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Abstract 

 

Background and purpose: Thermophilic Campylobacter spp. are among the most frequently 

causes of human gastrointestinal infections worldwide which is mainly due to poultry meat consumption. 

This study aimed at investigating the prevalence and antibiotic resistance of Campylobacter isolates 

collected from gastrointestinal track of broiler chickens. 

Materials and methods: A total of 150 fecal samples were taken from 30 commercial broiler 

farms during 6 months in 2014. The samples were cultured and incubated in microaerophilic conditions 

and stained by Carbolfuchsin. The strains were then identified using biochemical tests (catalase and 

oxidase test). C. jejuni was detected by hippurate hydrolysis test and C. coli and C. lari were identified 

using indoxyl acetate hydrolysis. Antibiotic resistance against 12 common anti-microbial agents was 

tested by Kirby-Bauer method. 

Results: Thermophilic Campylobacter spp. were isolated in 80% of broiler flocks and 65.3% of 

the samples. A total of 98 Campylobacter spp. isolates was found in which C. jejuni and C. coli were 

detected in 79.59% and 20.4%, respectively. The highest levels of resistance were found against nalidixic 

acid (67%) followed by ciprofloxacin (56%), and tetracycline (56%). The lowest levels of resistance were 

observed against gentamicin (0%), chloramphenicol (2.5 %), and erythromycin (3%). 

Conclusion: Multiple resistance against anti-microbial agents was seen in several isolates and 

there was no isolate sensitive to all antibiotics. 
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 گزارش کوتاه

ترموفیلیک ه هاي تعیین حساسیت باکتریایی جدایو  تعیین شیوع
 کمپیلوباکتر از جوجه هاي گوشتی

 
      1فریدون بابایی نژاد بصیری

     2پیام حقیقی خوشخو 

 2گیتا اکبری آزاد  

 چكیده
است که عمده  کمپیلوباکترهای ترموفیلیک از عوامل مهم گاستروآنتریت عفونی انسان در سرتاسر دنیا و هدف: سابقه

های دهند. تحقیق حاضر با هدف تعیین فراوانی گونههای تهیه شده از گوشت مرغ نسبت میرا به مصرف فرآورده موارد آن
 ها طراحی شد.آن یوتیکیبیآنتترموفیلیک کمپیلوباکتر در دستگاه گوارش جوجه گوشتی و الگوی مقاومت 

نمونه مددفو  پرندده  353مزرعه صنعتی پرورش جوجه گوشتی،  13، از 3131طی شش ماه دوم سال  ها:روشمواد و 
ها در شرایط میکروآئروفیلیک و در محیط بروسد  آگدار انکوبده و سدپ  بدا کربدول اخذ و به آزمایشگاه منتقل شد. نمونه

ی از آزمدایش آمیزی و با آزمایشات تحرک، اکسیداز و کاتاالز تایید شدند. برای شناسایی کمپیلوبداکتر ژژوندفوشین رنگ
استفاده شد. برای ارزیدابی  های کلی و الری از آزمایش هیدرولیز ایندوکسیل استاتهیدرولیز هیپورات سدیم و برای گونه

 های ترموفیلیک کمپیلوباکتر نیز از روش انتشاری استفاده شد.باکتریال گونهمقاومت آنتی

هدای ترموفیلیدک هدای اخدذ شدده بده گوندهد نموندهدرصد 1/55هدای پرورشدی و درصدد گلده 03در مجمو   ها:یافته

درصد به گونه کلی تعلق داشتند.  4/03درصد به گونه ژژونی و  53/93جدایه کمپیلوباکتر،  30کمپیلوباکتر آلوده بودند. از 
 درصد( 55درصد( و تتراسایکلین ) 55درصد(، سیپروفلوکساسین ) 59ترتیب مربوط به نالیدیکسیک اسید)ترین مقاومت بهبیش
 درصد( بود. 1درصد( و اریترومایسین ) 5/0درصد(، کلرامفنیکل ) 3ترین مقاومت به جنتامایسین )کم و

ها حساس بیوتیکای که به تمام آنتیسویهها وجود داشت. هیچبیوتیک در جدایهپدیده مقاومت به چند آنتی استنتاج:

 باشد، وجود نداشت.
 

 جوجه گوشتی آنتی بیوتیک، وفیلیک،ترم کمپیلوباکترواژه های کلیدی: 
 

 مقدمه
 گرم منفی و میکروآئروفیل،هایکمپیلوباکترها باکتری

 به شکل خمیده هستند که بیماری زایی پنج گونه ژژوندی،

کلی، فتوس، آپسالینسی  و الری برای انسان شناخته شده 
ترین اهمیدت را داشدته های ژژونی و کلی بیشو گونه است

گونده مزدزن باشند. هدر پدنجموفیلیک میتر و جزء انوا 
بنددی هدای زئوندوز طبقدهحیوانی داشدته و جدزء بیمداری

طیددور بدده عنددوان اولددین میزبددان مزددزن  (.3)شددوندمددی
 به اند. این مطالعهشدهکمپیلوباکترهای ترموفیلیک معرفی 

 
 :pkhoshkho@kiau.ac.ir E-mail                           شکیدانشکده دامپز ،دانشگاه آزاد اس می کرجکرج:  -پیام حقیقی خوشخو: مولف مسئول

 مرند، ایرانواحد مرند، انشگاه آزاد اس می ، دپزشکی، دانشکده علوم گروه علوم آزمایشگاهی ،طبی دکترای علوم آزمایشگاهی تشزیص. 3
 ، کرج، ایرانواحد کرج دانشگاه آزاد اس می ،دانشکده دامپزشکیگروه علوم درمانگاهی، ، استادیار. 0
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 کمپیلوبداکترهای ترموفیلیکگونهمنظور تعیین میزان فراوانی

 های گوشتی و بررسیدرمحتویات مدفوعی سکوم جوجه

 ام شد.های جدا شده انجبیوتیکی سویهمقاومت آنتی
 

 مواد و روش ها
مزرعدده صددنعتی  13از  گیددری و جداسددازی:نموندده

نمونه سوآب  353طور اتفاقی بهپرورش جوجه گوشتی، 

هدای گوشدتی از جوجده سوآب از هر گلده( 5مدفوعی )

سالم در آخر دوره پرورش در استان البرز، طی شش ماه 

هدا در ( اخذ شد. سدوآب3131)مهرماه لغایت اسفند ماه 

سداعت در  40پپتون واتر بده آزمایشدگاه منتقدل و محیط 

گددراد درجدده سددانتی 40شددرایط میکروآئروفیلیددک در 

انکوبه و بدا آزمایشدات بیوشدیمیایی اکسدیداز و کاتداالز 

تایید شدند. تمام کمپیلوباکترها اکسدیداز مببدت و اندوا  

ترموفیلیددک کمپیلوبدداکتر )ژژونی،کلددی و الری( کدده از 

االز مببدت هسدتند. بدرای تفریدق شوند، کاتطیور جدا می

ای از آزمددایش هیدددرولیز هیپدورات سدددیم )بددرای گونده

گونه ژژونی( و آزمدایش هیددرولیز ایندوکسدیل اسدتات 

 .(0،1))برای گونه کلی( استفاده شد
 

 بیوتیکیآزمایش حساسیت نسبت به عوامل آنتی
از روش کیفددی حساسددیت باکتریددایی بددا دیسددک 

استفاده شد.  Kirby-Bauerرد دیفوزیون به روش استاندا

 ها )بر حسب میکروگرم(غلظت آن بیوتیک ودوازده آنتی

 (،5)، انروفلوکسدازین(35)عبارت بودند از: اریترومایسدین

، (33)جنتامایسددین ،(33)، استرپتومایسدین(13)تتراسدایکلین

 ،(5)، سیپروفلوکسدازین(33)سیلینآمپی (،333)اسپکتینومایسین

نالیدیکسددیک  (،13)لرامفنیکددل، ک(13)آموکسددی سددیلین

. برای اسدتاندارد کدردن مقددار (13)و نئومایسین( 13)اسید

مدک فارلندد  5/3باکتری موجود با کددورت اسدتاندارد 

 .(5)و تفسیر شد (0،4)مقایسه
 

 یافته ها و بحث
  03گلده ) 04گلده،  13نتایج نشان داد کده از  شیو :

 

د( بدده درصدد 1/55نموندده ) 30نموندده،  353درصددد( و از 

 30ندد. از دهای ترموفیلیدک کمپیلوبداکتر آلدوده بوگونه

 4/03درصددد بدده ژژونددی و  53/93جدایدده کمپیلوبدداکتر، 

در این بررسی به گونه الری درصد به کلی تعلق داشتند. 

نمونه اخذ شدده  5ها، هر درصد گله 15برخورد نشد. در 

ها، فاقد هر گونه آلودگی بده درصد گله 03آلوده بود و 

 کروارگانیسدم فدوب بودندد. همسدو بدا نتدایج مطالعددات می

قبل در ایران و در سدایر کشدورها، کمپیلوبداکتر ژژوندی 

تدرین عامدل شدیو  کمپیلوبداکتریوزی  در سدط  عمدده

های گوشتی بود. گرچه وجود کمپیلوباکتر به تنهایی گله

های طیور باعث ایجاد مشدکل و ضدرر اقتصدادی در گله

توانددد در ولددی بدده راحتددی مددیشددود، قابددل تددوجهی نمددی

های باعث آلودگی گوشت مرغ شود. بین سالکشتارگاه 

هدای میزان آلودگی به کمپیلوباکتر در گله 0335-0335

گوشتی درکشورهای چک، ایتالیدا، انگلدی ، و آمریکدا 

هندد، درصدد و در کرواسدی، آلمدان، فرانسده،  93باالی 

ئد و درصدد و در ندروژ، سدو 43-53سوئی  و ژاپن حددود 

در  .(5-33)درصددد گددزارش شددده اسددت 03تددایوان حدددود 

ایران، روند آلودگی گوشت مرغ به این بداکتری تقریبدا  

، (4)3104سال  درصد در 53ثابت بوده است؛ به عنوان مبال 

 (30) 0333درصدد در سدال  55، (0)3105در سال درصد  50

 .(31)گزارش شده است 0334درصد در سال  55و 

درصددد مقاومددت  بیددوتیکی:نتددیتعیددین مقاومددت آ

پدیدده  آورده شدده اسدت. 3ها در جدول شدماره جدایه

های کمپیلوبداکتر بیوتیک در جدایهمقاومت به چند آنتی

ترموفیلیک مورد بررسی نیز به چشم خورد و تقریبا  تمام 

بیوتیدک مقداوم بودندد و تر از یک آنتیها به بیشجدایه

هدا بیوتیدکام آنتدیای وجود نداشت که به تمدسویههیچ

هدددا اریترومایسدددین و فلوروکینولدددون حسددداس باشدددد.

های مهم بیوتیک)سپروفلوکسازین، تتراسایکلین( از آنتی

در درمان کمپیلوبداکتریوزی  هسدتند. از طرفدی مقایسده 

هدای بدالینی های طیدوری بدا نموندهمیزان مقاومت جدایه

 نشدان تواند میزان انتقال مقاومت را تا حدودیانسانی می

 رسد مقاومت به کمپیلوباکتر جدا شده ازبه نظر می دهد.
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 آنتی بیوتیک 30جدایه کمپیلوباکتر ترموفیلیک نسبت به  30درصد مقاومت دارویی  :1جدول شماره 
 

 آنتی بیوتیک                          
 جدایه

 نالیدیکسیک اسید سیپروفلوکسازین تتراسایکلین انروفلوکسازین آموکسی سیلین آمپی سیلین ومایسیننئ جنتامایسین کلرامفنیکل ریترومایسین استرپتومایسین اسپکتینومایسین

 59 55 55 40 5/35 35 03 3 5/0 1 5 4/5 کمپیلو باکتر

 55 53 50 41 0/30 5/35 14 3 4/0 1 5 0/4 ک. ژوژونی

 53 10 45 15 33 30 34 3 05/0 05/0 9/4 3 ک. کلی

 

طیوری در گزارشات کشورهای مزتلف موارد انسانی و 

ها بداال و نسدبت بده جنتامایسدین، نسبت به فلوروکینولون

اریترومایسددین، استرپتومایسددین و اسپکتینومایسددین کددم 

هدای مدا همسدو که ایدن نتدایج بدا یافتده (5،33،34،35)باشد

بدداال بدده سیپروفلوکسددازین و  باشددد. میددزان مقاومددتمددی

هددای کمپیلوبدداکتر ایددهنالیدیکسددیک اسددید در بددین جد

ها باشد کده تواند نشان دهنده مقاومت متقاطع بین آنمی

 می در بهداشت و س مت عمومی است.نکته مه

مقایسده نتدایج مطالعدات قبلددی در ایدران و نتدایج مددا 

 و مغددایر بددا برخددی ( 31،35)هدداتاییدکننددده برخددی یافتدده

. الزم بدده رکددر اسددت کدده مصددرف ایددن (39)دیگددر اسددت

دهندد( ها )که حساسیت باالیی را نشدان مدیبیوتیکآنتی

تدر ها کمبیوتیکدر صنعت طیور در مقایسه با سایر آنتی

هدای قبلدی در سدایر کشدورها است. نتایج ما بدا پدهوهش

هدای کمپیلوبداکتر مطابقت دارد و خوشبزتانه هنوز سویه

بیدوتیکی نسبت به اریترومایسین که اولدین انتزداب آنتدی

مقدداوم  مپیلوبدداکتریوزی  انسددانی اسددت،بددرای درمددان ک

 اند.نشده

نتدایج ایدن گیدری کدرد کده توان نتیجدهدر پایان می

هدای مطالعه، میزان آلودگی به کمپیلوباکتر در بدین گلده

دهدد کده درصد نشان مدی 03مرغ گوشتی استان البرز را 

کنندده، مقاومدت درصد نسبتا  باالیی است. مسداله نگدران

ه سیپروفلوکسدازین و تتراسدایکلین بده زیاد کمپیلوباکتر ب

باشدد. های اول درمان مدوارد انسدانی، مدیعنوان انتزاب

حساسیت باال به جنتامایسین، کلرامفنیکل، اریترومایسین، 

 تدوانشود که مدیاسترپتومایسین و اسپکتینومایسین دیده می

ها بدرای درمدان کمپیلوبداکتریوزی  بیوتیکاز این آنتی

 ن استفاده کرد.در انسان و حیوا
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