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بررسي ميزان آلودگی اشريشياكلي در تخم مرغ هاي شهر اردبيل 
و تعيين مقاومت آنتي بيوتيکي آن ها

bb

چكيد ه 

باکرتی ارشيشياكيل )E.coli( عامل ایجاد کننده بيامري کلی باسیلوز است که تخم مرغ های آلوده مي تواند بعنوان منابع انتشار اين بيامري 
باشند. درمان با مواد ضد میکروبی یک روش مهم برای کنرتل و کاهش اين بیامری می باشد. اما در طی دهه های اخیر، استفاده گسرتده 
افزايش مقاومت  افزایش مقاومت آنتی بیویتکی باکرتی ها شده است که در حال حارض  از آنتی بیوتیک ها سبب گسرتش ژن های مقاوم و 
آنتي بيوتيکي بعنوان یک مشکل بهداشتی جهانی مطرح می باشد. هدف از این مطالعه بررسی میزان آلودگی تخم مرغ های طیور بومی و 
صنعتی شهرستان اردبیل به باکرتی ارشیشیاکلی و ارزیابی میزان مقاومت دارویی آنها بود. تعداد 250 تخم مرغ شامل81 تخم مرغ بومی، 
86 تخم مرغ فله ای و 83 تخم مرغ صنعتی مارک دار به صورت تصادفی از فروشگاه های خرده فروشی در سطح اردبیل طی دوره شش ماهه 
جمع آوری شدند و از نظر آلودگی ارشيشياكيل با روش های استاندارد کشت مورد بررسی قرار گرفتند. جهت تشخيص قطعي سويه ها از 
آزمايش هاي بيوشيميايي و PCR استفاده گرديد. سپس تعيني ميزان مقاومت آنتی بیوتیکی به روش انتشار از دیسک )Disc diffusion( انجام 
شد. از 250 منونه مورد بررسی، تعداد پنچ جدایه ارشيشياكيل )2 %( به دست آمد که سه جدایه )1/20 %( از پوسته و دو جدایه )%0/80( 
از محتویات تخم مرغ ها شناسایی شدند. 2/47 % )2 مورد( از پوسته تخم مرغ های بومی و 1/16 % )1 مورد( از پوسته تخم مرغ های فله ای 
ارشيشياکيل بودند. 1/23 % )1 مورد( محتویات تخم مرغ های بومی و 1/16 % )1 مورد( محتویات تخم مرغ های فله اي آلودگي  آلوده به 
ارشيشياكيل جداسازي نشد. در برريس الگوي مقاومت  ارشيشياکيل داشتند. در پوسته و محتویات تخم مرغ های صنعتی هیچ گونه باکرتي 
آنتي بيوتيکي سويه هاي جدا شده بيشرتين مقاومت مربوط به نئومایسین، کلرآمفنیکل، نالیدیکسیک اسید، لینکومایسین و آموکسی سیلین و 
کمرتين مقاومت کانامایسین، سفتازدیم و سفالکسني بود. نتایج این بررسی نشان داد که در تخم مرغ های بومی و تخم مرغ های فله ای آلودگی 
ارشيشياكيل وجود دارد که توجه به بهداشت نگهداري و طبخ آنها رضوري است. همچنني با توجه به مقاومت باالي آنتي بيوتيکي باکرتي هاي 

جدا شده بایستی از مرصف بی رویه آنتی بیوتیک ها در مرغداري ها جلوگريي بعمل آيد. 
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Escherichia coli is causative agent of colibacillosis, which contaminated eggs are important sources of of spread of 
this disease. Antimicrobial therapy is an important way to control and reduce this disease. But in recent years, the 
widespread use of antibiotics has led to the proliferation of resistant genes and increased antibiotic resistance among 
bacterial strains. Increasing antibiotic resistance is currently a global health problem. The aim of this study was to 
determine contaminated rate of Escherichia coli in native and industrial poultry eggs of Ardabil city and to evaluate 
their drug resistance. 250 eggs including 81 native eggs, 86 bulk eggs and 83 labeled industrial eggs were randomly 
collected from retail stores in Ardabil during a period of 6 months and were examined in terms of E.coli contamina-
tion by standard culture methods. Biochemical tests and PCR were used for definitive diagnosis of strains. Then, 
antibiotic resistance was determined by disk diffusion method. From 250 samples examined, five isolates (2%) were 
identified, of which three isolates (1.20%) were obtained from the egg shells and two isolates (0.80%) from the egg 
contents. 2.47% (two cases)of native egg shells and 1.16% (one case) of bulk egg shells were contaminated with 
E. coli. 1.23% (one case)  of native egg contents and 1.16% (one case) of bulk egg contents had E. coli contamina-
tion. E. coli was not isolated in the shell and contents of industrial eggs. In the study of antibiotic resistance pattern 
of isolated strains, the highest resistance was observed to neomycin, chloramphenicol, nalidixic acid, lincomycin 
and amoxicillin and the lowest resistance was to kanamycin, ceftazidium and cephalexin. The results of this study 
showed that native eggs and bulk eggs are E.coli contamination, which is necessary to pay attention to their hygienic 
maintenance and cooking. Also, due to the high antibiotic resistance of the isolates, the excessive use of antibiotics 
in poultry farms should be prevented.
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مقدمه
از  که  است  باکرتيايي  عامل  شايع ترين  از  يکي   (E.coli) ارشيشياکيل 
عفونت هاي انساين و طيور جدا شده است و عموما بعنوان یک بیامری زای 
فرصت طلب محسوب می شود )19(. اين باکرتي از مهم ترين علل ميکرويب 
از  بيامرستاين  عفونت هاي  از  بسياري  و  ادراري  عفونت هاي  در  شايع 
قبيل سپتی سمی، عفونت هاي زخم، گاسرتوآنرتيت و مننژيت نوزادي به 
شامر مي رود )25(. همچنني باکرتی E.coli عامل ایجاد کننده بيامري کلی 
از مهم ترین  یکی  کلی باسیلوزیس  بطوري که  است.  در طيور  باسیلوزیس 
با  عفونت  اثر  در  که  است  بوقلمون  و  ماکیان  باکرتیایی  بیامری های 
 (Avian Pathogenic E.Coli) APEC پرندگان  بیامری زای  سویه های 
ایجاد می شود )4(. علل شیوع این بیامری در گله های طیور پایین بودن 
سطح بهداشت، رشایط نامناسب محیطی و عفونت های ثانویه یا تضعیف 
سیستم ایمنی می باشد )14، 19(. عفونت های حاصل از E.coli در طیور 
صنعتی اهمیت ویژه  ای دارند و صدمات اقتصادی قابل توجهی را سالیانه 
به کشورها تحمیل می کنند. این صدمات اقتصادی می تواند متامی مراحل 

تولید از جوجه کشی تا فرآوری کشتارگاهی را در بر گیرد )3، 13، 18(. 
ترکیبات  بکار گیری  بر  متکی  بیشرت   E.coli باکرتي  با  مقابله  امروزه 
از  یکی  آنتی بیوتیکی  درمان  واقع  در   .)24  ،20  ،7( است  آنتی باکرتیال 
از  ناشی  خسارات  کاهش  و  بیامری  عوارض  کنرتل  در  مهم  روش های 
تجویز  اخیر،  دهه هاي  در  اما   .)27   ،16( می باشد  ارشیشیاکلی  عفونت 
گسرتده و طوالنی مدت آنتی بیوتیک ها  بعنوان محرک رشد طیور و یا 
نتیجه  در  و  مقاوم  ژن های  انتشار  و  پیدایش  بیامری سبب  کنرتل  جهت 
باکرتی ها  گونه های  از  برخی  برابر  در  آنتی بیویتکی  مقاومت  افزایش 
شده است که این امر منجر به عدم کارایی داروها گرديده است و نهایتا 
از   .)26  ،22  ،8  ،2( است  کرده  مواجه  مشکل  با  را  بیامری  این  درمان 
باکرتی های  به جهت گسرتش  آنتی بیوتیکی  مقاومت  پدیده  دیگر  طرفی 
مقاوم در جوامع انسانی از لحاظ بهداشت عمومی نیز از اهمیت ویژه ای 
برخوردار است )3، 7(. الزم بذکر است که افزايش مقاومت ضد ميکرويب 
نگراين هاي  و  است  شده  گزارش  جهان  رسارس  در  باکرتي  اين  برابر  در 
زيادي را در کشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته ايجاد کرده است. 
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تخم مرغ با داشنت  7 گرم پروتئني و 76 کیلو کالری انرژي باالترين جذب 
پوسته  است.  داده  اختصاص  خود  به  غذايي  مواد  بني  در  را  پروتئيني 
نام  به  ماده اي  آن  روي  در  که  کوچک  منفذ   10000 داراي  تخم مرغ 
کوتيکول قرار دارد. اين منافذ محل مناسبي براي نفوذ ميکروارگانيسم ها 
به داخل تخم مرغ مي باشند که سبب آلودگي و فساد تخم مرغ مي شوند 
آلودگی  منابع  بعنوان  مي توانند  آلوده  تخم مرغ های  حال  هر  به   .)19(
ميکروارگانسيم هايي نظري E.coli باشند )13(. گفته می شود ارشيشياکيل 
غذايي  مسموميت  سبب  که  است  منفي  گرم  روده اي  پاتوژن  مهم ترين 
در انسان مي گردد )25(. از آنجا که اطالعات و آمار کاملی در رابطه با 
و  ارشیشیاکلی  باکرتي  به  اردبیل  شهرستان  تخم مرغ های  آلودگی  میزان 
توجه  این تحقیق جهت  انجام  ندارد.  آن وجود  دارویی  میزان مقاومت 
به بهداشت نگهداري تخم مرغ ها در مراکز فروش آن ها و مرصف اصولی 
آنتی بیوتیک ها در مراکز پرورش طیور رضوری به نظر می رسد. بنابراين 
هدف از این مطالعه بررسی میزان آلودگی تخم مرغ های طیور بومی و 
صنعتی شهرستان اردبیل به ارشیشیاکلی و ارزیابی میزان مقاومت دارویی 
آنها نسبت به 15 ترکیب ضد میکروبی مرصفی در مراکز درماين ایران بود.

مواد و روش ها
جمع آوري منونه ها

این بررسی به صورت توصیفی-مقطعی طی يک دوره شش ماهه )از  اول 
انجام  اردبیل  تا آخر خردادماه 1399( در شهرستان  ماه سال 1398  دي 
گرفت. در اين مطالعه 250 تخم مرغ شامل 81 تخم مرغ بومی، 86 تخم مرغ 
بندي و 83 تخم مرغ  فله ای در شانه هاي معمويل و بدون بسته  صنعتی 
صنعتی بسته بندي شده مارک دار مورد برريس واقع شدند. بدین منظور 
تخم مرغ ها به صورت تصادفی از مراکز توزیع تخم مرغ در چهار قسمت شهر 
منونه برداری و جمع آوری شدند و تحت رشایط اسرتیل به آزمایشگاه منتقل 
شدند. سپس پوسته و محتویات داخلی تخم مرغ ها به طور جداگانه از نظر 
آلودگی به باکرتی ارشيشياکيل تحت آزمایش های میکروبی قرار گرفتند.  

کشت، جداسازی و شناسایی باکرتی
برای تهیه منونه از پوسته تخم مرغ ها ابتدا سواب اسرتیل روی سطح پوسته 
تخم مرغ ها کشیده و در cc 1 آب مقطر شستشوی داده شدند. سپس به 
cc 9 محیط غنی کننده سلنيت Hi media, India (F) اضافه و به مدت 
از  منونه  تهیه  شدند.  انکوبه  سانتی گراد  درجه   37 دمای  در  ساعت   24

محتویات داخلی تخم مرغ ها به رشح زیر انجام گرفت که هر تخم مرغ 
به طور جداگانه در داخل ظروف اسرتیل حاوی الکل 70 % به مدت 15 
پوسته  اسرتیل  به روش  آنها  از خشک شدن  دقیقه غوطه ور شدند. پس 
آهکی تخم مرغ ها شکسته و در ظروف اسرتیل زرده و سفیده آنها مخلوط 
و همگن گردیدند.  سپس cc 1 از محتویات همگن شده به cc 9 محیط 
غنی کننده سلنيت F اضافه و به مدت 24 ساعت در 37  درجه سانتی  گراد 
طور  به  غنی شده  محتویات  و  پوسته  منونه های  ادامه  در  شدند.  انکوبه 
 Hi media,) آگار  مکانکی  شامل  انتخابی  جامد  محيط  روی  بر  جداگانه 
India) منتقل و کشت داده شدند و پس از  مدت 24 ساعت انکوباسیون 
قرار گرفتند. کلونی های الکتوز  در 37 درجه سانتی گراد كلني ها برريس 
مثبت جدا و مجددا بر روی مک کانکی آگار کشت داده شدند تا کشت 
خالص بدست آمد )19(. در مرحله بعدي، یک کلونی از کشت خالص بر 
 Eosin Methylene Blue agar (EMB) روی محیط آگار ائوزین متیلن بلو
توليدي  فلزی  سبز  جالی  واجد  کلونی هاي  سپس  و  شدند  داده  کشت 
  (Hi media, Merk and BioLife) بیوشیمیایی  تست های  ساير  انجام  با 
تفریقی از قبيل TSI، اوره آگار، اندول، واکنش متیل رد و واکنش وگس 
پروسکائر، سيمون سيرتات و تخمیر گلوکز مورد برريس قرار گرفتند. در 
نهايت جدايه هاي که نسبت به آزمايشات متیل رد و اندول مثبت و به 
آزمايشات وگس پروسکائر، سيرتات و اوره منفي بودند، بعنوان باکرتي 
ارشيشياکيل شناسايي گرديدند )15، 22(. جدایه های E.coli تایید شده با 
آزمون های بیوشیمیایی، در محیط Luria Bertani (LB) به همراه 30 % 
گلیرسول تا انجام آزمایش در فریزر 70- درجه سانتی گراد نگه داری شدند

PCR آزمایش 
از روش واکنش زنجريه اي  باکرتي ارشيشياکيل،  تأیید تشخیص  به منظور 
پليمراز (PCR) استفاده شد.  DNA  ژنومي با استفاده از روش جوشاندن 
 E. coli باکرتی  مثبت  منونه های  که  ترتيب  بدين  گرديد.  استخراج 
 µl ساعت   24 از  پس  و  کشت  سانتی گراد  درجه   37 در   LB محیط  در 
درجه   100 در  دقیقه   10 مدت  به  مقطر  آب   200  µl با  را  آن  از   1/5
دور  در  منونه ها  کردن  سانرتیفیوژ  از  پس  شد.  جوشانده  سانتی گراد 
در   DNA عنوان  به  رسوب  مایع رویی  دقیقه،   5 مدت  به   12000  rpm
نظر گرفته شد، پرایمرهای به کار رفته برای تکثیر ژن hlya جدايه هاي 
  (Metabion ,Germany) پرایمرهای  توالی  جزئیات  و  ارشيشياکيل 
.)22( است  شده  داده  نشان   1 جدول  در  آن ها  برگشتی  و  جلودار 

و  مواد  از  ژنی  قطعات  تکثیر  و  پلیمراز  زنجیرهای  واکنش  انجام  برای 
واکنشگرهای PCR در یک حجم µl 25 شامل:  µl 1 از هریک از پرایمرها، 

                                       جدول 1 - توالی و موقعیت پرایمرهای مورد استفاده جهت تشخیص جدايه هاي ارشيشياکيل.

اندازه باند (bp)توالی پرایمرها ( ′3 →  ′5) ژن

hlya
F: GCATCATCAAGCGTACGTTCC

534
R: AATGAGCCAAGCTGGTTAAGCT

 

برريس میزان آلودگی ارشيشياكيل در ...
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جدول 2- فراوانی آلودگی E.coli در پوسته تخم مرغ های جمع آوری شده در شهرستان اردبیل.

جدول 3- فراوانی آلودگی E.coli در محتویات تخم مرغ های جمع آوری شده در شهرستان اردبیل. 

درصد آلودگيتعداد موارد مثبت تعداد منونه های مورد آزمایشنوع منونه ردیف

8122/47تخم مرغ بومی1

8611/16تخم مرغ فله ای2

8300تخم مرغ صنعتی     3

25031/20مجموع4

درصد آلودگيتعداد موارد مثبت تعداد منونه های مورد آزمایشنوع منونه ردیف

8111/23تخم مرغ بومی1

8611/16تخم مرغ فله ای2

8300تخم مرغ صنعتی     3

25020/80مجموع4

 x( 2/5  µl ،2 Mgcl  1 dNTP،  µl 1 µl  ،پلیمراز Taq  DNA 0/5 آنزیم µl
10( بافر DNA 1 PCR ، µl الگو و  µl 17 آب مقطر اسرتیل استفاده شد )22(. 
برنامه دمایی مخلوط PCR به اين صورت بود. وارسشت اولیه در دمای 
94 درجه سانتی گراد به مدت 5 دقیقه، و به دنبال آن 30 سيکل دمايي 
انجام شد. در طي اين 30 سيکل، وارسشت در دمای 94 درجه سانتی گراد 
به  سانتی گراد  درجه   56 دمای  در  پرایمرها  اتصال  دقیقه،   1 مدت  به 
مدت 1 دقیقه، و مرحله امتداد در دمای 72 درجه سانتی گراد به مدت 
درجه   72 دمای  در  منونه ها  نهایی  امتداد  نهايتا  و  شد  انجام  دقیقه،   2
رشکت  ساخت  ترموسيکلر  دستگاه  در  دقیقه   10 مدت  به  سانتی گراد 
Eppendorf آملان پايان يافت. در پایان الکرتوفورز محصول PCR بر روی 
شد. انجام  دقیقه   60 مدت  در  ولت   80 ولتاژ  با  درصد   1/5 آگارز  ژل 

آزمون آنتی بیوگرام
الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی جدایه های E.coli با استفاده از دیسک های  
 ،)30  µg( ترتاسایکلین  شامل  ایران(  طب،  پادتن  )رشکت  آنتی بیوتیک 
 ،)10 µg( )µg 1.25/23.75(، آموکسی سیلین  تریمتوپریم- سولفاديازين 
 ،)5  µg( انروفلوکساسین   ،)30  µg( کلرآمفنیکل   ،)30  µg( سفتازیدیم 
 ،)15/200  µg( لینکومایسین   ،)10  µg( کلیستین   ،)30  µg( کانامایسین 
 ،)30  µg( سفالکسني   ،)100  µg( فورازولیدون   ،)15  µg( اریرتومایسین 
 µg( و نالیدیکسیک اسید )30 µg( نئومایسین ،)30 µg( داکسی سایکلین

30( به روش کیفی انتشار دیسک (Disc diffusion) بر اساس دستورالعمل 
موسسه استانداردهای آزمایشگاهی و بالینی (CLSI) سال 2018  بر روی 
محیط مولر هینتون آگار (Merck, Germany) مورد بررسی قرار گرفتند 
)5(. بدين منظور ، ابتدا 4 تا 5 پرگنه از محیط مک کانکی آگار به لوله 
آزمایش حاوی Trypicase Soy Broth (TSB) منتقل و به مدت 3 ساعت 
در دمای 37 درجه سانتی گراد جهت تهیه کدورت 0/5 مک فارلند انکوبه 
شدند. سپس با سواب اسرتیل از سوسپانسیون باکرتیایی نیم مک فارلند 
روی محیط مولر هینتون آگار کشت داده شد. پس از گذشت تقریبا 10 
دقیقه، دیسک های آنتی بیوتیکی بر روی محیط مولر هینتون تلقیح شده 
قرار داده شد و پلیت ها به مدت 18 ساعت در دمای 35 درجه سانتی گراد 
انگوبه گردیدند )21(. در نهایت با اندازگیری قطر هاله مامنعت شونده 
با  مقایسه  و  خط کش  بوسیله  ضدمیکروبی  ترکیب  هر  اطراف  رشد  از 
اطالعات موجود در جدول استاندارد تفسیر آنتی بیوتیک )رشکت پادتن 
.)4( شدند  طبقه بندی  حساس  و  حساس  نیمه  مقاوم،  صورت  به  طب( 

نتایج
نتایج حاصل از مطالعه حارض در جداول 2 تا 4 نشان داده شده است. از 
تعداد 250 تخم مرغ جمع آوری شده از مراکز توزیع تخم مرغ در شهرستان 
اردبیل، در پنج مورد )2 %( باکرتی ارشيشياکيل جداسازی شد که سه منونه 
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سایکلین،  داکسی  ترتاسایکلین،  اریرتومایسین،  مقابل  در  مقاومت 
و   %  80 با  +تریمتوپریم  سولفاديازين  و  کلیستین  انروفلوکساسین، 
و  سفتازدیم  کانامایسین،  گردید.  مشاهده   %  60 با  فورازولیدون 
داشتند. بین جدایه ها  در  را  مقاومت  میزان  % کمرتین  با 40  سفالکسني 

بحث 
روده  طبیعی  فلور  جزوه   E.coli نظیر  روده ای  منفی  گرم  باکرتی های 
انسان و حیوانات هستند. این باکرتی ها قادر به ایجاد بیامری های مختلفی 
هستند )19(. گوشت مرغ و تخم مرغ آلوده از مهم ترين انتقال دهنده هاي 
ترکیبات  با  درمان   .)25  ،13( مي شوند  محسوب  انسان   به  باکرتي 
است.  آنها  از  نايش  بیامری هاي  کنرتل  برای  مهم  آنتی باکرتیال یک روش 
پیشگیری  بعنوان  آنتی بیوتیک ها  بی رویه  مرصف  اخیر  سال های  در  اما 
میکرو  که  است  گردیده  سبب  حیوانات  در  تقویت کننده  و  عفونت  از 
به  روده ای  منفی  گرم  باکرتی های  مقاومت  و  کند  تغییر  طبیعی  فلور 
آنتی بیوتیک ها افزایش یابد )1، 7، 12(. بطوری که طبق گزارشات محققین 

با 1/20 % آلودگی پوسته با باکرتی ارشيشياکيل را نشان دادند ) دو منونه 
 % فله ای( و دو منونه معادل 0/80  بومی و یک عدد تخم مرغ  تخم مرغ 
تخم مرغ های مورد بررسی، آلودگی محتویات داخلی را داشتند )جداول 2 
و 3(. آلودگی ارشيشياکيل در پوسته تخم مرغ های بومی و فله ای به ترتیب 
2/47 % و 1/16 % بود )جدول2( و همچنین آلودگی محتویات داخلی به 
باکرتی ارشيشياکيل در تخم مرغ های بومی و فله اي به ترتيب 1/23 % و 
1/16 % مشاهده گرديد. درحالی که در پوسته و محتویات تخم مرغ های 
2و3(. )جداول  نشد  جداسازی  ارشيشياکيل  باکرتی  گونه  هيچ  صنعتی 

در آزمون PCR که با استفاده از پرایمرهای اختصاصی به منظور تشخيص 
ژن hlya جدايه هاي ارشيشياکيل صورت گرفت، باند bp  534 مشاهده شد. 
شده  جداسازی  ارشيشياکيل  سويه هاي  حساسیت  و  مقاومت  فراواين 
درماين  مراکز  در  مرصفی  آنتی بیوتیک   15 به  نسبت  تخم مرغ ها  از 
نئومایسین،  مقابل  در  جدایه ها  متامی  است.  شده  ارائه   4 جدول  در 
کامال  سیلین  آموکسی  و  لینکومایسین،  اسید،  نالیدیکسیک  کلرآمفنیکل، 
بیشرتین  ضد میکروبی ،  ترکیبات  اين  از  بعد  بودند.   )%  100( مقاوم 

شکل 1- نتایج واکنش PCR بر روی ژل آگارز جهت تشخیص ژن hlya جدايه هاي ارشيشياکيل.

ستون M:  مارکر bp 100، ستون 1: کنرتل مثبت )PC( E. coli O157:H7 ، ستون 2: محصول PCR ارشيشياکيل با باند bp 534  )منونه های مثبت(، 

)NC(ستون 3: کنرتل منفی

PC:Positive control; NC: Negative control.

برريس میزان آلودگی ارشيشياكيل در ...
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مختلف  نواحی  در  دارویی  مقاومت  الگوی   )23  ،20  ،19  ،12  ،7  ،2(
و  متنوع  منطقه  یک  در  متفاوت  زمانی  مقاطع  در  حتی  و  جغرافیایی 
از طرق  از طرف ديگر سویه های مقاوم می توانند  تغییر است.  در حال 
بیندازند.  به خطر  را  انسان ها  و سالمتی  یابند  انتقال  انسان  به  مختلف 
در سال 1372 تعداد 500 عدد تخم مرغ از فروشگاه های شیراز جمع آوري 
و مورد برريس قرار گرفتند که 2 % از منونه ها آلوده به باکرتی ارشیشیاکلی 
مشاهده شدند )18(. در سال 2004، در ایالت گوآناجواتو مکزیک 0/7 % 
گزارش  ارشیشیاکلی  باکرتی  به  آلوده  برريس  تخم مرغ هاي صنعتي مورد 
 184 از  هند  توباگو  و  ترینیداد  منطقه  در   2005 سال  در   .)6( شدند 
از  محتويات  تخم مرغ برريس شده 28/3 % از پوسته تخم مرغ ها 3/8 % 
تخم مرغ ها آلودگي ارشیشیاکلی داشتند )3(. در سال 1385 نیز مطالعه ای 
ديگر  بر روي 114 تخم مرغ صنعتي در شیراز انجام شد که 3/5 % آلوده 
به باکرتی ارشیشیاکلی بودند )17(. در سال 1387 در شهرکرد تعداد 100 
تخم مرغ بطور تصادفی از فروشگاه های مختلف منونه برداری شد که از 
از   1390 سال  در   .)9( گرديد  جداسازي  ارشیشیاکلی  باکرتی  آنها   %  19
از نظر  فروشگاه های اصفهان تعداد 60 تخم مرغ بوقلمون جمع آوري و 

آلودگي ارشیشیاکلی برريس شد که از 11/6 % منونه ها، باکرتی جداسازي 
گرديد که در منونه های مثبت 66/6 % آلودگی در پوسته و 33/3 % آلودگی 
تخم مرغ  تعداد 200  در سال 2005   .)10( بود  تخم مرغ ها  محتويات  در 
محيل از استان شارکيا مرص جمع آوري و ميزان آلودگي ارشیشیاکلی 18 
% گزارش شد که باکرتي از پوسته، محتويات و هر دو پوسته و محتويات 
به ترتيب 10/5 %، 4/5 % و 6 % جداسازي شد )7(. در  مطالعه ديگر در 
سال 2015 در شهر سوکوتو نيجريه تعدادد 160 تخم مرغ بطور تصاديف از 
16 فروشگاه خرده فرويش جمع آوري شد که 90 %پوسته و 41 % محتويات 
در   .)24( شد  گزارش  ارشیشیاکلی  به  آلوده  شده  برريس  تخم مرغ هاي 
پژوهيش که در سال 94 بر روي 100 تخم مرغ صنعتي فله اي در قم انجام 
گرفت، 4 % و 1 % آلودگي ارشیشیاکلی به ترتيب از پوسته و محتويات 
تخم مرغ ها تشخيص داده شد )23(. در سال 2017 تعداد 132 تخم مرغ 
باکرتيايي  آلودگي  لحاظ  از  و  جمع آوري  هندوستان  جاپور  منطقه  از 
مطالعه شدند که 24/2 % پوسته تخم مرغ ها و 4/5 % درون تخم مرغ ها 
آلودگي داشتند )13(. در سال 2018 بطور تصاديف از 20 فروشگاه در شهر 
دهاکا بنگالدش تعداد 100 تخم مرغ تهيه و مورد برريس قرار گرفت که 

جدول 4- فراوانی  مقاومت و حساسیت ارشيشياکيل هاي جدا شده از تخم مرغ ها نسبت به 15 آنتی بیوتیک.

حساس )درصد(نیمه حساس )درصد(مقاوم )درصد(ترکیبات آنتی بیوتیکردیف

80020اریرتومایسین1

60040فورازولیدون2

80200ترتاسایکلین3

80020داکسی سایکلین4

10000نئومایسین5

10000کلرآمفنیکل6

10000نالیدیکسیک اسید7

80020انروفلوکساسین8

80200کلیستین9

402040کانامایسین10

10000لینکومایسین11

10000آموکسی سیلین12

80020سولفاديازين +تریمتوپریم13

40060سفتازدیم14

402040سفالکسني15
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و  پوسته  آلودگي  ميزان  که  بودند  ارشیشیاکلی  به  آلوده  آنها   %  34/64
ترتيب 21/43 % و 13/21 % گزارش شد )12(.  به  محتويات تخم مرغ ها 
پوسته  در  ارشیشیاکلی  باکرتي  به  آلودگي  ميزان  حارض  مطالعه  در 
شد  %گزارش   1/16 اي  فله  تخم مرغ هاي  و   %  2/47 محيل  تخم مرغ هاي 
و در  محتویات تخم مرغ هاي محيل 1/23 % و تخم مرغ هاي فله اي 1/16 
% بود. درحالی که در پوسته و محتویات تخم مرغ های صنعتی مارک دار 
هیچ گونه آلودگی مشاهده نشد. اين میزان آلودگی در پوسته تخم مرغ ها 
از اکرثیت گزارش های محققین )3، 7، 9، 10، 13، 18، 24( کمرت و برخی 
میزان  پيشني  گزارش هاي  طبق  می باشد.  بیشرت  نیز   )23  ،6( گزارشات 
بهداشتی  وضعیت  جغرافیایی،  مختلف  رشایط  اثر  در  می تواند  آلودگی 
صنعتی(،  و  )محلی  تخم مرغ  نوع  تخم مرغ،  فروش  و  نگهداری  مراکز 
تغییرات فصلی، نحوه منونه گیری و تکنیک های آزمایشگاهی متغيري باشد.

مرغ  مدفوع  با  مستقیم  متاس  اثر  در  است  ممکن  پوسته  آلودگی 
آلوده  تخم مرغ های  سایر  با  متاس  یا  و  تخم گذاری  حال  در  آلوده 
و  بسته بندی  هنگام  تخم مرغ  جعبه  به  انتقال  جمع آوری،  از  پس 
آلودگی  اما   ،)18( دهد  رخ  نقل  و  حمل  حین  در  یا  و  ذخیره سازی 
و  بیفتد  اتفاق  تخمدان  طریق  از  می تواند  مستقیام  تخم مرغ  محتویات 
شدن  شکسته  حین  در  آلوده  پوسته  مستقیم  غیر  طور  به  که  هرچند 
.)19( کند  منتقل  تخم مرغ  داخل  به  را  آلودگی  می تواند  تخم مرغ 
E.coli باکرتی  جدايه ها ي  آنتی بیوتیکی  مقاومت  خصوص  در 

نشان  که  دارد  وجود  کشورها  سایر  و  ایران  در  متعدد  گزارشاتی 
می باشد.   مختلف  مناطق  در  دارویی  مقاومت  بودن  متنوع  دهنده 
پاپادوپولو و همکاران )1997( گزارش منودند که باکرتي ارشیشیاکلی جدا 
شده از تخم مرغ ها نسبت به ترتاسايکلني، آمپي سيلني اریرتومایسین مقاوم 
بودند )21(. مالتا و همکاران )1998( در بررسی 101 جدایه E.coli جدا 
به  را  و حساسیت  مقاومت  باالترین  الجزایر،  در  گله های طیور  از  شده 
ترتيب نسبت به ترتاسایکلین و کلیستین مشاهده کردند )16(.  حنسون و 
همکاران )2002( با بررسی 54 جدایه ارشیشیاکلی از فارم های گوشتی تایلند 
بیشرتین میزان مقاومت را مربوط به ترتاسایکلین )77/8 %(، فلورفنیکل)50 
%(، آمپی سیلین )38/9 %( و انروفلوکساسین )9/3 %( گزارش کردند )11(. 
در مطالعه ژاو و همکاران )2005( روی 95 سویه APEC ارشیشیاکلی در 
گرجستان، بیشرتین مقاومت مربوط به سولفامتوکسازول )93 %( و سپس 
ترتاسایکلین )87 %( و انروفلوکساسین )52 %( گزارش گردید )27(. ناظر و 
همکاران )2006( گزارش کردند که جدايه هاي باکرتي ارشیشیاکلی بدست 
آمده از تخم مرغ هاي شیراز نسبت به اریرتومایسین با 75 %، تریمتوپریم 
با 25 %، کلرآمفنیکل با 25 %، فورازوليدون با 25 % مقاومت داشتند )17(. 
در  ارشیشیاکلی   APEC سویه   83 مطالعه  با   )2008( همکاران  و  اوزاوا 
ژاپن طی سال های 2001 تا 2006 باالترین مقاومت را در برابر آمپی سیلین 
 ،)%  75/9( ترتاسایکلین  اکسی  آن  از  پس  و  کردند  مشاهده   )%  77/1(
تریمتوپریم )25/3 %(، انروفلوکساسین )21/7 %( و فلورفنیکل)6/0 %( در 
رتبه های بعدی قرار داشتند )20(. فريوزي و همکاران )2008( با بررسی 
58 جدایه ارشیشیاکلی اطراف شیراز نشان دادند که میزان مقاومت به 
داکسی سایکلین، انروفلوکساسین و کلرآمفنیکل به ترتیب 86/2 %، 39/1 
پیغمربی  و  توسط خوشخو  شده  انجام  تحقیقات   .)8( بود   %  27/2 و   %
)2005( نشان داد که در بین 150 سویه باکرتی جدا شده در استان تهران 

کلیستین   ،)%  97/3( اریرتومایسین  ترتيب  به  دارويي  مقاومت  بيشرتين 
 ،)%  67/7( تریپریم   + %(، سولفامتوکسازول   94( ترتاسایکلین   ،)%  97/7(
انروفلوکساسین )66 %(، نئومایسین )52 %( و کلرامفنیکل )46/7 %( بود 
E. coli جدا شده  )14(. ذاکری و کاشفی ) 2012( از 100 سویه باکرتی 
که  دادند  انجام  آنتی بیوگرام  تست  تربیز  منطقه  در  گوشتی  گله   50 از 
کمرتین میزان مقاومت در برابر انروفلوکساسین )23 %( و سفالکسین )26 
%( و بیشرتین مقاومت را به ترتاسایکلین )99 %( و ارتیرومایسین )100 
%( مشاهده منودند )26(. صفرپور دهکردي و همکاران )2014( گزارش 
منودند که در جدایه هاي ارشیشیاکلی جمع آوری شده از منونه هاي گوشت 
به  آنتی بیوتیکی نسبت  بیشرتین میزان مقاومت  استان اصفهان  مرغ در 
آمپي سيلني )80 %( و کمرتین آن مربوط به سولفامتوکسازول )20 %( بود 
و همچنین درصد مقاومت به انروفلوکساسین اریرتومایسین ترتاسایکلین 
اید  که  مطالعه اي  در   .)25( شد  عنوان   55/5 و   62/2   ،66/6 ترتیب  به 
انجام  مرص  در  شده  جمع آوري  تخم مرغ هاي  روي   )2005( همکاران  و 
به  آنتی بیوتیکی نسبت  میزان مقاومت  بیشرتین  دادند، مشخص شد که 
سولفامتوکسازول+تریمتوپریم )94/1 %( و کمرتین آن مربوط به کليستني 
)0/6 %( بود و درصد مقاومت به داکيس سایکلین، ترتاسایکلین ، آموکيس 
  ،92/3   ،92/9  ،93/2 ترتیب  به  کلرآمفنیکل  و  انروفلوکساسین  سيلني، 
منین  سعیدی  و  عزیزپور  یافته های  طبق   .)7( شد  عنوان   51/8 و   68/6
اریرتومایسین،  ترتاسایکلین،  به  نسبت  جدایه ها  مقاومت  درصد   )2017(
نئومایسین،  انروفلوکساسین،  )سولرتیم(،  تریمتوپریم-سولفادیازین 
به  لینکواسپکتین  و  فلورفنیکل  سیلین،  آمپی  کلیستین،  دانوفلوکساسین، 
 ،60/11  ،68/54  ،69/66  ،75/84  ،77/53  ،80/34  ،97/75  ،99/43 ترتیب 
بيان   )2017( همکاران  و  مهابادي  پريحاجايت   .)2( بود   36/52 و   58/99
کردند که باکرتي هاي جدا شده از محتويات تخم مرغ ها در قم نسبت به 
آمپي سيلني، جنتامايسني، سفرتياکسون، پني سيلني و کليندامايسني مقاوم 
آميکايسني  و  سفتازيديم  ترتاسايکلني،  سفوتاکسيم،  برابر  در  اما  بودند، 
مقاومتي نداشتند. همچنني جدايه هاي بدست امده از پوسته تخم مرغ ها 
در برابر آمپي سيلني، سفوتاکسيم، سفرتياکسون و پيپراسيلني مقاوم، ويل 
در برابر ترتاسايکلني و سفتازيديم مقاومتي نشان ندادند )23(. جین و یادا 
)2017( در تخم مرغ هاي برريس شده در هندوستان نشان دادند که باکرتي 
بيشرتين مقاومت را در برابر سيفکسيم )88/6 %( و بعد از آن آموکيس 
سيلني )80 %( و ترتا سايکلني )46/6 %( و بيشرتين حساسيت را نسبت به 
جنتامايسني )100 %( و سیپروفلوکساسین )100 %( داشتند )13(.  بخشی و 
همکاران )2017( در یزد باالترین میزان مقاومت را در برابر نالیدیکسیک 
در  را  حساسیت  باالترین  و   )%  86( سپروفلوکساسین  و   )%  100( اسید 
مقابل کلیستین )100 %( و جنتامایسین )93 %( گزارش کردند )4(. ایسالم 
بنگالدش  اي که روي تخم مرغ ها در  و همکاران )2018(  در مطالعه 
ترتاسايکلني  به  نسبت  را  باکرتي  مقاومت  میزان  بیشرتین  دادند  انجام 
کلرآمفنیکل   ،)%  77/8( آمپي سيلني   ،)%  88/9( سيلني  آموکيس    ،)%100(
به  را  حساسيت  بيشرتين  و   )%44/5( اسید  نالیدیکسیک  و   )%44/5(
سیپروفلوکساسین )100 %(، سفرتياکسون )88/9 %(، اریرتومایسین )66/7 
  .)12( کردند  گزارش   )%  55/6( کانامايسني  و   )%  55/6( جنتامايسني   ،)%
مربوط  باکرتي  جدایه های  مقاومت  میزان  باالترین  نیز  مطالعه  اين  در 
به نئومایسین، کلرآمفنیکل، نالیدیکسیک اسید، لینکومایسین و آموکسی 
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ترتاسایکلین،  اریرتومایسین،  برابر  در  سپس  و   )%100( بود  سیلین 
+تریمتوپریم  سولفاديازين  کلیستین،  انروفلوکساسین،  سایکلین،  داکسی 
قالب  در  گسرتده  بطور  داروها  این  که  داشت  وجود  فورازولیدون  و 
مزارع  در  رشد  محرک  همچنني  و  درمانی  تحت  و  درمانی  برنامه های 
برابر  در  مقاومت  کمرتین  همچنین  می شوند.  استفاده  طیور  پرورش 
کانامایسین، سفتازدیم و سفالکسني مشاهده شد که این یافته ها با نتایج 
نظر  به  می باشد.  متفاوت  گزارشات  برخی  و  همسو  مطالعات  برخی 
می رسد این اختالف در فراوانی و نوع مقاومت دارویی می تواند به علت 
تفاوت  و  ترکیبات ضد میکروبی  تداوم مرصف  و  میزان  نوع،  در  تفاوت 
زمانی و مکانی و تفاوت در جدایه های مورد بررسی باشد. لذا استفاده 
از ترکیبات ضد میکروبی با توجه به الگوی مقاومت دارویی سایر مناطق 
نیست.  امکان پذیر  الگوها  این  زمان  و  مکان  بودن  تغییر  قابل  بدلیل 

نتیجه گیری کلی 
تخم مرغ های  محتویات  و  پوسته  در  که  داد  نشان  بررسی  این  نتایج 
و  دارد  وجود  ارشيشياكيل  آلودگی  فله ای  تخم مرغ های  و  بومی 
توجه  با  است .  باال  باکرتي  جدايه هاي  آنتي بيوتيکي  مقاومت  ميزان 
بيامري  سبب  بالقوه  بطور  مي تواند  آلوده  تخم مرغ هاي  که  اين  به 
و  نگهداري  بهداشت  به  نسبت  است  الزم  شود،  کنندگان  مرصف 
از  جلوگريي  جهت  گريد.  صورت  ويژه اي  توجه  تخم مرغ ها  طبخ 
از  بایستی  انسان  به  آن  انتقال  و  مقاوم  سویه های  گسرتش  و  پيدايش 
شود. اجتناب  جدا  مرغداري ها  در  آنتی بیوتیک ها  رسانه  خود  مرصف 

تشکر و قدردانی 
خاطر  به  اردبیلی  محقق  دانشگاه  پژوهشی  معاونت  از  مقاله  نویسنده 
قدردانی  و  تشکر  تحقیقاتی مصوب کامل  این طرح  انجام  در  مساعدت 
در  همکاری  خاطر  به  قضایی  سیامک  دکرت  آقای  از  همچنین  دارد.  را 
انجام آزمایشات میکروبی و مولکولی این تحقیق سپاسگزاری می گردد.
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