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 تعيين مقاومت آنتي بيوتيكي جدايه هاي اورنيتوباکتريوم
رينوتراکئال در سه مقطع زماني )1379، 1380 و 1386( از 
نمونه هاي ماکيان ارسالي به موسسه رازي

bb

چكيد ه 

اورنيتو باکتريوم رينوتراکئال )ORT( يكی از عوامل ايجاد کننده بيماری های تنفســی طيور می باشد. در اين تحقيق، حساسيت 
دارويی47 جدايه باکتری ORT، از گله های طيور صنعتی، که در سه مقطع زماني سال های 1379، 1380 و 1386 به موسسه تحقيقاتی 
واکسن و سرم سازی رازی ارجاع داده شده بودند، با استفاده از روش انتشاری ديسک، نسبت به 35 آنتی بيوتيک آزمايش شدند. 
هيچ جدايه ای نسبت به تيامولين مقاوم نبود و کمترين مقاومت ها )کمتر از 50 %( نسبت به آمپی سيلين، کليندامايسين، آموکسی 
سيلين، ايميپنم، داکسی سايكلين، سفالكســين، تايلوزين، کلرامفنيكل، فلورفنيكل، فورازوليدون، پنی سيلين، تيكارسيلين، 
دانوفلوکساسين، سيپروفلوکساسين، نورفلوکساســين و سفتيوفور مشاهده شد. مقاومت کامل تمامی جدايه ها نسبت به اريترو 
مايسين، جنتامايسين، کوتريموکسازول، سولتريم، لينكومايسين، نافسيلين، نئومايسين و کليستين ديده شد. هر چند مقايسه 
نتايج سال های مختلف در اين تحقيق با توجه به يكسان نبودن نوع ماکيان تجاری )گوشتی، تخمگذار يا مادر گوشتی( و استان های 
محل مرغد اری، قابل تعميم نيست ولی افزايش مقاومت در برابر آنتی بيوتيک های استرپتو مايسين، فورازوليدون، تتراسيكلين، 
اکسی تتراسيكلين، کلرتتراسيكلين، پنی سيلين، تيكارسيلين، سفتيوفور، دانو فلوکساسين و لينكواسپكتين و کاهش مقاومت و 
يا عدم تغيير مقاومت در خصوص ساير آنتی بيوتيک ها مشاهده گرديد. به دليل مقاومت اکتسابی عامل بيماری نسبت به داروهای 
آنتی بيوتيكی و نتايج مختلف درمان آنتی بيوتيكي، شايســته است که به آزمون آنتی بيوگرام اين باکتری توجه بيشتری مبذول 

گردد.
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Ornithobacterium rhinotracheale (ORT) is one of the causes of poultry respiratory diseases. In this study in vitro drug 
sensitivity of 47 ORT isolates using standard disk diffusion were examined with 35 different antibiotics. The isolates 
originating from commercial chicken flocks submitted in 2000, 2001 and 2007 to Razi institute. None of the isolates 
was resistant to tiamulin , and less than 50% were resistant against ampicillin , amoxycillin , imipenem , doxycyclin, 
tylosin ,cefalexin, penicillin, ciprofloxacin, norfloxacin, ticarcillin, chloramphenicol, danofloxacin, florphenicol, ceft-
iofur, furazolidone and clindamaycin. All the isolates were completely resistant to colistin, erythromycin, gentamicin, 
co-trimoxazole, sultrim, lincomycin, nafcillin and neomycin. There were antibiotic resistance increase in 2007 isolates 
compared with 2000 and 2001 in several antibiotics including streptomycin, tetracycline, oxytetracycline, chlortetra-
cycline, ticarcillin, ceftiofur, furazolidone, penicillin, danofloxacin, cefalexin, and linco-spectin. In others no change 
or even resistance decrease were seen. Of course because of different geographic area and different breeds of birds this 
comparison cannot be generalized. Because of acquired antibiotic resistance, and various results of antibiotic therapy, 
it must be stressed to ORT antibiogram test more than before.

Key words: Ornithobacterium rhinotracheale, chickens, In vitro antibiotic sensitivity test, Iran.

مقدمه
(ORT) رینوتراكئال  اورنیتوباكتریوم  باكتري    

در  اورنیتوباكتریوز  بیماري  عامل  Ornithobacterium rhinotracheale
پرندگان، موجب عالئم تنفسي،  كاهش رشد، كاهش تولید تخم و افزایش 
عالئم  شود.  مي  ماكیان  و  بوقلمون  در  كشتارگاهي  حذف  و  میر  و  مرگ 
بیماري و عامل آن  این  اندكي در تشخیص  ارزش  بالیني و كالبدگشایي، 
الزم  بیماری  قطعی  تشخیص  برای  عامل  شناسایی  و  جداسازی  و  دارد 
ویروسی  ثانویه  و  اولیه  عوامل  سایر  كنار  در   ORT باكتری   .)6،  ۸( است 
و باكتریایی، یکی از عوامل مهم كمپلکس بیماری تنفسی طیور محسوب 
از مهم ترین مشکالت صنعت طیور به شمار  می شود. بیماري هاي تنفسي 
مي روند و بیشترین هزینه هاي دارو درماني، صرف مبارزه با این بیماري ها 
شده و بر خسارات سنگین و مستقیم ناشي از این بیماري ها مي افزاید )۷(. 
عفونت ORT با ورود به كمپلکس های تنفسی طیور تجاري، تشخیص دقیق 
و كامل عوامل دخیل در سندرم تنفسی طیور و همچنین مبارزه اصولي و 
اولین گزارش  با آن ها را بسي دشوارتر نموده است )۷ ،۱0 و ۱۲(.  كامل 
عفونت ORT در مرغداري هاي ایران، در سال ۱3۷9 و از یک گله جوجه 
گوشتي و یک گله پولت تخم گذار با عالئم تنفسي بوده است )۱(. متعاقباً 
انواع متفاوت طیور گوشتی و تخمگذار ماكیان  بوقلمون )۲( و  از  باكتري 
هم گزارش شد )3(. بیماري اورنیتوباكتریوز در انواع مختلف ماكیان ایران 

در  و  بومي  مرغ  و  تجاري  تخمگذار  گوشتي،  جوجه  گوشتي،  مادر  شامل 
گله هاي با تلفات باال گزارش شده است )3(. در دنیا هم پس از شناسایي 
از  بسیاري  طیور  در صنعت  آن  از  ناشي  عفونت  سال ۱994،  در  باكتري 
متداول  هم  آن  علیه  آنتي بیوتیک  مصرف  و  است  شده  گزارش  كشورها 
بوده است )۱۸(. الگوي مقاومت نسبت به داروها متغیر بوده و بستگي به 
منبع و محل جداسازي آن داشته است. علیرغم اینکه در هر مورد بیماری، 
توصیه به جداسازی ORT و آنتی بیوگرام آن است )۱۸ ،6(، ولي از آنجایي 
طیور  صنعت  تنفسي  بیماري زاي  عوامل  از  بسیاري  با   ORT باكتري  كه 
همراه مي شود و دسترسی به آزمایشگاه مجهز به تکنیک هاي جدا سازي و 
شناسایي این باكتري در ایران معموالً دشوار است، بنابراین، انجام آزمایش 
آنتي بیوگرام ORT در آزمایشگاه هاي دامپزشکي كشور هم متداول نیست. 
در   ORT باكتري  بیوتیکي  آنتي  مقاومت  وضعیت  گزارش  دیگر  سوي  از 
اطالعات  كه  آنجایي  از  بنابراین،   .)۱،  ۲،  ۵( است  اندک  بسیار  هم  كشور 
كلینیسین ها در رابطه با انتخاب آنتي بیوتیک مناسب اندک و مبهم است؛ 
مطالعه حاضر می تواند تا حدودی راهنمای انتخاب آنتی بیوتیک مناسب تر 
برای كلینیسین های طیور باشد. در این تحقیق اوالً طیف وسیعي از آنتي 
بیوتیک ها شامل 3۵ آنتي بیوتیک مختلف مورد آزمایش قرار گرفته اند كه 
در هیچ كدام از تحقیقات مشابه در خصوص ORT در دنیا این تعداد از آنتي 
بیوتیک براي شناسایي بهتر الگوی مقاومت این باكتري، مورد ارزیابي قرار 
نگرفته است و ثانیاً باكتري هاي جدا سازي شده و ذخیره شده در سه زمان 

تعيين مقاومت آنتي بيوتيكي جدايه هاي ...
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مختلف از نمونه هاي ماكیان تجاري ارجاعي به بخش طیور مؤسسه رازي 
مورد آزمایش قرا گرفته اند. و همه آن ها پس از تأئید تشخیص باكتري با 

روش PCR )4( مورد آزمایش آنتي بیوگرام قرار گرفتند.

مواد و روش  کار
باکتري هاي مورد آزمايش

تعداد 4۷ نمونه باكتری ORT بکار رفته در انجام این تحقیق، باكتری های 
جدا شده از نمونه های ارجاعی به موسسه تحقیقاتی واكسن و سرم سازي 
رازی بوده كه از قسمت نای پرندگان در سه سال مختلف ۱3۷9، ۱3۸0 و 
۱3۸6 جداسازی شده بودند. از این 4۷ نمونه، 33 نمونه در سال ۱3۷9، 
6 نمونه در سال ۱3۸0 و ۸ نمونه در سال ۱3۸6 جداسازی و ذخیره شده 
بیشترین  بود.  یا مرغداری  به یک گله  باكتری جداشده مربوط  بودند. هر 
بودند  البرز  استان  از مرغداری های جوجه گوشتی  نمونه های سال ۱3۷9 
و به ترتیب 6۷% ، ۱۸% نمونه های مربوط به آن سال، از استان های البرز 
و قزوین بودند و ۱۵ درصد باقیمانده هم از مازندران، سمنان، قم، اصفهان 
 ،۱3۷9 سال  نمونه های  درصد   ۸۲ بودند.  شده  ارسال  رضوی  خراسان  و 
بودند.  گوشتی  مادر   %6 و  تجاری  تخمگذار   %۱۲ گوشتی،  جوجه های 
مانند  شدند،  بررسی  تحقیق  این  در  كه   ۱3۸0 سال  نمونه های  بیشترین 
سال قبل از جوجه های گوشتی استان البرز بودند و به ترتیب 6۷% و %33 
مادر گوشتی  و  البرز  استان  از جوجه های گوشتی  نمونه های سال ۱3۸0 
استان مازندران تشکیل شده بود. باالخره بیشترین نمونه های سال ۱3۸6 
شامل نمونه های ارسالی از گله های مرغان مادر گوشتی استان گیالن بودند 
و به ترتیب ۷۵% و ۲۵% نمونه های آن سال در این تحقیق، از مرغان مادر 
استان گیالن و جوجه های گوشتی استان قزوین تشکیل شده بودند. تمامی 
این نمونه ها به صورت فریز شده در دمای ۷0- درجه سانتی گراد، به همراه 
گلیسیرین در محیط Brain Heart Infusion (BHI) نگهداری شده بودند. 
به كمک   PCR و  باكتریولوژیک  با روش هاي  قباًل  بررسي  نمونه هاي مورد 

پرایمرهاي اختصاصي مورد تأیید قرار گرفته بودند )4  (.

آزمون آنتی بيوگرام
از  جداشده  شده  ذخیره  باكتري   4۷ مجموع،  در  مطالعه  این  انجام  در 
نمونه هاي ارجاعی به موسسه تحقیقاتی و سرم سازی رازی، از نظر آزمون 

آنتی بیوگرام به روش انتشار دیسک، مورد بررسی قرار گرفتند. 
از آنجا كه دستورالعمل استانداردي براي نحوه آزمایش تعیین حساسیت 
استاندارد  روش  نیست،  موجود  آن  نتایج  تفسیر  و   ORT بیوتیکي  آنتي 
بدین   (fastidious) رشد  سخت  منفي  گرم  باكتري هاي  براي   (NCCLS)
منظور استفاده گردید )۵(. پرگنه ها از محیط كشت بالد آگار پس از ۲4 
ساعت نگهداري در داخل دستگاه انکوباتور 3۷ درجه سانتی گراد با اتمسفر 
 ORT برداشته شدند. سپس سوسپانسیون باكتري Co۲ حاوی %۱0-۵ گاز
با كمک سوآپ،  تهیه گردید.   ، فارلند )0/۵-۱(  استاندارد مک  با كدورت 
سوسپانسیون باكتري به طور كامل در 3 جهت )افقی، عمودی، مورب( بر 
روي محیط جامد بالد مولر هینتون آگار كشیده و به طور یکنواخت پخش 
با  انتقال پلیت ها به گرمخانه 3۷ درجه سانتی گراد  شد. دیسک گذاري و 

اتمسفر حاوی %۱0-۵ گاز Co۲ به مدت ۲4 ساعت صورت گرفت. 
از 3۵ دیسک آنتی بیوتیکی ساخت شركت پادتن طب استفاده شده و میزان 

غلظت آنتی بیوتیک در هر دیسک با توجه به نوع آنتی بیوتیک آن تعیین 
شده است.

ديسک های مورد استفاده و ميزان غلظت آنتی بيوتيكی آن ها
۱0mcg-( ۲-استرپتومایسین  )30mcg-per Disc(؛  تتراسایکلین  ۱-كلر 

 30mcg-( 4-سفالکسین  )30mcg- per Disc(؛  3-سفتیوفور  per Disc(؛ 
6-پنی  )30mcg- per Disc(؛  تتراسایکلین  ۵-اكسی  per Disc(؛ 
)۵mcg- per Disc(؛  ۷-انروفلوكساسین  )۱0mcg- per Disc(؛  سیلین 
 ۷۵mcg- per( 9-تیکارسیلین  )۱0mcg- per Disc(؛  ۸-جنتامایسین 
۱۱-لینکومایسین ؛   )30mcg- per Disc( ۱0-تتراسایکلین   Disc(؛ 
-۱3 )۱0mcg- per Disc(؛  فلوكساسین  ۱۲-نور  )۲mcg- per Disc(؛ 

)۷۵mcg- per Disc/۲3(؛  ۱4-سولتریم  )۱0mcg- per Disc(؛  پنم  ایمی 
 30mcg- per( ۱6-كلرامفنیکل  )30mcg- per Disc(؛  ۱۵-فلومکوئین 
Disc(؛ ۱۷- نالیدیکسیک اسید )30mcg- per Disc( ؛ ۱۸-لینکواسپکتین 
)۱mcg- per Disc(؛  ۱9-نافسیلین  )۲00mcg- per Disc/۱۵(؛ 
 ۱00mcg-( ؛ ۲۱-فورازولیدون   )۱0mcg- per Disc( ۲0-دانوفلوكساسین 
۲3-كوتریماكسازول  ؛   )30mcg- per Disc( ۲۲-تیامولین  per Disc(؛ 
 )تری متوپریم + سولفامتوكسازول( )۷۵mcg- per Disc/۲3(؛ ۲4-تایلوزین

)30mcg- per Disc(؛ ۲۵-كلیستین )۱0mcg- per Disc(؛ ۲6-فلورفنیکل 
 -۲۸ )۲mcg- per Disc(؛  ۲۷-كلیندامایسین  )30mcg- per Disc(؛ 
اریترومایسین )۱۵mcg- per Disc(؛ ۲9-نئومایسین )30mcg- per Disc(؛ 
۱۵mcg-( ؛ 3۱-آزیترومایسین)۵mcg- per Disc( 30-سیپروفلوكساسین

per Disc(؛ 3۲-دیفلوكساسین )۱0mcg- per Disc(؛ 33-داكسی سایکلین 
)30mcg- per Disc(؛ 34-آمپی سیلین )۱0mcg- per Disc(؛ 3۵-آموكسی 

.)۲۵mcg- per Disc( سیلین

نتايج
نتایج آزمون آنتي بیوگرام 4۷ جدایه مورد مطالعه، به صورت درصد مقاومت 
به  سال  هر  جدایه های  خصوص  در  مختلف  بیوتیک  آنتی   3۵ به  نسبت 
تفکیک و در مجموع، در جدول ۱ نشان داده شده است. بر اساس نتایج 
این بررسی، مقاومت باكتری نسبت به خیلی از آنتی بیوتیک های مختلف 
از جمله داروهای متداول در صنعت مرغداری مشاهده گردید و مقاومت 
مایسین،  اریترو  مختلف  آنتی بیوتیک   ۸ به  نسبت  جدایه ها  تمامی  كامل 
نافسیلین،  لینکومایسین،  سولتریم،  كوتریموكسازول،  جنتامایسین، 
نئومایسین و كلیستین و حساسیت همه آن ها در برابر تیامولین دیده شد. 
هر چند مقایسه نتایج سال های مختلف در این تحقیق با توجه به استان های 
مادر  یا  تخمگذار  ) گوشتی،  تجاری  ماكیان  نوع  نبودن  یکسان  و  مختلف 
گوشتی( ، قابل تعمیم نیست ولی افزایش مقاومت در برابر آنتی بیوتیک های 
اكسی تتراسیکلین،  تتراسیکلین،  فورازولیدون،  استرپتومایسین، 
سفتیوفور،  سفالکسین،  تیکارسیلین،  سیلین،  پنی  كلرتتراسیکلین، 
دانوفلوكساسین و لینکواسپکتین و كاهش مقاومت و یا عدم تغییر مقاومت 

در خصوص سایر آنتی بیوتیک ها مشاهده گردید )جدول ۱(.
در  در یک جدایه،  گانه ی همزمان  دارویی چند  مقاومت های  در خصوص 
دو  و  بیوتیک  آنتی   ۲۸ به  نسبت  مقاومت   )%3( جدایه  یک   ۱3۷9 سال 
ترتیب 6۱% و %30  به  و  بیوتیک  آنتی  برابر ۱3  جدایه )6%( مقاومت در 
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جدول 1 - مقاومت دارويی 47 جدايه ORT در سال های 1379، 1380 و 1386

  نوع آنتی بیوتیکردیف
درصد مقاوم 
سال ۱3۷9

درصد مقاوم 
سال ۱3۸0

درصد مقاوم 
سال ۱3۸6

درصد مقاوم
مجموع

AZM۱00۸۵/۷۱۱009۸آزیترو مایسین۱

AM۲4/3۲40۱۲/۵۲3آمپی سیلین۲

AMX۲/۷00۲آموكسی سیلین3

E۱00۱00۱00۱00اریترو مایسین4

S9۷/۲9۱00۱009۸استرپتو مایسین۵

T6۲/۱6۸0۸۷/۵6۸اكسی تترا سایکلین6

IPM۵/4004ایمیپنم۷

P3۷/۱۵606۲/۵44پنی سیلین۸

TE۷4/۲۸۸0۱00۷9تترا سایکلین9

TIC۲۲/۲3۲0۵0۲6تیکار سیلین۱0

GM۱00۱00۱00۱00جنتا مایسین۱۱

D۲۵00۱۷داكسی سایکلین۱۲

CN۵/40۱۲/۵6سفالکسین۱3

NFX۵6/۷۵403۷/۵۵3ا نروفلوكساسین۱4

TY۲4/3۲۲0۱۲/۵۲۱تایلوزین۱۵

TM0000تیا مولین۱6

DFX۲۲/۲۲403۷/۵۲۸دا نوفلوكسا سین۱۷

DF۷۱/440۱۲/۵۵۷دیفلوكساسین۱۸

CP۵۱/4۲۵03۷/۵49سیپرو فلوكساسین۱9

FR۱0/۵۲60۷۵۲۸فورازولیدون۲0

C3۷/۸۵60۱۲/۵36كلرامفنیکل۲۱

CTE6۵/۸۸0۸۷/۵۷۲كلروتتراسایکلین۲۲

CC۱۲/۱30۱۲/۵۱۱كلیندامایسین۲3

SXT۱00۱00۱00۱00كو تریموكسازول۲4

L۱00۱00۱00۱00لینکومایسین۲۵

NF۱00۱00۱00۱00نافسیلین۲6

تعيين مقاومت آنتي بيوتيكي جدايه هاي ...
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ادامه جدول 1 - مقاومت دارويی 47 جدايه ORT در سال های 1379، 1380 و 1386

  نوع آنتی بیوتیکردیف
درصد مقاوم 
سال ۱3۷9

درصد مقاوم 
سال ۱3۸0

درصد مقاوم 
سال ۱3۸6

درصد مقاوم
مجموع

NA93/94۲0۷۵۷۲نالیدیکسیک اسید۲۷

N۱00۱00۱00۱00نئومایسین۲۸

NOR4۵/46۵0۲۵40نورفلوكساسین۲9

SLT۱00۱00۱00۱00سولتریم30

FF۱3/۵۱00۱۱فلورفنیکل3۱

FM۷۵/6۷60۲۵6۵فلومکوئین3۲

CEF00۱۲/۵۲سفتیوفور33

CL۱00۱00۱00۱00كلیستین34

LP۷۵/۵960۸۷/۵۷۷لینکو اسپکتین3۵

جدایه ها مقاومت چندگانه ۱۸ تا ۲4 گانه و ۱4 تا ۱6 گانه را نشان دادند. 
تمامی جدایه های سال ۱3۷9 در مقاومت همزمان نسبت به 9 آنتی بیوتیک 
و  جدایه ها  در %33  گانه   ۱۱ تا   9 مقاومت  سال ۱3۸0  در  بودند.  مشابه 
مقاومت ۱۸ تا ۲۱ گانه در 6۷% جدایه ها مشاهده شد. تمامی جدایه های 
سال ۱3۸0 در مقاومت همزمان نسبت به 9 آنتی بوتیک مشابه بودند و این 
9 آنتی بیوتیک كه در ۱00 % جدایه های آن سال، نسبت به آن ها مقاومت 
دیده می شد، تنها در یک آنتی بیوتیک با سال قبل متفاوت بود و به جای 
به  نسبت   ۱3۸0 سال  در  جدایه ها  همه   ،۱3۷9 سال  در  آزیترو مایسین 
سال  جدایه های  تمامی   .)۱ )جدول  دادند  نشان  مقاومت  استرپتو مایسین 
۱3۸6 مقاومت بین ۱۵ تا ۱۷ گانه را نشان دادند و همه آن ها در مقاومت 
و  مایسین  استرپتو  آزیترومایسین،  شامل  جمله  از  آنتی بیوتیک   ۱۱ برابر 

تتراسیکلین مشابه بودند. 

بحث
عفونت ORT مي تواند به طور موفقیت آمیزي با كمک آنتي بیوتیک ها درمان 
شود ولي مقاومت اكتسابي در برابر آنتي بیوتیک ها به سرعت در این باكتري 
پدیدار مي شود)۱3، ۷(. در این مطالعه بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی 
4۷ جدایه در مقابل 3۵ داروی مختلف و مقایسه آن با سایر تحقیقات در 
دنیا انجام شده است. بر اساس نتایج این بررسی، مقاومت جدایه ها نسبت 
به خیلی از آنتی بیوتیک های مختلف از جمله داروهای متداول در صنعت 
مرغداری مشاهده گردید و مقاومت كامل تمامی جدایه ها نسبت به ۸ آنتی 

سولتریم،  كوتریموكسازول،  جنتامایسین،  اریترومایسین،  مختلف  بیوتیک 
لینکومایسین، نافسیلین، نئومایسین و كلیستین و حساسیت همه آن ها در 
از این تشابه، تفاوت در نتایج سایر آنتی  برابر تیامولین دیده شد. به غیر 

بیوتیک ها مشهود بود.
و  طیور  تنفسی  بیماری های  از  بسیاری  با  باكتریوز  اورنیتو  عالئم  شباهت 
شیوع باالی عفونت های مخلوط از یک طرف و مشکل بودن نسبی جداسازی 
و شناسایی قطعی باكتری ORT از طرف دیگر باعث شده است كه تشخیص 
این بیماری به سادگی و سرعت امکان پذیر نباشد و آزمایش آنتی بیوگرام 
كاربرد  عوارض  از  شود.  گرفته  نادیده  موارد  اغلب  در  بیماری  عامل  برای 
و  بیماری زا  عوامل  در  آنتی بیوتیکی  مقاومت  بروز  مناسب  نا  آنتی بیوتیک 
میکروفلور طبیعی است )van Empel & Hafez .)6 ،۱۲ ،۱4 اظهار مي دارند 
كه حساسیت آنتي بیوتیکي باكتري ORT بسیار متغیر بوده و ظاهرا بستگي 
به منطقه جداسازي سویه باكتري دارد )۱۸(. در این خصوص كل صنعت 
طیور كشور را با توجه به ارتباطات و مشتركات )دان، جوجه و..( زیادی كه 
در آن وجود دارد، می توان یک منطقه واحد قلمداد نمود. هرچند بایستی 

اختالفات جغرافیایی و نحوه پرورش متفاوت، هم از نظر دور نداشت.  
نسبت  ترتیب  به  آنتي بیوتیکي  مقاومت  درصد  كمترین  تحقیق  این  در 
 ،)%4( ایمیپنم   ،)۲%( سفتیوفور   ،)%۲( آموكسي سیلین   ،)%0( تیامولین  به 
داكسي   ،)%۱۱( كلیندامایسین   ،)%۱۱( فلورفنیکل   ،)%6( سفالکسین 
سیکلین )  ۱۷%(، تایلوزین )۲۱%(، آمپي سیلین )۲3%(، تیکارسیلین ) %۲6(، 
دانوفلوكساسین )۲۸%( و فورازولیدون )۲۸%( بوده است. این نتایج تا حدود 
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زیادي با نتایج تحقیقات سایر كشورها هم منطبق مي باشد )۱۸ ،۷ ،6(. به 
عبارت دیگر آنتي بیوتیک هاي انتخابي احتماالً مي بایستي از بین دارو هاي 
فوق و با در نظر گرفتن سایر فاكتور ها، برگزیده شود. هر چند همانطور كه 
در این تحقیق هم مشاهده شد با توجه به تفاوت نتایج آنتی بیوگرام، انجام 
آزمون آنتی بیوگرام در خصوص هر جدایه بهترین گزینه است. حساسیت 
 Malik كامل جدایه هاي سال ۲00۲ آمریکا نسبت به سفتیوفور در بررسي
 van Veen به آن در تحقیق  باالي حساسیت  و همکاران )۱4( و در صد 
و همکاران )۱9( در هلند هم دیده شده است. هر چند مقاومت بین ۲3 
تا ۷4 درصدي سایر جدایه هاي سال هاي دیگر آمریکا نسبت به سفتیوفور 
دیده شده است )۱4(. در بررسي Devriese و همکاران از بلژیک مقاومت 
كامل جدایه ها نسبت به سفتیوفور و حساسیت كامل آن ها در برابر تیامولین 
گزارش شده است )9(. بنظر مي رسد كه در باكتري ORT نسبت به تمامي 
آنتي بیوتیک هاي مورد مصرف در صنعت طیور، البته به استثناي تیامولین، 

كما بیش مقاومت اكتسابي ایجاد شده باشد )۸(. 
در این تحقیق بیشترین در صد مقاومت آنتي بیوتیکي هم به ترتیب نسبت 
 ،)۱00( كوتریموكسازول   ،)۱00( مایسین  اریترو   ،)۱00( جنتا مایسین  به 
لینکومایسین )۱00(، نافسیلین )۱00(، كلیستین )۱00(، استرپتومایسین 
)9۸%(، آزیترو مایسین )9۸%(، تتراسیکلین )۷9%( و لینکو اسپکتین )%۷۷(، 
تتراسیکلین  اكسي   ،)%۷۲( تتراسیکلین  كلر   ،)%۷۲( اسید  نالیدیکسیک 
هم  بیوتیک ها  آنتي  سایر  گردید.  مشاهده   )%6۵( فلومکوئین  و   )%6۸(
تحقیق  در  دارند.  قرار  بینابیني  وضعیت  در  بیش  كما  حاضر،  تحقیق  در 
اریترومایسین  به  نسبت  جدایه ها  بیشتر  حساسیت  امریکا  در  شده  انجام 
مشاهده شده است ) ۱4 (. در صورتي كه در كارهاي van Veen و همکاران 
)۱9( كمترین حساسیت نسبت به اریترومایسین، مشابه این تحقیق، دیده 
شده است. مقاومت بین 60 تا ۸۸ در صدي نسبت به لینکو اسپکتین در 
به  نسبت  در صدي   ۸0 مقاومت  مشابه   ۱3۸6 و   ۱3۸0  ، ۱3۷9 سال هاي 
اسپکتینو مایسین در جدایه هاي سال ۱99۸ در امریکا مي باشد )۱4( و بر 
امریکا هیچ گونه  در  بررسي  مورد  آن در جدایه هاي سایر سال هاي  خالف 
بناني  تحقیق  در   .)۱4( نشد  دیده  بیوتیک  آنتي  این  به  نسبت  مقاومتي 
 ۲ تنها   ۲00۲ انتهاي  تا   ۲00۱ ابتداي  جدایه هاي  به  مربوط  همکاران  و 
اسپکتینومایسین  و  لینکومایسین  تركیب  به  مقاومت  جدایه ها  در صد 
سولفامید ها  به  نسبت  مقاومت   .)۵( بودند  داده  نشان  را  )لینکواسپکتین( 
و تركیب سولفامید و تري متو پریم و همین طور جنتامایسین همچون این 
از حساسیت  مطالعه در سایر تحقیقات هم دیده شده است ولي مواردي 

نسبت به این آنتي بیوتیک ها هم گزارش شده است )۱9(.
در آلمان، بررسي Hafez در سال ۱996 نشان داد كه 90 تا ۱00 درصد 
سویه هاي جدا شده از آلمان به انروفلوكساسین، نئومایسین، جنتامایسین 
بررسي  مورد  سویه هاي  تمامي  و  بودند  مقاوم  سولفانامید  تریمتوپریم-  و 
را  مقاومت  آموكسي سیلین كمترین  و  كلرامفنیکل  تتراسیکلین،  برابر  در 
نشان دادند )۱۱(. وضعیت جدایه هاي ایران در این تحقیق در خصوص دو 
فوق  مطالعه  با  زیادي  تفاوت  تتراسیکلین،  و  انروفلوكساسین  آنتي بیوتیک 
به  نسبت  مطالعه  این  جدایه هاي  درصد   ۵3 است.  داده  نشان  آلمان  در 
تتراسیکلین  برابر  انروفلوكساسین و نزدیک به ۸0 در صد جدایه ها هم در 
كاماًل مقاومت نشان مي دادند. مقاومت بین 4۷ تا ۵9 درصدي جدایه ها در 
انروفلوكساسین دیده شده  سال هاي ۱996 تا ۲00۱ در آمریکا نسبت به 

بود كه مشابه تحقیق حاضر است ) ۱4(. 
در فرانسه بررسي Roger & Leorat در ۱99۷ نشان داد كه تمام سویه ها 
به آموكسي سیلین و اسپکتینومایسین و تایلوزین حساس بوده ولي نسبت 
به جنتامایسین مقاوم بودند )۱۷(. نتایج این بررسي در مورد جنتامایسین، 
و آموكسي سیلین با نتایج حاصل از كار آن ها تقریباً مطابقت دارد، البته در 
مورد تایلوزین در این مطالعه فقط ۵۲/۱۷ درصد حساسیت مشاهده شده 
است و مقاومت باالیي نسبت به تركیب لینکو مایسین و اسپکتینو مایسین 

)لینکواسپکتین( دیده شد. 
در امریکا، در بررسي     Nagaraja و همکاران، تمامي سویه هاي مورد آزمایش 
و  اسپکتینومایسین  پني سیلین،  اریترومایسین،  آمپي سیلین،  به  نسبت 
و   Nagaraja بررسی  نتایج  خالف  بر   .)۱6( بودند  مقاومت  فاقد  تایلوزین 
 4۷ از  كه  طوری  به  بود،  متفاوت  مطالعه  این  از  حاصل  نتایج  همکاران، 
نمونه مورد بررسی، ۲3 درصد جدایه ها نسبت به آمپی سیلین، 44 درصد 
تایلوزین، ۷۷ درصد جدایه ها  نسبت به پنی سیلین، ۲۱ درصد نسبت به 
لینکومایسین و ۱00 در صد جدایه ها  اسپکتینومایسین -  برابر تركیب  در 
نسبت به اریترومایسین مقاومت كامل نشان دادند. در مطالعه دیگری در 
امریکا، Malik و همکاران در سال ۲003 با روش انتشار از دیسک، مقاومت 
۱۲۵ جدایه از بوقلمون را نسبت به ۱۱ آنتی بیوتیک، بین سال های ۱996 
و ۲00۲ ، بررسی نمودند ) ۱4 (. در برابر كلیندامایسین هیچگونه مقاومتی 
دیده نشد ولی پس از آن مقاومت اندكی نسبت به اریترو مایسین مشاهده 
گردید و مقاومت باالیی نسبت به سولفامیدها و تركیب سولفامید و تری 
پنی سیلین،  فلوكساسین،  انرو  مقابل  در  شد.  دیده  سولفامید  پریم-  متو 
متغیر  مقاومت  اسپکتینو مایسین  و  پنی سیلین  تتراسیکلین،  سفتیوفور، 
مایسین  كلیندا  به  نسبت  حاضر  مطالعه  در  گردید.  مشاهده  متوسطی  و 
و   Malik تحقیق  خالف  بر  بودند.  مقاوم  كاماًل  جدایه ها  در صد   ۱۱ تنها 
به  همکاران، در مطالعه حاضر، در تمامی جدایه ها مقاومت كاملي نسبت 

اریترو مایسین مشاهده گردید.
Devriese و همکارانش در سال ۲00۱ ؛ اثر ۱0 نوع آنتی بیوتیک را بر روی 
4۵ جدایه ORT كه از 4۵ مزرعه جوجه گوشتی در بلژیک، بین سال های 
۱99۵ تا ۱99۸ جداسازی شده بود، مورد بررسی قرار دادند و نتایج زیر را 
اعالم كردند. تمام جدایه های ORT نسبت به لینکو مایسین، آمپی سیلین 
تایلوزین،  به  جدایه ها  از   %۱0 از  كمتر  و  بودند  مقاوم  وفور  سفتی  و 
اسپیرامایسین، تیل مایکوزین و فلومکوئین حساس بودند، و تعداد كمی از 
سویه ها نسبت به انروفلوكساسین و داكسی سایکلین حساس بودند، و تمام 

سویه ها نسبت به تیامولین حساسیت نشان دادند )9(.
در یک مطالعه در مالزي )Mohd-Zain )۱۵ و همکاران مقاومت كامل ۱۸ 
جدایه از ماكیان نسبت به انرو فلوكساسین، تایلوزین، تیل مایکوزین، تري 
متوپریم سولفا و آمپي سیلین و مقاومت اغلب جدایه ها )۷۷.۸%( نسبت به 
آموكسي سیلین و حساسیت تمامي آن ها نسبت به كلرامفنیکل را گزارش 
نمودند. آن ها با این تحقیق خود، مقاومت ORT نسبت به آنتي بیوتي هاي 

متداول در درمان بیماري هاي تنفسي طیور مالزي را نشان دادند )۱۵(.
فورازولیدون،  استرپتو مایسین،  آنتی بیوتیک های  برابر  در  مقاومت  افزایش 
تتراسیکلین، اكسی تتراسیکلین، كلرتتراسیکلین، پنی سیلین، تیکارسیلین، 
سفالکسین، سفتیوفور، دانوفلوكساسین و لینکواسپکتین و كاهش مقاومت 
آنتی بیوتیک ها مشاهده گردید  مقاومت در خصوص سایر  تغییر  یا عدم  و 

تعيين مقاومت آنتي بيوتيكي جدايه هاي ...
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با  تحقیق  این  در  مختلف  سال های  نتایج  مقایسه  چند  هر   .)۱ )جدول 
توجه به استان های مختلف و یکسان نبودن نوع ماكیان تجاری ) گوشتی، 
تخمگذار یا مادر گوشتی( ، همین طور تفاوت در نحوه نگهداري و مدیریت 
قابل  بیماري ها در گله ها،  بروز  و  آنتي بیوتیک ها  میزان مصرف  و  پرندگان 
تعمیم نیست و نیاز به كار بیشتري است. مشابه این یافته ها، در یک تحقیق 
از امریکا هم دیده شد و در آنجا هم مواردي كاهش مقاومت نسبت به برخي 
آنتي بیوتیک ها گزارش شد )۱4(. به عنوان مثال در آن تحقیق، مقاومت 
 ۲00۲ سال  در  انروفلوكساسین  و  سفتیوفور  به  نسبت   ORT جدایه های 
دیده نشد ولي در سال هاي قبل از آن مقاومت قابل توجهي نسبت به این 
دو آنتي بیوتیک دیده شده بود. ولی آنچه مسلم است مجموعه تحقیقات در 
دنیا، در خصوص مقاومت دارویی ORT، مؤید آن است كه در طول زمان 
با مصرف مداوم آنتي بیوتیک ها مقاومت بیشتري نسبت به آنتي بیوتیک ها 

ایجاد شده است )۷ ،6(. 
در یک بررسی در ایران باكتری ORT جدا شده از یک نمونه بوقلمون محلي، 
پنی  كلرامفنیکل،  فورازولیدون،  تتراسیکلین،  آنتی بیوتیک های  به  نسبت 
سیلین، اریترومایسین، تایلوزین، لینکومایسین، فلومکوئین، انروفلوكساسین 
و سیپروفلوكساسین حساسیت نشان داد. عدم مواجهه قبلي این جدایه با 

آنتي بیوتیک ها دلیل احتمالي این حساسیت ذكر شده است ) ۲(.
اولین جدایه از ایران هم كه در سال ۱3۸۷ از ماكیان پرورشي جدا شده 
بود، نسبت به تیامولین، سفالکسین، سفتریاكسون و كلرامفنیکل حساسیت 
كامل و نسبت به نووبیوسین، انروفلوكساسین، فلومکوئین، آموكسي سیلین، 
برابر  در  و  متوسط  داكسي سیکلین حساسیت  باسیتراسین،  پني سیلین، 
متوپریم-  تري  تایلوزین،  مایسین،  اسپکتینو  لینکومایسین،  فورازولیدون، 
سولفامید، تتراسیکلین، نئو مایسین و اكسي تتراسیکلین مقاومت كامل نشان 

داده بود )۱(. 
و  بود  شده  استفاده  آنتي بیوتیک   ۱9 تنها  ایران  در  قبلي  مشابه  تحقیق 
جدایه هاي ORT مربوط به انتهاي سال ۱3۷9 تا انتهاي سال ۱3۸۱ بدون 
مطالعه  این  نتایج  صورتی كه  در   .)۵( بودند  شده  بررسي  زماني،  تفکیک 
هم  را   ۱3۸6 سال  ارسالي  نمونه هاي  و   ۱3۷9 سال  ابتداي  نمونه هاي 
شامل مي شود. در آن بررسی، تمامی جدایه ها به تیامولین و اكثر آن ها به 
كلرامفنیکل و لینکواسپکتین حساس بودند. به عبارت دیگر به ترتیب ۱ و 
۲ در صد جدایه هاي مورد بررسي در آن تحقیق )۵( ، به ترتیب نسبت به 
كلرامفنیکل و لینکواسپکتین مقاوم بودند. در صورتي كه در این مطالعه در 
جدایه هاي ابتداي سال ۱3۷9 به ترتیب 3۸ و ۷6 در صد، سال ۱3۸0 به 
ترتیب 60 و 60 درصد و در جدایه هاي سال ۱3۸6 به ترتیب ۱3 و ۸۸ در 

صد مقاومت نسبت به این دو آنتي بیوتیک مشاهده شده است. 
این  دارویی  درمان  سایرین،  تحقیقات  و  حاضر  بررسي  نتایج  به  توجه  با 
عفونت بدلیل ایجاد مقاومت اكتسابی علیه آنتی بیوتیک های متداول مصرفی 
تعیین  آزمون  انجام  لذا  نیست،  میسر  به سادگی  تنفسی،  بیماری های  در 
انتخاب دارویی مناسب و كارآمد جهت مقابله و  حساسیت دارویی جهت 
پیشگیری از عفونت ORT و نیز كاهش ضررهای اقتصادی ناشی از انتخاب 
آنتی  بنابراین،  مي رسد.  نظر  به  و ضروری  الزم  امری  كور،  دارویی  درمان 
بیوگرام وسیع سویه های مختلف باكتری ORT به صورت مستمر ضروری 
شود  عفونت مشخص  این  علیه  دارویی  درمان  كلی  استراتژی  تا  می باشد 

.)۷، ۱۸(

بهترین  واكسیناسیون،  و  بهداشتی  مدیریتی،  اقدامات  انجام  میان  این  در 
راه پیشگیری و مبارزه با بروز عفونت های تنفسی به ویژه ORT محسوب 

می  شوند )۱۸ ،6(. 
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