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 چکیده
 .است لوزیباس یکل و تیسلول ازجمله یا روده خارج های یماریب از ای گسترده اریبس فیط جادیا عامل طیور یزا یماریب یاکلیشیاشر

 مقاومت یها ژن مولکولی ارزیابی پژوهش این از هدف دارد. وجود جهان سرتاسر در ها (بیوتیک آنتی) پادزیست به مقاومت مشکل

 6 در شهربابک طیور صنعتی کشتارگاه از یبردار نمونه بود. پادزیستی حساسیت تعیین و aac، aad، qnr، tet، anr، sul مانند: یپادزیست

 بیوشیمیایی یها روش به و جدا سلولیتی یها نمونه از جدایه 34 و زیباسیلو کلی یها نمونه از جدایه 83 شمار و انجام 95 سال ماه

 فراوانی ،داد نشان بررسی نتایج .شد انجام ها نمونه روی یپادزیست حساسیت تست و MultiplexPCR یها آزمون سپس شدند. ییدتأ

 ،tetA 85/63%، tetB65/62%، qnrs 3/49%، qnr𝐵 09/24%، sul1 91/28%، dhfr𝑣 32/31%، dhfr𝐴𝑟 5/26%، 1- aac(3)66/25% یها ژن

aad𝐴 89/22%، flor 91/28%، sul1 31/33% و qnr𝐴 30/12یها ژن نظر از ها نمونه از کدام چیه بود. درصد blaTEM 

bla𝑂𝑋𝐴، bla𝐶𝑇𝑋، bla𝑆𝐻𝑉 مقاوم پادزیست چند یا یک به ها جدایه همۀ درصد 90 تا 40 که شد مشخص بررسی این در نبودند. مثبت 

 همچنین بود. تریمتوپریم و کلرامفنیکل ،سولفومتوکسازول ،تتراسایکلین های پادزیست به نسبت ترتیب به مقاومت بیشترین هستند.

 ریزجانداران حساسیت و مقاومت الگوی شناخت .است مقاومت یها ژن حضور دلیل به یپادزیست مقاومت بروز که شد مشخص

  دارد. یمؤثر نقش ها عفونت (کنترل) مهار و دارو درست و مناسب انتخاب در ها پادزیست به نسبت ها( میکروارگانیسم)

 

 .یپادزیست مقاومت ،باسیلوز کلی ،سلولیت ،گوشتی یها جوجه ،اشریشیاکلی کلیدی: هایهواژ
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ABSTRACT 
Avian pathogenic Escherichia coli (APEC) is responsible for an extremely wide range of extra intestinal diseases in 
poultry, including Colibacillosis and Cellulitis. There is the problem of antibiotic resistance all over the world. The 
aim of this study is the molecular study of antibiotic resistance genes, such as: aac, aad, qnr, tet, anr, sul and 
determination of antibiotic susceptibility. 83 strains of E. coli of Colibacillosis cases and 34 strains of Cellulitisin 
cases were gotten from in poultry slaughterhouses in Shahrebabak province within 6 months in 2017. Strains of E. 
coli were confirmed by biochemical methods. The results of the study showed that 63.85% for the tetA gene, 62.65% 
for the tetB gene were positive. The abundance of genes qnrs (49.3%), qnrB (24.09%), sul1 (28.91%), dhfrv (31.32%), 
dhfrA (26.50%), aac (3)-1(25.66%), aadA (22.89%), floR (28.91%), sul1 (33.13%), qnrA (12.30%). None of the 
specimens was positive for blaoxa, blaCTX, blasHV, blaTEM, genes. In this study, it was found that all of the suppositories 
were resist ant to one or more antibiotics between 40% and 90%. The highest resistance to antibiotics was 
tetracycline, sulfamethoxazole, chloramphenicol, terimetoprim. In this study, antibiotic resistance was found to be 
due to the presence of resistance genes. Recognition of resistance pattern and microorganisms susceptibility to 
antibiotics have an effective role on correct and suitable selection of antibiotic and infection control.  
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 مقدمه

 کشور در ها آن پراکنش و ایران در ماکیان پرورش

 یک )پرشیا( ایران دارد. کهن بسیار ایتاریخچه

 سدة حدود تا میالد از پیش 5 سدة از بزرگ یامپراتور

 و سیاه دریاهای تا )دهلی( هند از و بود میالدی 7

 در ،آن از پس و زمان آن در بود. گسترده مدیترانه

 برای هاراه تقاطع محل در ایران یوسط قرون

 ،غرب به شرق از ماکیان مانند ،محصوالت ونقل حمل

 داشت. قرار دریا راه از هم و خشکی راه از هم

 همسایه کشورهای و ایران حوالی در زیادی یها جنگ

 هایجمعیت گسترش و توسعه نیز هادوره این طی در

 حضور یشناس باستان هایحفاری کرد. آسان را ماکیان

 کرده تأیید باستان هایزمان در ایران در را ماکیان

 پایۀ بر (.Mohammadabadi et al., 2010) است

 یافت هایاستخوان West & Zhou (1989) تحقیقات

 کشف دو اند:داشته وجود منطقه سه در ایران در شده

 به ایران( شرقی )جنوب (Tepe Yahya) یحیی ۀتپ در

 و میالد از پیش 3900 تا 3800 به متعلق ترتیب

 سلیمان تخت در دیگری و میالد از پیش 1000

 میالد از پیش 1000 به متعلق ایران( غربی)شمال

(Mohammadabadi et al., 2010.) دیگر یسو از 

 جهانی انتشار طیور در کلی اشریشیا از ناشی عفونت

 زایی بیماری سازوکار ۀنیدرزم زیادی های بررسی دارد.

 پادزیستی مقاومت یها ژن و حدت های عامل نقش و

 گرفته صورت باسیلوز کلی بیماری در (بیوتیکی آنتی)

 coli) کلی اشریشیا (.Gordon et al., 2011) است.

Escherichia) باکتریاسه آنترو ةخانواد به متعلق 

(Enterobacteriacae) درصد 15 تا 10 حدود و است 

 به مربوط ةرود (Coliform) های فورمکلی

 هایی سروتیپ .است باکتری این زا بیماری های سروتیپ

 باسیلوز کلی در 𝑂1،𝑂2 ،𝑂8 ،𝑂35 ،𝑂78 مانند باکتری از

 (.Suwanich et al., 2005) دارند. نقش طیور

 شامل طیور در کلی اشریشیا از ناشی یها عفونت

 ،(Egg-peritonitis) شکستگی تخم از ناشی پریتونیت

 گرانولوما کلی ،(Yolk sac disease) زرده ۀکیس عفونت

(Coligranuloma)، کرده  باد  سر سندرم (Swollen 

head syndrome)، سلولیت (Cellulitis)، سینوویت 

Synovitis)) سمی سپتی  کلی و (Colisepticaemia) 

 در مؤثر یها عامل (.Barnes et al., 2008) است

 تلقی حدت های عامل عنوان به باکتری زایی بیماری

 مستقیمی ۀرابط تلفات میزان و بیماری شدت با و شده

 ،sfa، afa، 𝑃𝑎𝑃𝑐، qer مانند یها ژن محصوالت دارند.

fimH، crl، 𝑐𝑛𝑓1، cdt، cnf، ipaH، 𝑒𝑎𝑒𝐴،𝑠𝑡𝑥2، tet، 

bla، qnr کلی اشریشیا حدت یها عامل نیتر مهم از 

 بررسی این در ها ژن این از برخی که ،روند می شمار هب

 یها عفونت (.Johnson et al., 2013) ندشد ارزیابی

 درمان ها پادزیست انواع با توان می را  اشریشیا از ناشی

 و باکتری جداسازی ،مؤثر درمان جهت در اما ،کرد

 ضروری ها پادزیست به حساسیت تعیین آزمایش انجام

 ةحوز در درمان بخش در مهم مشکالت از یکی است.

 مقاومت ةپیشروند روند دامپزشکی و پزشکی

 برای مناسب پادزیست انتخاب و ها یباکتر یپادزیست

 حساسیت تعیین اهمیت بنابراین است. درمان

 طیور از جداشده کلی اشریشیا های سویه یپادزیست

 به  اشریشیا شده انجام های بررسی بر بنا است. روشن

 ،تتراسایکلین ،کلرامفنیکل مانند هاپادزیست بیشتر

 ،انروفلوکساسین ،جنتامایسین ،انروفلوکساسین

 ،B میکسین پلی ،سیلین آمپی ،استرپتومایسین

 تتراسایکلین اکسی و نیتروفورازون ،نامیدها سولفا

 به توجه با (.Lafont et al., 2009) است حساس

 صنعت در ها پادزیست ۀخودسران و رویه بی مصرف

 بررسی باالست. دارویی مقاومت احتمال ،کشور طیور

 توسط 2016 سال در که (ژنوتیپی) نژادگانی

 برخی ،دهد می نشان ،گرفته صورت ژاپنی دانشمندان

 در مقاومت ژن وجود علت به کلی اشریشیا های سویه از

 به که ییازآنجا و هستند مقاوم ها پادزیست بعضی برابر

 و ها ترانسپوزون ،پالسیمدها مانند مختلف هایروش

 مقاومت ژنتیکی های عامل انتقال به قادر ها اینتگرون

 ۀمالحظ قابل افزایش شاهد ،هستند دیگر های سویه به

 (.Kawano et al., 2016) هستیم ها مقاومت این

 متفاوتی عمل سازوکار پادزیستی مقاومت مسئول یها ژن

 ،بتاالکتاماز کنندة کد یها ژن که یطور به ،دارند

bla𝐶𝑇𝑋 ،bla𝑂𝑋𝐴 ،bla𝑇𝐸𝑀 و bla𝑆𝐻𝑉، آنزیم تولید با 

 ۀحلق آمیدی پیوند شکافتن موجب بتاالکتاماز
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 و پادزیست شدن فعال غیر نتیجه در و بتاالکتام

 های ژن از حاصل یها میآنز شوند. می پادزیستی مقاومت

aad𝐴1 1 و-aac(3) و کوزیدهاگلی آمینو تغییر موجب 

 شوند می کوزیدگلی آمینو داروهای شدن رفعالیغ

(Murray et al., 2014.) مقاومت ژن tetC ،tetB  وteta 

 همسان GTPase با محلول پروتئین تولید با

 برابر در باکتری ریبوزوم از و بوده )همولوگ(

 آنزیم sulIو  sulII ژن د.کن می محافظت تتراسایکلین

 سبب و کرده مهار را سنتتاز اسید  هیدروپتروویکدی

 ژن .شودمی نامیدها سولفا در یپادزیست مقاومت

flo𝑅، cat1، آنزیم این و کرده کد را ترانسفراز استیل 

 کلرامفنیکل روی کسیل هیدرو گروه به را استیل گروه

 و دارو )استیالسیون( گذاریاستیل موجب و متصل

 با 𝑑ℎ𝑓𝑟𝐼 و dhfrv ژن شود. می ها آمفیکل برابر در مقاومت

 فوالت هیدرو دی ژن در )موتاسیون( جهش یجادا

 و شود می متوپریم تری به مقاومت سبب ردوکتاز

qnr𝑟 ژن باالخره  ،qnr𝑠 یها ژن در جهش باعث DNA 

 به نسبت مقاومت ایجاد و VI توپوایزومراز و ژیراز

 یسو از (.Murray et al., 2010) شود می ها کوئینولون

 مسمومیت های منبع توانندمی اهلی های حیوان دیگر

 خطر این حذف یا کاهش برای لذا ،باشند انسان غذایی

 یها عفونت ورود از جلوگیری برای هاییراهبرد باید

 کنند پیدا توسعه انسان غذایی زنجیرة به حیوانی

(Ahsani et al., 2011.) PCR ها یفنّاور ترینمدرن از 

 با مقایسه در عفونی هایبیماری تشخیص در

 بسیار که شده داده نشان و است سنتی یها روش

 ساعت چند طی در و است اعتمادتر قابل و ترسریع

 و تر عیسر تشخیص PCR .هستند مشاهده قابل نتایج

 از مستقیم طوربه را باکتریایی هایعفونت مستقیم

 Ahsani) آوردمی فراهم )کلینیکی( بالینی هاینمونه

et al., 2010.) به ژن ،ژنتیک علم پیشرفت با همچنین 

 دنبال به و یاخته عملکرد یزیر برنامه در اصلی عامل

 .شد شناخته زنده موجود یها یژگیو کنترل آن

 هاژن بیشتر هرچه شناخت برای تمایل بیترت نیا به

 تا یافت؛ افزایش یستیز یها دهیپد توجیه منظور به

 در نیاز مورد زاتیتجه ،اخیر ۀده چند در که حدی

 است افتهی شیافزا ایگسترده طور به مولکولی تحقیقات

 رایج های بررسی جزو مولکولی تحقیقات امروزه و

 از آمده دست به اطالعات .است زیستی یها شگاهیآزما

 زیستی اطالعات علم با زیستی یها داده تحلیل

 هایبانک در ها توالی کردن خط به در ،)بیوانفورماتیک(

 ،ژنی یها تفاوت و ها یهمانند یافتن برای اطالعاتی

 یافتن و ها ژن محصوالت عملکرد و ساختار ییگو شیپ

 یها یتوال و ها ژن میان )فیلوژنیک( تبارزایی ارتباط

 ;Hadizadeh et al., 2013) کند می کمک پروتئینی

Hadizadeh et al., 2014.) های بررسی اگرچه 

 است شده انجام ایران در طیور روی چندی یمولکول

(Zandi et al., 2014; Mohammadifar et al., 2017;. 

Shahdadnejad et al., 2016; Moazeni et al.,. 

2016a; Moazeni et al., 2016b)، گونه هیچ تاکنون اما 

 حساسیت تعیین اهمیت با ارتباط در جامعی بررسی

 صنعتی طیور در پادزیستی مقاومت هایژن و پادزیستی

 تحقیق این از هدف ،لذا است. نگرفته صورت منطقه

 همچنین و پادزیستی حساسیت تعیین اهمیت بررسی

 مقاومت بروز در ها آن نقش و حدت های ژن شناسایی

  بود. شهربابک شهرستان گوشتی طیور در پادزیستی

 

 ها روش و مواد

 تأیید( ب، کلی اشریشیا جداسازی( الف: شامل بررسی این

 یها روش به جداشده کلی اشریشیا های سویه

 بیوگرام( )آنتی دارویی حساسیت آزمایش( ج، بیوشیمیایی

 ، نمونه ذخیرة( د، پادزیستی حساسیت تعیین و

، الکتروفورز، ز( PCR آزمایش (و ،DNA استخراجـ( ه

 6 زمانی دورة یک در .است PCR محصوالت تجزیۀ( ح

 شهربابک طیور صنعتی کشتارگاه از 95 سال در ماهه

 مبتال نمونه 43 و باسیلوز کلی به مبتال طیور نمونه 83

 و کبد سطح سوزاندن از پس شد. آوری گرد سلولیت به

 داغ اسپاتوالی با شده شکافی کالبد های الشه قلب

 به حلقوی انس ۀلیوس به کانکی مک محیط در کشت

 کرده رشد باکتری از کلنی یک شد. انجام خطی روش

 مولرهینتون محیط در را LB برتانی لوریا محیط در

 بررسی مورد های پادزیست دیسک سپس و داده کشت

 محیط در CLSI 2004 )رفرانس( مرجع پایۀ بر را

 پایۀ بر و شدند )انکوباسیون( نگهداری ،گذاشته کشت

 سی سی 1 سپس شد. انجام ارزیابی ،رشد ۀمنطق

 2000 (تیوب میکرو) ریزلولۀ روند را لوریابرتانی
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 آن به باکتری ةتأییدشد کلنی یک ،ریخته لیتری میکرو

 1 ،باکتری رشد از سپ و پیش ساعت 24 ،افزوده

 از پس و اضافه آن به درصد 30 گلیسرول سی سی

 -20 دمای در استفاده زمان تا ،(ورتکس) دادن تکان

 DNA استخراج برای شدند. نگهداری سلسیوس ۀدرج

 در ذوب از پس و خارج فریزر از را شده فریز یها نمونه

 از و داده کشت جامد برتانی لوریا محیط در ،اتاق دمای

 حاوی لیتری میکرو 25 های  ریزلوله به یافته رشد کلنی

 450 افزودن با و اضافه نرمال 5/0 سوزآور سود

 را محلول حجم (استریل) سترون مقطر آب لیتر میکرو

 DNA عنوان به و رسانده لیتر میکرو 500 به

 برای .شد استفاده بعدی یها شیآزما در شده استخراج

 ،aadA ،blaOXA یپادزیست مقاومت یها ژن شناسایی

،bla𝑆𝐻𝑉 blaTEM، aac، Tetc، TetB، TetA،sul𝐼𝐼 ،sul𝐼، 

FLOR، cat، dhfl𝑟𝑙 ،qnr𝐴، dhfl𝑟𝑣، qnrb و qnrs با 

 آزمایش Sharman et al. (2010) پیشنهادی روش

Multiplex PCR از مثبت کنترل برای گرفت. انجام 

 مرجع ۀسوی و ATCC35218 کلی اشریشیا مرجع سویۀ

 از منفی کنترل برای و ATCC7006003 کلبسیال

 شد استفاده ATCC25922 کلی اشریشیا مرجع ۀسوی

 2 آگارز ژل در PCR محصوالت فورز الکترو (.1 )جدول

 برای شده الکتروفورز یها ژن آنگاه و انجام درصد

 دستگاه با نظر مورد های(باند) نوار تشکیل تشخیص

 نبود یا و ودب ند.شد بررسی (UV) فرابنفش اشعۀ

 در باند تشکیل به بستگی ،سویه در یادشده یها ژن

 اطالعات پایان در و داشت ،خاص های جایگاه

 SPSS آماری افزار نرم توسط آمده دست به

  (.2 و 1های )شکل ندشد لیوتحل هیتجز

 
 یپادزیست مقاومت یها ژن ییشناسا یبرا چندگانه PCR در کاررفته به استاندارد یها یهسو و آغازگرها .1 جدول

Table 1. primers and standard devices used in PCR multiplex to identify antibiotic resistance genes 

Reference Fragment size  

(bp) 
Sequences 

(5'-3') Gene  

37 

 
550 

CGCTTTGCGATGTGCAG 
ACCGCGATATCGTTGGT blaCTX-15 

B-Lactamase 

47 

 
445 

AAAATTCTTGAAGACG 

TTACCAATGCTTAATCA blaTEM 

47 

 
747 

TTAACTCCCTGTTAGCCA 

GATTTGCTGATTTCGCCC blaSHV 

2 591 
TCAACTTTCAAGATCGCA 

GTGTGTTTAGAATGGTGA blaOXA 

50 

 

284 

 

TGATTTGCTGGTTACGGTGAC 

CGCTATGTTCTCTTGCTTTTG aadA 
Aminoglycosides 

 
157 

 

ACCTACTCCCAACATCAGCC 

ATATAGATCTCACTACGCGC aac(3)-I 

50 
887 

 

GTGAAACCCAACATACCCC 

GAAGGCAAGCAGGATGTAG tetA 

Tetracycline 
 

773 

 

CCTTATCATGCCAGTCTTGC 

ACTGCCGTTTTTTCGCC tetB 

50 
822 

 

TTCGGCATTCTGAATCTCAC 

ATGATCTAACCCTCGGTCTC sulI 
Sulfonamides 

31 293 
GCGCTCAAGGCAGATGGCATT 

GCGTTTGATACCGGCACCCGT sulII 

50 
432 

 

CTGCAAAAGCGAAAAACGG 

AGCAATAGTTAATGTTTGAGCTAAAG dhfrV 

Trimethoprim 
 

391 

 

AAGAATGGAGTTATCGGGAATG 

GGGTAAAAACTGGCCTAAAATTG dhfrI 

50 

 

399 

 

TATCTCCCTGTCGTTCCAG 

AGAACTCGCCGATCAATG floR 

Chloramphenicol 
 

547 

 

AGTTGCTCAATGTACCTATAACC 

TTGTAATTCATTAAGCATTCTGCC 
cat1 

13 580 
AGA GGA TTT CTC ACG CCA GG 
TGCCAGGCACAGATCTTGAC qnrA 

Quinolones  264 
GGMATHGAAATTCGCCACTG 

TTTGCYGYYCGCCAGTCGAA qnrB 

 
428 

 

GCAAGTTCATTGAACAGGGT 
TCTAAACCGTCGAGTTCGGCG qnrS 
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 نتایج

 داد. رنگ صورتی کلونی کانکی مک محیط در  اشریشیا

 به TSI محیط در اشریشیا ،ها نمونه تشخیص تأیید در

 اوره محیط در ،شد رنگ زرد گاز و اسید تولید علت

 تولید عدم SIM محیط در ،شدن مشاهده رنگی تغییر

 کههنگامی MR-VP محیط در ،داریم را H2S گاز

 آن رد متیل شد اضافه MR محیط به رد متیل معرف

 باریت معرف که یهنگام VP محیط در ولی ،بود مثبت

 رابطۀ بنابراین و منفی آن وژپرسکوئر یا VP شد اضافه

Imvic شد.  دیده + + - - صورت به آن  

 به درصد 95 تا 40بین استفاده مورد های دیسک

 ،سولفامتوکسازول ،تریمتوپریم ،فلورفنیکل های پادزیست

 ،سیلین آمپی ،سفالوتین ،جنتامایسین ،انروفلوکساسین

 ها جدایه همۀ بودند. مقاوم تتراسایکلین و استرپتومایسین

 بودند. مقاوم بررسی مورد پادزیست چند یا یک به

 تتراسایکلین پادزیست به نسبت مقاومت بیشترین

 ،درصد 24/60 سولفامتوکسازول ،درصد 81/95

  بود. درصد 14/40 تریمتوپریم و 96/40 کلرامفنیکل

 %85/63 ،جدایه 53 ترتیب به ،داد نشان نتایج

 یها ژن برای %65/62 ،جدایه 52 و tetA یها ژن برای

tet B یها ژن فراوانی بودند. مثبت qnrS 3/49%، qnr B 

09/24%، sul1 91/28%، dnfrv 32/31%، 𝑑ℎ𝑓𝑟𝐴1 

5/26%، 1- aac(3) 66/25% و aad𝐴 89/22، flor 

91/28%، sul𝐼𝐼 13/33% و cat 30/12 بود. درصد 

 کدام چیه رد blaOXAو  blaTEM ،blaSHv ،blaCTX یها ژن

  (.1 )تصویر نبودند مثبت ها جدایه از

 
 یسکید انتشار روش به یپادزیست یتحساس یینتع یجنتا .2 جدول

Table 2. Results of antibiotic susceptibility determination using disc diffusion method 

 
Resistant 

(mm or more) 
Semi-sensetive 

Sensitive  
(mm or Less) 

Code Antibiotic Type 

 14 15-17 18 CN Cephalexin 

 12 13-17 18 C Chloramphenicol 

 15 16-20 21 NFX Enrofloxacin 

 13 14-18 19 FM Flumequine 

 12 13-16 17 LP Lincospectin 

 11 12-14 15 S Streptomycin 

 14 15-18 19 TE Tetracycline 

 10 11-15 16 STX Trimethoprim 

 

 
 ،درصد2 آگارز ژل روی blaSHV (bp 747) ژن PCR محصول الکتروفورز .1 شکل

M: یباز لویک 1 مارکر، A: (700603 کلبسیال استاندارد )سویۀ مثبت کنترل، B: اشریشیاکلی استاندارد )سویۀ منفی کنترل 

ATCC25922)، C: منفی جدایۀ 
Figure 1. Gel electrophoresis of the PCR products ofthe blaSHV gene (747 bp) on2% agarose gel 

M: Marker 1 kb, A: Positive control (standard strain of Klebseilla 700603), B: Negative control (standard strain of 

Escherichiacoli ATCC25922), C: Negative isolate 
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aadA (bp 284 ) و tetA (bp887)، dhfrV (bp 432)، floR (bp 399) یها ژن PCR محصول الکتروفورز .2 شکل

  ،درصد2 آگارز ژل روی

  ،(ATCC 25922 اشریشیاکلی استاندارد ۀ)سوی منفی کنترل :2 شماره ،یباز لویک 1 مارکر :1 شماره

 ،floR ژن برای مثبت ۀجدای :5 شماره ،dhfrV ژن برای مثبت ۀجدای :4 شماره ،tetA ژن برای مثبت ۀجدای :3 شماره

 (R380 اشریشیاکلی استاندارد ۀ)سوی مثبت کنترل :7 شماره ،aadA ژن برای مثبت ۀجدای :6 شماره

Figure 2. The result of the PCR test to detect tetA (887 bp), dhfrV (432 bp), floR (399 bp), aadA (284 

bp) on 2% agarose gel 
No. 1: Marker 1 kb, No. 2: Negative control (standard strain of Escherichiacoli ATCC25922), No. 3: 

Positive isolate for tetA gene, No. 4: Positive isolate for dhfrV gene, No. 5: Positive isolate for floR gene, 

No. 6: Positive isolate for aadA gene, No. 7: Positive control (standard strain of Escherichiacoli R380) 
 

 بحث

 درصد 85/63 ،شد مشخص شده انجام بررسی در

 tetB ژن برای درصد 65/62 و tetA ژن برای هانمونه

 qnr𝐵 ،درصد qnrs 3/49 یها ژن فراوانی بودند. مثبت

 dhfr𝑣 32/31 ،درصد sul1 91/28 ،درصد 09/24

 ،درصد aac(3)66/25 -1 ،درصد dhfr𝐴𝑟 5/26 ،درصد

aad𝐴 89/22 درصد، flor 91/28 درصد، sul1 

 یها ژن بود. درصد qnr𝐴 30/12 و درصد 31/33

bla𝑂𝑋𝐴،bla𝐶𝑇𝑋،bla𝑆𝐻𝑉 ،bla𝑇𝐸𝑀 از کدام چیه در 

 تا 40 که شد مشخص ررسیب این در نبود. مثبت ها نمونه

 مقاوم پادزیست چند یا یک به ها جدایه همۀ درصد90

 پادزیست به نسبت ترتیب به مقاومت بیشترین بودند.

 سولفامتوکسازول ،درصد(81/95) تتراسایکلین

 تریمتوپریم و درصد(96/40) کلرامفنیکل ،درصد(24/60)

 درصد 96/40 )از ها جدایه از بسیاری بود. درصد( 14/40)

 ،کلرامفنیکل ،تریمتوپریم های پادزیست به درصد( 95 تا

 ،جنتامایسین ،انروفلوکساسین ،سولفامتوکسازول

 تتراسایکلین و استرپتومایسین ،سیلین آمپی ،سفالوتین

 که شد مشخص همچنین بررسی این در بودند. مقاوم

 یها ژن حضور دلیل به یپادزیست مقاومت بروز

 .است مقاومت

 نقاط در شده انجام های بررسی بیشتر نتایج در

 یها یباکتر از یکی کلی اشریشیا ،جهان مختلف

 ایجاد سبب تواند می که شده یمعرف روده کومنسال

 از .شود طیور در گوارشی خارج و گوارشی یها یماریب

 ایجاد باعث ها پادزیست ۀروی بی مصرف دیگر یسو

 بیماری روزافزون افزایش و دارویی مقاومت

 یۀپا بر (.Barnes et al., 2008) است شده باسیلوز کلی

 حدت یها ژن دارد امکان شده انجام های بررسی نتایج

 های سویه بین در افقی صورت به یپادزیست مقاومت و

 ایجاد به منجر تیدرنها و شوند منتقل کلی اشریشیا

 و حدت نظر از APEC های سویه بین ژنتیکی تنوع

 انتقال بر افزون گرچه ،شود می یپادزیست مقاومت

 ژنتیکی تنوع این ایجاد در هم جهش پدیدة ،افقی

 نتایج یۀپا بر (.Fankhauser et al., 2011) دارد دخالت

 های جدایه در موجود یها ژن بیشترین تحقیق این

 نتایج با مسئله این که بوده tetBو  tetA اشریشیاکلی

 است. داشته همخوانی گرفته صورت های بررسی بیشتر
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 روی Ramazanzadeh et al. (2010) توسط که  بررسی 

 به مبتال طیور یها بافت ةشد فریز های برش

 نشان شد انجام فلورسانس ایمونو روش به باسیلوز کلی

 این در یپادزیست مقاومت یها ژن از برخی ،دهد می

 tetA به مربوط موارد بیشترین و داشته وجود ها جدایه

 ،شد مشخص گرفته صورت های بررسی بربنا .است

 APEC های سویه برای توان می که ای ویژه ۀمشخص

 در یپادزیست مقاومت و حدت یها ژن حضور ،شد قائل

 های سویه در را ییها ژن چنین که هاست باکتری این

 فراوانی حداقل یا کرد مشاهده توان نمی را زا بیماری غیر

  (.McPeak et al., 2005) است کمتر خیلی ها ژن آن

 مختلف نقاط در که یهای بررسی بیشتر نتایج

 مصرف دلیل به ،دهد می نشان گرفته صورت جهان

 به مربوط یها ژن بیشتر ،داروها ۀروی بی و سرانه خود

 وجود کلی اشریشیا های جدایه در یپادزیست مقاومت

 حساسیت تعیین ۀنیدرزم که  بررسی در دارند.

 صورت باسیلوزی کلی های جدایه روی یپادزیست

 یپادزیست مقاومت بیشترین که شد مشاهده ،گرفت

 در مرغداران آنکه علت به است تتراسایکلین به نسبت

 یها مدت به را دارو این خودسرانه پرورش ةدور طول

 مسئله این که ،ندکن  می اضافه طیور ةجیر به طوالنی

 ,.Murray et al) شد تأیید نیز اخیر بررسی در

C2014.) از ،داد نشان 2010 سال در بررسی نتایج 

 qnrs ژن درصد 23/40 کلی اشریشیا ۀجدای 182

 در که بررسی در Johnson et al., 2013)) ندداشت

 صد روی 2017سال در کرمان باهنر شهید دانشگاه

 tetA ژن جدایه 53 ،گرفت صورت ایکوالی ۀجدای

 نداشتند را bla𝑇𝐸𝑀 ژن کدام چیه و ندداشت

(Ghanbarpour et al., 2017). در ژاپنی دانشمندان 

 های سویه از درصد 8/28 ،کردند گزارش 2009 سال

APEC 1 ژن باسیلوز کلی-aac(3) دارند را (Suwanich 

et al., 2009). نقاط در که یهای بررسی بیشتر نتایج 

 دلیل به ،دهد می نشان ،گرفته صورت جهان مختلف

 یها ژن بیشتر ،داروها ۀروی بی و سرانه خود مصرف

 های جدایه در یپادزیست مقاومت به مربوط

 2016 سال در که بررسی در دارند وجود کلی اشریشیا

 در tet B ژن شد هداد نشان ،گرفت صورت ژاپن در

 دارد وجود کلی اشریشیا های جدایه درصد 33/57

(Sader et al., 2016). همسان های بررسی نتایج در 

 65 تا 23 بین tet B و tet A یها ژن فراوانی دیگر

 و (.Suwanich et al., 2005) شد گزارش نیز درصد

 است این ةدهند نشان بررسی این همانند هاگزارش این

 ها ژن این به نسبت یپادزیست مقاومت بیشترین که

 صورت کانادا کشور در که بررسی در دارد. وجود

 حساسیت تعیین آزمون در که شد داده نشان ،گرفت

 دو یا یک به کمدست ها جدایه بیشتر یپادزیست

 این نتایج مؤید ،مسئله این و بودند مقاوم پادزیست

 بررسی نتایج (Van Bost et al.,2016) است بررسی

 های جدایه روی ژاپن در 2006 سال در گسترده

 بیشتر ،داد نشان گوشتی طیور باسیلوز کلی و سلولیت

 FLOR و tet، qnr جمله از یپادزیست مقاومت یها ژن

 یپادزیست مقاومت بیشترین و بوده مثبت ها جدایه در

 ژن به مربوط ها آن کمترین و tetA ژن به مربوط

bla𝐶𝑇𝑅 این در زیادی حدود تا نتایج این که بوده 

 ,.Murakamin et al) است شده تأیید نیز بررسی

 APEC از هایی سویه برای نامحقق از برخی (.2006

 اهمیت دارند را انسان برای زایی بیماری احتمال که

 ،اند قائل (زئونوتیکی) دام و انسان مشترک هایبیماری

:𝑂157 سویۀ اخیر یها سال در که یطور به 𝐻7 

 مشترک مهم (پاتوژن) بیمارگر عنوان به کلی اشریشیا

 انسان به غذا طریق از که هشد مطرح دام و انسان بین

 .(Ragion et al., 2009)  شود می منتقل

 ها پادزیست ۀخودسران مصرف به توجه با اکنونهم 

 کلی اشریشیا از ناشی یها یماریب افزون روز افزایش و

 حساسیت آزمایش نتایج به توجه که رسد می نظربه

 درمانی مسیر انتخاب راهگشای تواند می دارویی

 ژن کسب مورد در هنوز که ای نکته باشد. مناسب

 ژن دریافت تنها آیا نکهیا است مانده پاسخ بی حدت

 باکتری در را حدت و زایی بیماری قابلیت حدت

 ژن دریافت بر افزون یا دهد می افزایش کننده دریافت

 مورد در نیز ای زمینه های عامل دیگر مقاومت و حدت

                                                         .مؤثرند ها ژن این

 

  یریگ جهینت

 پاسخ بی حدت ژن کسب مورد در هنوز که ای نکته

 قابلیت حدت ژن دریافت تنها آیا نکهیا است مانده
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 کننده دریافت باکتری در را حدت و زایی بیماری

 و حدت ژن دریافت بر افزون یا دهد می افزایش

 این مورد در نیز ای زمینه های عامل دیگر مقاومت

 درمان وجود با طیور باسیلوز کلی شیوع مؤثرند. ها ژن

 بهداشتی و مدیریتی مسائل با زیادی ارتباط یپادزیست

 اما ،است خارج مقاله این بحث ۀحیط از که دارد

 در باکتری های توانایی با ارتباط موضوع این از قسمتی

 افزایش به نظر دارد. طیور در زایی بیماری بروز و بقاء

 و جهان در کلی اشریشیا از ناشی یها یماریب افزون روز

 مسئله به توجه که رسد می نظر به ایران جمله از

 تواند یم کنونی مقطع در یپادزیست حساسیت تعیین

 توجه با باشد. مناسبی درمانی مسیر انتخاب راهگشای

 با ارتباط در که دارند وجود ها عامل از بسیاری اینکه به

 در تنها نه و بوده یپادزیست مقاومت و حدت یها ژن

 یا نشده ارزیابی هم تحقیقات دیگر در بلکه بررسی این

 بیشتر شناخت برای لذا ،نیستند شده شناخته کلبه

 ،یپادزیست مقاومت و زایی بیماری های سازوکار

 بیماری اهمیت که است نیاز بیشتری های بررسی

  د.کن مشخص طیور در را باسیلوز کلی
 

 سپاسگزاری

 مرادی محمد دکتر آقای جناب محترم استاد از

 همکاری نوشتار این نیتدو و تهیه در که شهربابک

 گردد.، تشکر و قدردانی میاند داشته
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