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چکیده
ماکیان، (پرندگاندهانی و کلوآك  يمحوطه)غیرانتروکوکی(Dو  Cگروههاي استرپتوکوکوس ي جداسازيهدف این تحقیق مطالعه

طوطی سبز، دلیجه، سار، عقاب طالیی، کالغ، مینا، کبوتر، قناري، فنچ آفریقایی، طوطی برزیلی، طوطی استرالیایی، اردك، طوطی کاسکو، 
روش بیوشیمیایی و همچنین تعیین  با استفاده از و تعیین هویت تا حد گونه ) کاکاتیل، بلبل هزار دستان، یاکریم، باالبان، قرقاول، کبک

 يدانشکدهپرنده ارجاعی به بیمارستان  150از . شده بود جداهاي ها به روش دیسک دیفیوژن در گونهبیوتیکنتیآالگوي مقاومت به 
کشت  هت جداسازي استرپتوکوکوسج. گیري شدهاي مختلف در این مطالعه نمونهاز مناطق و گونهدامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد 

اي هاي بیوشیمیایی انجام گرفت و در نهایت با واکنش زنجیرههاي مشکوك تستروي کلونی. دار انجام شدبر روي پلیت آگار خون
جدایه استرپتوکوکوس 42در این مطالعه .یید شدأهاي استرپتوکوکوس تفاده از پرایمرهاي اختصاصی جدایهبا است) PCR(پلیمراز 

استرپتوکوکوس سپس ،درصد 33/21گاالکتیه استرپتوکوکوس دیسترین گونه به ترتیب جداسازي و تعیین هویت گردید که بیش
استرپتوکوکوس سوئیس و درصد33/1استرپتوکوکوس موتانس،درصد 2زواپیدمیکوس استرپتوکوکوس ،درصد66/2 گالولیتیکوس

-ب بیشها به ترتیدیفیوژن، استرپتوکوکوس بیوتیک به روش دیسکهمچنین در تعیین الگوي مقاومت آنتی. مشخص گردید درصد66/0
تیامولین،  ،استرپتومایسین ،تتراسایکلیناکسی ،فلومکوئین ،سفالکسین ،سفتریاکسون ،هاي سفازولینبیوتیکترین مقاومت دارویی به آنتی

را در پرندگان گاالکتیه دیساسترپتوکوکوس نتایج تحقیق حاضر غالبیت سویه .سیکلین، نئومایسین را نشان دادندتایلوزین، داکسی
بودند که از دیدگاه بهداشت هابیوتیکبه آنتی هاي جداسازي شده داراي مقاومت چندگانهسویهعالوه بر این، . دهدقفسی نشان می

.عمومی اهمیت دارد

بیوتیکیمقاومت آنتی، PCR، قفسی ي، پرندهDو Cاسترپتوکوکوس :کلمات کلیدي

مقدمه
 يثبت در خانوادههاي گرم مها، کوکسیوساسترپتوکوک.

اعضاي جنس بسیاري از . باشنداسترپتوکوکاسه می
. باشندزا میاسترپتوکوکوس براي انسان و حیوانات بیماري

بین انسان و حیوان استرپتوکوکوس هاي برخی از گونه
تاها استرپتوکوکوسشناسایی بالینی .باشندشترك میم

دار و ها در ژلوز خونولیز آنالگوي هم يحدي بر پایه
بر النسفیلد بندي گروه.باشدمینسفیلد ي الدبنگروه

دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد يدانشکده اي،ي دکتراي حرفهآموختهدانش1
دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد يدانشکده،درمانگاهیگروه علوم دانشیار 2
دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد يدانشکدهگروه پاتوبیولوژي، استاد 3
تهراندامپزشکی، دانشگاه  يدانشکده،هاي پرندگانبیماريگروه دانشیار *4

سلولی  يهاي دیوارهژنشناسایی سرولوژیک آنتیاساس 
که بیست گروه سروتیپی را النسفیلد بندي طبقه.باشدمی

شوند، نمایش داده می Vتا  Kو  Hتا  Aبا حروف 
يهبا گون الزاماًالنسفیلد هاي گروه.شناسایی کرده است

.ها تطابق ندارداسترپتوکوکوس
هاي زئونوز استرپتوکوکوس و اهمیت تشخیص گونه

هايبرخی از گونه. باشدها در انسان مشکل میآن

E-mail: jrazmyar@ut.ac.ir)ي مسئولنویسنده(
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فلور نرمال در انسان و حیوانات بخشی از استرپتوکوکوس 
 يتحت گونه اکوئیاسترپتوکوکوس. باشدیم

پاتوژنی ) النسفیلدCگروه  -بتاهمولیتیک(1زواپیدمیکوس
هاي ها بیماريدر بسیاري از گونه فرصت طلب است که
بویساسترپتوکوکوسگروه . کندمختلفی را ایجاد می

شامل ) النسفیلدDغیربتا همولیتیک، گروه (
و  3گالولیتیکوساسترپتوکوکوس ، 2استرپتوکوکوس بویس

 این گروه غالباًهاي باکتري. باشنددیگر می يچند گونه
هاي بیمار مبتال به اندوکاردیت، در کشت خون انسان

هاي راري، استئومیلیت، سپسیز و عفونتعفونت مجاري اد
رمال انسان نها همچنین در فلور آن.شونددیگر یافت می

.)Hardie and Wheily 1977(شوندو حیوانات یافت می
زا که از پرندگان جدا هاي استرپتوکوکوسِ بیماريونهگ

از زیر  4استرپتوکوکوس زواپیدمیکوسشده است شامل 
استرپتوکوکوس  ژنیک النسفیلد وآنتی Cگروه 

. باشدمی 5استرپتوکوکوس دیس گاالکتیه وگالولیتیکوس 
استرپتوکوکوس ي جدیدي نیز تحت عنوان گونه

باشد در که یک بی هوازيِ اجباري می 6پلومورفوس
، بوقلمون و اردك تشریح هامحتواي سکوم طبیعی جوجه

 7استرپتوکوکوس موتانس).Saif et al. 2008(شده است 
باشد، ي دهانی انسان میکه یک ارگانیسم رایج در محوطه

با رخداد سپتی سمی و مرگ و میر در غازها در ارتباط 
ز آلوده و کیفیت پایین بستر ا آب آشامیدنی. باشدمی

 Smyth and(جمله عوامل مستعد کننده هستند 

McNamee 2008 .(ي شناخته شده در ترین گونهمهم
 »8استرپتوکوکوس گالیناسئوس«هاي طیور  مبحث بیماري

هاي مولد  سمی و اندوکاردیت در گلهاست که با سپتی
هاي هاي استرپتوکوکوس از زخمگونه. همراه است

1- S. equi subspp. zooepidemicus
2- Streptococcus bovis
3- Streptococcus gallolyticus
4- Streptococcus zooepidemicus
5- Streptococcus dysgalactiae
6- Streptococcus pleomorphus
7- Streptococcus mutans
8- Streptococcus gallinaceus

هاي و گونه اشریشیاکلیاستئومیلیت در بوقلمون، همراه با 
).Benina et al. 2005(استافیلوکوکوس جدا شده است 

و ) گلودرد(عامل فارنژیت  گاالکتیه استرپتوکوکوس دیس
هاي گروه وسزا مشابه استرپتوکوکهاي تب سایر عفونت

Aهاي  ي استرپتوکوکوساین باکتري در دسته.است
این  .شود و بتا همولیتیک است بندي میطبقهCگروه
اي مبتال به سلولیت جدا شده است هي از جوجهباکتر

)Chadfield et al. 2004.(
هاي مهم ها یکی از حیطهویژه نوع زینتی آنه پرندگان ب

زاي مشترك و عوامل بیماريتحقیقاتی از جهت انتقال 
ها در و انتشار آن ها به انسانمقاوم به آنتی میکروب همراه
بسته به مکان .)Guardabassi et al. 2004(باشندمی محیط

 -استفاده از آنتی هاي ملی و محلیسیاستجغرافیایی، 

ها الگوي مقاومت گستردگی استفاده از آنها ومیکروب
ترین یکی از مهم. ها متفاوت استبیوتیکی باکتريآنتی

هاي مقاوم میکروارگانیسمکه از توسعه و پخش فاکتورهایی 
 -آنتی ریزي نشده از عواملبرنامه يکند، استفادهحمایت می

).Burch 2005(باشد میکروب می
به بررسی استرپتوکوکوس در پرندگان  اندکیمطالعات 

 اي در ایرانو هیچ مطالعه )Santos et al. 2013(پرداختند 
جهت بررسی نقش حاضر  يمطالعه.انجام نشده است

احتمالی پرندگان در حمل و انتشار بالقوه 
هاي ونهبه بررسی شیوع و توزیع گ هااسترپتوکوکوس

.در پرندگان قفسی پرداخته استاسترپتوکوکوس مختلف 
هاي باکتريبیوتیکی وه بر این، پروفایل حساسیت آنتیعال

.نیز مورد بررسی قرار گرفت جدا شده از پرندگان

کارمواد و روش 
 يدانشکده ارجاعی به بیمارستان يپرنده 150از 

هاي از مناطق و گونه دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد
هراز). 1جدول (گیري شد در این مطالعه نمونهمختلف 

ه بمدفوعیودهانیينمونهدواخذبهاقدامپرندهمورد
پرندگان ارجاعی در شرایط .  گردیداستریلسوآبيوسیله

آرامش و با حفظ اخالق و رعایت حقوق حیوانات روي 
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میز قرار داده شدند و ابتدا دهان پرنده را باز کرده و یک 
ي دهانی و سوآب داخل دهان قرار داده شد و به محوطه

سپس یک سوآب دیگر به داخل کلوآك . حلقی آغشته شد
ه مدفوع به آزمایشگاه سازي بپرنده برده شد و بعد از آغشته

هاي نمونه.بخش طیور بیمارستان دامپزشکی منتقل شد
هاي استریل در مدفوعی بعد از اخذ توسط سوآپ -دهانی

در و حل شدند PBSمیکروتیوب استریل حاوي محلول 
.ندکنار یخ به آزمایشگاه انتقال داده شد

شدههاي استرپتوکوکوس جداگونهفراوانی و  سالم و بیمار شده از پرندگانهاي اخذ نمونه: 1جدول 

SuisZooepidemicusMutansgallolyticusDysagalactiaeنام
نمونه مثبت

پرندهتعداد
سالمبیمار

0%)15.4 (2%)7.7 (10%)77(10Rose-ringed parakeet)٪60(12)٪5(120
طوطی 

سبز
000%)25 (2%)75 (6Domestic fowl)٪5.4(2)٪16.2(637ماکیان
000%)20 (1%)80 (4domestic Pigeon)٪40(4)٪10(110کبوتر
0%)25 (10%)25 (1%)50 (2commonMyna)٪25(2)٪25(28مرغ مینا
00%)33 (10%)67 (2African grey parrot)٪100(303کاسکو

%)33 (1000%)67 (2common nightingale0)٪100(33
بلبل هزار
دستان

0000)٪100 (2Common starling0)٪33.3(26سار
0000%)100 (1Canary)٪10(1010قناري
0000%)100 (1Eurasian collared dove0)٪33.3(13یاکریم

0000%)100 (1Rosy-faced lovebird)٪33.3(103
طوطی 
برزیلی

0000%)100 (1common kestrel0)٪10(110دلیجه

0000000037
سایر
هاگونه

مجموع42150_132432
  

هاي استریل را داخل سوآب ،جداسازي باکتريجهت     
روي ها برده تا آغشته به مایع شوند سپس بر میکروتیوب

ها در داخل سپس پلیت. دار کشیده شدلیت آگار خونپ
 48به مدت  گرادي سانتیدرجه 37انکوباتور در دماي

ها از شرکت مرك محیط يکلیه. ساعت قرار داده شد
سفید رنگ  يهاپرگنه سپس. آلمان خریداري شده بود
به  ،داربر روي محیط آگار خون مشکوك به استرپتوکوك

هاي استرپتوکوکوس تشخیص وجود باکتري یدأیمنظور ت

، آزمون کاتاالز و بررسی واکنش آمیزي گرماقدام به رنگ
با چندین  هاي کاتاالز منفیسویه.شد آسکولین-صفرا

سپس، .سازي شدنددار خالصپاساژ روي آگار خون
 Bileي واکنش همولیز، روي محیط هاي داراجدایه

Esculine agar)BEA ( وBHIنمک درصد 5/6حاوي 
ي درجه 37دمايو در  کشت داده شدندکلرید سدیم

گذاري خانهساعت گرم48تا 24به مدت  گرادسانتی
ها ها با تخمیر کربوهیدراتشناسایی گونه.شدند
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 )ل، اینولین، سوربیتول و ترهالوزآرابینوز، رافینوز، مانیتو(
با استفاده از ) PCR(اي پلیمراز و واکنش زنجیره

یید أتهاي استرپتوکوکوس جدایهپرایمرهاي اختصاصی 
.)Knudtson et al. 1992(شد

روي  میکروبی با روش انتشار دیسکحساسیت آنتی
استانداردهاي  يق روش کمیتهطب محیط مولر هینتون آگار
.Hakimiha et al(آزمایشگاهی و بالینی  2014; Hassan 

H. 2014; CLSI 2013 (هاي حساسیت جدایه. انجام شد
: بیوتیک مختلف بررسی شدآنتی 16استرپتوکوکوس به 

سیلین ، پنی)µg30(، ونکومایسین )µg25(سیلین آموکسی
)IU10( ، سفالکسین)µg30( تیامولین ،)µg( ،

، انروفلوکساسین )µg30(، تایلوزین )µg30(فلورفنیکول 
)µg5( استرپتومایسین ،)µg10( ،سایکلین داکسی)µg

، )µg30(ی تتراسایکلین س، اک)µg30(، نئومایسین )30
اکسون سفتری، )µg30(، فلومکوئین )µg10(جنتامایسین 

)µg30 ( و سفازولین)µg30()بعد .)ایران - پادتن طب
ي محیط مولر هینتون آگار و محلول استاندار نیم از تهیه

هاي باکتري، باکتري است 5/1×108که حاوي مک فارلند
استرپتوکوکوس مورد مطالعه بر روي محیط مولر هینتون 

هاي نگهداري بدین منظور ابتدا از باکتري. ه شدکشت داد
دار شده به صورت استریل به محیط کشت آگار خون

ر د. هاي خالص شده رشد کنندباکتري منتقل شدند تا
-استریل شده از پرگنه ي بعد با استفاده از سوآبمرحله

دار هاي باکتري استرپتوکوکوس روي محیط آگار خون
-سی 1هاي جدید حاوي برداشته و به داخل میکروتیوب

سی آب مقطر استریل شده منتقل شدند و مخلوط شدند 
تا در نهایت میزان کدورت محتواي میکروتیوب به 

. اي به مقدار استاندارد نیم مک فارلند برسدصورت مقایسه
بعد از مشاهده کدورت مناسب با یک سوآب استریل 

باکتري برده و سپس  دي حاوي غلظت استاندارداخل لوله
به داخل پلیت کشت مولر هینتون آگار منتقل شد و سوآب 
به صورت خطی در تمام نقاط پلیت به حرکت در آورده 

ها در محیط قرار داده شد تا خشک سپس پلیت. شد
تیکی بر روي بیوعدد دیسک آنتی 8شوند و در نهایت 

ز یکدیگر قرار داده ي استاندارد اپلیت با رعایت فاصله
 37ها در داخل انکوباتور در دماي سپس پلیت .شد

ساعت تا مشاهده و  48تا  24گراد به مدت سانتی يدرجه
.قرائت الگوي حساسیت باکتریایی قرار داده شد

به درون  هاجدایههر یک از ، DNAجهت استخراج 
 150به حجم ) EDTA+ حاوي تریس (TEمحلول 

دقیقه حرارت داده شد، سپس  15میکرولیتر تلقیح شد و 
براي  دقیقه در فریزر قرار داده شد و مجدداً 5محلول حدود 

ها در دور میکروتیوبسپس  .دقیقه دیگر جوشانده شد 5
xg8000  رویی  يدقیقه سانتریفیوژ شد و الیه 5به مدت

به میکروتیوب دیگري انتقال داده شد و تا  DNAحاوي 
. نگهداري گردید گرادي سانتیدرجه -20در  PCRزمان 

هاي یید جدایهأجهت تTufژن یک جفت پرایمر 
PCRدر واکنش )جنس اختصاصی(استرپتوکوکوس 

)Forward: GTACAGTTGCTTCAGGACGTATC / 

Reverse: ACGTTCGATTTCATCACGTTG / 196
bp (استفاده شد)Picard et al. ژن هدف تکثیر .)2004

از µl5/12حاوي µl25در حجم نهایی ها جدایه
.انجام شد )PCR)Ampliqon, Denmarkمسترمیکس

از پرایمرهاي رفت و پیکومول  10هر واکنش حاوي 
PCRواکنش . باشدمی DNAالگوي  µl5/5برگشتی و 

شرایط . انجام شد) Techne, England(در ترموسایکلر 
ي درجه94دناتوراسیون ابتدایی : به قرار ذیل بودتکثیر 
 94سیکل از قرار  33دقیقه، سپس  2به مدت گراد سانتی
-ي سانتیدرجه 54دقیقه،  1به مدت  گرادي سانتیدرجه

 1به مدت  گرادي سانتیدرجه 72، دقیقه 1به مدت  گراد
به  گرادي سانتیدرجه 72نهایی در دماي  بسطدقیقه و 

کنترل مثبت از آزمایشگاه دکتر خرمیان .دقیقه 10مدت 
و از آب مقطر استریل دیونیزه )ATCC 12386(فراهم شد

در  PCRاز محصول µl4. جهت کنترل منفی استفاده شد
جهت تفریق  )Merck, Germany(درصد 5/1ژل آگارز 

مورد مشاهده آمیزي با اتیدیوم بروماید باندها پس از رنگ
.)1تصویر (قرار گرفت
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تصویر باندهاي تشکیل شده بر روي ژل : 1تصویر 
100از چپ به راست مارکر مولکولی استاندارد . الکتروفورز

bp) استرپتوکوکوس آگاالکتیه، نمونه کنترل مثبت )1شماره
اورئوس استافیلوکوکوسي کنترل منفی ، نمونه)2شماره (

ي دیگر، ژن اختصاصی نمونه 8، )3شماره (
).11196bpتا  4ي شماره(ها استرپتوکوکوس

نمونه اخذ  150نمونه از  42باکتري استرپتوکوکوس از 
جدا  يترین گونهغالب.جدا گردید) درصد 28(شده 

 33/21با فراوانی گاالکتیهاسترپتوکوکوس دیسشده 
 درصد 66/2از  استرپتوکوکوس گالولیتیکوس.بود درصد
ه ها بنمونه درصد 33/1و درصد 2. ها جدا گردیدنمونه

و  استرپتوکوکوس زواپیدمیکوسترتیب آلوده به 
استرپتوکوکوس سوئیس .بودند استرپتوکوکوس موتانس

کل PCRواکنش . ها جدا شدنمونه درصد 66/0از 
ایزوله  42از این .کردیید أهاي استرپتوکوکوس را تجدایه

از پرندگان  درصد 5/59از پرندگان سالم و  درصد 5/40
دگی حالی و ژولیگیري، بیبیمار با عالئم اسهال، عدم وزن

ها مربوط بهجدایه درصد3/75پرها و عفونت تنفسی، که 
 ياز محوطه درصد 7/24هاي اخذ شده از کلواك و نمونه

-جدایهحاضر، مقاومت  يدر مطالعه.دهانی بوده است

یکی مورد بیوتعامل آنتی 16هاي استرپتوکوکوس به 
خالصه و  2که نتایج در جدول بررسی قرار گرفت 
). 3جدول (نمایش داده شده است

هاي استرپتوکوکوسمیکروبی جدایهمقاومت آنتی: 3جدول 
)درصد(حساس)درصد(حدواسط)درصد(مقاوم(Mcg per disk)قدرت دیسک آنتی بیوتیک

μg25)12 (5)5/14 (6)5/73 (31آموکسی سیلین
μg30)12 (5)5/16 (7)5/71 (30ونکومایسین
Units10)4/33 (140)6/66 (28پنی سیلین
μg30)50 (21)14 (6)36 (15سفالکسین
μg30)24 (10)14 (6)62 (26فلورفنیکول
μg30)5/78 (33)5/2 (1)19 (8تایلوزین
μg30)6/78 (330)4/21 (9تیامولین

μg5)5/54 (23)19 (8)5/26 (11انروفلوکساسین
μg10)2/81 (34)8/4 (2)14 (6استرپتومایسین
μg30)5/71 (30)5/9 (4)19 (8داکسی سایکلین

μg30)6/66 (28)4/21 (9)12(5نئومایسین
μg30)5/84 (35)5/2 (1)14 (6اکسی تتراسایکلین

μg10)57 (24)19 (8)24 (10جنتامایسین
μg30)5/85 (36)5/2 (1)12 (5فلومکوئین

μg30)5/92 (39)5 (2)5/2 (1سفتریاکسون
μg30)95 (40)5 (20سفازولین
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بحث
Chadfield  2004در سال و همکاران،

گوشتی  يجوجه يرا از گلهاسترپتوکوکوس گالولیتیکوس 
اول  يدر این گله مرگ و میر در هفته. جداسازي کردند

. درصد رسید 3/4تر از یک درصد بود و در انتها به کم
کالبدگشایی شامل بزرگی کبد و طحال همراه  هاينشانه
این در حالی .استاط نکروزه چند کانونی بوده با نق

 استرپتوکوکوس گالولیتیکوسحاضر  ياست که در مطالعه
هاي زنده جداسازي گردید و به نظر نمونه درصد 66/2از 
تري روي جداسازي باکتري از کامل يرسد مطالعهمی

ما،  يدر مطالعه .ضایعات کالبدگشایی مورد نیاز باشد
 درصد2استرپتوکوکوس زواپیدمیکوس میزان آلودگی به 

در و همکاران  Bisgaard بوده است که در مطالعاتی چون
را از یدمیکوس استرپتوکوکوس زواپ2012سال 
و Panوهفتگی جدا کردند  47هزار مرغ در سن 11000

را استرپتوکوکوس زواپیدمیکوس 2012در سال همکاران 
درصد 70با م آمبولی برونشیال هایی با عالیاز جوجه

مرگ و میر در شمال چین جداسازي کردند که همزمان 
هاي نشانه. بود اورنیتو باکتریوم رینوترکئالبا آلودگی به 

ها، سختی تنفس، ترشحات خونی و کلینیکی این جوجه
زایی آن در پرندگان به اثبات بیماري. انسداد تنفسی بود

زایی در پرندگان اهمیت احتمالی در بیماري.رسیده است
و پستانداران و نقش زئونوز بودن با توجه به مطالعاتی 

-در مطالعهکه 2013در سال راسموسن و همکاران چون 

-تحت گونه استرپتوکوکوس اکوئیياي نشان دادند گونه

زواپیدمیکوس جدا شده از عفونت اندومتریت مادیان  ي
این مطالعه در . باشدمیمتعلق به یک گروه ژنتیکی متمایز

و بدون ) سأر 18(هاي با عالئم بالینی اندومتریت مادیان
عالوه بر . به کار گرفته شدند) سأر11(این عالئم 

تلف انجام هاي ژنتیکی مخآزمایشات مولکولی و بررسی
هاي میکروبی از جمله کشت شده در این مطالعه روش

استرپتوکوکوس کلونی  يدار و مشاهدهروي آگار خون
مثبت و تخمیر قندها بر هاي گرم و باکتري یدمیکوسزواپ

).Rasmussen et al. 2013(ها انجام گرفت روي نمونه
اي مبتال به بیماري تنفسی هاز انسان این باکتري همچنین

میت، آرتریت ، پنومونی، اندوکاردیت، اندوفتالمالیم
سمی سمی و سندرم شوك سپتیک، مننژیت، سپتی

عالوه بر این، . استرپتوکوکی جدا شده است
پس از عفونت استرپتوکوکی  گاهی اوقات گلومرولونفریت

.)Barnham et al. 1987(مالیم گزارش شده است
نفر ناشی  253اي از نفریت حاد با درگیري دهاپیدمی گستر

.از مصرف پنیر غیرپاستوریزه آلوده در برزیل رخ داده بود
نفریت  و درد عضالنی ،ابتدایی شامل تب و لرزعالیم 

یید شده، سه نفر أمورد ت 133که از طوريه شدید بود ب
نفر بستري  96نیازمند دیالیز و فوت شده، هفت نفر 

پنومونی، اندوکاردیت، مننژیت، پریکاردیت و . شدند
دردهاي شکمی نیز در این اپیدمی گزارش شده بودند

)Balter et al. 2000(.
که در این مطالعه به میزان کمتر  استرپتوکوك موتانس    
تواند از نظر پتانسیل و می جداسازي گردید درصد 2از 

در سایر مطالعات  زئونوز بودن مورد توجه قرار گیرد،
فقط نوزادانی که توسط  گزارش کردکه Van Houte چون

شوند خطر ابتالي به زاییکلونی استرپتوکوك موتانس
. )Van Houte et al. 1982(را دارند شیرخوارانپوسیدگی 

میزانتعیینبه1391در سال سلطان دالل و همکاران 
مراجعهسال5- 3کودکاندرموتانس وساسترپتوکوک

پزشکیعلومدانشگاهدندانپزشکیيبه دانشکدهکننده
-پرداختهپوسیدگیبهمقاوموحساسگروهدر دوتهران

بهمقاوموحساسکودكبزاق120بررسیازپس.اند
استرپتوکوکوس هايکلنیتعدادکهشدمشاهدهپوسیدگی

داريمعنیاختالفدارايمقاوموحساسگروهدودر
درراافراد،موتانساسترپتوکوکوس بااليمیزان.هستند

 Soltan(دهدمیاز نظر پوسیدگی دندان قرارگروه پرخطر

Dallal et al. 2012(. ينمونه85نتایج حاصل از کشـت
انتخابی وهاي کشتروي محیطبرسوآپ دهانی 



. . . بیوتیکی جداسازي، شناسایی و تعیین حساسیت آنتی

139795پاییز، 3مجله دامپزشکی ایران، دوره چهاردهم، شماره 

-عدد از کل نمونه56نشان داد که در مجموع اختصاصی

جهت .دمثبت بودنموتانس  استرپتوکوکوسها، از نظر
آز ها و اورههاي تخمیر کربوهیدراتتعین هویت از آزمون

به ها ایزولهکلازتعداد32استفاده شد که در نهایت 
 Salehi et(.شدندشناساییموتانس استرپتوکوکوسعنوان 

al. 2010(.
بیوتیک به روش آنتی 16در این مطالعه مقاومت نسبت 

GDT  درصد 19/76در کل، مورد استفاده قرار گرفت که 
 5و  10ترتیب به بیش از ه ها بجدایه درصد 04/19و 

به عبارت دیگر، . بیوتیکی مقاومت نشان دادندعامل آنتی
هاي استرپتوکوکوس داراي جدایه درصد 96بیش از 

هاي مورد بیوتیکبه آنتی) MDR(مقاومت چندگانه 
-استرپتوکوکوس دیسهاي کل جدایه. بررسی بودند

همچنین، اغلب . به سفازولین مقاوم بودند گاالکتیه
6/87. مقاوم بودند به سفتریاکسون) درصد 94(ها جدایه

-استرپتوکوکوس دیسهاي جدایهدرصد 7/84و درصد 

سیلین حساس سیلین و آموکسترتیب به پنیه ب گاالکتیه
ها حساس به ونکومایسین جدایه درصد 5/78. بودند
ترتیب مقاوم ه ها بجدایهدرصد 84و  درصد 5/87. بودند

 درصد 5/78. تتراسایکلین بودندبه فلومکوئین و اکسی
به استرپتومایسین  گاالکتیهاسترپتوکوکوس دیسهاي جدایه

 درصد 73و درصد 75. و تایلوزین مقاومت نشان دادند
سایکلین مقاوم ترتیب به تیامولین و داکسیه ها بجدایه
.بودند

حساسیت صد در 2014در سال  Hassanي در مطالعه
هاي  جدایهدرو فلومکوئین  صدي نسبت به انروفالکساسین

جدا شده از کبوتران مشاهده کرد استرپتوکوکوس موتانس
-ترین مقاومت را نسبت به اریترومایسین و آمپیبیشو 

استرپتوکوکوس هاي جدایه.گزارش کرد) 5/87(سیلین 
هایی از قبیل بیوتیکدر این مطالعه به آنتیگالولیتیکوس

سفتریاکسون، سیلین، سفازولین، انروفلوکساسین، پنی
سیکلین، نئومایسن، فلومکوئین، تیامولین،داکسی

تتراسایکلین مقاوم بودند و به عوامل تایلوزین و 
فلورفنیکول حساس بوده و حالتی حد واسط را براي 

هاي جدایه. ونکومایسین و جنتامایسین نشان دادند
هایی بیوتیکدر این مطالعه به آنتی استرپتوکوکوس موتانس

سایکلین، تتراسایکلین، انروفلوکساسین، داکسی از قبیل
سیلین و نئومایسین مقاوم بودند و به باکتري تایلوزین پنی

حساسیت نشان دادند و در مواجهه با تیامولین حالت حد 
استرپتوکوکوس هاي جدایه. واسط نشان دادند

هایی از قبیل بیوتیکدر این مطالعه به آنتی زواپیدمیکوس
سیکلین مقاومت نشان دادند و در ن، داکسیانروفلوکساسی

-سیلین، اریترومایسین، آمپیبیوتیک پنیمواجهه با آنتی

سیلین، جنتامایسین، تتراسایکلین و نئومایسین حساسیت 
-به آنتی استرپتوکوکوس سوئیسي جدایه. نشان دادند

هایی از قبیل جنتامایسین، تتراسایکلین و بیوتیک
سیکلین، نئومایسن، فلومکوئین مقاوم سفتریاکسون، داکسی

.سیلین و سفتریاکسون حساسیت نشان دادبود و به پنی
گانه و بیوتیکی چندبا توجه به مشاهدات مقاومت آنتی

هاي این تحقیق، احتمال خطر شیوع سویههاي باالي ایزوله
بیوتیک در صاحبان پرنده را مقاوم به آنتیاسترپتوکوکوس
.قراردادبایستی مدنظر 

تشکر و قدردانی
دامپزشکی فردوسی  يبخش طیور دانشکدهآزمایشگاهکارشناسکارگرعلیآقايازدانندمیالزمخودبرنویسندگان

هايهزینهمینأتدلیله بمشهدفردوسیدانشگاهپژوهشیمعاونتوتحقیقایناجرايدردریغبیهايکمکدلیله بمشهد
.تشکر نمایندوقدردانی29901ي شمارهبهتحقیقایناجراي
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Abstract 

    The purpose of this study was  streptococcus isolation from cloacal and oral cavity birds 

including :(chickens, amazon parrots, kestrels, starling, golden eagles, crows, mynahs, 

pigeons, canaries, finches african, brazilian parrot, australian parrots, ducks, african grey 

parrots, cocktail, nightingale, eurasian collared dove, balaban, pheasants, partridges) and 

identification to species level by biochemical tests, as well as the pattern of antibiotic 

resistance by disk diffusion method. One hundred and fifty birds referring to our hospital 

from different regions of province and species were included in this study. For streptococcal 

isolation, samples were streaked onto Blood agar plates. Biochemical tests were done on 

suspected colonies and finally, polymerase chain reaction (PCR) using specific primer was 

used for confirmation of streptococcus isolates. In this study, 42 strains were isolated and 

identified as Streptococcus dysagalactiae, the most frequently isolate 21.33%, S.galloliticus 

2.66%, S .zooepidermicus 2%, S.mutans 1.33% and S.suis 0.66%. In addition the pattern of 

antibiotic resistance was assessed by diffusion method and showed high resistance to 

antibiotics such as: cefazolin, ceftriaxone, cephalexin, flumequine, oxytetracycline, and 

streptomycin. Presence of antibiotic resistance organisms in caged birds which lives in 

nearness of human has a public health importance. 
 

Key Words: Streptococcus C & D, Caged Birds, PCR, Antibiotic Resistance 
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