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کارؽٌاط ارؽذ ،داًؾگاُ آساد اعالهیٍ ،احذ خْزم ،گزٍُ هیکزٍتیَلَصی2 ،اعتادیار ،گزٍُ تاکتزی ؽٌاعی ،هَعغِ تحقیقات ٍاکغي ٍ عزم عاسی راسی ،ؽیزاس3 ،کارؽٌاط ارؽذ،
گزٍُ تاکتزی ؽٌاعی ،هَعغِ تحقیقات ٍاکغي ٍ عزم عاسی راسی ،ؽیزاس4 ،اعتادیار ،داًؾگاُ آساد اعالهیٍ ،احذ ػلَم ٍ تحقیقات فارط ،گزٍُ هیکزٍتیَلَصی

چکیده
عاتقِ ٍ ّذف :تاکتزی اؽزیؾیا کلی عَیِ  K99هْنتزیي ػاهل ایداد کٌٌذُ اعْال در گَعالِّا هیتاؽذ .کلیعیي یکی اس
اًَاع تاکتزیَعیيّا هیتاؽذ کِ تٍِعیلِ عَیِّای هختلف اؽزیؾیا تَلیذ ؽذُ ٍ خاصیت کؾٌذگی تز رٍی تاکتزیّای ّواى
ًَع یا تاکتزیّای هؾاتِ دارد .ایي هطالؼِ تا ّذف تزرعی تاکتزیّای کلیعیٌَصًیک تِ ػٌَاى رٍؽی در درهاى ػفًَت
اؽزیؾیا کلی عَیِ  K99اًدام گزفت
هَاد ٍ رٍػّا :ایي هطالؼِ تِ صَرت تدزتی تز رٍی  192تچِ هَػ  ،BALB/cدر  2گزٍُ تغت ٍکٌتزل اًدام ؽذ.
هَػّای گزٍُ  1کٌتزل تٌْا عَعپاًغیَى تاکتزی کلیعیٌَصًیک ٍ تِ هَػّای گزٍُ  2کٌتزل تٌْا عَعپاًغیَى تاکتزی
اؽزیؾیا کلی  K99خَراًذُ ؽذ .تِ هَػّای گزٍُ تغت ًیش پظ اس خَراًذى عَعپاًغیَى تاکتزی کلیعیٌَصًیک ،در فَاصل
سهاًی هختلف عَعپاًغیَى تاکتزی اؽزیؾیا کلی  K99دادُ ؽذ .در ًْایت هیشاى هزگ ٍ هیز تچِ هَػّا در گزٍُّای کٌتزل
ٍ تغت هَرد تزرعی قزار گزفت.
یافتِّاً :تایح ایي تزرعی ًؾاى داد کِ تواهی تچِ هَػّا در گزٍُ  1کٌتزل سًذُ هاًذًذ .اها در  40( %83هَرد) اس تچِ
هَػّای گزٍُ  2کٌتزل ،تِ دلیل حضَر عن ًاؽی اس تاکتزی اؽزیؾیا کلی  ،K99هزگ ٍ هیز هؾاّذُ گزدیذ .اس طزفی هیشاى
هزگ ٍ هیز در تچِ هَػّای هَخَد در گزٍُّای تغت ًیش تِ طَر چؾوگیزی کاّؼ یافتِ تَدّ .وچٌیي هؾخص گزدیذ کِ
خاصیت هْار کٌٌذگی تاکتزیّای کلیعیٌَصًیک تِ غلظت تاکتزی ٍ سهاى تلقیح تغتگی دارد.
ًتیدِ گیزی :تا تَخِ تِ ًقؼ هْن تاکتزیّای کلیعیٌَصًیک در هْار تاکتزی اؽزیؾیا کلی  ،K99کلیعیيّا هیتَاًٌذ تِ
ػٌَاى گشیٌِای هٌاعة در درهاى تیواریّای ػفًَی ًاؽی اس ایي عَیِ تاکتزیایی هَرد تَخِ قزار گیزًذ .اس طزفی کلیعیيّا
هیتَاًٌذ در آیٌذُ ًشدیک تِ ػٌَاى یک پزٍتیَتیک ،خایگشیٌی هٌاعة تزای آًتیتیَتیکّای هتذاٍل تاؽٌذ.
ٍاصگاى کلیذی :اؽزیؾیا کلی  ،K99کلیعیي ،تاکتزی کلیعیٌَصًیک
دریافت هقالِ :تیز 1390

پذیزػ تزای چاج :ؽْزیَر 1390

*( آدرط تزای هکاتثِ :ؽیزاس ،هیذاى صٌایغ ،هَعغِ تحقیقات ٍاکغي ٍ عزم عاسی راسی ،گزٍُ تاکتزی ؽٌاعی
تلفيً ،0711-6240331 :واتز0711-6240201:
پغت الکتزًٍیکyahyatahamtan@yahoo.com :
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گزفت .تچِ هَػّا تِ  4گزٍُ ( 2گزٍُ کٌتزل ٍ  2گزٍُ

مقدمه
تزٍس تیواری اعْال در حیَاًات اس خولِ گَعالِّا تِ طَر

تغت) تقغینتٌذی ؽذًذ تِ طَری کِ در ّز گزٍُ  48هَػ

هغتقین (تِ ػلت هزگ گَعالِّا ٍ ّشیٌِ درهاى) ٍ غیزهغتقین

هَرد تزرعی قزار گزفتّ .ز یک اس گزٍُّای تغت (گزٍُ A

(کاّؼ رؽذ دام پظ اس تیواری) هَخة خغارات اقتصادی

ٍ گزٍُ  )Bخَد تِ  6سیز گزٍُ () SB1- SB6( ٍ )SA1- SA6

فزاٍاًی در صٌؼت داهپزٍری هیگزدد ( .)1تاکتزی اؽزیؾیا کلی

تقغین تٌذی ؽذًذ ،تِ طَری کِ در ّز سیز گزٍُ  8تچِ هَػ

عَیِ  K99هْنتزیي ػاهل ایداد کٌٌذُ اعْال گَعالِّا در

تزرعی گزدیذ .در گزٍُ  Aغلظت کوی اس تاکتزی

رٍسّای اٍل سًذگی هیتاؽذ .ایي تاکتزی تَعط فاکتَر چغثٌذُ

کلیعیٌَصًیک هَرد تزرعی قزار گزفت ،در حالی کِ در گزٍُ

 K99تِ علَلّای اپیتلیال رٍدُ هتصل ٍ اس طزیق تَلیذ تَکغیي

 Bغلظت تاالیی اس ایي تاکتزی تزرعی ؽذ.
ب) کؾت تاکتزی :تاکتزیّای کلیعیٌَصًیک در هحیط

 STaتاػث ایداد اعْال ؽذیذ در گَعالِّا هیگزدد (.)2
تیؼ اس  50عال اعت کِ اس آًتیتیَتیکّا تِ ػٌَاى راُ حلی

 )Tryptic Soy Broth( TSBکؾت دادُ ؽذًذ ٍ پظ اس 24

هٌاعة در کٌتزل ػفًَتّای تاکتزیایی در حیَاًات اعتفادُ

عاػت غلظت آىّا تز اعاط اعتاًذارد هکفارلٌذ در دٍ
7

8

هیگزدد ( .)3اها اهزٍسُ هؾاّذُ هقاٍهت آًتیتیَتیکی در

غلظت کن (  ٍ )5×10غلظت سیاد (  )5×10تٌظین گزدیذ .تِ

تغیاری اس تاکتزیّای ؽایغ در حیَاًاتً ،گزاى کٌٌذُ هیتاؽذ.

هٌظَر تیاى تیؾتز فیوثزیِ ،تاکتزیّای اؽزیؾیا کلی عَیِ K99

اس طزفی تِ هٌظَر خلَگیزی اس هقاٍهتّای دارٍیی ،کاّؼ

در هحیط هایغ هیٌکا کؾت دادُ ؽذًذ .پظ اس  24عاػت

اعتفادُ اس آًتیتیَتیک در حیَاًات تٌْا در صَرتی اهکاى پذیز

غلظت تاکتزی کؾت دادُ ؽذُ تز اعاط اعتاًذارد هکفارلٌذ تز

اعت کِ یک راُ حل خایگشیي ضذهیکزٍتی در دعتزط تاؽذ.

رٍی پاییيتزیي غلظت کؾٌذُ ایي تاکتزی در تچِ هَػ
7

( )10 CFU/mlتٌظین گزدیذ.

یکی اس ایي هکاًیغنّا اعتفادُ اس تاکتزیّای پزٍتیَتیک

ج) تلقیح دّاًی تاکتزیّای تِ تچِ هَػّا :تِ ّز یک اس

هیتاؽذ کِ تا تَلیذ تاکتزیَعیي هیتَاًٌذ اس رؽذ تاکتزیّای

 48هَػ هَخَد در گزٍُ  1کٌتزل ،تٌْا  0/5هیلیلیتز اس

پاتَصى خلَگیزی ًوایٌذ (.)5 ٍ 4
تا تَخِ تِ فؼالیت ضذهیکزٍتی کلیعیي ٍ ًیش ػذم خذب

عَعپاًغیَى تاکتزی کلیعیٌَصًیک (غلظت سیاد) خَراًذُ

آى تَعط تافتّای تذى حیَاى ،ؽایذ تتَاى اس ایي ًَع

ؽذّ .وچٌیي تِ ّز یک اس  48هَػ هَخَد در گزٍُ  2کٌتزل،

تاکتزیَعیي در درهاى ػفًَتّای تاکتزیایی در حیَاًات اعتفادُ

تٌْا  0/5هیلیلیتز اس عَعپاًغیَى تاکتزی  K99خَراًذُ ؽذ.

ًوَد (ّ .)6 ٍ 5ذف اس ایي پضٍّؼ ،تزرعی تاکتزیّای

در گزٍُّای تغت ًیش اتتذا تِ ّوِ تچِ هَػّای گزٍُّای A

کلیعیٌَصًیک تِ ػٌَاى رٍؽی در درهاى ػفًَت تاکتزیایی

ٍ ( Bگزٍُ  Aغلظت پاییي ٍ گزٍُ  Bغلظت تاالی تاکتزی

اؽزیؾیا کلی عَیِ  K99در هذل هَػ آسهایؾگاّی تَد.

کلیعیٌَصًیک) تِ طَر خذاگاًِ  0/5هیلیلیتز اس عَعپاًغیَى
تاکتزی کلیعیٌَصًیک خَراًذُ ؽذ .در اداهِ تِ هَػّای سیز

مواد و روشها

گزٍُ  1اس گزٍُ  ٍ )SA1( Aتِ هَػّای سیز گزٍُ  1اس گزٍُ

الف) خوؼیت هَرد تزرعی :ایي هطالؼِ تِ صَرت تدزتی

 )SB1( Bتالفاصلِ پظ اس خَراًذى تاکتزی کلیعیٌَصًیک،

تز رٍی  192تچِ هَػ  ،BALB/cتا عٌیي  2تا  3رٍس اًدام

 0/5هیلی لیتز اس عَعپاًغیَى تاکتزی اؽزیؾیا کلی عَیِ K99
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( )107 CFU/mlدادُ ؽذ .عپظ تِ هاتقی سیز گزٍُّای

یافتهها

گزٍُ  ( SB2- SB6 ) B ٍ (SA2- SA6) Aدر فاصلِّای

ًتایح ایي تزرعی ًؾاى داد کِ پظ اس تلقیح دّاًی

سهاًی هتفاٍت ؽاهل  24 ٍ 8 ،6 ،4 ،2عاػت پظ اس

عَعپاًغیَى تاکتزیّای کلیعیٌَصًیک (غلظت سیاد) تِ گزٍُ

 0/5هیلیلیتز اس

 1کٌتزل ،هزگ ٍ هیزی در ّیچ یک اس هَػّای ایي گزٍُ

عَعپاًغیَى تاکتزی اؽزیؾیا کلی  K99خَراًذُ ؽذ .در

هؾاّذُ ًگزدیذً .تایح تاسیافت تاکتزی اس دعتگاُ گَارؽی (تِ

ًْایت هیشاى هزگ ٍ هیز تچِ هَػّا در گزٍُّای کٌتزل ٍ

ٍیضُ رٍدُ کَچک) تچِ هَػّای ایي گزٍُ ٍ ًیش هطالؼات

تغت هَرد تزرعی قزار گزفت.

تافت ؽٌاعی حاکی اس آى تَد کِ تاکتزیّای کلیعیٌَصًیک

خَراًذى تاکتزی کلیعیٌَصًیک،

د) تاسیافت تاکتزی اؽزیؾیا کلی  K99اس تچِ هَػّا:

تذٍى ّیچ گًَِ اثز کؾٌذُ ٍ هضزی تزای هیشتاى ،در دعتگاُ

تچِ هَػّایی کِ پظ اس خَردى عَعپاًغیَى تاکتزی

گَارػ تچِ هَػّا عاکي ؽذُاًذّ .وچٌیي در 40( %83

اؽزیؾیا کلی عَیِ  K99هزدُ تَدًذ کالثذگؾایی ؽذًذ ٍ اس

هَرد) اس تچِ هَػّای هَخَد در گزٍُ  2کٌتزل ،کِ تِ آىّا

قغوتّای هختلف دعتگاُ گَارؽی آىّا (تِ ٍیضُ رٍدُ

فقط عَعپاًغیَى تاکتزی اؽزیؾیا کلی  K99خَراًذُ ؽذُ
تَد ،هزگ ٍ هیز هؾاّذُ گزدیذ .در ایي هطالؼِ پاییيتزیي دٍس

کَچک) ًوًَِگیزی تِ ػول آهذ .عپظ تواهی ًوًَِّا تز

7

کؾٌذگی تاکتزی اؽزیؾیا کلی  10 CFU/ml ، K99گشارػ

رٍی هحیطّای آگار خَىدار ٍ Eosin-( EMB

ؽذ ( .)P<0/05

 )Methylene Blueکؾت ٍ تِ هذت  24عاػت در دهای

ًتایح کؾت ٍ تاسیافت تاکتزی اس رٍدُ کَچک هَػّا تا

 37درخِ عاًتیگزاد گزمخاًِ گذاری ؽذًذ .تِ هٌظَر

اعتفادُ اس تغت آًتیعزم ًؾاى داد کِ تاکتزی اؽزیؾیا کلی

تؾخیص ًْایی تاکتزی اؽزیؾیا کلی عَیِ  ،K99پظ اس 24

 K99در دعتگاُ گَارؽی آىّا عاکي ٍ هَخة هزگ تچِ

عاػت تغت آًتیعزم تز رٍی تاکتزیّای رؽذ کزدُ تز

هَػّا ؽذُ اعتّ .وچٌیي هطالؼات تافت ؽٌاعی ضایؼاتی

رٍی هحیط آگار خَىدار اًدام گزفت.

را ًیش در دعتگاُ گَارؽی آىّا ًؾاى داد.

ُ) هطالؼات تافت ؽٌاعی :تؼذادی اس تچِ هَػّا اس ّز

ّوچٌیي در گزٍُ تغت ًیش کِ تِ طَر ّنسهاى عَعپاًغیَى

دٍ گزٍُ کٌتزل ٍ اس گزٍُّای تغت خْت اًدام هطالؼات

تاکتزی کلیعیٌَصًیک ٍ عَعپاًغیَى تاکتزی  K99تِ تچِ

تافت ؽٌاعی تِ طَر خذاگاًِ کالثذ گؾایی ؽذًذ.

هَػّا خَراًذُ ؽذُ تَد ،هیشاى هزگ ٍ هیز تِ طَر قاتل

قغوتّای هختلف دعتگاُ گَارؽی آىّا اس خولِ هؼذُ،

تَخْی کاّؼ یافتِ تَد (.)P<0/05

رٍدُ کَچک ٍ رٍدُ تشرگ تِ کوک فزهالذئیذ  ٍ %10تافز

ًتایح ایي تزرعی ًؾاى داد کِ ّز چِ غلظت تاکتزی

فغفات عالیي ( )7/4 pHتثثیت ؽذًذ .پظ اس تزػ

کلیعیٌَصًیک تیؾتز تاؽذ اثز هْاری آى تز رٍی تاکتزی اؽزیؾیا

تافتّای یاد ؽذُ در پارافیي ًگْذاری ؽذًذ .عپظ

کلی  K99تیؾتز اعت .تِ طَری کِ تاکتزی کلیعیٌَصًیک تا

قغوتّای  5هیکزٍهتزی تز رٍی اعالیذ قزار دادُ ؽذ ٍ تِ

غلظت  5×108 CFU/mlاثز هْاری تغیار قَیتزی ًغثت تِ

ٍعیلِ رًگّای ّواتَکغیلیي -ائَسیي رًگ آهیشی گزدیذ.

عَعپاًغیَى تاکتزی کلیعیٌَصًیک تا غلظت  5×107CFU/mlتز

تافتّای رًگ آهیشی ؽذُ تزای هؾاّذُ ضایؼات احتوالی

رٍی تاکتزی اؽزیؾیا کلی  K99داؽت (( )P<0/05خذٍل .)1

ایداد ؽذُ تَعط تاکتزی اؽزیؾیا کلی عَیِ  K99تِ ٍعیلِ

سهاًی کِ عَعپاًغیَى تاکتزی اؽزیؾیا کلی  ،K99تِ طَر

پاتَلَصیغت هَرد تزرعی قزار گزفت.

ّنسهاى 4 ٍ 2 ،عاػت پظ اس هصزف تاکتزی کلیعیٌَصًیک
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جدول  :1هقایغِ هیشاى هزگ ٍ هیز هَػّا در دٍ گزٍُ تغت (.)B ٍ A
غلظت باالی باکتری

زمان پس از

غلظت پایین باکتری

تؼذاد هَػّای سًذُ

درصذ هَػّای

تؼذاد هَػّای

درصذ هَػّای

اس کل هَػّا

سًذُ

سًذُ اس کل هَػّا

سًذُ

تالفاصلِ

8/8

%100

4/8

%50

 2عاػت

8/8

%100

4/8

%50

 4عاػت

8/8

%100

2/8

%25

 6عاػت

6/8

%75

2/8

%25

 8عاػت

6/8

%75

0/8

0

 24عاػت

3/8

%37/5

0/8

0

تلقیح باکتریها

(تا غلظت  )5×107 CFU/mlتِ تچِ هَػّا خَراًذُ ؽذ،

ّیچ گًَِ ضایؼِایی را در هَػّای گزٍُ تغت (دریافت

کٌٌذُ عَعپاًغیَى تاکتزی کلیعیٌَصًیک ٍ اؽزیؾیاکلی

تٌْا  %50اس آىّا سًذُ هاًذًذ.
ایي در حالی اعت کِ تاکتزی کلیعیٌَصًیک (تا غلظت

ً )K99ؾاى ًذاد .هقایغِ ایي ًتایح گَیای ایي هطلة اعت کِ

 )5×108CFU/mlتِ صَرت ّنسهاى در سهاىّای 4 ٍ 2 ،

خاصیت ضذتاکتزیایی تاکتزیّای کلیعیٌَصًیک ٍاتغتِ تِ

عاػت پظ اس هصزف تَاًغت هزگ هَػّا را تا %100

غلظت ٍ سهاى هیتاؽذ.

هْار ًوایذ.

بحث

ّوچٌیي در ایي هطالؼِ هؾخص گزدیذ کِ خاصیت هْار

در هطالؼِ حاضز تزای اٍلیي تار اثز هْاری کلیعیي تز رٍی

کٌٌذگی تاکتزیّای کلیعیٌَصًیک تِ سهاى ًیش ٍاتغتگی

اؽزیؾیا کلی اًتزٍتَکغیضًیک عَیِ  K99در هحیط in vivo

داردّ .واى طَر کِ در خذٍل ً 1یش ًؾاى دادُ ؽذُ اعت

هَرد تزرعی قزار گزفتً .تایح ایي تزرعی ًؾاى داد کِ

سهاًی کِ تالفاصلِ 4 ٍ 2 ،عاػت پظ اس خَراًذى تاکتزی

کلیعیي هیتَاًذ تا هْار رؽذ تاکتزی اؽزیؾیا کلی  K99در

کلیعیٌَصًیک (تا غلظت CFU/ml

تذى هَخَد سًذُ ،اس هزگ تچِ هَػ خلَگیزی ًوایذ.

 ،)5×108تاکتزی

اؽزیؾیا کلی  K99دادُ ؽذ %100 ،هَػّا سًذُ هاًذًذ

ّوچٌیي هؾخص گزدیذ کِ اثز هْاری تاکتزیّای

(.)P <0/05

کلیعیٌَصًیک ٍاتغتِ تِ غلظت ٍ سهاى هیتاؽذ .اس آىخایی

تا هقایغِ ایي ًتایح تا غلظت 5×107CFU/ml

کِ عَعپاًغیَى تاکتزی کلیعیٌَصًیک تا غلظت سیاد

تاکتزیّای کلیعیٌَصًیک ،سهاًی کِ تالفاصلِ ٍ  2عاػت

( )5×108 CFU/mlدر هقایغِ تا عَعپاًغیَى تاکتزی

پظ اس خَراًذى تاکتزیّای کلیعیٌَصًیک ،تاکتزی K99

کلیعیٌَصًیک تا غلظت پاییي ( )5×107 CFU/mlدارای

خَراًذُ ؽذ ،تٌْا  %50اس هَػّا سًذُ هاًذًذ (.)P<0/05

هیشاى تیؾتزی تاکتزی تَد ،تٌاتزایي هیتَاًذ اثز هْاری
قَیتزی تز رٍی تاکتزی پاتَصى اػوال ًوایذ (ً .)7تایح

اها در سهاى  4عاػت پظ اس تاکتزیّای کلیعیٌَصًیک تٌْا

تزرعی خاری ًیش ًؾاى داد کِ غلظت تاالی تاکتزی

 %25اس هَػّا سًذُ هاًذًذّ .وچٌیي هطالؼات تافت ؽٌاعی
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کلیعیٌَصًیک ( )5×108 CFU/mlهیتَاًذ اس هزگ تچِ

هَػ آلَدُ تِ اؽزیؾیا کلی  P3حفظ کزدُ ٍ هیتَاًذ هَخة

هَػّا تِ هیشاى تیؾتزی خلَگیزی تِ ػول آٍرد.

کاّؼ رؽذ تاکتزی گزدد (.)10

ّوچٌیي سهاًی کِ در عاػات اٍلیِ پظ اس خَراًذى

ؽاهثزگز (ّ ٍ )Schambergerوکاراى در عال  2004اثثات

تاکتزیّای کلیعیٌَصًیک ،تاکتزی اؽزیؾیا کلی  K99تِ تچِ

کزدًذ کِ افشٍدى رٍساًِ هیشاى هؾخصی اس تاکتزی اؽزیؾیا

هَػّا خَراًذُ ؽذ تِ طَر چؾوگیزی اس هزگ تچِ هَػّا

کلی تَلیذ کٌٌذُ کلیعیي  E7تِ ّز گزم اس خَراک گاٍّا،

خلَگیزی تِ ػول آهذ .اس آىخایی کِ تا گذؽت سهاى تاکتزی

هیتَاًذ تِ طَر چؾوگیزی هیشاى تاکتزی اؽزیؾیا کلی عَیِ

ّای کلیعیٌَصًیک اس هؼذُ تِ عوت رٍدُ ،رکتَم ٍ در ًْایت

 O157:H7را در ًوًَِ هذفَع کاّؼ دّذ (.)11

هخزج حزکت هیًوایٌذ ،لذا در عاػات اٍلیِ حضَر تاکتزی ّا

گیلز (ّ ٍ )Gillorوکاراى در عال  ،2009هقاٍهت

در هؼذُ ٍ رٍدُ ،اثز هْاری خَد را در تزاتز تاکتزی پاتَصى

تاکتزیّای اؽزیؾیا کلی کلیعیٌَصًیک را در دعتگاُ گَارػ

حفظ هیکٌٌذ .اها پظ اس آى تا دفغ تاکتزیّای کلیعیٌَصًیک

هَػ هَرد تزرعی قزار دادًذ .در ایي تزرعی تاکتزیّای

اس رٍدُ ،اثز هْاری آى ًیش کوتز ؽذُ ٍ پاتَصىّا فزصت اتصال

اؽزیؾیا کلی کلیعیٌَصًیک ٍ حغاط تِ کلیعیي تِ دعتگاُ

تِ رٍدُ را پیذا هیکٌٌذ.

گَارػ هَػ تلقیح گزدیذً .تایح آىّا ًؾاى داد کِ عَیِّای

تا کٌَى هطالؼِای هثٌی تز اثز هْاری کلیعیي تز رٍی

کلیعیٌَصًیک هَخَد در دعتگاُ گَارػ تز رٍی عَیِّای

اؽزیؾیا کلی اًتزٍتَکغیضًیک عَیِ  K99در هحیط in vivo

حغاط تِ کلیعیي تأثیز گذاؽتِ ٍ هیتَاًذ خایگشیي عَیِّای

اًدام ًؾذُ اعت .ؽیزاسی (ّ ٍ )Shiraziوکاراى در عال

 2011اثز هْاری کلیعیي را تز رٍی اؽزیؾیا کلی

حغاط گزدد (ً .)12تایح تِ دعت آهذُ در هطالؼِ حاضز

اًتزٍتَکغیضًیک عَیِ  K99در هحیط  in vitroهَرد تزرعی

ّواٌّگ تا عایز تزرعیّای یاد ؽذُ ًؾاى داد کِ کلیعیيّا

قزار دادًذً .تایح آىّا ًؾاى داد کِ اس هدوَع ً 115وًَِ

هیتَاًٌذ فؼالیت ضذهیکزٍتی خَد را در تذى هَخَد سًذُ

اؽزیؾیا کلی کلیعیٌَصًیک 40 ،عَیِ دارای فؼالیت هْاری تز

حفظ ًوایٌذ .در ایي هطالؼِ تاکتزی اؽزیؾیا کلی عَیِ K99

رٍی اؽزیؾیا کلی  K99تَدًذ .تِ طَری کِ تا تَخِ تِ تؼذاد

هَخة هزگ تچِ هَػّا گزدیذ .اها کلیعیي تَاًغت ایي تأثیز

صىّای کلیعیي ،اثز هْاری هتفاٍتی در عَیِّای هختلف

تاکتزی اؽزیؾیا کلی عَیِ  K99را هْار ًوایذ.

گشارػ گزدیذ (.)8

نتیجه گیری

در هطالؼِ دیگزی تزاٍد (ّ ٍ )Braudeوکاراى در عال

 ،1968اؽزیؾیا کلی  CF1کلیعیٌَصًیک ٍ اؽزیؾیا کلی

تا تَخِ تِ تَاًایی هْاری کلیعیيّا تز رٍی تاکتزیّای

 9224حغاط تِ کلیعیي را تِ کلیِ هَػ تشریق کزدًذ .پظ

هختلف ،کلیعیيّا هیتَاًٌذ تِ ػٌَاى گشیٌِای هٌاعة در

اس کؾت ادرار هَػ ،کاّؼ چؾوگیزی در تؼذاد تاکتزی

درهاى تیواریّای ػفًَی ًاؽی اس اؽزیؾیا کلی عَیِ K99

اؽزیؾیا کلی  9224حغاط تِ کلیعیي هؾاّذُ گزدیذ (.)9

هَرد تَخِ قزار گیزًذ .اس طزفی کلیعیيّا هیتَاًٌذ در آیٌذُ

اعویت (ّ ٍ )Smithوکاراى در عال  ،1977اس کلیعیي  Vتِ

ًشدیک تِ ػٌَاى یک پزٍتیَتیک ،خایگشیٌی هٌاعة تزای

هٌظَر درهاى ػفًَت در هَػ اعتفادُ ًوَدًذً .تایح آىّا ًؾاى

آًتیتیَتیکّای هتذاٍل تاؽٌذ ٍ تِ ػٌَاى یک رٍػ تیَتزاپی

داد کِ کلیعیي  Vخاصیت ضذهیکزٍتی خَد را در تافت

هَرد تزرعی تیؾتزی قزار گیزًذ.
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تشکر و قدردانی

.صویواًِ در اخزای ایي پضٍّؼ کوال اهتٌاى را دارًذ

ًَیغٌذگاى ایي هقالِ اس هَعغِ تحقیقات ٍاکغي ٍ عـزم
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Abstract
Background and Objective: E. coli k99 is one of the major causes of diarrhea in neonatal calves.
Colicin is an antimicrobial peptide produced by one strain of E. coli to suppress the growth of other
strains of E. coli. The aim of this study was to control E. coli k99 infection in mice by oral
administration of colicinogenic E. coli (CEC).
Material and Methods: This experimental study was conducted on two groups of control and
treatment infant mice, strain BALB/c. The control group was subdivided into two groups: one group
was fed with CEC and the second control group was E. coli k99. The treatment group was
administrated with CEC and also with E. coli k99 in intervals. Finally, the mortality rate of the mice
was assayed in both treatment and control groups.
Results: Results of this study delineated that all mice in the control group who were fed with
colicinogenic E. coli was survived while 83% of the second control group (40 cases) died due to
production of heat-stable enterotoxin. Our study showed that the mortality rate in the treatment group
was significantly reduced, and the reduction rate was increased in higher doses of CEC.
Conclusion: Based on the antibacterial activity of CEC against E. coli k99, colicin is an appropriate
choice for control of the infection. Furthermore, it is possible to replace colicins instead of
conventional antibiotics for control of the intestinal disorder.
Keyword: E. coli K99, Colicin, Colicinogenic E. coli
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