019به عالوه تمامی سویه ها نسبت به
آمیکاسین ،جنتامایسین ،اریترومایساین و نیتروفرونتاوئین
حساسیت نشان دادناد (آساکی ،طباطباایی و خوشابخت،
ÜNVER, Atabay, ŞAHİN, & ÇELEBİ, ( )1394
 .)Vandenberg et al., 2006 ;2013در مطالعه ما سویه ها
نسبت به آنتی بیوتیک آموکسی سیلین کالوونیاک اساید،
کلرامفنیکل ،تتراساایکلین باه ترتیاب  %88.9 ، %90.4و
 %72.2حساسیت را نشان دادناد کاه باا توجاه باه نتاایج

بدست آمده می توان پیش بینای کارد آنتای بیوتیاک
تتراسایکلین به سمت مقاومت پیش می روند که مای

8

توان آن را به استفاده بایش از حاد آنتای بیوتیاک در
زنجیره مواد غذایی طیور ،کسب ژن هاای مقاومات در
چرخه زندگی این میکروارگانیسام هاا نسابت داد .در
مقاومت در برابر پنی سیلین ،آمپای سایلین جاای تعجاب
نیست زیرا این آنتی بیوتیک هاا معماوالً در محایط هاای
انتخااابی باارای جداسااازی ایاان موجااودات و همچنااین در
درمان عفونت ناشی از کمپیلوباکترهاا اساتفاده مای شاود
;)Abay, Kayman, Hizlisoy, & Aydin, 2012
( ;Langton, Henderson, & Herbert, 2005رحیماای،
 ;1394آسکی و همکاران.)1394 ،
نتایج حاصل از این مطالعاه و همچناین گازارش هاای
قبلی نشان می دهد که این گروه از آنتای بیوتیاک هاا در
درمان عفونات هاای ناشای از ایان ارگانیسام هاا و ساایر
میکروارگانیسم هاا کاه ماانع رشاد نمای شاوند ،اساتفاده
محدودتری دارند .هاوف و همکااران در ساال 47 ،2001
سویه آرکوباکتربوتزلری جدا شاده از مناابع مختلاف را در
برابر تعادادی از عوامال ضاد میکروبای آزماایش کردناد و
دریافتنااد کااه اکثاار سااویه هااای بررساای شااده در براباار
سفوپرازون مقاوم هستند ( Houf, Devriese, zutter, Van
 .)Hoof, & Vandamme, 2001بایاد توجاه ویاژه ای باه
استفاده از آنتی بیوتیک های پنی سیلین و تری متاوپریم/
سولفامتوکسازول داده شود که معماوالً در درماان عفونات
های باکتریایی در انسان و حیوانات استفاده مای شاود .در
مطالعه ما حساسیت متغیر برای آموکسی سیلین کالونیک
اسااید ،کلرامفنیکاال ،تتراسااایکلین مشاااهده شااد .هنگااام
استفاده از این آنتی بیوتیک ها نیاز بایاد ایان ماوارد را در
نظر گرفت .در مطالعه حاضار اگرچاه اکثار جدایاه هاا باه
اریترومایسین حساس بودند ،اما نبایاد وجاود ساویه هاای
مقاوم را رد کرد زیرا چندین سویه مقاومت را نسبت به این
آنتی بیوتیک در این مطالعه نشان دادناد .در ایان مطالعاه
نشااان داده شااد کااه صااد درصااد سااویه هااا نساابت بااه
جنتامایسین حساسیت نشاان دادناد .هام چناین در ایان
مطالعه مشاهده شد که سویه هاا در معارض مقاومات باه
فلوروکینولون ها قرار گرفتند کاه در برابار بیشاتر پااتوژن
های اصلی ایجاد کننده التهاب باکتریایی فعال هستند و به
طور مشترک در درمان استفاده می شاوند .باا ایان حاال،
مشخص شد که مقاومت به فلوروکینولون باا معرفای ایان
دسته از آنتی بیوتیک ها در پزشاکی و دامپزشاکی انساان
پدیاادار شااده اساات (Smith, ;González et al., 2017
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 .)Bender, & Osterholm, 2000گسااترش گسااترده
مقاومت به آنتی بیوتیک هاا در ساویه هاای آرکوبااکتر از
طریق محایط هاای مختلاف ممکان اسات در پراکنادگی
مقاومت نقش داشته باشند .داده های مرباوط باه مقاومات
ضد میکروبی مهم اسات  ،زیارا مای تاوان از ایان عوامال
ضدمیکروبی به عنوان خط اول در درمان بیماری اساتفاده
کرد ( .)Ferreira et al., 2019داده هاای حساسایت آنتای
بیوتیکی به دست آمده در این مطالعه همچنین مای تواناد
در هنگام طراحی محیط برای جداسازی ایان بااکتری هاا
استفاده شود .این مطالعه نشان می دهد کاه ساویه هاای
آرکوباکتر بوتزلری در حساسایت باه اناواع مختلاف آنتای
بیوتیک ها متفاوت هستند.
نتیجه گیری
نتایج این مطالعه نشان دهنده نقش بسیار مهم منابع
محیطی به عنوان مخازن آلودگی آرکوباکتر بوتزلری است.
در این مطالعه مشاهده شد که از  297نمونه جمع آوری
شده در طی فصول مختلف بر پایه آزمونهای کشت 36
جدایه آرکوباکتربوتزلری  %12/12جداسازی و شناسایی
گردید .قابل توجه است که باالترین میزان جداسازی در
فصل بهار  %50و پایین ترین میزان جداسازی در فصل
زمستان  %5/5بود .همچنین نتایج پژوهش ما باالترین
میزان مقاومت آنتی بیوتیکی را در مورد آنتی بیوتیکهای

9

پنی سیلین ،آمپی سیلین و اگزاسیلین با فراوانی%100
گزارش داده است .سطح باالی شیوع مقاومت آنتی
بیوتیکی در میان سویههای آرکوباکتر بوتزلری با منشأ
نمونههای محیطی نشان دهنده مصرف بی رویه آنتی
بیوتیک و آلودگی فراوان در منطقه مورد بح است.
بنابراین باید نسبت به نظارت دقیق بر سیستم بهداشتی و
غذایی توجه شایانی مبذول داشت .کامال واضح است که
استفاده بی رویه و بدون نظارت آنتی بیوتیکها جهت
درمان و یا کنترل عفونت در انسان و یا به عنوان
فاکتورهای رشد در غذای حیوانات یکی از دالیل شیوع
باکتری های مقاوم به آنتی بیوتیک است .با توجه به
شرایط موجود و محدودیت زمان و امکانات در این مطالعه
از تکنیک آنتی بیوگرام و روش رقت سازی لوله ای استفاده
شد .لذا با وجود تکنیک های جدیدتر و دقیق تر پیشنهاد
می گردد از سایر تکنیک های موجود همانند تکنیک
 ETESTاستفاده گردد.
قدردانی
نویسندگان این مقاله از معاونت پژوهشی و پرسنل
آزمایشگاه میکروب شناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد
تنکابن به دلیل حمایت های علمی و اجرایی کمال امتنان
را دارند.
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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. Of the 36
strains isolated and identified, all isolates 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) percent were evaluated. Of the 36 isolates
tested, all isolates were sensitive to gentamicin (100) percent. 72 percent 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) percent. Our findings indicate the presence of Arcobacter butzelri in chicken
carcasses and the high prevalence of antimicrobial resistance to various antibiotics in this area.
Keywords: Arcobacter butzelri, Antimicrobial Resistance, Minimum Concentration of Growth
Inhibitor

