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چكيده
تحقیق حاضر با هدف جدایازی باکنری اژ برای مهار زیتنی باکنری اننروک ک س مقااوم باه پاززیتات و کاهنادۀ ر اد جدا اد از
مد ع بلدرکین ژاپنی زر یه آزماایس انجاام اد  60نم ناه از محن یاات زیانگا گا ارش بلادرکینهاای باالب بارای جدایاازی

اننروک ک سهای بالق ۀ کاهندۀ ر د ،جدا و یک نم نۀ مننخب بههمرا باکنری اننروک ک س کالی
و کاهندگی ر د زر بلدرکین ،اننخاب و زر یطح گ نه نایایی د یپ

ی ش  51299برایاس زند مانی

باکنری اژ لینیک با این از از نم نههای م الت طیا ر و

اضالب مرغداری به عن ان منابع باکنری اژ علیه باکنری مننخب ،جدایازی د کارایی اژزرماانی علیاه بااکنری مننخاب زر کااهس
اینقرار باکنریهای اننروک ک س زر محن یات ایلئ م بلدرکینها منعاقب زریا ت زهانی اننروک کا س برریای اد بااکنری مننخاب

بهعن ان اننروک ک س کالی

نایایی د تج یز باکنری اژ لینیک ت انتت مار اننروک ک سها زر محن یات ایلئ م را زر مقایته باا

گرو زریا تکنندۀ باکنری و بدون زرمان با باکنری اژ کاهس زهد و به یطح قابل مقایته با گرو

اهد من ای (گارو بادون زریا ات

باکنری اننروک ک س) بریاند ( )P>0/05ننایج تحقیق حاضر نشان زاز که باکنری اژ جدا اد مایت اناد باهطا ر مافثر کل نیزایای ن
باکنری اننروک ک س را به کل زیتنی مهار کند
كلیدواژهها :اننروک ک س کالی  ،باکنری اژ لینیک ،بلدرکین ژاپنی ،اژزرمانی ،کاهندۀ ر د
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مقدمه

باکنری اژها انحاار و ویژگی میزباانی زارناد و زر زاخال
اننروک ک س بیها ازی اخنیااری ،گارم

یل ل های باکنریایی تکایر مای ا ند باه طا رکلی ،اژهاا

اننشاار

ت یط یاخنارهای تخاای به نام ی رهای زمی به یاطح

وییعی زارند و بخشی از ل ر میکروبای زیانگا گا ارش

یل ل میزبان می کت ند و اییدن کلئیک خا ز را باهزاخال

پرناادگان و پتاانانداران را تشااکیل ماایزهنااد گ نااههااای

باکنری تزریق می کند با این از از ما ین تکایر ،ترجمه ،و

اننروک ک س زر به وجا زآورزن بیمااری هاای زرمانگااهی

نتخهبرزاری یل لهای میزبان ،اییدن کلئیک ویرویی زیاز

گ ناگ ن همچا ن یاپنی یامی ،تا رم روز  ،بیمااری هاای

می ز و زر زاخل کپتیدهای پروتئینی قرار میگیرز ارار

تن تی ،و ع نت های زیانگا ازراری نقاس زارناد ()18

ویروس های باالب از یال ل میزباان باه غشاای پالیامایی

باکنریهای جن

ما ت و کاتاالز من ی هتانند اعماای ایان جان

ی ع بیماری ایجاز د ت یط اننروک ک سهاا زماانی رخ

باکنری آییب میریاند و باعث مرگ آن می ز ()5

می زهد که ع امل متنعدکنند مانند کم زها ،ع نت هاای

مطالعااات اولیااه روی ا ریشاایاکلی ثاباات کاارز کااه

زیگر ،یرک بگرهای ایمنی ،زرمان پاززیتنی ،و مایاهکا بی

اژزرمانی میت اند باهانادازۀ پاززیتات مافثر با اد ()11

وج ز زا نه با ند ( )15زر بتیاری از ما ارز ،گ ناههاای

اثربخشاای ایاان از از باکنری اژهااا باارای زرمااان النهاااب

ز و تخممارغهاای آلا ز

کیتههای ه ایی نا ی از ای کلای زر ج جاههاا مشااهد

کندگانۀ باکنری میت اند جدا

میت انند من ع مهمی از آل زگی با ند

د ایت ( )19بعمی از باکنری اژهای جدا د از مناابع

زر ط ل زهههای اخیر ،اننروک ک سها بهعن ان ع امال

گ ناگ ن میت انند زر کاهس تجمع یاالم نال اننرینیادی

بیماری زای بیمارینانی ظه ر پیدا کرز اند نقاس آن هاا زر

زر زینگا گ ارش طی ر مفثر با ند ( )2اطالعات انادکی

کنین ع نتهاایی باه زلیال قابلیات آنهاا بارای اکنتااب

زرخا ص جدایازی باکنری اژ لینیک علیه بااکنری هاای

مقاومت به ع امل ضدمیکروبی منن ع ،ا زایس یا نه ایت و

اننروک ک س کاهنادۀ ر اد طیا ر وجا ز زارز از ایان رو

زرمان آنها را با مشاکل م اجاه ماییاازز ( )15پارورش

هدف از انجام پاژوهس حاضار ،جدایاازی جدایاۀ با می

طی ر کرخۀ مناراکم ت لیادی ایات و بناابراین باه ادت

کاهناادۀ ر ااد و مقاااوم باااکنری اننروک کا س و همچنااین

می ت اند با اننشار ع امل ضدمیکروبی زر ارت اط با د ایان

جدایازی و ارزیاابی کاارایی باکنری ااژ لینیاک با می زر

امر به ا زایس مقاومات ضادمیکروبای جمعیات باکنریاایی

کاهس اینقرار اننروک ک سها ایت

ه امزیتاات و بیماااریزا ماایانجامااد مشااکالت ماارت ط بااا

مواد و روشها

باکنری های مقااوم باه پاززیتات ،تمایال باه زرماان هاای

زر این تحقیق ،ما بات "کمینۀ اخاالق پز اکی زر ما رز

جایگزین زر زرمان ع نت های باکنریاایی را ا ازایس زاز

این از و مراق ت از حی انات آزمایشاگاهی زر تحقیقاات"

ایت ( )9زر این خا ص ،ت جاه زیاازی باه اژزرماانی

زانشگا تربیت مدرس م رز ت جه و اجرا قرار گر ات 60

یعنی ایان از از باکنری اژهاا بارای ازباینبارزن یاا مهاار
جمعیتهای باکنریایی زر میزبانهای آل ز

نم نه مد ع تازۀ بلدرکینهای ژاپنی (بلدرکینهای ماز و

د ایات (16

بالب زر حال تخمگذاری) با این از از ی اب پن های ینرون

و )17

گر نه د و ی اب هاا بال اصاله زر محایط کشات بارا

باکنری اژها ( اژهاا) ویاروسهاای بااکنری هتانند و

ان زی ن مغز و قلب (مرس ،آلمان) قرار گر نند نم ناه هاا

تقری اً زر هر محیطی روی کر زمین یا ات مای ا ند ()1
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بااهماادت  24یاااعت زر زمااای  37زرجااۀ یلتاای س
گرمخانه گذاری دند پ

گرو های آزمایشی یک تا ه ت که هر یک از ه ت نم ناه
باکنری اننروک ک س (حجم و غلظت مشابه با گرو

از اززیاز بااکنریهاا زر محایط

ااهد

برا ان زی ن مغز و قلب ،از محیط کشت اینرپن ک ک س

ما ت) را ازطریق آب آ امیدنی زر روزهای اول و زوم بعد

کیاف آگاار (مارس ،آلماان) مکمال اد باا یاک زرصاد

از ت ریف زریا ات کرزناد ،باهمادت  28روز پارورش زاز

تنرازولی م هیدروکلراید (مرس ،آلمان) برای خاالصیاازی

دند (برای مشاهدۀ تاأثیرات زیاانآور بااکنری یاک زورۀ

د اطمیناان از اننروک کا سبا زن نم ناههاا

28روزۀ پرورش کا ی ب ز) مارش تعداز بااکنری زر هار

برایاس ر د و ویژگی های ریخت نایی اننروک ک س ها،

میلی لینر ازطریق مقایتاه باا تعلیاق ایاناندارز ماک ارلناد

رنگآمیزی گرم ،ت لید کاتاالز ،تحمل نت ت به نمک طعاام

( )McFarlandانجام د برای اطمینان از ایانقرار بااکنری

 6/5زرصااد ،و ر ااد زر زمااای  45زرجااۀ یلتاای س و

زر زینگا گ ارش و همچنین تأثیرگذاری بیشنر و یه لت

هیدرولیز ایاک لین زر حما ر صا را (صا را ماانع ر اد

انجام کار ،کاالس ازطریاق آب آ اامیدنی و از روز اول و

باکنریهای زیگر بهجز اننروک ک سها می ا ز) باه عمال

زوم بعد از ت ریف انجام اد بارای پایسگیاری از اننشاار

آمااد زر تمااامی مراحاال از باااکنری ی ا شاننروک ک ا س

باکنری همۀ مراحل تحقیق با رعایت اص ل قرنطیناه انجاام

آنها این از

کالی

 51299بهعن ان ایناندارز این از

د

د نم نههاای

خالص زر محیط کشت ان زی ن مغز و قلب تاز به همرا

میزان مرگومیار پرنادگان باه اکل روزاناه و زرصاد

 20زرصااد گلیتاارول یاانرون ااد زر زمااای  -20زرجااۀ

زند مانی برای هر واحد آزمایشی بهطا ر جداگاناه تاا روز

یلتی س یخیر

 28زورۀ پرورش ث ت د پرندگان م ج ز زر هر ق

دند

زر

میزان کاهندگی ر د بلدرکین (برایاس معیار ا ازایس

ه نههای اول ،زوم و کهارم وزن دند و مارف خا راس

وزن و تل اااات) ت یاااط ه ااات نم ناااه اننروک کا ا س

آنها نیز زر ه نههای مذک ر ث ت و ضریب ت ادیل خا راس

بهزیتآمد از مرحلۀ اول برریی د  288قطعه بلدرکین

محای ه د

ژاپنی یک روز (مخل ط هر زو جن ) که هیچ ن ع زرماان

زر روز  28زورۀ پاارورش از هاار یااک از تکرارهااای

زارویی (بهجز ایمنی کتاب اد ازطریاق تخام) زریا ات

گرو های آزمایشی یک پرند اننخاب و ق ل از کشنار مقدار

نکرز ب زند ،اننخاب دند این پرندگان به طا ر تاااز ی

 1میلیلینر خ ن کامل از قلب آنها گر نه د غلظاتهاای

زر نه تیمار ،کهاار تکارار ،و هشات پرناد زر هار تکارار

مرب ا ط بااه آل ا مین ،پ اروتئین ،تااریگلیتاایرید ،گل ا کز،

پرورش یا نناد و باه

کلتانرول ،ایایداوریک ،و تا ر زر نم نااههاای یارم بااا

جیرۀ مشابه برای تأمین احنیاجات غذایی بلادرکین ژاپنای

کیتهای تشخیای (پاارسآزما ن ،تهاران) زر آزمایشاگا

زینریی آزاز زا نند گرو های آزمایشی ع ارت ب زناد از:

عل م طیا ر زانشاکدۀ کشااوزی زانشاگا تربیات مادرس

ت زیع دند تمامی پرندگان زر ق

انداز گیری د

اهد من ی (هیچ ن ع بااکنری زریا ات نمایکارز) ،گارو
آزمایشی ااهد ما ات (مقادار  100میکرولینار از بااکنری

بات جه باه نناایج حاصال از مرحلاۀ ق ال ،نم ناهای از

ی ش  51299با مارش  107واحاد

باااکنری اننروک کا س کااه ضاامن کاااهس ر ااد پرناادگان

تشکیلزهندۀ کلنی زر هر میلیلینر ازطریاق آب آ اامیدنی

آزمایشی ،کمنرین تل ات را نیز ایجااز کارز با ز ،اننخااب

زر روزهااای اول و زوم بعااد از ت ااریف زریا اات کاارز)،

د الگ ی ننیجۀ آزم ن های بی یمی ییتت گانه زر نم نۀ

اننروک ک س کالی
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مننخب با کیت ( API Strep 20 Eبی مری  ،رانته) تعیین و

مایک پالیااماها) و یرات یاال لی خااارج ا ند (200 )6

نایایی نهایی برایاس ننایج آزم ن بی یمی با نارما ازار

میکرولینر از نم نۀ اژ و  50میکرولینر از کشت مایع جدایۀ
باکنری مننخب (اننروک ک س کاالی ) کاه یاک اب از

 API webانجام د (بی مری  ،رانته)
جدایۀ باکنری اننخاب اد (باه زلیال کاهنادگی ر اد

کشت آن گذ نه ب ز با  7میلیلینر آگار نرم ان زی ن مغز و

پرناادگان آزمایشاای) روی محاایط کشاات پایااۀ بااالز آگااار

قلب با غلظت 0/7زرصد مخل ط گرزیاد و روی بشاقابک

(زی ک  ،آمریکا) حاوی  5زرصاد خا ن ز ی ریناۀ گ یا ند

حاوی آگار (1/5زرصد) ریخنه د بشقابکها بهمدت یک

د و بهمادت  24یااعت

ب زر زمای  37زرجۀ یلتی س برای آزم ن وج ز پالس

زر زمای  37زرجۀ یلتی س عالیت هم لینیک احنمالی آن

زر گرمخانه نگهداری دند ( )1یک بشقابک نیز که قاط

بهروش کشت خطی کشت زاز

حاوی باکنری اژ ب ز بهعنا ان گارو

برریی د
برای جدایۀ باکنری اننخاب د از آزم ن آننایبیا گرام و
کاربرز  13زاروی پاززیتت این از

ااهد من ای زرنظار

گر نه د ارزیابی پالس برای جدایۀ باکنری مننخب زر یه
تکرار انجام د

د ایان آزما ن مطاابق

روش ایناندارز و با تکنیک صا حۀ مننشر ادۀ کیرباایاباایر

برای خالصیازی اژ پالسهایی که به خ بی جدا د

روی محیط کشت م لر هیننا ن آگاار (مارس ،آلماان) انجاام

ب زند ،از روش ایناندارز با اندکی اصالحات ایان از

اد

گر ت ص حههای پاززیتت (پازتن طب ،ایران) اننخاب اد

تاا یااک نا ع اااژ بااهزیات آیااد ( )20بااهطا ر خالصااه،

ع ارت ب زند از :نئ بی یین ( 5میکروگارم) ،لینک ایاپکنین (15

خالصیازی به این کل انجام د کاه پاالسهاای زارای

میکروگرم) ،زان ل کتایین ( 10میکروگارم) ،انرو ل کتایاین

ظاهر مشابه و اندازۀ یکتان از یطح بشقابک برزا نه د و

( 5میکروگرم) ،نئ مایتین ( 30میکروگرم) ،زی ل کتایاین (10

زر ل لۀ حاوی  5میلیلینر برا

ان زی ن مغز و قلاب قارار

میکروگرم) ،زاکتییایکلین ( 30میکروگرم) ،ل ر نیکا ل (30

گر ت این مخل ط به خ بی تکاان زاز

میکروگرم) ،کلیتنین ( 10میکروگرم) ،تیام لین ( 30میکروگرم)،

( 12000زور زر زقیقه بهمادت  15زقیقاه) گرزیاد و ماایع

اکتیتنراییکلین ( 30میکروگرم) ،تنراییکلین ( 30میکروگرم)،

رویی نم نه با پاالیۀ  0/22میکرومنار صااف اد حجمای

و ل میک ئین ( 30میکروگرم)

معازل  200میکرولینر از نم نۀ اژ و  50میکرولینر از کشت

اد و یااننری ی ژ

زر ایاان آزمااایس ،باارای جدایااازی اااژ از اضااالب

جدایۀ باکنری مننخب زر  7میلی لینار محایط کشات آگاار

مرغااداری مزرعااۀ تحقیقااات پاارورش طیاا ر زانشااکدۀ

ان زی ن قلب و مغز (0/7زرصد) مخل ط و روی بشاقابک

کشاورزی زانشگا تربیت مدرس نم نهگیاری اد مقادار

حاوی آگار (1/5زرصد) ریخنه د و پا

از یا ت ادن

 100میلی لینر اضالب به آزمایشگا مننقل د و باه مادت

آگار ،بشقابکها زر زمای  37زرجۀ یلتی س زر گرمخاناه

ظارف

دند این مراحل تا پنج مرت ه تکرار د تا قاط

یک یاعت روی تکانزهناد قارار گر ات یاپ

قرار زاز

حاوی نم نۀ اضالب بهمدت یک یاعت بهص رت یااکن

یک ن ع اژ برایاس انداز و ریخت نایی پالس بهزیات

قرار گر ت و بعد از تهنشین دن م از جاماد ماایع رویای،

آمد ()24
پ

یاننری ی ژ ( 12000زور زر زقیقه بهمدت  15زقیقاه) اد
یپ

از خالصیاازی باکنری ااژ ،عیاار (تعاداز یرات)

تعلیق اژی تعیین د بهاین منظ ر ،ابندا رقتهای منا الی

مایع رویی زر رایط ینرون با پاالیاۀ غشاایی 0/22

ز تایی با عامل رقت  0/1از تعلیق باکنری اژ تهیه د پ

میکرومنر صاف د تا یل لهاای باکنریاایی (باه ایانانای
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از ا زوزن  250میکرولینر از هر رقت ااژ و  50میکرولینار

زر پایان آزمایس (31روزگی) س قطعه پرناد از هار

کشاات  12یاااعنۀ باااکنری مننخااب بااه  7میلاایلیناار آگااار

گرو آزمایشی بهط ر تااز ی اننخاب د بهمنظ ر رعایت

ان زیا ن مغااز و قلااب یوب ااد  ،هاار کاادام از رقااتهااا

ر ا پرندگان ،زر ابندا پرند ها با گاز زیاکتیدکربن بیجان

جداگانه به بشقابک حاوی پایۀ آگار (مرس ،آلماان) اضاا ه

از کال دگشایی ،اندامهای زاخلی ان جدا

دند پ

گشنند ( )2و پ

از مارش پالس ها ،عیار تعلیق اژی برایااس

د و ت زین دند بهمنظ ر جدایازی اننروک ک سها یک

لگارینم واحد تشکیلزهندۀ پالس ()Plaque forming unit

گرم از محن یات بخس ایلئا م روزۀ ک کاک پرناد هاا زر

زر هر میلیلینر محای ه د ()20

رایط بدون آل زگی (کنار عله و روی ص حات آل مینی م

بارای تکایاار باکنری ااژ از روش ایااناندارز باا اناادکی
اصالحات این از

ینرون د ) برزا نه د و به ل لاههاای یانرون حااوی 9

د ( )20به طا ر خالصاه ،مقادار 200

میلیلینر محل ل یالین نرماال یانرون مننقال و تاا هشات

میکرولینر از نم نۀ اژ و  50میکرولینر باکنری میزباان زر 5
میلیلینر محیط کشت برا

مرت ه به کل من الی با عامال رقات  0/1رقیاق اد 100

ان زی ن مغز و قلاب مخلا ط

میکرولینر از هر رقت به روش ریخنن زر بشقابک کشت به

د این مخل ط زر زمای  37زرجۀ یلتی س به مدت یک

همرا  15میلیلینر محیط کشات کای اف ایانرپن ک ک

ب زر گرمخانه نگهداری د نم نۀ یااننری ی ژ (12000

آگار (مارس ،آلماان) ماذاب مکمال اد باا یاک زرصاد

زور زر زقیقه بهمدت  15زقیقاه) و از پاالیاۀ غشاایی 0/22
میکرومنر گذراند
یلتی س یخیر

تنرازولی م هیدروکلرایاد (مارس ،آلماان) زر هار بشاقابک

د اژهای تکایر د زر زمای  4زرجۀ

کشت ینرون ریخنه د و پ

دند

از خنک دن باهمادت 24

زرمجم ع  72قطعه بلدرکین ژاپنی نر 28روز باهطا ر

یاعت زر زمای  37زرجۀ یلتی س زر گرمخانه قارار زاز

تااز ی زر یه گرو آزمایشی با یه تکرار و هشت پرناد

د بعد از  24یاعت ،پرگنههاای بان س رناگ باهعنا ان

پرورش

باااکنری اننروک کا س زرنظاار گر نااه اادند باارای تأییااد

یا نند و جیرۀ پایۀ مشابه بارای تاأمین احنیاجاات معما ل

باکنری های اننروک ک س از هار بشاقابک کشات تعادازی

بلدرکین ژاپنی زریا ت کرزند تمام گارو هاای آزمایشای

پرگنه م رز آزماایسهاای تکمیلای (برریای ویژگایهاای

اهد (گرو های زوم و ی م) زر روزهای  28و

ریخت نایی اننروک ک س هاا ،رناگ آمیازی گارم ،ت لیاد

زر هر تکرار قرار گر نند تمامی پرندگان زر ق

بهجز گرو

 29با  107واحد تشاکیلزهنادۀ کلنای زر هار میلایلینار از

کاتاالز ،تحمل نت ت به نماک طعاام 6/5زرصاد ،ر اد زر

ادند

زمای  45زرجۀ یلتی س ،و هیدرولیز ایک لین زر حم ر

از آخرین کالس به گارو آزمایشای یا م

ص را) قرار گر ت تعداز پرگنههاای اننروک کا س زر هار

جدایۀ باکنری مننخب به کل زهاانی کاالس زاز
 24یاعت پ

مقدار  100میکرولینر از باکنری ااژ اخنااصای باا غلظات

گاارو آزمایشاای برحتااب لگااارینم تعااداز زر هاار گاارم

 104واحد تشکیلزهنادۀ پاالس زر هار میلایلینار ازطریاق
زهانی و یک بار زر روز بهمدت زو روز خ راناد
روز  31زورۀ پرورش (پ

محن یات ایلئ م گزارش د ()23

اد زر

زاز های حاصل با نرما زار آمااری  ،SASرویاۀ GLM

از زو روز زریا ت باکنری ااژ)

از هر تکارار تعاداز زو پرناد اننخااب و پا

برای طرح کامالً تاااز ی تجزیاه و میاانگینهاا باهکماک

از کشانار،

آزم ن کندزامنهای زانکن مقایته دند

باکنریهای اننروک ک س زر محن یات ایلئ م روزۀ ک کاک
آنها مارش د
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گرو زریا ت کنندۀ باکنری اننروک کا س کاالی

نتایج و بحث
کالس تجربی با ه ت نم نه باکنری اننخاب د از میان 60

 51299مشاهد

یا ش

د که با نم نههای امارۀ یاه ،کهاار ،و

باااکنری اننروک کا س جاادا ااد  ،باار مااارف خا راس و

س اخنالف ندا ت ،اما با نم نههای مارۀ یک ،زو ،پنج،

ا زایس وزن پرندگان بیتأثیر ب ز باکنری اننروک ک س اثار

و ه ت ت اوت زا ت به ز عملکرز زر برخی گارو هاای

معنیزاری بر قابلیت زناد ماانی و ضاریب ت ادیل غاذایی

آزمایشی زر مقایته با گرو تیمار اهد نیز ط یعای ایات،

بلاادرکین ژاپناای زا اات ( )P>0/05باااالترین قابلیاات

زیرا برخی از یا شهاای اننروکا س مانناد اننروک کا س

زنااد مااانی (96/25زرصااد) و کمناارین ضااریب ت اادیل

ا ی م بهعن ان پروبی تیک ( )21این از می ند

ااهد و نم ناۀ امارۀ یاه با ز

خ راس مرب ط به گارو

هر ه ت نم نۀ اننروک ک س به همارا یا ش بااکنری

(جدول )1

زریا ت د از کلکتی ن زر مقایته با اهد من ی تل ات را

باااالترین ضااریب ت اادیل غااذایی ( )2/62زر پرناادگان

زر زامنۀ حدوز  25الی 43زرصاد ا ازایس زازناد زر ایان

اد کاه باا

تحقیق ،باکنری اننروک ک س که حادت بااال زا انه با اد،

زریا تکن ندۀ بااکنری امارۀ ه ات مشااهد

گرو هاای زریا اتکننادۀ بااکنری اننروک کا س کاالی

مدنظر ن ز ایت و قط به کاهندگی ر د با کمنرین میزان

ی ش  )2/47( 51299و نم نۀ مارۀ کهار ( )2/51ت اوت

تل ات ت جه د ایت

معنیزاری ندا ت و کمنرین زند ماانی (53/12زرصاد) زر
جدول  .1اثر نمونههای باكتری انتروكوكوس بر عملکرد بلدرچین ژاپنی تا 28روزگی

گرو

مارف خ راس

ا زایس وزن بدن

(گرم)

(گرم)

ضریب ت دیل خ راس

قابلیت زند مانی
(زرصد)

295/88

139/03

2/13c

96/25a

313/80

129/47

2/47ab

53/12c

نم نۀ 1

325/99

144/88

2/42b

71/87b

نم نۀ 2

314/95

133/33

2/36b

66/62b

نم نۀ 3

299/45

139/64

2/14c

53/12c

نم نۀ 4

336/60

133/98

2/51ab

59/37bc

نم نۀ 5

322/30

132/96

2/42b

68/75b

نم نۀ 6

348/15

139/49

2/50b

56/25bc

نم نۀ 7

334/49

127/48

2/62 a

68/75b

SEM

33/59

12/35

0/149

11/23

P-value

0/59

0/79

0/05

0/0003

اهد

اننروک ک س کالی

ی ش 51299

 :a-cت اوت ارقام زر هر ین ن با حروف نامشابه معنیزار ایت ()P>0/05
 :SEMخطای معیار میانگینها
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میآید این ح ر ها محن ی میلی نها یر اژ جدید هتانند

بنابراین باکنری مارۀ ه ت اننخااب اد بات جاه باه

که زرننیجۀ منال ی دن یل لهای باکنریایی آزاز د اند

اینکه کلیهها زر تنظیم ترکی ات نینروژنه و ت ر خ ن نقس
عالی زارند و پرندگان کاالسزاز اد باا جدایاۀ امارۀ

اثر نم نه های باکنری اننروک کا س بار رایانجههاای

ه ت زر مقایته با تیمار اهد من ی باالترین یاط ح ایان

بی یمیایی یرم زر جدول  2نشان زاز

د ایات نناایج

مناب لیت ها را زر خ ن نشان زازند ،می ت ان آییب احنمالی

نشان زاز غلظت آل مین و کلتنرول یرم بلادرکین ژاپنای

زر کنس ط یعی کلیاه را باهعنا ان علات کااهس عملکارز

تحت تأثیر کالس با نم نههای بااکنری قارار نگر ات ،اماا

پیشنهاز زاز نقس مهم ک د زر ی ختویاز و تنظیم ترکی ات

غلظت پروتئین کل یرم زر پرندگان کالسیا نه باا یا ش

آلی نینروژنۀ خ ن نیز مایت اناد آیایب احنماالی زر کانس

 51299و نم نۀ یه از یاایر تیمارهاا (باه ایانانای نم ناۀ

ز بات جه به کمبا زن ا ازایس وزن،

ه ت) بیشنر ب ز ( )P<0/05یطح گل کز خ ن زر پرندگان

باالب زن ضریب ت دیل غاذایی ،و زرصاد زناد ماانی نم ناۀ

کالسزاز د با ی ش  ،51299نم نۀ یک ،نم ناۀ یاه ،و

مارۀ ه ت بهعن ان نم نۀ کاهندۀ ر د که تل اات بااال نیاز

ااهد با ز ()P<0/05

ط یعی ک د را یازآور

نم نۀ س بیشنر از پرندگان گرو

ایجاز نمیکرز ،برای برریی بیشانر اامل عالیات هما لیز،

یط ح اییداوریک و ت ر خ ن زر پرندگان زریا تکنندۀ

حتایاایت پاززیتاانی ،نایااایی و جدایااازی باکنری اااژ

نم نۀ باکنری مارۀ ه ت زر مقایته با تیمار اهد ا زایس

اخنااصی آن ،و همچنین اژزرمانی اننخاب د

معنیزاری را نشان زاز ( )P<0/05بات جه به نقاس کلیادی

کاربرز باکنری اژها به عن ان یک ناوری ضادباکنریایی

ک ااد و کلیااه زر تنظاایم مناب لیااتهااایی کاا ن پااروتئین،

امیدبخس میت اند زر مهار زامناۀ ویایعی از بااکنریهاای

اییداوریک ،و ت ر ،هر گ نه ع نت یا متم میت زر این

بیماریزا و کاهندۀ ر د م ید واقع ا ند ایان از از اژهاا

اندامهای حیاتی میت اند بهص رت ا زایس بایس از مقادار

برای مهار باکنریها بهویژ پات ژنهای م ج ز زر خا راس

ط یعی این مناب لیت ها بروز کناد زرباارۀ آزماایس حاضار

زر زنجیرۀ غذایی ت جه زیازی را به خ ز جلب کرز ایت

تحت تأثیر قرارگار نن کانس ط یعای ک اد و کلیاه زر اثار

پژوهسهای انجام د روی اژها کارایی مافثر آنهاا را زر

اینقرار اننروک کا س برایااس مشااهدۀ ا ازایس یاط ح

زنجیرۀ راوری م از خا راکی باا منشااا زامای نشاان زاز

پروتئین ،اییداوریک ،و ت ر زر یارم برخای گارو هاای

ایاات از ایاان زیاات پااژوهسهااا ماایت ا ان بااه کاااهس

آزمایشی تأیید می ز

کمپیل باکنر ژژونای ( )16و یاالم نال زر طیا ر ( )3ا اار

جدایۀ باکنری مننخب عالیت بنا-هم لینیاک زارز و زر

کرز زر این پژوهس ،برایااس ایان رضایه کاه ااژهاای

محیط آگار خ نزار هم لیز کامل ایجاز میکرز این جدایاه

جدایازی د از مد ع زر مقایته با ااژهاای م جا ز زر

زر مقایتاااه باااا پاززیتاااتهاااای زان ل کتایااااین،

یایر محیطها مقاومت و پایداری بیشنری زر برابار ارایط

انرو ل کتایین ،زی ل کتایین ،و ل ر نیک ل حتاس و به

زینگا گ ارش زارند ،مد ع طی ر بهعن ان من ع جدایازی

بقیۀ پاززیتتهای این از د زر این تحقیاق مقااوم با ز

باکنری اژ اننخاب د اگر نم نهای از محل ل ااژی روی

برایاس ننیجۀ آزم ن بی یمی الگ ی تخمیر قند ها ،جدایۀ

یل لهای باکنریایی به پنریزیس محن ی آگاار

مننخااب واجااد کااد  API # 5143711ب ا ز و بااا زرصااد

کشت ان

مغذی اضا ه

نایایی  ،99/7بهعن ان اننروک ک س کالی

ز ،به زور هر نقطهای کاه یرۀ ااژی قارار

بگیرز ،یک ناحیۀ

 API webنایایی د

اف (پالس) یا اصاطالحاً ح ار پدیاد

دوره   17شماره   2پاییز و زمستان 1394
205

ت یط پایگا

جلیل نوری رایگانی ،محمدامیر كریمی ترشیزی ،شعبان رحیمی ،امید مددگار

جدول  .2اثر نمونههای باكتری انتروكوكوس روی بعضی از فراسنجههای بیوشیمیایی سرم بلدرچین ژاپنی

گرو

پروتئین کل

آل مین

گل کز

کلتنرول

اییداوریک

تر

(گرم زر

(گرم زر

(میلیگرم زر

(میلیگرم زر

(میلیگرم زر

(میلیگرم زر

زییلینر)

زییلینر)

زیی لینر)

زیی لینر)

زیی لینر)

زیی لینر)

4/19c

3/03

c

119/54

201/79

4/92a

3/11

140/08ab

204/34

4/51bc

نم نۀ 1

4/30c

3/01

139/04ab

194/00

4/02d

3/79b

نم نۀ 2

4/20c

2/97

133/71bc

182/02

4/37bcd

3/99b

نم نۀ 3

4/82a

3/23

153/20a

182/17

4/64ab

4/23ab

نم نۀ 4

4/26c

2/95

128/71bc

192/36

4/21bcd

3/95b

نم نۀ 5

4/36bc

2/89

135/30abc

201/19

4/12cd

3/99b

نم نۀ 6

4/15c

3/01

144/97ab

192/21

4/21bcd

3/84b

نم نۀ 7

4/67ab

3/10

135/58abc

186/36

4/96a

4/57a

SEM

0/12

0/12

10/10

9/76

0/22

0/28

P-value

0/0003

0/11

0/037

0/07

0/001

0/05

اهد

اننروک ک س کالی
ی ش 51299

d

4/21ab

3/99

b

3/78

 :a-dت اوت ارقام زر هر ین ن با حروف نامشابه معنیزار ایت ()P>0/05
 :SEMخطای معیار میانگینها
جدول  .3تعداد باكتریهای انتروكوكوس بازیافتشده از محتویات رودۀ كوچک بلدرچین ژاپنی با و بدون درمان باكتریوفاژ

باکنری اژ ( 104واحد

تعداز باکنریهای زر محن یات ایلئ م

) 107واحد تشکیلزهندۀ

تشکیلزهندۀ پالس زر

(لگارینم واحد تشکیلزهندۀ کلنی زر

کلنی زر هر میلیلینر)

هر میلیلینر)

هر گرم)

اهد من ی

-

-

6/01b

اهد ما ت

 100میکرولینر

-

7/33a

زرمان اژی

 100میکرولینر

 100میکرولینر

اننروک ک س کالی
گرو

b

5/94

SEM

0/091

P-value

0/0001

 :a-bت اوت ارقام زر هر ین ن با حروف نامشابه معنیزار ایت ()P>0/05
 :SEMخطای معیار میانگینها
اهد ما ت :پرندگان این گرو قط باکنری زریا ت کرزند
اهد من ی :پرندگان این گرو نه باکنری زریا ت کرزند و نه اژ
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زر مرحلۀ ی م از غلظت  107واحد تشکیلزهندۀ کلنی

زر این آزمایس ،باکنری ااژ لیزکننادۀ بااکنری مننخاب

مننخاب و

جدا د از اضالب مرغاداری بارای کااهس جدایاۀ ایان

غلظت  104واحد تشاکیلزهنادۀ پاالس زر هار میلایلینار

باکنری زر رایط آزمایشگاهی و زر بلادرکینهاای ژاپنای

د کالس زهانی پرندگان با

د این مطالعه نشان زاز که باکنری اژ بهزیتآمد

زر هر میلیلینر بااکنری اننروک کا س کاالی
باکنری اژ اخنااصی این از

این از

باااکنریهااای اننروک کا س ،تعااداز ایاان باااکنریهااا را زر

میت اند جمعیت باکنری های اننروک ک س را کاهس زهاد

محن یات ایلئ می ا زایس زاز ( .)P>0/05زریا ات زهاانی

بههرحال ،تاکن ن زر ارت اط باا جدایاازی اژهاای لینیاک

باکنری اژ ت یط پرندگان کالس زاز د باا اننروک کا س

علیه اننروک ک س کالی

کالی

ایت و پژوهس حاضر اولین گزارش زر زمیناۀ جدایاازی

ی ب کاهس تعداز اننروک ک س هاا زر محن یاات

ایلئ م د ( ،)P>0/05بهط ریکه از این نظر با گرو

زر ایران گزار ی مننشار نشاد

باکنری اژهای لینیک علیه اننروک ک س کاالی

اهد

زر ایاران

ایت باوج ز ک و هات زر این زمیناۀ تحقیقای ،کاار

من ی ت اوتی ندا نند

آزمایشگاهی زقیق نشان میزهد که این از از باکنری اژهاا

کاهس کلینزایی ن اننروک ک س مقاوم به وانک مایتاین

میت اند بتیار مفثر با د

با این از از اژ جدا د از اضالب ق الً زر م ش مشاهد
د ایت ( )7پذیرش باکنری ااژ زرماانی زر بتایاری از

بات جه به مشکالت روزا زون بیماریهای باکنریاایی و

کش رهای صنعنی با یخنی م اجه ایت ( )1پژوهسهاای

مقاومت پاززیتنی باکنری ها زر یرایر زنیا نگر ی زوباار

زیازی زر ارت اط با این از از اژ علیاه آلا زگی باکنریاایی

به این رهیا ت منطقی خ اهد ب ز بات جه به اینکه آزمایس

م از خ راکی انجام گر نه ایت ( )8اژهای اننروک کال از

حاضر جزا اولاین آزماایس هاا زر زمیناۀ ارزیاابی کاارایی

بتیاری از منابع جدا د اند این اژها از بزاق انتاان ()4

این از از اژ لینیک علیه اننروک ک س های روز ای کاهندۀ

و منابع آب ( )12به زیت آمد اند کندین مطالعاه قابلیات

ر د زر پرندگان ایت و ننایج امیدبخشای زرباارۀ کااهس

اژها را زر مهار اننروک ک س های مقاوم باه وانک مایتاین

جمعیت اننروک ک سهای روز ای بهزیت آمد ایت ،الزم

زر م ش و انتان ( )13برریی کرز اند و نناایج نشاان زاز

ایت زر آزمایسهای تکمیلی بعدی زر طا ل زماان بیشانر

که باکنری اژی که زر رایط آزمایشگاهی عاال و لینیاک

ننایج عملکرزی و همچنین هیتن پات ل ژی اندامهای کلیاه

ایت میت اند زر زینگا گ ارش بلدرکین ژاپنی نیز باعث

ز ننایج حاصل از تحقیق حاضر ،زر رابطه

و ک د برریی

ز ننایج ما م نای

با ایمنب زن باکنری اژ زر ت ا ق با یایر مطالعات انجام د

باا

ایت ایمن ب زن اژهای جدایازی د ق ال از ایان از از

ننایج یایر محققاان م ا قات زارز ( )19 ،14باکنری اژهاا

اژ زر زرمان ا راز م نال به ع نتهای باکنریایی تأیید اد

قابلیت پیسگیری یا زرمان بعمی از ع نتهای باکنریاایی

()1

کاهس تعداز باکنری های اننروک ک س

بر ت ان ضدباکنریایی ااژ علیاه اننروک کا س کاالی

زر حی ان را ازطریق کاهس اینقرار بااکنری اننروک کا س

الزم ایاات حتایاایت باااکنریهااای بیماااریزا ( )22و

زر پرند زارند بههار حاال ،مشاکالتی نیاز زر ارت ااط باا

رصت طلاب طیا ر باه باکنری اژهاا برریای ا ز تاا زر

این از از اژها وج ز زارز همچ ن امکان ایجااز مقاومات

ص رت لزوم از این اژها بهعن ان جایگزین پاززیتتهاای

زر برابر اژ که ممکن ایت اژزرمانی را زر م رز تعادازی

زرمانی این از

ند بات جه به اینکه روش های گ نااگ ن

از ع نتهای باکنریایی محدوز کند ()4

تج یز باکنری اژ ازنظر زمان و تناوب ایان از و همچناین
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