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 جداشده از کلستریدیوم پرفرینجنس بیوتیکیجداسازی و تعیین حساسیت آنتی

 بال، گردن، کبد و سنگدان مرغ گوشتی در شمال شرق ایرانة شدبندیقطعات بسته
 نجنسیپرفر یدیومکلستر یبیکرمقاومت ضدم یینو تع یجداسازعنوان کوتاه : 

 4و سید مصطفی پیغمبری 1زاده، محمد محسن *2یار، جمشید رزم 1پورسلطانی مریم

 .گروه بهداشت  مواد غذایی و آبزیان دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد ، مشهد، ایران2

 .گروه علوم درمانگاهی  دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد ، مشهد، ایران2

 شکده دامپزشکی دانشگاه تهران ، تهران، ایران.گروه بیماری های طیور  دان9
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 چونای ههای رودبیماریبسیاری از عنوان عامل به کلستریدیوم پرفرینجنسباکتری زمینه و اهداف: 

هدف از این مطالعه، . استدر انسان  و مسمومیت غذایی هموراژیک در حیوانات انتریتنکروتیک و  انتریت

شده در مراکز سنگدان مرغ گوشتی عرضه بال، گردن، کبد وة شدبندیتعیین میزان آلودگی قطعات بسته

ها نسبت به بیوتیکی جدایهت آنتیو همچنین تعیین حساسی نجنسیپرفر کلستریدیومفروش مواد پروتئینی به 

 .استهای  مورد استفاده در پزشکی و دامپزشکی بیوتیکآنتی

کبد و سنگدان مرغ  ،گردن، بال ةشدبندیبستهنمونه قطعه  081در این مطالعه تعداد مواد و روش کار: 

تصادفی  کامالً طعی ومقصورت مواد پروتئینی در مشهد بهة کنندعرضه مراکزصورت تازه و غیرمنجمد از به

 ةخون دفیبرین %7حاوی دارآگار خون روی محیططور متوالی هشده بآوریهای جمعنمونه آوری شدند.جمع

 01ها نسبت به کشت گردیدند. کلیه جدایه،  TSC و  TSNمحیط کشت اختصاصی  همچنین روی گوسفند و

 .شدندین حساسیت بیوتیک مختلف با استفاده از روش انتشار از دیسک تعیآنتی

نمونه  0نمونه کبد،  2نمونه بال،  2نمونه )شامل  6نمونه مورد بررسی از  081ازمجموع : هایافته

 جداسازی گردید.  کلستریدیوم پرفرینجنس)  نمونه گردن 0سنگدان و 

 نسبت به (%011ها )بیوتیکی نشان داد که کلیه جدایهنتایج حاصل از بررسی حساسیت آنتی

ها درصد جدایه 011. همچنین هستندمقاوم اریترومایسین، جنتامایسین و کلوکساسیلین  هایوتیکبیآنتی

 .حساسیت نشان دادندسیلین سیلین و آمپیسفالکسین، پنینسبت به 

 پرفرینجنس کلستریدیومدهد که امکان آلودگی مواد غذایی به مینتایج این تحقیق نشان : گیرینتیجه

 .محسوب شودواند تهدیدی برای بهداشت و سالمت جامعه تکه می داردک وجود بیوتیمقاوم به آنتی

 بیوتیکیآنتیحساسیت مرغ گوشتی،  ،کلستریدیوم پرفرینجنسکلمات کلیدی          
 برای مجله میکروب شناسی پزشکی ایران محفوظ است. این مقاله  و استفاده علمی از نشر : حق چاپ، ©کپی رایت 
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  مقدمه

 ،مثبتیک باکتری گرم پرفرینجنس کلستریدیومباکتری 

شود و عامل دار است که در همه جا یافت میهاگهوازی و بی

 استها در انسان و حیوانات مختلف بیماری تعداد زیادی از

نشان داده شده است که این باکتری یکی از همچنین  (.1،2)

های ایجادکننده مسمومیت غذایی در انسان ترین باکتریمهم

شود. طبق که اکثرا به دنبال مصرف گوشت ماکیان ایجاد می بوده

 و بعد از کمپیلوباکتر ،های اخیرشده در سالمطالعات انجام

انسان های غذایی در مسمومیت علت ایجادبیشترین  سالمونال

که سومین عامل رایج در طوریبه است،مربوط به این باکتری 

 کلستریدیوم ،ایجاد مسمومیت غذایی در آمریکا و انگلیس
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ای که در نروژ . در مطالعه(9،4)شناخته شده است  پرفرینجنس

ترین عامل عنوان رایجاین باکتری به ،انجام شد 2333در سال 

 . (1)گردید  رحمطایجاد مسمومیت غذایی در انسان 

 29تولید حداقل توانایی به  ،این باکتری زاییپتانسیل بیماری

. شودنسبت داده میآن توسط  تولیدشده و آنزیم سمنوع 

 اصلی سم 4توانایی تولید  براساس پرفرینجنس کلستریدیوم

تیپ  3به  ،است های آلفا، بتا، یوتا و اپسیلونسمشامل  که کشنده

 نکروتیک انتریت .(7،7)شودقسیم میت Eو A ،B ،C ،Dمختلف

به  و Aنوع  پرفرینجنس کلستریدیومتوسط  در پرندگان،اکثراً

 شود،ایجاد می Cنوع پرفرینجنس کلستریدیوممیزان کمتر توسط 

اند جدا شدهنیز  Dهایی از تیپ اما در مواردی سویه

های مهمی در باعث ایجاد بیماری پرفرینجنس کلستریدیوم.(1،0)

 ،مسمومیت غذایی ،بیوتیکیاز جمله اسهال با منشاء آنتیانسان 

در میان  .(9)شودمینکروتیک  انتریتقانقاریا و  ،گیراسهال تک

 Cو  Aتیپ  ،پرفرینجنس کلستریدیومهای مختلف باکتری تیپ

عفونت غذایی در انسان گردند.  -توانند باعث ایجادمسمومیتمی

تیپ  پرفرینجنس یومکلستریدمسمومیت غذایی ایجادشده توسط 

 A در نقاط مختلف دنیا بسیار رایج است و اغلب خودبهبودشونده

 پرفرینجنس کلستریدیوماما مسمومیت غذایی ناشی از  ،است

شدت خطرناک است که در انسان باعث بسیار کمتر و به Cتیپ 

 .(3-12)گردد نکروتیک می انتریتایجاد 

قطعات هدف از این مطالعه، تعیین میزان آلودگی 

سنگدان مرغ گوشتی عرضه  بال، گردن، کبد وة شدبندیبسته

 پرفرینجنس کلستریدیومشده در مراکز فروش مواد پروتئینی به 

ها نسبت به بیوتیکی جدایهو همچنین تعیین حساسیت آنتی

 .  استهای  مورد استفاده در پزشکی و دامپزشکی بیوتیکآنتی

 مواد و روش ها:

 ینجنس پرفر یدیومکلستر شناسایی جداسازی و

 شده ویبندبستهة نمون 208تعداد  یمطالعه مقطع یکدر 

 98عدد( و سنگدان ) 38منجمد گردن، بال، کبد )هر کدام یرغ

 شهرعرضه در کالن یهاهاز فروشگا یصورت تصادفعدد( به

 یدر ط یمشهد، مرکز استان خراسان رضو  یمذهب یستیتور

سرد و  یطها در شرامونه. نیدگرد یآورجمع 2932سال 

گرم از هر نمونه با  28انتقال داده شدند.  یشگاهبه آزما C4°ماید

. سپس یدکشت آب پپتونه کامال هموژن گرد یطمح یترلیلیم 38

 محیط یترلیلیم 3حاصل با  ةاز محلول هموژن شد یترلیلیم 4

ساعت در  40مدت ( کشت داده و بهFTG)  یوگلیکوالتت یعما

. بعد (10)شدند  یگذارگرمخانه یهوازیب یطدر شرا C97° یدما

و بعد از شد  یهته یکربیها گسترش ممدت از نمونه یناز ا

گرفتند.  بررسی قراررد میکروسکوپ مو زیر گرم در یزیآمرنگ

 ،بودند هاگمثبت حاوی گرم یهایلکه واجد باس ییهانمونه

گوسفند،  یبرینهخون دف %7 یحاو دارآگار خون یطبرروی مح

مدت شده، بهدادهکشت یهاکشت داده شدند. پلیت یطورخطهب

 یگذارگرمخانه یهوازیب یطو شرا C97° یدما ساعت در 40

 شدند.

 یزبا همول دارآگار خون یطمح یرشدکرده بر رو یهاپرگنه از

مثبت شناخته گرم یلعنوان باسگرم به یزیآمدوگانه که در رنگ

رشد  یاختصاص هاییطمح یرروشده بودند برداشته و ب

ید گردکشت  آگار TSNو TSC یعنیینجنسپرفر یدیومکلستر

در  یشات بعدیشده جهت انجام آزماخالص یهای. باکتر(11)

 ینگهدار C 28°یدر دما یسیرینهمراه با گل  BHIیعما یطمح

 یههند  ته یامد یها کشت از شرکت یهایطمح یهشدند. )کل

 (.شد

 یدیومکلستر یهایهجدا بیوتیکییآنت یتحساس یینتع

 ینجنسپرفر

 یدیومکلستریهایهجدا یوتیکیبیآنت  یتحساس یینتع یبرا
با توجه به  یکربیضدم ینسبت به داروها ینجنسپرفر

. یداستفاده گرد یسکموجود از روش انتشار ازد یهایتمحدود

 ،ینجنسپرفر یدیومکلستر هاییهاز جدا یککه از هر  یبترت ینبد

 یط(  برداشت و روی محBHIعصاره قلب و مغز ) یمغذ یطز محا

و شد گوسفند کشت داده  یبرینهخون دف %7یحاو دارآگار خون

 هوازییب یطدر شرا C97° یساعت در دما 24مدت به

 یدیومکلسترپرگنه  3تا  4. سپس تعداد یدگرد یگذارگرمخانه
ة لول یکو به  دار برداشت شدآگار خون یطاز محرفرینجنس پ

 یطشد. مح دادهانتقال  BHIیکشت مغذ یطمح یحاو یشآزما

 یطو شرا C97°یساعت در دما 0تا  2مدت شده بهیحتلق

دست آمدن کدورت واضح معادل با کدورت هتا ب هوازییب

 گذاریگرمخانه( cfu/ml 028×3/2فارلند )مک 3/8استاندارد 

و بدون  یطصورت خبه یلسواپ استر . سپس با استفاده ازیدگرد

تون آگار ینکشت مولره یطسطح مح یخطوط بر رو ینفاصله ب

مورد استفاده شامل:  یوتیکیبیآنت یهایسککشت داده شد. د

 یلینس ی(، پن10µg) یسین( ، جنتاما30µg) یاکسونسفتر

(10IUکلرامفن ،)یکل (30µgار ،)یترومایسین (15µgسفالکس ،)ین 
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(30µgاسترپتوما ،)یسین (10µgتتراس ،)یکلین (30µg ،)

 یلینسوکسی(، آم15µg) ینکومایسین(، ل5µg) یکسیمسف

(25µgنورفلوکساس ،)ین (10µgاکس ،)یکلینتتراسی (30µg ،)

( بودند که از شرکت 10µg) یلینسی(، و آمپ5µg) یلینکلوکساس

 . یدندگرد یه( تهیرانپادتن طب )ا

 یهجدا 3 تعداد یبیکرضدم یتحساس یحاصل از بررس یج: نتا2نمودار  

 یمورد بررس یوتیکبیآنت 23نسبت به  ینجنسپرفر یدیومکلستر

 

 

با  یلتوسط پنس استر یشمورد آزما یوتیکیبیآنت هاییسکد

 شتک یطسطح مح یبر رو یتو از لبه پل یکدیگراز  ینفاصله مع

ساعت در  24مدت به هایتشده قرار داده شدند. پلیحتلق

شدند.  یگذاررمخانهگ هوازییب یطو در شرا C97°یدما

ها با یهاز جدا یکهر  یوتیکیبیمقاومت آنت یا یتحساس

شرکت  یآن با راهنما یسهقطر هاله عدم رشد و مقا یریگاندازه

 یند. در ایگرد یینتع یوتیکیبیآنت یهایسککننده دیدتول

و  CIP106157ینجنسپرفر یدیومکلستر یهایهمطالعه از سو

CIP6061 یداستاندارد استفاده گرد یهایهعنوان سوبه. 

 :هایافته

گردن، بال، کبد و سنگدان مورد  ةنمون 208از مجموع 

آگار  یهایطمح یرو یمتوال یهانمونه پس از کشت 3 ی،بررس

 کشت یهایطگوسفند و مح یبرینهخون دف %7 یحاو دارخون

آگار  یط، مثبت شناخته شدند. در محTSCو TSNیاختصاص

 یلتشک ینجنسپرفر یدیومکلستر هاییهجدا ةیدار کلخون

 کامل در دوگانه )همولیز یزبزرگ، صاف و گرد با همول یهاپرگنه

 یهکردند. کل یجادبیرونی( ا ناحیه ناقص در همولیز داخلی و ناحیه

 یها، پرگنهTSNو  TSCیاختصاص هاییطمح یبر رو هایهجدا

از  ینبنابراکردند.  یدمرکزی تیره تول هسته رنگ باروشن کرم

 98نمونه( و  38گردن، کبد )هر کدام  ل،نمونه با 238مجموع 

 2(، %4)2 یبشده در مراکز فروش، به ترتنمونه سنگدان عرضه

 . یدجدا گرد ی( باکتر%99/9) 2( و  % 4) 2(، 2%)

که  یدمشاهده گرد یکربیضدم یتحساس یینتع یشآزما در

و  یسین، جنتامایترومایسین( نسبت به ار%288ها )یهجدا یهکل

درصد  288 ینمقاومت نشان دادند. همچن یلینکلوکساس

و  یلینسی، پنینسفالکس یهایوتیکبیها نسبت به آنتیهجدا

 (.2 نمودارحساس بودند ) یلینسیآمپ

 

 

 

 

 

 یطمح یرو یو جداساز یوگرامبیمربوط به آنت یر: تصاو2شکل  

:  Cو قسمت  یوگرامبیآنت یجنتا: نمونه  Bو  Aقسمت  -دارآگار خون

 پرفرینجنس یدیومکلستر یهجدا یکاز  یدو گانه ناش یزهمول

 

 :بحث

 یهاوردهافر یآلودگ یزانم یبررو یمطالعات اندک یراندر ا

 یهایهامکان انتقال سو و پرفرینجنس یدیومکلستربه  یورط ییغذا

ت مواد صورت گرفته اس ینا یقها از طریوتیکبیمقاوم به آنت

از  یبعض یآلودگ یزانم یمنظور بررس. مطالعه حاضر به(19)

 یینو تع ینجنسپرفر یدیومکلستر یبه باکتر یورط یهاوردهراف

 آنها صورت گرفت.  یوتیکیبیآنت یتحساس

 ی( بر رو2333و همکاران ) Hallشده توسط مطالعه انجام در

و پا و  مرغ )بال نمونه 23شامل یورده گوشتافر نمونه 232تعداد 

نمونه گوشت  27گوشت گاو،  نمونه 38و کبد مرغ(،  ینهس

 229گوشت خوک، از  نمونه 42گوشت بره و نمونه 27گوساله، 
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 یجشد. نتا یجداساز رفرینجنسپ یدیومکلستر ینمونه باکتر

مرغ،  یهااز نمونه %30مطالعه نشان داد که حدود  ینحاصل از ا

دند که نسبت به مطالعه بو ینجنسپرفر یدیومکلسترآلوده به 

 یشترینمطالعه، ب ینبرخوردار بود. در ا یاز درصد باالتر حاضر

. (14)شد  یدهگوشت گوساله و گاو د یدر نمونه ها یآلودگ یزانم

 ینکهضمن ا ،باشد یریگاز نحوه نمونه یتواند ناش یتفاوت م ینا

گوشت قرمز بوده  یهامربوط به نمونه یآلودگ یزانم یشترینب

  است.

(، 2333و همکاران ) Spernerشده توسط انجام مطالعه در

 یتشد که در نها یآورجمع یگوشت مرغ و ماه نمونه 222تعداد 

 ینجنسپرفر یدیومکلستر باکتری وجود نظر از هانمونه از 28٪

 کلستریدیوم هانمونه از ٪7809 مثبت شناخته شدند. در
و  Cیپها تمونهناز  % B  ،3/3یپت A ،2203% یپت ینجنسپرفر

مشابه  یا. در مطالعه(11)بودند  Eو  Dیهایپشامل ت یهبق

نمونه بال و گردن  34 یکا،( در آمر2884و همکاران ) Wenتوسط 

ها به نمونه %93قرار گرفت که  یو کبد مرغ مورد بررس

 یبر رو PCRیشآلوده بودند. انجام آزما ینجنسپرفر یدیومکلستر

 یدیومکلستر A یپها به تیهجدا یهلک هها نشان داد کیهجدا

 . (17)تعلق دارند  ینجنسپرفر

Martel ( 2884و همکاران، ) یینتع یبه بررس یادر مطالعه 

جداشده از  ینجنسپرفر یدیومکلستر یکربیضدم یتحساس یزانم

مختلف با استفاده از  هایبیوتیکینسبت به آنت یگوشت یورط

 یهمطالعه کل ینا پرداختند. در یروش حداقل غلظت مهار

 سیلین،یمختلف شامل پن بیوتیکیآنت 3ها نسبت به یهجدا

 یسیننئوما یکلین،تتراسا یکل،کلرامفن ینکومایسین،ل یسین،ونکوما

مطالعه نشان داد  ینحاصل از ا یجقرار گرفتند. نتا یمورد بررس

از  ،یمورد بررس ینجنسپرفر یدیومکلستر هاییهجدا یهکه کل

 یکل(، کلرامفن%7303) سیلینینسبت به پن ییباال یتحساس

که  یدر حال ،( برخوردار بودند%03) یسین( و ونکوما02%)

 ینکومایسین(، ل%3) یسیننسبت به نئوما یکم یتها حساسیهجدا

حاصل از  یج( داشتند که با نتا%3) یکلین( و تتراسا2407%)

 . (17)دارد  یهمخوان حاضرمطالعه 

 آبگوشتآگار و سازی ترق یهاچند امروزه روش هر

اعتماد  یتبا قابل یهوازیب یهای( جهت باکترMICیین)تع

اما،  ،گردندیم یمعرف یسکنسبت به روش انتشار د یباالتر

( امروزه MIC) یحداقل غلظت مهار یینروش تع ییاجرا یدشوار

 یهایشگاهرا بر آن داشته تا جهت سهولت عملکرد آزما ینمحقق

 یسکآنها را نسبت به انجام روش انتشار د ،معمولو  یقاتیتحقیرغ

روش همین دلیل در این مطالعه هم از به (.10-20)یندنما یبترغ

 یهایشگاهطور معمول در آزماهکه هم اکنون ب یسکانتشار د

 .گردیداستفاده  ،یردپذ یکشور انجام م یصیتشخ

توان یمدر این مطالعه  آمدهدستهب یجبا توجه به نتا

ها یباکتر یوتیکیبیمقاومت آنت یالگو یینکرد که تع یریگیجهنت

 یبرا یمناسب یراهنما ینجنسپرفر یدیومکلستر یژهو به و

 یورط یموثر در مزارع پرورش یهایوتیکبیاز آنت یحاستفاده صح

تواند یم هایوتیکبیمقاوم به انواع آنت یهای. انتقال باکتراست

استفاده  یوربا منشاء ط ییکه از مواد غذا اییجامعه انسان یبرا

 یتررسد مطالعه کاملینظر م. بهتهدید محسوب شودکنند، یم

 یترجامع یتا مصرف را هدف قرار بدهد و بررس یدتول یرهکه زنج

 یژهمرغ به و یهافراورده یرسا یبر رو یشترب با تعداد نمونه

 یازن ینجنسپرفر یدیومکلسترمنجمد از بابت حضور  یوردهافر

 یهافراورده یرانجام مطالعات مشابه در رابطه با سا ینهمچن. است

با  یجنتا یسهو مقا یدام یهافراورده یرمانند گوشت و سا ییغذا

در  ینقش آنها در جوامع انسان یارع یینحاضر، جهت تع مطالعه

 کشورمان الزم باشد .

 تشکر و قدردانی 

قرار  یاردر اخت دلیلهدوست باز دکتر بهرام شجاع یسندگاننو

 یشگاهکارگر کارشناس آزما یعل یاستاندارد و آقا یهایهدادن سو

مشهد  یدانشگاه فردوس یمعاونت پژوهش ینو همچن یوربخش ط

 ی، تشکر و قدردان 22223پروژه به شماره  ینا یمال ینجهت تام

 .کنندمی
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