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Conclusion: The results of this study indicated that 15 out of 20 examined poultry farms in 

Markazi province had been infected with the Ornithobacterium rhinotracheale (ORT) and 

were highly resistant to common antibiotics. 

Introduction: Respiratory diseases cause significant damage to the poultry industry 

worldwide. In recent years, infection with Ornithobacterium rhinotracheal bacterium (ORT) 
has been reported frequently from different parts of the world, including Iran. The aim of 
current study was to isolate the causative agent and reveal the antibiotic susceptibility to 
common antibiotics. in Markazi province. 
Materials & Methods: In this study, twenty poultry farms reported with respiratory signs 
clinically were conducted to collect 231 samples including Lung, trachea and infraorbital 
sinus swaps from sick and dead birds in Markazi province during 2016-2017.The samples 
were cultured on blood agar medium with 5% sheep blood containing Gentamicin and 
Polymyxin B and then incubated with 7.5% CO2at 37 °C for 48 to 72 hours. The bacteria 
identification was carried out using biochemical and PCR tests. The antimicrobial 
susceptibility of the isolates to 15 common antibiotics which used in poultry farms was 
determined by Kirby &Bauer method as well. 
Result: Fifteen ORT isolates out of the 20 farms (75%) were collected using biochemical and 
PCR methods. The results showed that the isolates were resistant to Enrofloxacin, 
Erythromycin, Penicillin, Amoxicillin, Colistin and Lincomycin completely(100%). These 
isolates also were mostly sensitive to Nitrofurantoin. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Erythromycin
http://en.wikipedia.org/wiki/Co-amoxiclav
http://en.wikipedia.org/wiki/Colistin
http://en.wikipedia.org/wiki/Nitrofurantoin
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ای هشوند. طی سالیمصنعت پرورش طیور در سراسر جهان های تنفسی باعث وارد آمدن خسارات قابل توجهی بهبیماری مقدمه: 

ه هدف از مطالع.گزارش شده است نقاط مختلف دنیا از جمله ایران از أ(مکررORTاخیر عفونت با باکتریاورنیتوباکتریوم رینوتراکئال )

 .ی رایج بودهابیوتیکبیوتیکی به آنتیاری در استان مرکزی وبررسی میزان حساسیت آنتیسازی عامل بیمحاضر جدا

های اریغدمر شده درر یا تلفهای زنده بیمامرغ ای()تحت حدقه  این تحقیق با سواپ از ریه، نای و سینوس چشمی در ها:مواد و روش

 غداریمر 20 تنفسی از نتعفو عالیم طیور دارای عدد 231 جمعاً و گرفت صورت گیرینمونه 1395-1396 هایاستان مرکزی بین سال

های جنتامایسین و بیوتیکاوی آنتیحخون گوسفندی  %5آوری شده در محیط بالد آگار با های جمعقرار گرفتند. نمونه آزمایش مورد

های تست ها توسط. باکتریده شدندساعت کشت دا 72تا  48مدت گراد بهدرجه سانتی 37و در دمای  2CO%5/7؛ Bمیکسین پلی

  کربی بائر انجام شد. روشبه هابیوتیکی آنانتها تعیین حساسیت آنتی در گردید و و تایید شناسایی PCRبیوشیمیایی و 

 در رفمص بیوتیک موردآنتی 15ها به بیوتیکی این سویهجداسازی شد. وضعیت حساسیت آنتی ORT جدایه 15در این مطالعه  نتایج:

مایسین، های جدا شده نسبت به انروفلوکسازین، اریتروتایج نشان دادند که تمام سویهن .های تنفسی طیور تعیین گردیدعفونت درمان

 ین وجود داشت.ترین حساسیت به نیتروفورانتوئمقاوم بودند و بیش %100سیلین، کولیستین و لینکومایسین سیلین، آمپیپنی

مورد  15 مرکزی سطح استان ه درگیری شدمرغداری نمونه 20که از دهدتحقیق نشان می دست آمده از اینهنتایج ب گیری و بحث:نتیجه

های بیوتیکباالیی به آنتی جدا و مقاومت نسبتاً PCRهای بیوشیمیایی و ( توسط تستORT) اورنیتوباکتریوم رینوتراکئالعفونت با 

 مورد مصرف در درمان دارند.
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 قدمهم
صنعتی  طیور که هستند هاییبیماری ترینجدی از تنفسی هایونتعف       

و اغلب با افزایش تلفات، باال رفتن هزینه درمان،  شوندمی دچار هانآبه

 میر و تولید، خسارات اقتصادی سنگین و سرانجام افزایش مرگ کاهش

 لرینوتراکئا اورنیتوباکتریوم باکتری از ناشی عفونت باشند.می همراه طیور
(ORTیک ) تنفسی، اختالالت که باعث است پرندگان مسری بیماری 

یک  رینوتراکئال اورنیتوباکتریومشود. می میر و مرگ و رشد کاهش

هوازی اختیاری، مرف، بیپلیأ ای شکل، شدیدمنفی، میلهباکتری گرم

 پاستورالشبه  عنوان ارگانیسمابتدا به در که دوست است2COو  رشدکند

از این باکتری شناسایی  (A-R) سروتیپ 18 تاکنون شد.می بندیطبقه

تر کشورها غالب است. در بیش A ها سروتیپکه در میان آن استشده

 مانند طیور تنفسی هایکمک سایر پاتوژناین باکتری در اکثر موارد به

E.coli، و  طیور آنفلونزای برونشیت، ویروس ویروس نیوکاسل، ویروس

و یا در حضور فاکتورهای محیطی مثل مدیریت  وویهسین مایکوپالسما

آمونیاک  میزان نامناسب، بستر وضعیت باال، تراکم نامطلوب، تهویه ضعیف،

 هااریغدسبب مشکالت تنفسی در مر باال و شرایط نامطلوب بهداشتی

نهایی خسارات تهای تجربی نشان داده است که بهو بررسی شودمی

 از و دنیا سراسر از اورنیتوباکتریوم رینوتراکئال(. 1) کندکمی ایجاد می

 های خانگی و صنعتی، کبک، اردک،شامل مرغ ماکیان متعدد هایگونه

دار جداسازی شده است. پرندگان تجاری در تمام سنین شاخ مرغ و غاز

باشند اگرچه این باکتری در عفونت با این باکتری حساس میبه

انتقال  .(6، 5 ،4 ،3 ،2زایی شدیدتری دارد )ندگان مسن بیماریپر

ستقیم از طریق م شکل مستقیم و غیرصورت افقی و بهاین باکتری به

گیرد. شدت عالیم بالینی ذرات ائروسل و یا آب آشامیدنی صورت می

های گیریمیر طیور در همه و مرگ و طول دوره بیماری و میزان

های عفونتبه وابسته و است متغیر بسیار اورنیتوباکتریوم رینوتراکئال

ی هازمان و فاکتورهای محیطی است. بروز عالیم بالینی در جوجههم

تا  2هفتگی صورت گرفته و همراه با  6تا  3از سن  گوشتی عموماً

باشد. با صدا نفس کشیدن، افسردگی، کاهش درصد تلفات می 10

های چشمی، دریافت غذا، کاهش وزن، افزایش تشنگی، تورم سینوس

ترشح از بینی، پرتاب موکوس حاوی خون، عطسه، ادم صورت و 

افتد، در پرندگان مرگ اتفاق می متعاقب آن سیانوز سر کمی قبل از

ها تر ممکن است مشکالت حرکتی در اثر درگیری مفاصل شانهمسن

 20تواند مرگ ناگهانی )تا و پاها وجود داشته باشد. این باکتری می

همراه عفونت مغز و درصد در عرض چند روز( در پرندگان جوان را به

از باکتری جمجمه ایجاد نماید. تشخیص بالینی بیماری ناشی 

با رینوتراکئیت  راحتیبه و است مشکل بسیار رینوتراکئال اورنیتوباکتریوم

شود و تشخیص اشتباه می بوردتال آویومایجاد شده توسط باکتری 

های سرولوژیک اساس جداسازی و شناسایی باکتری و یا آزمون بر تنها

جداسازی  رایب هانمونه بهترین هوایی هایکیسه و ریه شود. نای،می انجام

توان باکتری هستند و از سینوس زیر چشمی و حفره بینی نیز می این

 برای اولین 1993در سال  (.9، 8 ،7نمود ) باکتری استفاده کشت برای

و  Charlton( توسط ORT) وتراکئالاورنیتوباکتریوم رینباکتری  بار

 اولین شد. های بوقلمون در آلمان جداسازی و شناساییاز گله همکاران

های اریغددر مر اورنیتوباکتریوم رینوتراکئال باکتری جداسازی گزارش

 توسط گذارتخم پولت گله یک و گوشتی گله یک از 1379 سال در ایران

Banani سازی کرج اکسن و سرمو همکاران در مؤسسه تحقیقات و

 تاکید طیور های تنفسیکلینیکی عفونت هایبررسی (. در2بوده است )

 هایبررسی در و شودمی برونشیت و آنفلونزا نیوکاسل، بیماری سه بر

های نیوکاسل و آنفلونزا مورد توجه قرار آزمایشگاهی نیز تنها عفونت

اورنیتوباکتریوم های باکتریال ازجمله ه عفونتکگیرند درصورتیمی
بروز  و عالیم تشدید سبب های ویروسیعفونت با همراه نیز رینوتراکئال

 گزارشاتبه توجه با شوند.می طیور هایگله در باال تلفات و تنفسی عوارض

 (12، 11، 10، 2)این بیماری در سطح کشور  از روند افزایشی شیوع

اطالع از وضیعت بیماری در استان مرکزی ضرورت تحقیق  و عدم

 ORTهایآنتی بیوتیکی جدایه حساسیت و سازیجدا بر حاضر مبنی

 سایر با گشاییکالبد و کلینکال هایاهتشبتوجه به با و احساس گردید

 .شد انجام PCR باروش هاجدایه های تنفسی تایید تشخیصبیماری
 

 هامواد  و روش

طیور بیمار  قطعه 231 تعداد مطالعه این در :نمونه گیری و کشت       

اری شهرستان اراک  غدمر 20شده از تنفسی یا تلف عفونت عالیم دارای

آوری شد و با سواپ از ریه، طور تصادفی جمعهش بطول دوره پرور در

 و روی محیط کشت بالد آگار شد گیریچشمی نمونه سینوس زیر و نای

 %5/7در انکوباتور با  و شد داده کشت گوسفندی دفیبرینه خون %5 دارای

2CO گرماگذاری ساعت 72تا  48 مدتبه گرادسانتی درجه 37 دمای در و 

 اورنیتوباکتریوم باکتری هایسویه %95 ازیشب کهجاییآن از شدند.

 Bمیکسین جنتامایسین و پلی هایبیوتیکآنتی به نسبت رینوتراکئال

الرشد مانند های سریعمقاوم هستند برای جلوگیری از رشد باکتری

E.coli میکروگرم  5محیط کشت به میزان  کردن اختصاصی چنینهم و

بیوتیک به محیط کشت بالد آنتی لیتر از هر کدام از این دودر میلی

 (. 14، 13آگار اضافه شد )

 کشت محیط روی هاباکتری رشد از پس :ایییخصوصیات بیوشیم       

 کوچک هایکلونی2CO %5/7 شرایط تحت و داربیوتیکآنتی آگار بالد

به  مشکوک همولیز بدون و خاکستری یا سفید صاف، حاشیه با محدب

ORT ها بوی مخصوص اسید بوتیریک )کره هستند. در بررسی پلیت
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کمک زیادی  است ORT باکتری هایکشت خصوصیات که از فاسد شده(

گرم انجام  آمیزیرنگ مشکوک هایکلونی کند. ازمی باکتری تشخیصبه

در نظر  ORTپلیمرف مشکوک به أ های گرم منفی شدیدشد و باسیل

مورفولوژی  خصوصیات دارای هایسویه روی بر بعد مرحله در شدند. گرفته

اکسیداز،  کاتاالز، هایآزمونORT  باکتری با مطابق میکروسکوپی و کلونی

سیترات،  سیمون -TSI -کانکیمک هایکشت محیط روی رشد ،%3 پتاس

آز، ووگس پراسکوئر، اوره آالنین دآمیناز،، فنیلS2H ،ONPGتولید 

 ،فروکتوز ،الکتوز، ساکاروز ،قندهای گلوکز تخمیر ژالتین، هضم اندول،

سوربیتول، تولید گاز از گلوکز و حرکت انجام  و مانوز ، مالتوز ،گاالکتوز

سیگما و پرومگا  ،مرک فرمانتاز، های سیناژن،شد)کلیه مواد از شرکت

های در محیط ORTهتر باکتری تر و بمنظور رشد سریعتهیه شد(. به

 (.15سرم استریل مرغی اضافه شد ) %2ها قندی به محیط

وش ها با رژنوم تمام جدایه (PCR):واکنش زنجیره پلیمراز        

 16SrRNAدو پرایمر یونیورسال  با استفاده از و استخراج کلروفرم-فنل

درجه 94یکرولیتر و برنامه حرارتی م 20با حجم   Master Mixو

 52،دقیقه 1گراد سانتی94سیکل  35دقیقه و  4مدت هگراد بسانتی

ادامه  اًیقه و نهایتدق 1گراد درجه سانتی72دقیقه، 1گراددرجه سانتی

کثیر تدر ترموسایکل  دقیقه 10 مدتهگراد بسانتی درجه 72 واکنش با

 د.جفت باز تایید گردی 784و بادیدن باند 

با استفاده از روش دیسک  :بیوتیکیتعیین حساسیت آنتی       

دیفیوژن کربی بائر و با کشت بر روی محیط کشت مولر هینتون آگار 

 17 به نسبت شدهشناسایی ORT هایسویه تمام آلمان(-)مرک

های تنفسی طیور تعیین حساسیت در درمان عفونت رایج بیوتیکآنتی

ستفاده شده عبارتند از: انروفلوکسازین، های ابیوتیکشدند. آنتی

سیلین، کولیستین، لینکومایسین، سیلین، آمپیاریترومایسین، پنی

 نیتروفورانتوئین، کوتریموکسازول، تتراسایکلین، ،B میکسینپلی

سفالکسین  کلرامفنیکل، سیپروفلوکسازین، سفتیزوکسیم، سفتریاکسون،

بیوگرام تولیدی های آنتیسایکلین. در این تحقیق از دیسکو داکسی

استفاده شد و مطابق روش بایر  padtan teb co)) شرکت پادتن طب

سه گروه حساس،  در بیوگرام مربوطه نتایجآنتی و جدول تفسیر و کربی

 (.16بندی شدند )نیمه حساس و مقاوم دسته
 

 نتایج

 زنده عدد طیور 231و  تنفسیهای گله مبتال به عفونت 20 از       

دایه ج 15تحقیق مورد بررسی قرار گرفتند  این در که شده بیمار یا تلف

از  %( باکتری 3/73)11باکتری  15دست آمد. از این به ORTباکتری 

( باکتری از کشت سینوس زیر چشمی 26%/7) 4کشت ریه و 

 .(1شکلدست نیامد )های از کشت نای بجداسازی شد و هیچ باکتری

 
 روی بالد آگار ORTکشت  :1شکل

 

رار قها بر اساس خصوصیات فنوتیپی و بیوشیمیایی مورد شناسایی کشت

ه های مورد مطالعاریغددرصد مر75ترتیب  این(. به1)جدول  گرفتند

 تشخیص داده شدند.ORTاری( دارای عفونت غدمر 20اری از غدمر 15)

قطعه  تکثیر شد که مربوط به 784bpدست آمده فوق باند هجدایه ب 15از 

16S rRNA ( 2 شکلاست). 

 
های انجام شده های بیوشیمیایی و دیگر آزمون: نتایج آزمون1جدول 

 ORT های جدا شدهروی سویه

 نتیجه آزمایش نتیجه آزمایش

آمیزی گرمرنگ آالنین دآمینازفنیل گرم منفی   - 

آزاوره باسیل شدیدا پلیمرف شکل  + 

س پراسکوئرووگ - کاتاالز  + 

 - اندول + اکسیداز

کانکیمحیط مک  

 آگار
 + تخمیر گلوکز عدم رشد

TSI ساکاروز"      عدم رشد  + 

الکتوز    " عدم رشد سیمون سیترات  + 

فروکتوز     " - S2Hتولید   + 

ONPG + "    گاالکتوز  + 

مالتوز    " - همولیز  + 

مانوز     " - هضم ژالتین  + 

 بوی مخصوص

سید بوتیریکا  
سوربیتول    " +  - 

%3پتاس   - تولید گاز از گلوکز کشسان 

 

های بیوتیکنسبت به آنتی تحقیق این در شدهجدا هایباکتری تمامی   

سیلین، سیلین، آمپیانروفلوکسازین، اریترومایسین، پنی جنتامایسین،

مقاوم بودند و  B 100%میکسین کولیستین، لینکومایسین و پلی

نیتروفورانتوئین وجود  بیوتیکآنتی به نسبت حساسیت ترینبیش
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تحقیق نسبت به  ها در اینمقاومت تمامی جدایه(. 2داشت )جدول 

دهنده صحیح نشان Bمیکسین های جنتامایسین و پلیبیوتیکآنتی

بیوتیک در ساخت محیط ها به استفاده از این دو آنتیبودن توصیه

های ثانویه لوگیری از رشد باکتریکشت بالد آگار اولیه برای ج

 ORT سهولت جداسازی باکتری و کمک به E.coliالرشد مانند سریع

آلوده بدن طیور مانند نای و سینوس  از کشت نواحی احتماالً

 چشمی است.

 
های : نمونه16S rRNAجفت بازی ژن 784: تصویر قطعه 2شکل

 1Kbladder.چاهک اول از سمت راست ORTباکتری  5و15،13،12
 

 دست آمده از طیوربه ORTجدایه باکتری15بیوتیکی : نتایج حساسیت آنتی2جدول 

 بحث 
 که بوده باکتریایی عوامل از یکی رینوتراکئال اورنیتوباکتریوم       

 در و شده شناسایی دنیا کشورهای از خیلی در های اخیرسال در

روند  به توجه با گیرد،قرارمی توجه مورد تنفسی طیور هایکمپلکس

 ،آن در استان تربیش شناختو نیاز به کشور در بیماری روبه افزایش

 دارای طیور نمونه 231 از حاضر مطالعه در.گرفت صورت فوق مطالعه

 و شد جداسازیORTمورد باکتری 15 عالئم بالینی عفونت تنفسی،

عفونت تنفسی مورد مطالعه در گله مبتال به 20که از  نشان داده شد

 از %75اند و در مجموع را داشتهORTگله عفونت  15 استان مرکزی

داده شد که  تشخیص ORTباکتریآلوده به تحقیق مورد هایداریمرغ

در این  باشد.استان مرکزی می در عفونت میزان بودنحاکی از باال

تحقیق فقط از طیور دارای عالئم عفونت تنفسی بیمار یا تلف شده 

گیری استفاده شد و از طیور فاقد عالئم عفونت تنفسی برای نمونه

های انجام شده در ایران و که در بررسی استفاده نشد به این دلیل

تنفسی جدا  عالئم دارای پرندگان از عموماً ORTسایر نقاط دنیا باکتری 

و  انجام نشده در پرندگان سالم یا اصالً ORTشده است و جستجوی 

بیمار ولی فاقد عالمت بررسی شده  هاییا در مواردی که توام با گله

 تعداد)درصد( مقاومت تعداد )درصد(حساسیت متوسط تعداد )درصد( حساسیت بیوتیکآنتی ردیف

 0 (%3/53) 8 (%6/46) 7 سفتریاکسون 1

 (%3/13) 2 (%3/53) 8 (%3/33) 5 سفتیزوکسیم 2

 (%5/86) 13 (%66/6) 1 (%66/6) 1 ازینسیپروفلوکس 3

 (%100)15 0 0 انروفلوکسازین 4

 (%2/73) 11 (%6/26) 4 0 تتراسایکلین 5

 0 (%94/59) 9 (%9/39) 6 سایکلینداکسی 6

 0 (%3/13) 2 (%5/86) 13 نیتروفورانتوئین 7

 (%94/59) 9 (%66/6) 1 (%3/33) 5 کلرامفنیکل 8

 0 (%3/53) 8 (%6/46) 7 سفالکسین 9

 (%100) 15 0 0 جنتامایسین 10

 (%100) 15 0 0 اریترومایسین 11

 (%100) 15 0 0 سیلینپنی 12

 (%100) 15 0 0 سیلینآمپی 13

 (%100) 15 0 0 کولیستین 14

 B 0 0 15 (100%)میکسین پلی 15

 (%100) 15 0 0 لینکومایسین 16

 (%94/59) 9 (%9/39) 6 0 کوتریموکسازول 17
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متفاوتی  و زیاد گزارشات (.18، 17 ،15) است نتیجه منفی داشته است

مختلف ایران وجود داردکه  مناطق در و ازمیزان شیوع بیماری در دنیا

 گزارش متفاوتی شیوع بیماری با میزان پایش و نوع برخوردبسته به

 یهادر گله ORT به آلودگی میزان ن،اهمکار و Roussan است. شده

 و Uriate ،(5) درصد 26 اردن کشور جنوب و شمال گوشتی مناطق

 صددر 6/62کشور آرژانتین  آزمایش در شهر مورد 21 در  همکاران

در این زمینه در  تلفی کهدر مطالعات مخ اند.گزارش کرده (19)

مناطق مختلف کشور صورت پذیرفته است نتایج متفاوتی از میزان 

 در ،و همکاران Banani دست آمده است:به ORTشیوع باکتری 

 گزارش ORTدرصد آلودگی به  100تا  4/38از  ایران مختلف مناطق

 از سازی باکتریجدا ترینلعه بیشچنین در این مطاهم .(20) اندکرده

متفاوتی  گزارشات ( از نای بود.0%ترین )و کم %( 3/73) مورد 11 ریه،

عنوان هب .های مختلف وجود داردازمیزان جداسازی باکتری از ارگان

 10 از نمونه نای و ریه گرفته شده 250از  ،و همکاران Ozbey مثال،

 ی عالیم عفونت بودندگله گوشتی تجاری در شرق ترکیه که دارا

ها عامل بیماری را جدا درصد ریه /4درصد نای و  5/1توانست از 

توانستند با استفاده از  ،و همکاران Zamani Moghaddam. (6) سازد

 هایجوجه از %35/19نای  سواب را در نمونه ORTباکتری  PCR روش

ی در شهرستان شهرکرد شناسایی های تنفسمبتال به عفونت گوشتی

 18/3نیز توانستند از  ،و همکاران Asadpourچنین هم .(11)کنند 

های عفونت درمان .(13) بگیرند مثبت PCR نمونه نای هایدرصد نمونه

ORT ها دشوار پذیری حساسیت سویهعلت تغییرها بهبیوتیکبا آنتی

حساسیت دارویی باکتری به منطقه جداسازی شده بستگی  و باشدمی

های مختلف بیوتیکتواند در مقابل آنتیمی راحتیبه باکتری و این دارد

انجام  ORTآمیز عفونت موفقیت درمان برای بنابراین شود مقاوم

که  تحقیق این در .(21، 18، 17) است ضروری بیوگرامآنتی آزمایش

 15 روی بر بیوتیک آنتی تجاری دیسک15از استفاده با آنتی بیوگرام

سویه  15که تمامی  داد نشان نتایج، (2جدول( شد انجام جدایه

های بیوتیکآنتی به نسبت کزیمر استان طیور از شدهجدا ORT باکتری

سیلین، کولیستین و سیلین، آمپیانروفلوکسازین، اریترومایسین، پنی

 به نسبت حساسیت ترینبیش و بودند مقاوم %100لینکومایسین 

 بررسی متفاوت نتایج داشت. وجود نیتروفورانتوئین بیوتیکآنتی

ان انجام مناطق مختلف ایر در کهORT باکتری بیوتیکیحساسیت آنتی

بیوتیکی این باکتری دهنده تغییرات حساسیت آنتیشده است نشان

 در دارد. هاییتفاوت و ها شباهت دیگر، محققین با مطالعات است و

 گوشتی هایگله از باکتری هایجدایه حساسیت مطالعات، بسیاری از

 تفکیک و شده بررسی گذارتخم و مادر مرغ هایگله هایجدایه از هم و

 هابیوتیک برابرآنتی در هاگله هایجدایه حساسیت روی بر خاصی

 تحقیق این هایجدایه درصد100.(22، 20، 17) نگرفته است صورت

 دادندکه ننشا ها مقاومتآمینوپنی سیلین خانواده ترکیبات برابر در

 Asadpour مطابقت ولی با مطالعه، (20) و همکاران Banani مطالعه با

دلیل تفاوت در هممکن است ب که داشت ( مغایرت13همکاران)و 

 گوشتی گله 45از جدایه45باشد. آزمایش الگوی درمانی مناطق مورد

 از برخی در اما ، بودند سیلین مقاوم آمپی به درصد100 نیز کبلژی در

 تربیش برای باال هایدر غلظت سیلین آمپی و سیلین پنی نیز مطالعات

 در نیز مواردی که هر چند بودند خوبی هایکننده ممانعت هاجدایه

 سنتتیک هایسیلین پنی و تتراسیکلین تزریق که گردید مشاهده هلند

 نیز موارد در بعضی و بوده موثر و مفید درمان جهت ار(ب دو معموالً(

چنین تفاوت در میزان مقاومت هم .(22) است شده شکست به منجر

درصدی به انروفلوکسازین  100درصدی( و  50 حدود ) کلرامفنیکلبه

 89ترتیب صفر و )به و همکاران Asadpourاین تحقیق با نتایج  در

 انتی این ممنوعیت رغمعلی کلرامفنیکل استفاده مبین توانددرصد( می

 استان به نسبت مرکزی استان در تریبیش انروفلوکسازین و بیوتیک

 17 که کردند اعالم، همکاران و Ghaemmaghami (.13) گلستان باشد

به  نسبت مرکزی استان طیور از شدهجدا ORT باکتری سویه

سایکلین، فلورفنیکل، کوتریموکسازول و های داکسیبیوتیکآنتی

ترین حساسیت و نسبت به تایلوزین و انروفلوکسازین بیش

تواند موید که می (10) را دارند حساسیت ترینکم لینکواسپکتین

سال اخیر  10کسازول در طی زیاد انروفلوکسازین و کوتریمو استفاده

شان دادند که تمامی ، نهمکاران و Asadpour مرکزی باشد. در استان

نسبت  %100از طیور استان گیالن  شده جداORTهای باکتری سویه

 سفتیوفور، سفتیزوکسیم، سفتریاکسون، هایبیوتیکآنتیبه

 ولین،تیام انروفلوکسازین، فلومکوئین، دایفلوکسازین، سیپروفلوکسازین،

 و فورالتادون نیتروفورانتوئین، سایکلین،داکسی تتراسایکلین، تایلوزین،

نسبت به سفالکسین، جنتامایسین،  %100بوده و  حساس کلرامفنیکل

سیلین، کولیستین و سیلین، آمپینئومایسین، اریترومایسین، پنی

 به هاسویه %40 چنینمه .(13) بودند مقاوم کوتریموکسازول

ها به لینکومایسین سویه %80بیوتیک فورازولیدن حساس، آنتی

 (.13ها به لینکواسپکتین حساس متوسط بودند )سویه %60مقاوم و 

Jamshidian سویه باکتری 28در بررسی ، و همکاران ORT  جدا شده

ها به شان دادند که تمام این سویهاز طیور گوشتی شهرستان اهواز ن

 جنتامایسین، به و سیلین حساسهای کلرامفنیکل و آمپیبیوتیکآنتی

 اریترومایسین به نسبت باشند وکوتریموکسازول مقاوم می و نئومایسین

 حساسیت %89از  سیلین بیشحساسیت و نسبت به پنی %3تر از کم

مطالعه در مقایسه با تحقیقات قبلی نشان  این نتایج .(23) داشتند

 هایاریغددر مر ORT دهه اخیر میزان عفونت به دهدکه طی یکمی

چنین الگوی مقاومت و افزایش و هم شدتهمرکزی ب استان گوشتی
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 بیوتیکی تغییر پیدا کرده و الزم است در استفادهحساسیت آنتی

 عمل آید.هکسن توجه کافی ببیوتیک در کنار وامناسب آنتی
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