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ومیدیکلسترBو Aنیتوکسيو فراوانی ژن هایکیوتیبیمقاومت آنتیبررس
ياریجدا شده از مدفوع گوساله در استان چهارمحال و بختلیسیفید

*ی، عباس دوستیفارسانيعباس مختار

.رانی، شهرکرد، اردواحد شهرک،ی، دانشگاه آزاد اسالميوتکنولوژیبقاتیرکز تحقم
14/5/93:پذیرشتاریخ 5/1/93تاریخ دریافت:

مقدمه:
کلستریدیوم ها باسیل هاي گرم مثبت، اسپورزا، 
بی هوازي، متحرك و کاتاالز منفی هستند که تاکنون 

شناسایی شده اند ییحدود صد گونه ي این جنس باکتریا
باشد و در یها خاك م). محل طبیعی زندگی آن1(

(بصورت جزئی از فلور اتحیوانو دستگاه گوارش انسان
دیفیسیلتریدیومکلسعادي) نیز وجود دارند. 

)Clostridium difficile یک گونه بیماریزا از این (
1-3باکتري می باشد که از خاك و آب و فاضالب و 

درصد از روده اشخاص سا لم و نیز به عنوان عامل پاتوژن 
رستان درصد بیماران بستري در بیما20در بیش از 

همچنین در مواردي وجود این ؛)2جداسازي شده است (

در گوشت هاي حیوانی (گاو، گوساله، خوك) تريباک
کلستریدیوم ). 3عرضه شده در بازار گزارش شده است (

اسهال هاي ناشی از %20تا 15عامل ایجاد دیفیسیل
اسهال هاي ناشی %95یوتیک ها و بیش از مصرف آنتی ب

Pseudomembranousذب (از کولیت غشاءکا colitis (
بیماري هاي روده در م) و از عوامل مه4در انسان (

گاو، اسب، سگ، خوك، گربه و همچنین عامل 
ها آنگوساله ها و مرگ و میر در%10اسهال در 

.)5- 7گزارش شده است (
عامل اصلی کلستریدیوم دیفیسیلعفونت

ن ها و مرگ و میر در عفونت هاي مرتبط با بیمارستا

چکیده:
در يماریبجادیباشد که قادر به ایگرم مثبت و اسپورزا ملیباسکیلیسیفیدومیدیکلسترزمینه و هدف:

یکیوتیبیو مقاومت آنتروالنسیژن هاي ویفراوانیاست. هدف از مطالعه حاضر بررسواناتیحو سانان
.باشدیمياریبختجدا شده از مدفوع گوساله ها در استان چهارمحال و کلستریدیوم دیفیسیل

وينمونه مدفوع تازه گوساله جمع آور150تعداد یفیتوص-یمطالعه مقطعنیدر ا:یبررسروش
ها با استفاده يباکتریژنومDNAشد. يجداسازییایکشت باکتريبه کمک روش هالیسیفیدومیدیکلستر

ییاساشنMultiplex PCRبا استفاده از روش tcdBو tcdAيو ژن هاصی، تخلDNAاستخراج تیاز ک
.  دیگرداستفادهKirby-Bauerبه روش سکیاز روش انتشار دییمقاومت دارویبررسي. برادیگرد

ي) دارا%8/8نمونه (8تعداد، نیبوده که از الیسیفیدومیدیکلستري) دارا%60نمونه (90تعداد ها:افتهی
نیشتریمشاهده شد که بیکیوتیبیمقاومت آنتشیداشتند. در آزماtcdB) ژن %7/17نمونه (16و tcdAژن 

) است و %90(نیسیترومای) و ار%100(سنیدامانیکليهاکیوتیبیمربوط به آنتبیمقاومت، به ترتزانیم
باشد.ی) م%20(نیسی) و وانکوما%50(نیپروفلوکساسیمربوط به سبیبه ترتتیحساسنیشتریب
باال یکیوتیبیو مقاومت آنتوعیشيدارالیسیفیدومیدیکلسترمطالعه حاضر جیبا توجه به نتا:يریگجهینت

محدود کردن استفاده از نیمناسب و همچنیو درمانيریشگیپيبا اتخاذ روش هاستیبایبوده که م
يریجلوگزایماریبيهاهیخصوص سوه و بيباکترنیايدر انسان و دام از توسعه یکروبیضد ميداروها

.کرد

.یکیوتیبیمقاومت آنت،tcdB، ژن tcdAژن ،لیسیفیدومیدیکلستر:هاي کلیديواژه
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موسسات بهداشتی و درمانی به خصوص در کشورهاي 
کلستریدیوم در حال توسعه می باشد. شدت عفونت با 

بیانگر توانایی این میکروارگانیزم در تولید دیفیسیل
). 2(توکسین هاي پیش التهابی در روده بزرگ می باشد

Aتوکسین این باکتري دو نوع توکسین به نام هاي 

)tcdA (وB)tcdB( تولید می کند که عامل بیماري
که خاصیت آنتروتوکسینی دارد A). توکسین 8هستند (

که Bکیلو دالتون و توکسین 308با وزن مولکولی 
کیلو 207لکولی وخاصیت سایتوتوکسینی دارد با وزن م

توکسین هاي پلی پپتیدي باکتریایی گتریندالتون از بزر
از نیدو توکسنیا).9هستند که تاکنون شناخته شده اند (

یاما به طور کل؛هستندگریکدیبه هیشبيلحاظ ساختار
Aنیاز توکستریبرابر قو1000حدود Bنیتوکس

). گونه هاي پاتوژن هر دو نوع توکسین را 9باشد (یم
ي). ژن ها10می کنند (یدبصورت یکسان و برابر تول

tcdA وtcdBمثبت و يکننده هامیتنظيدارانیهمچن
.)11باشند (ی) مtcdCو tcdR(یمنف

در هر دو گونه ي انسان و دیفیسیلکلستریدیوم
می کند. این باکتري روده بزرگ را درگیرحیوان معموالً

دهانی منتشر می شود و - از طریق مسیر مدفوعی
اسپورهاي حاصل از آن به مدت طوالنی در محیط زنده 

ه عبور کنند و می مانند و می توانند از محیط اسیدي معد
به فرم فعال باکتري هاسپس در روده کوچک اسپور

تبدیل شوند. آلودگی با این باکتري در سراسر جهان در 
حال افزایش است و طیف وسیع تظاهرات بالینی از ناقلین 
بدون عالمت تا کولیت برق آسا، توکسیک مگاکولون 

)toxic megacolon ،اسهال آبکی، سپتی سمی ،(
دنروده، از کار افتادن ارگان هاي مختلف بسوراخ شدن 

و در نهایت مرگ را می تواند در بر گیرد. البته الزم به 
کلستریدیومکشنده ذکر است عفونت هاي شدید و 

، از اسهال آبکی تا کولیت با غشاءکاذب در دیفیسیل
). 2(ارتباط با تیپ هاي خاصی از این باکتري می باشند

ز این باکتري در انسان شامل عالئم بیماري هاي حاصل ا
بار در روز 10-15گاهی خونی به تعداد واسهال آبکی 

همراه با دردهاي کرامپی قسمت پایین شکم، تب خفیف 

اما از عالئم این بیماري در ؛و لوکوسیتوز می باشد
حیوانات تاکنون به جز درد شکم، اسهال آبکی و در 

ه است. موارد معدودي اسهال خونی موردي گزارش نشد
عالیم، نامشخص ینالبته علل بروز طیف گسترده از ا

است و براساس عوامل مختلف مربوط به فرد بیمار و 
متغیر است. تاکنون کلستریدیوم دیفیسیلسویه ي باکتري 

جدا لیسیفیدومیدیکلستريبر رویپژوهشایمطالعه چیه
صورت نگرفته است؛ رانیشده از مدفوع گوساله ها در ا

دو یفراوانیو بررسصیمطالعه با هدف تشخنیا،نیرابناب
جدا شده از لیسیفیدومیدیکلستردر tcdBو tcdAژن 

و ياریاستان چهارمحال و بختيمدفوع گوساله ها
انجام يباکترنیایکیوتیبیمقاومت آنتیبررسنیهمچن

شده است.

:یبررسروش
نمونه 150تعداد یفیتوص- یمطالعه مقطعنیادر

به 1392زییگرم) در پا4اسهال و مدفوع گوساله (حداقل
موجود یو سنتیصنعتيهاياز گاوداریصورت تصادف

لیدر ظروف استرياریدر سطح استان چهارمحال و بخت
شده در کنار يجمع آوري. نمونه ها دیگرديجمع آور

یدانشگاه آزاد اسالميوتکنولوژیبقاتیبه مرکز تحقخی
.شدندشهرکرد منتقل 
سیلیفیدومیدیکلستريکشت و جداسازجهت

ml3گرم از نمونه مدفوع را با 2يسازیابتدا به منظور غن
مخلوط کرده و ییایجهت انتخاب اسپور باکتر%96اتانول 

اتاق قرار داده و بعد از يدر دماقهیدق50به مدت 
طیمحml10حجم مخلوط حاصله را درفوژ،یسانتر

و به مدت ختهی) رCooked Meat Broth(عیآبگوشت ما
گرمخانه گذاري 2COدر انکوباتور C37˚يروز در دما7

از لیسترلوپ اکیبعد توسط ي. در مرحله شد
Blood Agarطیمحيبر روبدست آمدهونیسوسپانس

کشت داده یخون گوسفند به روش خط%5شده با یغن
طیساعت در شرا48به مدت C37˚يشد و در دما

بر اساس يباکتریی. شناسادیگردوبهانکيهوازیب
يحاصله از پلیت هاي تلقیح شده (بويو بويمورفولوژ
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از آنجا که نیشبیه  اصطبل اسب) انجام گرفت. عالوه بر ا
باشد یمیکاتاالز منفيباکترکیلیسیفیدومیدیکلستر

استفاده زیاز تست کاتاالز نيباکترنیاییجهت شناسا
از یچوبکاتوریاپلکیکه توسط تصورنیا. به دیگرد
منتقل و ياشهیالم شکیبه سطح یکلونکیقله 

به آن اضافه شد %3دروژنیهدیقطره پراکسکیبالفاصله 
قرار یالم مورد بررسيحباب بر روجادیو از نظر ا

و ماندگار با حالت جوش عیسريحباب هاجادیگرفت. ا
بودن نسبت به یفزدن نشانگر مثبت بودن تست و من

.ودبلیسیفیدومیدیکلستر
بدست آمده را يهایکلونDNAاستخراج جهت

حل کرده و بعد از زهیونیمقطر دترآبیکرولیم100در حجم 
(ساخت شرکت DNAاستخراج تیبا استفاده از کفوژیسانتر

یژنومDNAت،ی) و طبق دستورالعمل کرانیاناژنیس
شده پس از صیتخلDNAتیفیشد. کصیها تخليباکتر

قرار گرفت. یمورد بررس%1ژل آگاروز يالکتروفورز بر رو
PCRاز روش لیسیفیدومیدیکلستریقطعصیبه منظور تشخ

ییبا شناسالیسیفیدومیدیکلستروجود دییأبهره گرفته شد. ت
يمرهایبا استفاده از پرا16SrRNAژن يجفت باز264باند 

F: 5'-CCTCCTCAAGTACCGTCATTATC-3'و
R: 5'-CAAAGGTGAGCCAGTACAGGA-3'صورت

با استفاده از نرم افزارمرهایپرانیگرفت. ا
Gene Runner(Version 3.01) طراحی و جهت سنتز

، در PCRواکنش به شرکت سیناژن ایران فرستاده شدند. 
DNAنانوگرم 20میکرولیتر به صورت 25حجم نهایی 

میلی موالر PCR(10X) ،2بافرتریکرولیم5/2الگو، 
2MgCl ،200 میکرو موالرdNTPMix ،25 پیکومول از هر

(شرکت Smar Taqپلیمراز DNAواحد آنزیم 1و پرایمر
قطره روغن معدنی 1انی. در پادی) انجام گردرانیاناژنیس

استریل براي جلوگیري از آلودگی و تبخیر، به مخلوط 
دستگاه درPCRاضافه شد. واکنش PCRواکنش 

Mastercycler(کلریمسترسا Gradient, Eppendorf (
دناتوره قهیدق5ییدماطیساخت کشور آلمان با شرا

چرخه شامل 32و در ادامه C95˚يدر دماییکردن ابتدا
اتصال در قه،یدق1به مدت C94˚يدناتوره شدن در دما

به C72˚يگسترش در دماه،یثان40به مدت C62˚يدما
بهC72˚يگسترش در دماتیو در نهاهیثان40مدت 
انجام شد.قهیدق5مدت 

با استفاده از tcdBو tcdAيژن هاصیتشخ
Multiplexروش  PCRنجام گرفت. واکنشا

PCR Multiplex میکرولیتر با کاربرد 50، در حجم نهایی
tcdBو tcdAيژن هاصیتشخیاختصاصيمرهایپرا

6الگو، DNAتریکرولیم2) به صورت 1ه (جدول شمار
موالر یلیمKcl ،10موالر یلیم2MgCl ،50موالر یلیم

Tris-HCl (pH 8.5) ،800کروموالریمdNTPMix ،50
پلیمراز DNAواحد آنزیم 5و مریاز هر پراکومولیپ

Smar Taqدی) انجام گردرانیاناژنی(شرکت س.
PCR Multiplexکلری، با استفاده از دستگاه مسترسا

)Mastercycler Gradient, Eppendorf ساخت کشور (
يدر دماییدناتوره کردن ابتداقهیدق10ط،یآلمان با شرا

˚C94 يچرخه شامل دناتوره شدن در دما40و در ادامه
˚C94 ياتصال در دماقه،یدق1به مدت˚C58 1به مدت
و در قهیدق1به مدت C72˚يگسترش در دماقه،یدق
انجام قهیدق7به مدت C72˚يدر دماگسترش تینها

بدست آمده، در PCRاز محصول μL15ان،یشد. در پا
اتیدیوم برماید تریکرولیم2حاوي %5/1ژل آگارز 

مورد ناتوریدستگاه ترانس لوميلهیالکتروفورز و به وس
.قرار گرفتیبررس

tcdBو tcdAاي پرایمرهاي مورد استفاده براي تشخیص ژن ه:1جدول شماره 

شماره مسلسلطول محصول)5→'3'(توالی پرایمر نام پرایمرژن
tcdATcdA-FAATGATGTTACCTAATGCTCCTTCbp311KC292125

TcdA-RAGTAAGTTCCTCCTGCTCCATC
tcdBTcdB-FCCAGCTAATACACTTGATGAAAACCbp432KC292190

TcdB-RTTTCTTCACCTTCTTCATTTCCT
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يهمه نمونه هايبرااموگریبیآنتتست
به روشسکیکشت مثبت با استفاده از روش انتشار د

Kirby-Bauerنوع دیسک 5از انجام شد. در مجموع
)، کلیندامایسین ERY) (μg10آنتی بیوتیک اریترومایسین (

)CLI) (μg10) تتراسایکلین ،(TE) (μg30 سیپروفلوکساسین ،(
)CIP) (μg30) و وانکومایسین (VAN) (μg30 پادتن) (

ها کیوتیبیانتخاب آنت.طب، ایران) استفاده شد
يها در درمان عفونت هاآنتیبر اساس اهم

انجام وانات،یدر انسان ها و حلیسیفیدومیدیکلستر
هاله عدم رشد بر اساس گرفت. در انتها قطر

).12شد (ریتفسNCCLSیفرعتهیکميهاهیتوص

ها:افتهی
بدست آمده يهایکلونیکیمورفولوژیبررسبا

درصد) نمونه 33/71(107در ت،یهر پليبر رو
دیسفيهای. کلوندیگردییشناسالیسیفیدومیدیکلستر

برآمده مشخصه وجود یکدر، گرد و کم،يخاکسترای
با استفاده از تست نیبود. عالوه بر الیسیفیدومیدیکلستر

درصد) نمونه 33/67(101شد که شخصکاتاالز م
مثبت در يوجود دارد که به عنوان نمونه هایاتاالز منفک

PCRاز روش یقطعصینظر گرفته شدند. جهت تشخ

نمونه 150جهت از همه نیبهره گرفته شد که به هم
انجام شد. با PCRانجام گرفت و سپس DNAاستخراج 

نمونه 150مشخص شد که از PCRاستفاده از روش 
ومیدیکلستريباکتريدارا) %60نمونه (90مدفوع تعداد 

مثبت به ي). نمونه ها1شمارهریهستند (تصولیسیفید
با tcdBو tcdAيژن هاصیو تشخییمنظور شناسا

قرار یابیمورد ارزMultiplex PCRاستفاده از روش 
نمونه 90مشاهده شد که از مجموع تیگرفتند که در نها

) نمونه %7/17(16و tcdAژن ي) دارا%8/8(ونهنم8تنها 
بدست جینتایباشند. بعالوه بررسیمtcdBژن يدارازین

هر دو ژن ي) دارا%2/2نمونه (2آمده نشان داد که فقط 
tcdA وtcdB2شمارهریهستند (تصو(.

کلستریدیوم دیفیسیلتشخیصی PCRنتیجه :1تصویر شماره
جفت بازي مشخصه وجود264: باند 7و 5، 4، 1

جفت بازي.100مارکر : 2دیفیسیل،کلستریدیوم

tcdBو tcdAي ژن هاPCRنتیجه :2تصویر شماره

432و 311باندهاي :3و 2جفت بازي، 100مارکر :1
.tcdBو tcdAي مشخصه وجود دو ژن ها

بدست آمده وگرامیبیآنتجیاساس نتابر
مربوط بهبیموارد مقاومت به ترتنیشتریب

است. نیسیترومایو ارنیسیندامایکليهاکیوتیبیآنت
مربوط به بیبه ترتتیحساسنیشتریبگریدياز سو

نیسیو وانکومانیپروفلوکساسیسيهاکیوتیبیآنت
.)2باشد (جدول شماره یم
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از مدفوع گوساله هاجدا شدهیفیسیل کلستریدیوم دباکتري الگوي آنتی بیوگرام :2جدول شماره 

مقاومتمقاومت متوسطحساسیتآنتی بیوتیک
درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

μg30(4550156/16303/33سیپروفلوکساسین (
μg10(009108190اریترومایسین (
μg10(000090100کلیندامایسین (
μg30(156/16696/7666/6تتراسایکلین (
μg30(1820007280وانکومایسین (

بحث:
سبب ایجاد بیماري هاي دیفیسیلکلستریدیوم

گسترده اي در انسان، دام و حیوانات اهلی شده و 
تغذیه اي و اقتصادي يخسارات فراوانی به سیستم ها

وارد می کند. یکی از مخازن این عفونت باکتریایی، دام 
و حیوانات اهلی و به خصوص گوساله می باشد که در 

و یا حتی گوشت فوعمدمناطق مختلف جهان از طریق 
ها به سایر حیوانات اهلی و همچنین انسان آلوده ي آن

انجام شده در يانتقال می یابد. مطالعات و پژوهش ها
اریو بسیناگهانوعیشيکننده دییأنقاط مختلف جهان ت

آن در يزایماریبيهاهیبه خصوص سويباکترنیايباال
. از )13(اشندبیمواناتیدر انسان ها و حریاخيسال ها

با عفونت يکه امروزه در مقابله يگریمشکل دیطرف
به وجود لیسیفیدومیدیکلستراز یناشيهايماریها و ب

یاز آنتياریبه بسيباکترنیآمده است مقاوم شدن ا
است. مطالعه حاضر یدرمانيها و روش هاکیوتیب

نیاز اییباالییمقاومت دارونیو همچنیدرصد فراوان
ياریاستان چهارمحال و بختيرا در گوساله هايکتربا

و همکاران در سال Rodriguez-Palacioدهد. ینشان م
در مدفوع لیسیفیدومیدیکلستریفراوانیبه بررس2006

نیایگوساله ها در کانادا پرداختند و درصد فراوان
شیدر آزمانیگزارش نمودند؛ همچن%2/11را يباکتر

مطالعه صورت گرفت نیکه در ایکیوتیبیمقاومت آنت
لیسیفیدومیدیکلستريمشخص شد که همه نمونه ها

مقاوم هستند که نیسیانکوماوکیوتیبینسبت به آنت
). در سال 5(مطالعه حاضر داردجیبا نتاییتشابه باال

2008،Pirsیفراوان،یو همکاران در اسلوون
شگزار%8/1در گوساله ها را لیسیفیدومیدیکلستر

2009و همکاران در سال Janvilisri). 14(نمودند
در مدفوع گوساله ها را لیسیفیدومیدیکلستریفراوان

مطالعه حاضر مطابقت جیگزارش نمودند که با نتا9/52%
نمونه يمطالعه مشخص شد که همه نیدارد؛ بعالوه در ا

).7باشند (یمtcdBو tcdAهر دو ژن يمثبت دارايها
درصد سیو همکاران در سوئHoffer،2010در سال 

را در مدفوع لیسیفیدومیدیکلستراز ینییپااریبس
کیمورد مطالعه گزارش نمودند که تنها يگوساله ها

نیمثبت بود و هملیسیفیدومیدیکلسترنمونه نسبت به 
). در 3بود (tcdBو tcdAهر دو ژن ينمونه داراکی

و Rodriguezتوسط 2012که در سال يه امطالع
در لیسیفیدومیدیکلستریهمکاران انجام شد، فراوان

و Zidaric). مطالعه 15گزارش شد (%2/22گوساله ها 
ینشان داد که فراوان2012همکاران در سال 

باشد؛ یم%16در گوساله ها لیسیفیدومیدیکلستر
مثبت يهامطالعه مشخص شد که نمونه نیدر انیهمچن

باشند یمقاوم منیکلیو تتراسانیسیتروماینسبت به ار
حاصل از مطالعه حاضر مطابقت جیبا نتايکه تا حدود

انجام يمطالعات و پژوهش های). با بررس16دارد (
يو ژن هالیسیفیدومیدیکلستريگرفته بر رو

جیشود که نتایمشخص ميباکترنیاروالنسیو
فدر نقاط مختليباکترنیایوانو فراوعیاز شیمتفاوت

نیکه امتفاوت وجود داردیزمانيجهان در برهه ها
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و زایماریبيهاهیروزافزون سووعیاز شیحاکجینتا
مقاوم به يهاهیسونیو همچنروالنسیويناقل ژن ها

نکهیدر سراسر جهان است. با توجه به اکیوتیبیآنت
و مقاومت النسرویويژن هايبر رويکنون مطالعه اات

رانیدر دام در الیسیفیدومیدیکلستریکیوتیبیآنت
وعیو شیتوان فراوانینمنیبنابرا؛انجام نگرفته است

را به آنیکیوتیبیمقاومت آنتنیو همچنيباکترنیا
نیاجینتاسهیاز مقایول؛قرار دادیمورد بررسیخوب

در سراسر جهان مشخص گریمطالعه با مطالعات د
شده از مدفوع داجلیسیفیدومیدیکلسترشود که یم

و یفراوانيداراياریگوساله در استان چهارمحال و بخت
يهاکیوتیبینسبت به آنتییمقاومت باالنیهمچن

روند ممکن نیباشد و در صورت ادامه همیمختلف م
را به جامعه ینیسنگیو جانياست خسارات اقتصاد

کند.لیتحم

:يریگجهینت
دهد یحاصل از مطالعه حاضر نشان مجیتان

ییباالوعیدرصد شيدارالیسیفیدومیدیکلسترکه 

ياریاستان چهارمحال و بختيدر گوساله ها
يهاهیاز سویکمزانیباشد که خوشبختانه میم
) tcdBو tcdAيژن هايدارايهاهی(سوزایماریب

تمقاوميباکترنیوجود دارند. بعالوه انیبنیدر ا
ها نشان داد کیوتیبینسبت به انواعآنتییباالنسبتاً

محدود نیباشد؛ بنابراینگران کننده ماریکه بس
يها و انجام تست هاکیوتیبیکردن استفاده از آنت

انجام مطالعات نیو همچنیکروبیضد متیحساس
يباکترنیاوعیشیبه منظور بررسيمنظم و دوره ا

ییآن و شناسايازیماریبيهاهیو بخصوص سو
يتواند برایمقاومت ميدر الگورییهرگونه تغ

يو توسعه گونه هايباکترنیاوعیاز شيریجلوگ
واقع شود.دیمفزایماریمقاوم و ب

:یو قدردانتشکر
مقاله از همکاران مرکز نیاسندگانینو

دانشگاه آزاد اسالمی شهرکرد به يوتکنولوژیبقاتیتحق
پژوهش کمال نیايدر اجراهمانیصميهمکارلیدل

امتنان را دارند.

بع:منا
1. Arroyo LG, Kruth SA, Willey BM, Staempfli HR, Low DE, Weese JS. PCR ribotyping of
Clostridium difficile isolates originating from human and animal sources. J Med Microbiol.
2005; 54(2): 163-6.
2. Goodarzi H, Albouyeh M, Azimi Rad M, Zali M, Aslan M. Molecular typing of Clostridium
difficile isolated from hospitalized patients by PCR ribotyping. Pejouhesh. 2012; 36(2): 68-75
3. Hoffer E, Haechler H, Frei R, Stephan R. Low occurrence of Clostridium difficile in fecal
samples of healthy calves and pigs at slaughter and in minced meat in Switzerland. J Food Prot.
2010; 73(5): 973-5.
4. Bouvet PJ, Popoff MR. Genetic relatedness of Clostridium difficile isolates from various
origins determined by triple-locus sequence analysis based on toxin regulatory genes tcdC,
tcdR, and cdtR. J Clin Microbiol. 2008; 46(11): 3703-13.
5. Rodriguez-Palacios A, Stampfli HR, Duffield T, Peregrine AS, Trotz-Williams LA, Arroyo
LG, et al. Clostridium difficile PCR ribotypes in calves, Canada. Emerg Infect Dis. 2006;
12(11): 1730-6.
6. Schneeberg A, Rupnik M, Neubauer H, Seyboldt C. Prevalence and distribution of
Clostridium difficile PCR ribotypes in cats and dogs from animal shelters in Thuringia,
Germany. Anaerobe. 2012; 18(5): 484-8.
7. Janvilisri T, Scaria J, Thompson AD, Nicholson A, Limbago BM, Arroyo LG, et al.
Microarray identification of Clostridium difficile core components and divergent regions
associated with host origin. J Bacteriol. 2009; 191(12): 3881-91.



1394/ خرداد و تیر2، شماره 17مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد/ دوره 

41

8. Sadeghifard N, Salari M, Ranjbar R, Ghafouryan S, Raftari M, Abdulamir A, et al. The
clinical and environmental spread and diversity of toxigenic Clostridium difficile diarrhea in the
region of the Middle East. Rev Infec. 2010; 1(4): 180-7.
9. Sun X, Savidge T, Feng H. The enterotoxicity of Clostridium difficile toxins. Toxins (Basel).
2010; 2(7): 1848-80.
10. Nasri MR, Khorvash F, Zolfaghari MR, Mobasherizadeh S. The relative frequency of
Clostridium Difficile in fecal samples of hospitalized patients with diarrhea by ELISA Method.
J Isfahan Med School. 2012; 29(167): 2376-82.
11. Persson S, Jensen JN, Olsen KE. Multiplex PCR method for detection of Clostridium
difficile tcdA, tcdB, cdtA, and cdtB and internal in-frame deletion of tcdC. J Clin Microbiol.
2011; 49(12): 4299-300.
12. CLSI. Performance standards for antimicrobial disk susceptibility tests. Approved
standard—Eleventh ed. Wayne, PA: Clinical and Laboratory Standards Institute Pub; 2012.
13. Lin YC, Huang YT, Tsai PJ, Lee TF, Lee NY, Liao CH, et al. Antimicrobial susceptibilities
and molecular epidemiology of clinical isolates of Clostridium difficile in Taiwan. Antimicrob
Agents Chemother. 2011; 55(4): 1701-5.
14. Pirs T, Ocepek M, Rupnik M. Isolation of Clostridium difficile from food animals in
Slovenia. J Med Microbiol. 2008; 57(6): 790-2.
15. Rodriguez C, Taminiau B, Van Broeck J, Avesani V, Delmee M, Daube G. Clostridium
difficile in young farm animals and slaughter animals in Belgium. Anaerobe. 2012; 18(6): 621-5.
16. Zidaric V, Pardon B, Dos Vultos T, Deprez P, Brouwer MS, Roberts AP, et al. Different
antibiotic resistance and sporulation properties within multiclonal Clostridium difficile PCR
ribotypes 078, 126, and 033 in a single calf farm. Appl Environ Microbiol. 2012; 78(24): 8515-22.



Journal of Shahrekord University of Medical Sciences
(J Shahrekord Univ Med Sci) 2015 Jun, Jul; 17(2): 35-42. Original article

42

Cite this article as: Mokhtari-Farsani A, Doosti A. Investigation of antibiotic resistance and frequency of
Clostridium difficile tcdA and tcdB genes in feces of calves in Chaharmahal and Bakhtiari province.
J Shahrekord Univ Med Sci. 2015; 17(2): 35-42.

*Corresponding author:
Biotechnology Research Center, Islamic Azad University, Shahrekord Branch, Shahrekord, I.R.
Iran, Tel: 00989132879572, E-mail: geneticsshki@yahoo.com

Investigation of antibiotic resistance and frequency of Clostridium
difficile tcdA and tcdB genes in feces of calves in Chaharmahal and

Bakhtiari province

Mokhtari-Farsani A, Doosti A*

Biotechnology Research Center, Islamic Azad University, Shahrekord Branch, Shahrekord, I.R. Iran.
Received: 25/Mar/2014 Accepted: 5/Aug/2014

Background and aims: Clostridium difficile (C. difficile) is a gram-positive, toxin-producing
bacillus that can infect both human and animals. The aim of this study was to investigate the
frequency of virulence genes and evaluation of antibiotic resistance among C. difficile isolated
from feces of calves in Chaharmahal and Bakhtiari province.
Methods: In this cross-sectional study, 150 fresh feces of calves were collected and C. difficile
was isolated from feces of calves using bacterial culture methods. Bacteria genomic DNA was
extracted by a DNA extraction kit, and tcdA and tcdB genes were identified by Multiplex PCR
method. In the final stage, antimicrobial resistance was carried out by standard Bauer-Kirby disk
diffusion method.
Results: 90 samples (60%) were included C. difficile, 8 samples (8.8%) tcdA and 16 samples
(17.7%) tcdB. The highest rate of antibiotic resistance was against Clindamycin (100%) and
Erythromycin (90%), respectivly. In addition, the highest rate of antibiotic sensitivity was against
Ciprofloxacin (50%) and Vancomycin (20%).
Conclusion: According to the results of present study, the prevalence and antibiotic-resistant of
C. difficile was high. It should be adapted to appropriate methods of prevention and treatment, as
well as restricting the use of antimicrobial drugs in the development of human and animal
bacteria, especially, pathogenic strains.

Keywords: Clostridium difficile, tcdA gene, tcdB gene, Antibiotic resistance.


