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چکیده
در این مطالعه آلودگی باکتریالی مولد عفونت درکیست هیداتیک دردام های ذبح شده شهرستان دورود به روش مولکولی
PCRشناسایی شد وقدرت پروتواسکولکس کشی آنها مورد بررسی قرارگرفت.با مراجعه به کشتارگاه شهرستان دورودبافت
های آلوده به کیست هیداتیک جمع آوری شده ومایع کیست تحت شرایط استریل آسپیره شده وروی محیط کشت باکتری
کشت داده شد .باکتریهایی که قابلیت رشد داشتند جهت جدا سازی وتعیین گونه با روش مولکولی  PCRمورد بررسی قرار
گرفتند و اثر پروتواسکولکس کشی هرباکتری با مجاور کردن آن با پروتواسکولکس های زنده بررسی شد.باکتری های شناسایی
شده به روش PCRشامل  :اشریشیا کلی ،سیتروباکتر فروندی بودند.باکتریهای اشریشیا کلی به روش  Eric-PCRبررسی
شدکه دارای جدژنتیکی یکسانی نبودندودارای 8سویه متفاوت بوده وباکتری سیتروباکتر فروندی باروش 16SrRNA
PCRشناسایی گردید وبررسی شد که گونه اشرسیا کلی که بیشترین درصد پروتواسکولکس کشی رادارد در زمانهای (15٬ 5
)60٬ 40٬ 30٬ 20٬دقیقه به ترتیب( )%100 ٬ %80 ٬ %40٬ %26 ٬%18 ٬%14باعث مرگ پروتواسکولکس ها شد درصورتی
که باکتری سیتروباکترفروندی در زمانهای مذکور به ترتیب (  ).100% ٬ 69% ٬ %30٬ 15%/5 ٬ 12% ٬ 6%اثر پروتواسکولکس
کشی داشت ودرنمونه شاهد که همان پروتواسکولکس فاقد باکتری بود در زمانهای مشابه به ترتیب ( ٬ %5٬ %5 ٬ %3 ٬ %2
)%10 ٬ %5پروتواسکولکس ها از بین رفتند.ومشاهده شدکه بین نمونه های پروتواسکولکسی که دارای باکتری بودند و نمونه
شاهد تفاوت معناداری به لحاظ پروتواسکولکس کشی وجود داردو این نشان دهنده تاثیر باکتری برروی پروتواسکولکس می
باشد.نتیجه این مطالعه نشان داد که آلودگی کیست ها به باکتری اشریشیا کلی وسیتروباکترفروندی بوده که اشریشیا کلی
درزمان کمتری باعث مرگ درصد بیشتری از الروهای این انگل می شود وتنوع سویه در اشریشیا کلی اثرات پروتواسکولکس
کشی متفاوتی دارد..
واژههای کلیدی :کیست هیداتیک ،پروتواسکولکس ،باکتری ،اشریشیاکلی ،سیتروباکترفروندی

www.SID.ir

