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چکیده

کتریال های بالوژیک ضایعات کبد و قلب در تلفات طیور صنعتی و بررسی نقش و میزان وقوع عفونتباکتریوهدف از این مطالعه بررسی     
 614از خون قلب و سطح احشایی کبد  بود.  حاصلهای های طیور صنعتی و تعیین الگوهای حساسیت جدایهدر گله اشریشیاکالی غیر از

استان  18 گله کبک( از 2گله بلدرچین و  2گله مادر،  2گله بوقلمون،  12گذار، گله تخم 14گله گوشتی،  118گله ) 150شده از  الشه تلف
 حاصل، جدایه 484از  بندی شد. بقههای رایج میکروبیولوژیک در حد جنس و گونه طها بر اساس روشجدایه گیری انجام شد. کشور نمونه

( درصد 51/3جدایه ) 17، پروتئوس( درصد 71/3) جدایه 18، سالمونال( درصد 64/7جدایه ) 37، اشریشیاکالی( 92/78جدایه ) 382
 23/1)جدایه  6، سودوموناس آئروجینوزا( درصد 44/1جدایه ) 7، استرپتوکوکوس (درصد 85/1جدایه ) 9، استافیلوکوکوس اورئوس

د و از های کوآگوالز منفی بواستافیلوکوک (درصد 71/0جدایه ) 4و  استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس (درصد 03/1جدایه ) 5، کلبسیال( درصد
 ییحساسیت داروآزمایش تعیین  . جداسازی شدسالمونال روزگی  7از یک گله بوقلمون در سن  مورد هیچ جرم باکتریایی جدا نشد.  165
الگوی  56اد تعد انجام شد.  سالمونالجدایه  30 و  از گله بلدرچین اشریشیاکالیجدایه  2، های گوشتیاز گله اشریشیاکالیایه جد 100 برای

وئین، سایکلین، فلومکداکسیها به جدایهبیشترین مقاومت دارویی مشاهده شد های گوشتی گله اشریشیاکالی هایجدایهدر بین مقاومت 
رویی به مقاومت دامیزان  نتریو باال الگوی مقاومتی مشاهده شد 17، سالمونال جدایه 30در  مشاهده شد. تتراسایکلین و انروفلوکساسین 
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های های واگیردار از جمله بیماریپرندگان به بیماری

باکتریایی را افزایش داده که این موضوع همه ساله خسارات 
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اقتصادی قابل توجهی را به صنعت پرورش طیور جهان و 

-عفونت یکاهش سودآوری به واسطه  کند.ایران وارد می

کشی تا تواند تمام مراحل تولید از جوجههای باکتریایی می

ماندگی رشد، افزایش عقب وری تولید را در برگیرد. آفر

مرگ و میر و کاهش تولید میزان قابل توجهی از سوددهی 

-به علت تفاوت حدت باکتری دهد. ثیر قرار میأرا تحت ت

ها با مشترک این میکروارگانیسم های مختلف و همکاری

زای محیطی، ارزیابی های دیگر و عوامل استرسپاتوژن

 های باکتریایی دشوار استدقیق خسارات ناشی از بیماری

(Swayne et al. 2020 .) مهمترین از قلب و کبد شک بدون 

 وقوع که شوندیم محسوب پرندگان بدن یحیات یهاارگان

 در تلفات بروز عوامل جمله از هاارگان این در ینارسای

 هپاتیتیپر و پریکاردیت ضایعات بر عالوه  .است پرندگان

 هستند، همراه یفرمیکل یهاعفونت با موارد اکثر در که

 هپاتیت ،یکبد انفارکتوس مانند دیگر سپتیک ضایعات

 وجتاتیو اندوکاردیت و یکانون یسرسوزن نکروز با همراه

 اجرام سایر با عفونت اثر در اکثراً موجود منابع اساس بر که

 یهاگله از یارجاع تلفات در، افتندیم اتفاق یباکتریای

 نظر به لذا(.  Swayne et al. 2020) شوندیم دیده یصنعت

 در یعفون یقلب و یکبد ضایعات تردقیق یبررس رسدیم

 عوامل یشناسای یبرا ،یبوم یحت و یصنعت طیور تلفات

 با بسیار یکاربرد نظر از ضایعات این مسبب اجرام و یاصل

 حین که است یعضو اولین پرندگان کبد  .باشد اهمیت

 گیرد،یم قرار دامپزشک دیدگان مقابل ،یکالبدگشای

 یسلوم یحفره یاعضا بزرگترین از عضو این همچنین

 هپاتیت،یپر ،یکبد انفارکتوس . شودیم محسوب پرندگان

 مزمن، یا حاد شکل به غیرنکروتیک و نکروتیک هپاتیت

 توسط که هستند یضایعات جمله از کالنژیوهپاتیت و هپاتوز

 یهاباکتری  .شوندیم ایجاد کبد در مختلف یهاباکتری

 ،(Gast and Porter 2020) سالمونال انواع مانند یمتعدد

 مولتوسیدا پاستورال، (Nolan et al. 2020) یکال اشریشیا

(Blackall and Hofacre 2020 ،)هاکلستریدیوم 

(Boulianne et al. 2020و بعضی دیگر باکتری ) ها

(Abdul‐Aziz 2020 )یکبد ضایعات موجب توانندیم 

 .شوند

باکتریال که به طور ها به ترکیبات آنتیمقاومت باکتری    

رویه و نادرست این ترکیبات مصرف بی یعمده در نتیجه

بهداشت باشد، خطری جدی برای صنعت طیور و می

 .Schwarz et al. 2001, Peighambari et al) عمومی است

2018, 2019a, 2019b.)  باکتریال مختلفی در طب مواد آنتی

بیوتیکی آنتی یدامپزشکی و پزشکی که مربوط به خانواده

گیرد و از این رو منجر متشابه هستند مورد استفاده قرار می

-های آنتیمقاومت  شود.های مقاوم مشابه میبه انتشار ژن

رسند از هایی که به مصرف خوراکی میبیوتیکی در دام

 باشد. مشکالت و مسائل مهم در سازمان بهداشت جهانی می

باکتریال در امروزه با وجود استفاده از ترکیبات متنوع آنتی

ها رو به بیوتیکصنعت طیور، میزان مقاومت علیه این آنتی

توان با استفاده صحیح و علمی در حالی که می  فزونی است.

  ها جلوگیری کرد.از این ترکیبات از بروز مقاومت علیه آن

ایجاد مقاومت مصون  یبیوتیکی نسبت به پدیدههیچ آنتی

بیوتیکی برخالف تمام نیست، در نتیجه بروز مقاومت آنتی

گیرد، بسیار محتمل بوده و دور هایی که صورت میتالش

-رعایت باالترین استاندارد مدیریتی و تهیه از انتظار نیست. 

کشی با های مادر و کارخانجات جوجهجوجه از گله ی

کنترل  یمدیریت خوب و عاری از بیماری، بهترین شیوه

 ست. ا هاو سایر باکتری اشریشیاکالیهای باکتری عفونت

بیوتیک در صنعت طیور در شرایطی که تجویز صحیح آنتی

بهداشتی و مدیریتی برای جلوگیری از  ای،اقدامات قرنطینه

های عفونی موفق نباشد به ورود و انتشار میکروارگانیسم

 یسفانه در پی استفادهأعنوان یک نیاز مطرح است اما مت

های اخیر شاهد ها در طی سالبیوتیکزیاد و نامناسب آنتی

ها به داروهای مختلف افزایش درصد مقاومت باکتری

العه میزان شیوع اجرام باکتریایی مختلف در این مط هستیم. 

های حاصل مورد در قلب و کبد و حساسیت دارویی جدایه

  .بررسی قرار گرفت
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 اد و روش کارمو
 118گله شامل ) 150تلف شده از  یالشه 614تعداد     

گله بوقلمون، دو گله  12گذار، گله تخم 14گله گوشتی، 

استان کشور  18دو گله بلدرچین و دو گله کبک( از  مادر،

( 1392 تا پایان خرداد 1391در مدت یک سال )تیرماه 

-جهت نمونههای طیور ارجاع شده به یک کلینیک بیماری

گشایی و قبل از انجام بعد از کالبد  گیری انتخاب شد.

هرگونه دستکاری، با سواب استریل از خون قلب و سطح 

گیری شد و به صورت جداگانه ابتدا بر نهاحشائی کبد نمو

خوندار و سپس بر روی آگار مک کانکی آگار روی محیط 

ضایعات  . (Waltman et al. 1998) کشت خطی داده شد

ها سپس پلیت  کالبدگشایی تلفات به طور کامل ثبت گردید.

گراد انکوبه سانتی یدرجه 37ساعت در دمای  24به مدت 

ها، اجرام جداسازی شده با پرگنهپس از رشد  شدند. 

آمیزی گرم، های بیوشیمیایی شامل رنگاستفاده از تست

 ,TSI, SIM, Urea)های افتراقی کاتاالز و کوآگوالز، محیط

Simmons citrate agar) هایو محیطMSA   و SS-agar 

های تک کلنی از محیط بندی شد. در حد جنس و گونه طبقه

خوندار توسط لوپ گرفته شده و به  آگارکانکی و یا مک

-انتقال می BHIلیتر محیط میلی 3های استریل حاوی لوله

انکوباتور  ساعت در شیکر 16-18یافت و سپس به مدت 

دور در  1500گراد با سرعت سانتی یدرجه 37در دمای 

لیتر از محیط میلی 5/0بعد  یدر مرحله دقیقه قرار داده شد. 

BHI  ر از گلیسرول استریل به درون یک لیتمیلی 5/0و

لیتری استریل افزوده شد و پس از میلی 5/1 بمیکروتیو

 یدرجه -20ساعت در دمای  1مخلوط کردن به مدت 

ها ببعد از این مرحله میکروتیو گراد قرار داده شد. سانتی

شدند تا برای اهداف درجه منتقل می -70به داخل فریزر 

 بعدی ذخیره شوند.

جدایه  100 ،برای تعیین الگوی مقاومت دارویی    

-گله گوشتی که عالئم تیپیک کلی 50از  اشریشیاکالی

از گله بلدرچین  اشریشیاکالیجدایه  2باسیلوز را داشتند، 

گیری شده های نمونهکه از کل گله سالمونالجدایه  30و 

کار گرفته  روش کیفی به جداسازی شده بود، انتخاب شد. 

شده برای آزمایش حساسیت دارویی، آزمایش دیسک 

 Kirby-Bauer (Morshedدیفوزیون به روش استاندارد 

and Peighambari 2010 )عامل آنتی 12تعداد   .بود-

باکتریال مورد استفاده در آزمایش حساسیت دارویی 

 سیلین، کلرامفنیکل،آمپی شامل:  اشریشیاکالی

وئین، جنتامایسین، لینکواسپکتین، فلومک انروفلوکساسین،

متوپریم، نئومایسین، تتراسایکلین، سولفامتوکسازول + تری

-عامل آنتی 20تعداد   بود. فلورفنیکل، فوزباک، کلیستین

باکتریال مورد استفاده در آزمایش تعیین حساسیت دارویی 

سیلین، کلرامفنیکل، آمپی  عبارت بودند از:سالمونال 

فلوکساسین، فلوکساسین، کانامایسین، دانولوو، فورازولیدون

ریاکسون، نالیدیکسیک اسید، نئومایسین، سفیکسیم، سفتی

نورفلوکساسین، تتراسایکلین، استرپتومایسین، 

فلورفنیکل،  متوپریم، سفتازیدیم،سولفامتوکسازول + تری

 انروفلوکساسین، فلومکوئین، جنتامایسین، لینکواسپکتین. 

  .شدند)ایران( تهیه  شرکت پادتن طب ها ازتمامی دیسک

کانکی ها از فریزر خارج شده و در محیط آگار مکجدایه

شرح داده شده  طور که قبال و سپس همان ندکشت داده شد

(، آزمایش تعیین Morshed and Peighambari 2010است )

مقایسه با حساسیت داروئی انجام شد و نتایج بر اساس 

حساس، مبنای نعت شونده بر جدول تفسیر قطر هاله مما

 . ( 2008CLSI) نددبندی شطبقه و مقاوم حساس نسبتاً

تعیین گروه سرمی بر اساس روش استاندارد     

برای تعیین  آگلوتیناسیون روی الم صورت گرفت. 

های شرکت سرمشده، از آنتیسروتیپ سالمونالی جدا

جهت تعیین گروه از   بهارافشان )تهران، ایران( استفاده شد.

، TSIساعته و خالص باکتری در روی محیط  24کشت 

درصد بر روی یک  85/0شیرابه غلیظی با سرم فیزیولوژی 

الم تمیز تهیه کرده و پس از کنترل اتوآگلوتیناسیون، یک 

های موجود را روی آن قرار داده و با هم سرمقطره از آنتی

سیاه  یدر زمینه نتیجه در برابر چراغ و مخلوط گردید. 

دقیقه  2در صورتی که آگلوتیناسیون در کمتر از  قرائت شد. 
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 Waltman et) شدمیواکنش مثبت تلقی  شدمیمشاهده 

al. 1998.)  

 

 نتایج

 614های جداگانه انجام شده از قلب و کبد در کشت    

 484از  جدا نشد. باکتری  گونه الشه هیچ 165الشه، از 

، اشریشیاکالی( درصد 92/78جدایه ) 382جدایه حاصل، 

 71/3) جدایه 18، سالمونال( درصد 64/7جدایه ) 37

( درصد 51/3جدایه ) 17، پروتئوس( درصد

( درصد 85/1جدایه ) 9، استافیلوکوکوس اورئوس

 سودوموناس( درصد 44/1جدایه ) 7، استرپتوکوکوس

جدایه  5، کلبسیال( درصد 23/1جدایه ) 6، ینوزاژآئرو

جدایه  4و  استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس( درصد 03/1)

ج نتای  های کوآگوالز منفی بود.استافیلوکوک( درصد 71/0)

 Table 1های مختلف در جداسازی اجرام باکتریایی از گله

 ذکر شده است.

ها عالئم کالبدگشایی مشاهده شده در قلب اکثر الشه    

پریکاردیت، پتشی در چربی کرونر قلب، اکیموز در  شامل

 اپیکارد، اپیکاردیت، فیبروز و چسبندگی پریکارد وپرده 

ریزی در اندوکارد و اپیکارد، کاردیومگالی، خون

-هپاتیت، پری هپاتیت، تورم و رنگ  بود.هیدروپریکارد 

ریزی پریده در کبد، خونپریدگی کبد، خطوط طولی رنگ

 ندهخون در اطراف کبد، شکن ییم کبد، لختهمنتشر در پارانش

شدن بافت کبد، رسوب اورات در کبد و نکروز منتشر 

 .ندکه در کبد اکثر تلفات مشاهده شدبودند ضایعاتی 

میکروبی ترکیبات ضدمقاومت دارویی به باالترین میزان     

سایکلین، فلومکوئین، تتراسایکلین و انروفلوکساسین داکسی

ها به کلیستین جدایه یهمه (. Table 2)مشاهده شد 

حساس بودند و بعد از آن بیشترین حساسیت دارویی به 

ترکیبات جنتامایسین، لینکواسپکتین و فسفومایسین مشاهده 

-ترکیبات ضد یها، دو جدایه به همهدر بین جدایه  شد.

دارو  10ها حداکثر به حساس بوده و بقیه جدایهمیکروبی 

انه در بین گهمچنین وقوع مقاومت چند  مقاوم بودند.

 جداکالی  اشریشیادو جدایه   ها بسیار شایع بود.جدایه

بلدرچین به جنتامایسین، کلیستین و  یشده از گله

مقاوم درصد  100ترکیبات به بقیه  لیفلورفنیکل حساس و

 جدا اشریشیاکالی یجدایه 100الگوی مقاومت   .بودند

باکتریال عامل آنتی 12نسبت به های گوشتی شده از گله

 Tableالگوی مقاومت به دست آمد ) 56بسیار متنوع بود و 

یک الگوی مقاومت به  (درصد 13جدایه ) 13 تعداد  (.3

ه ( بدرصد 26جدایه ) 26ه طور کلی تعداد ب . تعلق داشتند

الگوی  52( در درصد 74جدایه ) 74چهار الگو و بقیه 

ها شامل دو نآکه یکی از  متفاوت توزیع شدندمقاومت 

 .کدام از ترکیبات ضدمیکروبی مقاوم نبودند جدایه به هیچ

نتایج آزمایش  سالمونال یجدایه 30 در خصوص    

ی نشان داد که باالترین میزان مقاومت به حساسیت داروی

جدایه به  30 یهمهسیلین و نالیدیکسیک اسید بود و آمپی

متوپریم + تریجنتامایسین، میکروبی ترکیبات ضد

سولفامتوکسازول، دانوفلوکساسین، سفتازیدایم، سفیکسیم، 

سیپروفلوکساسین، فلورفنیکل، کلرامفنیکل و 

جدایه  دو  .(Table 2) حساس بودند نورفلوکساسین کامالً

ها و سایر جدایه ندها حساس بودبیوتیکآنتی یبه همه

 30الگوی مقاومت   دارو مقاومت نشان دادند. 4حداکثر به 

ترکیب ضدمیکروبی  20جدا شده نسبت به  سالمونالجدایه 

 17در مجموع   بررسی شد.پزشکی و دامپزشکی رایج در 

ترین الگوی الگوی مقاومت متفاوت مشاهده شد که فراوان

-ترکیب ضد 20( بود که در بین درصد 20جدایه ) 6شامل 

 24بقیه  میکروبی فقط به نالیدیکسیک اسید مقاوم بودند. 

الگوی مقاومت متفاوت توزیع  16( در درصد 80جدایه )

کدام از  ها شامل دو جدایه به هیچنآکه یکی از  شدند

 ترکیبات ضدمیکروبی مقاوم نبودند.

نیز نشان  سالمونالجدایه  30نتایج تعیین گروه سرمی     

تعلق  D (O9, O12)ا گروه سرمی هتمامی جدایهداد که 

 .داشتند
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Table 1: Bacteriological examination results of sampled flocks 

Number (%) of bacteria isolated from different types of sampled flocks 
Isolated 
Bacteria No. 

Partridge 
(2) 

Quail 
(2) 

Turkey 
(12) 

Broiler 
breeder 

(2) 
Layer 
(14) 

Broiler 
(118) 

All 
flocks 
(150) 

  

5(71.44) 2(66.67) 23 
(67.7) 4 (80) 20 

(68.96) 
328 

(80.98) 
382 

(78.92) E. coli 1 

- - 3 (8.9) - - 34 
(8.39) 37 (7.64) Salmonella 2 

- - 1 
(2.74) - 3 

(10.34) 
14 

(3.45) 18 (3.71) Proteus 3 

1(14.28) - 3 (8.9) 1 (20) - 12 
(2.96) 17 (3.51) S. aureus 4 

- - - - 2 (6.9) 5 (1.23) 9 (1.85) Streptococcus 5 

- 1 
(33.33) - - - 6 (1.48) 7 (1.44) Pseudomonas 

aeruginosa 6 

1(14.28) - 2(5.88) - - 3 (0.74) 6 (1.23) Klebsiella 7 

- - 2(5.88) - 2 (6.9) 1 (0.28) 5 (1.03) S. epidermidis 8 

- - - - 2 (6.9) 2 (0.49) 4 (0.71) Staphylococcus 9 
 

Table 2: The results of drug resistance test of bacterial isolates 
% Resistance of 2 

E. coli isolates 
from quails 

% Resistance of 30 
Salmonella isolates 

% Resistance of 100 
E. coli isolates from 

broilers 
Drug No.. 

100 - 87 Doxycycline 1 
100 30 86 Flumequine 2 
100 16.68 86 Tetracycline 3 
100 6.67 77 Enrofloxacin 4 
100 0 57 Trimethoprime+Sulfa 5 
0 0 56 Florfenicol 6 

100 0 35 Lincospectin 7 
100 - 35 Fosfomycin 8 
100 10 33 Neomycin 9 
100 96.67 31 Ampicillin 10 
0 0 1 Gentamicin 11 
0 - 0 Colistin Sulphate 12 
- 76.67 - Nalidixic Acid 13 
- 3.33 - Furazolidone 14 
- 3.33 - Kanamycin 15 
- 0 - Streptomycin 16 
- 0 - Levofloxacin 17 
- 0 - Danofloxacin 18 
- 0 - Ceftazidime 19 
- 0 - Cefixime 20 
- 0 - Ciprofloxacin 21 
- 0 - Norfloxacin 22 
- 0 - Chloramphenicol 23 
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Table 3: Resistance patterns of 100 Escherichia coli isolates from 

 broiler chickens to 12 antimicrobial agents 

Resistant to No. of isolate in pattern Pattern # 
D, NFX, FM, TE 13 1 

D, NFX, FF, FM, TE, SXT 5 2 

D, NFX, FF, FM, FO, TE 4 3 

AM, D, NFX, FF, FM, TE, SXT 4 4 

Variable 3 5-11 
Variable 2 12-18 

None of drugs tested 2 19 
Variable 1 20-56 

 

FF= Florfenicol AM= Ampicillin 

FM= Flumequine TE= Tetracycline 

FO= Fosbac D= Doxycycline 

SXT= Trimethoprim + Sulfa NFX= Enrofloxacin 
 

 بحث 
نمونه از قلب و کبد تلفات ارجاعی  614در این مطالعه     

گوناگونی های به صورت جداگانه کشت داده شد و باکتری

نمونه هیچ گونه جرم  165از  ها جدا شد امااز نمونه

 باکتریایی جدا نشد.

-پرندگان عامل اصلی کلیزای بیماری اشریشیاکالی    

باسیلوز است که باعث جراحات مختلفی مانند عفونت 

های هوایی، پریکاردیت، پریتونیت، سالپنژیت، کیسه

شود و از زرده می یسینوویت، استئومیلیت و عفونت کیسه

 Nolan) کنداقتصادی زیادی را وارد میاین طریق خسارات 

et al. 2020).  تواند سبب در بوقلمون می اشریشیاکالی

سمی حاد در پرندگان جوان تا بیماری تحت حاد در سپتی

چرکی یا  -تر به همراه سینوزیت فیبرینیپرندگان بالغ

 التهاب گرانولوماتوزی منتشر شود.

 اشریشیاکالی بررسیدر این  رفتهمانگونه که انتظار می    

گذار، گیری شده )گوشتی، تخمهای نمونهدر تمام گله

بوقلمون، مادر، بلدرچین و کبک( بیشترین سهم را در بروز 

باسیلوز جراحات تیپیک کلی یبا توجه به مشاهدهتلفات 

اما سایر اجرام نیز نقش  به خود اختصاص دادها در الشه

بنابراین  موارد را شامل شدند.  درصد 20و حدود شتند دا

و انجام  کالی اشریشیااجرام غیر از به توجه رسد به نظر می

جلوگیری از بروز تلفات کنترلی برای بهداشتی و اقدامات 

 .نیز ضروری باشدها ناشی از آن

 درصد 100 ،روزگی 15از تلفات یک گله گوشتی در     

یک ارگانیسم فرصت  سودوموناس  جدا شد. سودوموناس

طلب است که به دنبال ایجاد زخم، افت ایمنی و همچنین 

-تزریقات و بهداشت پایین کلونیزه شده و موجب بیماری

روزگی در این  9در  . (Abdul‐Aziz 2020) شودزایی می

به  که احتماالً بودگله تزریق واکسن دوگانه صورت گرفته 

جب کلونیزه دلیل عدم رعایت بهداشت هنگام تزریق مو

ضایعات در این تلفات شامل   .بودشده  سودوموناسشدن 

-ها، التهاب کیسهپریکاردیت خفیف، پرخونی دوطرفه ریه

های آلودگی . بودزرده  یهای هوایی و عفونت کیسه

 ی برخورداررجه اهمیت باالیسالمونالئی نیز در طیور از د

در  های متعددبررسی (. Gast and Porter 2020ند )هست

-های طیور کشور را به سرووارهای اخیر آلودگی گلهسال

 Peighambari et) های مختلف سالمونال نشان داده است

al. 2015, Doulatyabi et al. 2017, Mayahi et al. 2017, 

Peighambari et al. 2018, 2019a, 2019b).   در این

روزگی(  7از یک گله بوقلمون در سن پایین )بررسی 

-هپاتیت، رنگم شامل پریعالی  .جداسازی شد ونالسالم

با توجه  پریدگی کبد، پرخونی دوطرفه ریه و انتریت بود. 

از اروپای  و معموالًهستند  ها وارداتیکه بوقلمون به این

ها و یا که این بوقلمون شوند، احتمال اینشرقی وارد می

بنابراین با توجه  ها آلوده باشد، وجود دارد. دار آنتخم نطفه

های قرنطیه و به انتقال عمودی سالمونالها اجرای برنامه

کل  یهای وارداتی توسط ادارهبوقلمون یکنترل جوجه
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 سالمونالدامپزشکی برای جلوگیری از گسترش و انتشار 

های های متفرقه نیز از عفونتباکتری  باشد.ضروری می

از تلفات دو  (. Abdul‐Aziz 2020شوند )طیور جدا می

های روزگی( با درگیری 238گذار )سالن یک گله تخم

دستگاه تولیدمثلی شامل سالپنژیت، پرخونی استیگما و 

  جداسازی شد. پروتئوسمرغی تخمدان و پریتونیت تخم
و  استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس، استافیلوکوکوس اورئوس

در  ها از مواردی با اندوکاردیت وجتاتیو، پتشیاسترپتوکوک

 شدن چربی کرونر و اندوکارد، کاردیومگالی، ترد و شکننده

هپاتیت و هپاتیت زرده، پری یماندن کیسه بافت کبد، باقی

 2009در سال و همکاران  Hedegaard  .ندجداسازی شد

ها از موارد های شبه استرپتوکوکگزارش کردند، ارگانیسم

موارد ای و سمی و اندوکاردیت دریچهسمی، سپتیسپتی

ای سمی و اندوکاردیت دریچهسالپنژیت، پریتونیت و سپتی

 2010در سال و همکاران  Bisgaard  جداسازی شده است.

مرغ که ضایعات قلبی و اندوکاردیت  42گزارش نمودند از 

 انتروکوکوس ،دیسیاندوکاردیت اویباکتریومداشتند، 
 استرپتوکوکوسو  ،اورئوس استافیلوکوکوس ،فکالیس

حاضر،  یدر مطالعه  جداسازی شده است. پلورانیمالیم

در طول های گوشتی در گله کالی اشریشیامیزان عفونت 

 در فصول مختلف تفاوت آنو  ، بوددرصد 98/80 یکسال

، پاییز و زمستان به در فصول بهار، تابستان چنانی نداشته و

درصد و  65/77، درصد 72/72درصد،  33/81ترتیب 

  بود. درصد 83/75

 یکال اشریشیادر رابطه با افزایش مقاومت ها گزارش    
باکتریال در حال افزایش است و نسبت به ترکیبات آنتی

الگوی مقاومت دارویی نواحی مختلف جغرافیایی متنوع و 

 اشریشیا کالیجدایه  100بین  باشد. در حال تغییر می

مشاهده های گوشتی در این مطالعه، جداسازی شده از گله

ساس بودند و بیشترین ها به کلیستین حشد تمامی جدایه

های جنتامایسین، بیوتیکی به آنتیحساسیت داروی

همچنین  لینکواسپکتین و فسفومایسین مشاهده شد. 

سایکلین، فلومکوئین، ی به داکسیبیشترین مقاومت داروی

که با مطالعات قبلی  تتراسایکلین و انروفلوکساسین بود

 Peighambari et al. 2015, Doulatyabiداشت ) همخوانی

et al. 2017, Peighambari et al. 2018, 2019a, 2019b .) 

سایکلین، های داکسیبیوتیکمقاومت باال به آنتی یهنتیج

به دلیل  فلومکوئین، تتراسایکلین و انروفلوکساسین عمدتاً

ن ناکامل استفاده از ای یرویه و دورهمصرف فراوان و بی

های درمانی، متافیالکسی و ترکیبات در قالب برنامه

ها به حساسیت جدایه باشد. های طیور میپروفیالکسی گله

محدود از این ترکیب دارویی  یجنتامایسین ناشی از استفاده

الگوهای مقاومت   گیری و درمان است.پیش یدر عرصه

الگوی همچنین تنوع حتی در  ی نیز بسیار متنوع بود. داروی

داری، های متعلق به یک واحد مرغی جدایهیمقاومت دارو

های باکتریایی های درمانی بر علیه بیماریاتخاذ برنامه

نماید، بنابراین موجود در مرغداری را با مشکل مواجه می

آزمون حساسیت ضدمیکروبی برای هر مرغداری پیش از 

ته انجام الب ها بهتر است انجام شود. باکتریالتجویز آنتی

آزمون حساسیت میکروبی به تنهایی مالک انتخاب برای 

ترکیب مورد نظر نیست، زیرا دستیابی به حداقل غلظت 

نظر نیز حائز اهمیت  کننده از رشد در بافت موردممانعت

ها، توانایی آن در عبور از بیوتیکپایداری آنتی است. 

سدهای طبیعی بدن و فعال بودن در محل اثر نیز سه 

 باشند. باکتریال میاخص مهم در انتخاب داروهای آنتیش

البته این واقعیت مهم را نیز نباید از نظر دور داشت که 

منجر به  باکتریال ضرورتاًممانعت از مصرف یک آنتی

شود کاهش دراماتیک فراوانی مقاومت به داروی مربوط نمی

از  و لذا این باور که بروز مقاومت تنها به دلیل فشار ناشی

میکروبی است مورد سوال قرار استفاده مداوم از عوامل ضد

کند که عوامل دیگری در گیرد و این امکان را مطرح میمی

توانند اند یا میهای مقاومت دارویی نقش داشتهبقای ژن

های توان به حضور ژننقش داشته باشند که از آن جمله می

 تر از آنیشمقاومت علیه داروهای ضدمیکروبی از زمانی پ

که این داروها کاربرد بالینی در دامپزشکی یا پزشکی پیدا 

-های مقاومت در میزبانکنند و همچنین توانایی تبادل ژن

  (.Schwaz et al. 2001) های باکتریایی گوناگون اشاره نمود

بیوتیکی در دامپزشکی های جدید دارویی و آنتیسیاست
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های مقاوم از حیوان به نیاز است تا بتوان از انتشار سویه

های درمانی و مشکالت انسان جلوگیری نمود و شکست

 داد.آتی را کاهش 

ن حاصل از گله بلدرچین در ای یکال اشریشیاجدایه  دو    

های جنتاماسین، کلیستین و بیوتیکمطالعه به آنتی

 سیلین،های آمپیبیوتیکفلورفنیکل حساس بوده و به آنتی

+ متوپریم اسایکلین، تریانروفلوکساسین، تتر

سایکلین، فسفومایسین، سولفامتوکسازول، داکسی

 با فلومکوئین، لینکواسپکتین و نئومایسین مقاوم بودند. 

که از ورود و گسترش صنعت پرورش  توجه به این

گذرد، بروز سال نمی 15- 10بلدرچین به ایران بیش از 

بنابراین های حاصل از آن سریع بوده مقاومت در جدایه

و  هابیوتیکآنتی یهایی جهت کنترل استفادهاتخاذ برنامه

شیوع   انجام مطالعات بیشتر در این زمینه ضروری است.

که با  بود درصد 39/8های گوشتی سالمونال در گله

 .Peighambari et al)خوانی داشت مطالعات پیشین هم

2015, Doulatyabi et al. 2017, Peighambari et al. 

2018, 2019a, 2019b .) الگوهای مقاومت نیز در جدایه-

و  ها در این مطالعه متنوع بودهاز این گله سالمونالهای 

 + متوپریمها به جنتامایسین، تریجدایه یهمه

 سولفامتوکسازول، دانوفلوکساسین، سفتازیدایم، سفیکسیم،

سیپروفلوکساسین، فلورفنیکل، کلرامفنیکل و 

ی را حساس بوده و بیشترین مقاومت داروینورفلوکساسین 

در   سیلین و نالیدیکسیک اسید نشان دادند.به داروهای آمپی

 Salmonellaهای جدایه ی، همهو همکاران Eramمطالعات 

های لووفلوکساسین و فوزباک حساس بیوتیکنسبت به آنتی

، نورفلوکساسینترکیبات ی به کمترین مقاومت داروی بودند. 

 بود ن، دانوفلوکساسین، ایمیپنم و سفتازیدایم مربوطآمیکاسی

ترکیبات به نسبت ی و بیشترین میزان مقاومت داروی

استرپتومایسین، فورازولیدون، نالیدیکسیک اسید، 

 .Eram et al)مشاهده شد  تتراسایکلین و لینکواسپکتین

2013) . 

در این مطالعه، متعلق به  سالمونالهای تمامی جدایه    

 Dدر مطالعات قبلی نیز سروگروپ   بود. Dگروه سرمی 

های طیور کشور گروه سرمی در گلهترین فراوان یدر زمره

های گوشتی های اخیر در بسیاری از گلهالبته در سال بود. 

 پیشی گرفته است Dبر سروگروپ  Cفراوانی سروگروپ 

(Akbarian et al. 2012, Rahmani et al. 2013, 

Peighambari et al. 2015, Doulatyabi et al. 2017, 

Peighambari et al. 2018, 2019a, 2019b) . 80 یتا دهه 

در دنیا در انسان و  سالمونال تیفی موریممیالدی، سرووار 

که در  سالمونال انتریتیدیسطیور غالب بود ولی از آن پس 

های طیور دنیا و ایران است در انسان و گله D گروه یزمره

داری، به محیط مرغ سالمونال انتریتیدیس غالب شده است. 

 Andino and) خوبی اداپته شده استه مرغ بمرغ و تخم

Hanning 2015) .  ها در اداپته شدن تفاوتمحتمل است که

های فاکتورهای مختلف، سرووارها به بیان/عدم بیان ژن

سرووارها در مقاومت دارویی و عوامل دیگری های تفاوت

 تواند بستگی داشته باشد.اند میکه هنوز شناخته نشده

های حیاتی پرندگان ترین ارگانکبد و قلب از مهم    

ها از جمله عوامل شود که وقوع نارسایی در آنمحسوب می

 کالی اشریشیاطبق انتظار  بروز تلفات در پرندگان است. 

های حاصل از تلفات بیشترین میزان را به خود هدر بین جدای

 20اجرام باکتریایی نیز به میزان اختصاص داده بود اما سایر 

ها و ها سالمونالها، استرپتوکوکثرند و در بین آنؤم درصد

بنابراین بررسی  ها دارای اهمیت هستند. استافیلوکوک

 ثر، انجامؤتر ضایعات برای جداسازی سایر عوامل مدقیق

های حاصل، تعیین تر بر روی جدایهمطالعات گسترده

-ها در انواع گلهفاکتورهای خطر، تعیین پاتوژنسیته جدایه

بررسی مقاومت دارویی  گردد. های طیور پیشنهاد می

ها نسبت به افزایش مقاومت جدایه یدهندهها نشانجدایه

 یداروهای رایج در صنعت طیور است، علت تنوع گسترده

تواند ناشی از ها، میبیوتیکی بین جدایهت آنتیمقاوم

 یها، عدم تکمیل دورهبیوتیکرویه در آنتیبی یاستفاده

 ها باشد. های ژنتیکی بین سویهدرمان و انتقال مقاومت

بنابراین انجام آزمایش حساسیت دارویی پیش از تجویز 

 شود.پیشنهاد می
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Abstract 
    The aim of this study was to survey the infectious lesions of liver and heart of commercial poultry carcasses 

caused by bacteria, to assess the role and the rate of incidence of bacteria other than E. coli in development of liver 

and heart lesions in commercial poultry flocks, and to determine the antimicrobial sensitivity of the isolated 

bacteria. Samples were taken from heart blood and liver’s visceral surface of 614 carcasses obtained from 150 

flocks (including 118 broiler flocks, 14 laying flocks, 12 turkey flocks, 2 breeder flocks, 2 quail flocks and 2 

partridge flocks) located in 18 provinces of Iran. The bacterial isolates were classified into genus and species based 

on microbiological standard methods. Out of 484 isolates, 382 (78.92%) Escherichia coli, 37 (7.64%) Salmonella, 

18 (3.71%) Proteus, 17 (3.51%) Staphylococcus aureus, 9 (1.85%) Streptococcus, 7 (1.44%) Pseudomonas 

aeruginosa, 6 (1.23%) Klebsiella, 5 (1.03%) Staphylococcus epidermidis and 4 (0.71%) negative coagulase 

Staphylococci were detected while in 165 cases, no bacteria were found. Salmonella was detected in a young 

turkey flock (7-day old). Antimicrobial sensitivity test was performed for 100 E. coli isolates from broiler flocks, 

2 E. coli isolates from quail flock and 30 Salmonella isolates. The resistance pattern of E. coli isolates included 56 

patterns. The highest drug resistance was observed to doxycycline, flumequine, tetracycline and enrofloxacin. In 

30 salmonella isolates, 17 resistance patterns were observed. The highest drug resistance was observed to 

ampicillin and nalidixic acid. All Salmonella isolates belonged to serogroup D. Results showed that Escherichia 

coli was the most common pathogen isolated from heart and liver lesions but other bacterial infections should also 

be noticed. Drug resistance patterns even in isolates of one farm may vary; therefore, performing antimicrobial 

sensitivity test is necessary prior to prescribing any antibacterial agent in a farm. 
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