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بررسی حضور E.coli  O157:H7 به روش PCR و 
 ارزيابی مقاومت به آنتي بيوتيك هاي بتاالكتام در
E. coliهای جداسازی شده از كبوترهای شهركرد

چكيد ه
کبوترها می توانند حامل بعضی از عوامل بيماری زای انس�انی باش�ند و در انتقال و گسترش عوامل عفونی مقاوم به دارو به انسان 
نقش ایفا کنند. با توجه به اینكه بس�ياری از مردم به نگه داری از کبوتر عالقه مندند، در این مطالعه به روش PCR به جس�تجوی 
E. coli  O157:H7 ک�ه عام�ل بيم�اری های روده ای انس�انی و س�ندروم مرگبار اورم�ی هموليتيك در دنيا می باش�د و همچنين 

ارزیابی مقاومت به آنتي بيوتيك هاي بتاالکتام در اشرشيا کلی های جداسازی شده از کبوترهای شهرکرد پرداخته شد. مجموعًا 
180 نمونه مدفوعی از کبوتر از نقاط مختلف ش�هرکرد به وس�يله ی س�واب اس�تریل جمع آوری گردید. سواب ها مستقيمًا درون 
محيط آبگوش�ت تریپتون سوي )TSB( قرار داده ش�دند. در آزمایشگاه نمونه ها بر روی محيط های مكانكي آگار و مكانكي آگار 
س�وربيتول دار حاوي مكمل سفكس�يم و تلئوریت به عنوان محيط های انتخابي کش�ت داده شدند. سپس آزمون آنتی بيوگرام با 
استفاده از روش انتشار دیسك انجام شد. کلني هاي مشكوك به E. coli O157:H7 به وسيله آزمون واکنش زنجيره اي پلي مراز 
)PCR( م�ورد آزم�ون قرار گرفتند. E. coli از 93 نمونه از 180 نمونه )51/7 درصد( جداس�ازی ش�د. ميزان مقاومت جدایه ها به 
آنتی بيوتيك های سفوتاکس�يم، ایميپنم، سفيكسيم، آموکسی سيلين، سفالكسين، پنی سيلين جی و اگزاسيلين به ترتيب 1/1، 
3/2، 8/6، 22/6، 40/9، 90/3 و 96/7 درصد بود. در هيچ کدام از نمونه ها E. coli  O157:H7 یافت نگردید. اگرچه کبوترها در این 
منطقه منبع یا حامل E. coli  O157:H7 نبودند، اما E. coli های مقاوم به آنتي بيوتيك هاي بتاالکتام را در خود جای داده بودند 
و می توانند عامل مهمی در انتقال عفونت های مقاوم به دارو از کبوتر به انسان، خصوصًا کودکان تلقی شوند و خطری جدی برای 
س�المت انس�ان ایجاد نمایند. با توجه به آنچه ذکر گردید توصيه می شود که صاحبان کبوتر و همچنين عموم مردم را از خطرات 

بالقوه ی نگه داری از کبوتر آگاه ساخت.

PCR ،کبوتر، مقاومت به آنتی بيوتيك ،E. coli :کلمات کليد ي

شماره 99، تابستان 1392

)پژوهش و سازندگی(



شماره 99، نشریه دامپزشكي، تابستان 1392

)پژوهشوسازندگی(9

 

مقد مه
پرن��دگان زینتی از قبی��ل کبوتر به صورت بالقوه م��ی توانند به عنوان 
حامل بعضی از عوامل بیماری زای انس��انی نقش بازی کنند و این عوامل را 
در خود جای داده و به انس��ان منتقل کنند. با این حال بس��یاری از مردم از 
پرندگان زینتی مراقبت کرده و به این ترتیب خود را در معرض بس��یاری از 
بیماری های مشترک باکتریایی، پروتوزوایی، قارچی، ویروسی یا انگلی قرار 

می دهند )18(.
در س��ال های اخیر افزایش باکتری های مق��اوم به آنتی بیوتیک های 
مختلف تبدیل به یکی از نگرانی های اصلی مقامات سازمان بهداشت جهانی 
ش��ده اس��ت. مقاومت باکتریایی که از طریق تولید بتاالکتامازهای وس��یع 
الطی��ف در حال افزایش اس��ت اخیرا به عنوان یک مش��کل درمانی جهانی 
 مطرح گردیده اس��ت )5، 6، 15(. بس��یاری از مطالعات انتقال نسبتاً سریع 
ژن های مقاومت آنتی بیوتیکی )خصوصاً با منشا پالسمیدی( بین سویه های

 

"E. coli را نش��ان می دهند )4، 31(. می��زان مقاومت آنتی بیوتیکی درپ
 E. coli به نقطه ای رسیده است که به عنوان چالش جدی درمانگاهی در 

انسان مطرح شده است.
E. coli، ش��ایع ترین میکروارگانیس��م فلور لوله گوارش انسان و سایر 
حیوانات اس��ت ولي چند نوع بیماری زای آن بیم��اري هاي مختلفي را در 
انس��ان ایجاد مي نماید. در دهه گذش��ته عفونت ناشي از E. coli  O157 به 
عنوان یک بیماري نوپدید مشترک بین انسان و حیوان در آمریکاي شمالي، 
اروپا و سایر نقاط دنیا معضالت بهداشتي زیادي به بار آورده است و هرچند 
تعداد بیماران نس��بت به عوامل بیماری زای روده اي دیگر نظیر س��المونال 
یا کمپیلوباکتر خیلي کمتر اس��ت ولي مش��خص گردی��ده که E. coli مي 
تواند بیماري ش��دید و مرگ آور ایجاد نماید. این ارگانیس��م براي اولین بار 
در س��ال 1982 یعني زماني که باعث بروز دو اپیدمي کولیت هموراژیک با 
عالئم کرامپ هاي ش��کمي، اسهاي آبکي بدون تب یا با تب خفیف گردید، 
 Karmali ،1983 به عنوان عامل بیماری زای انساني شناخته شد. در سال
و همکارانش )17( ارتباط بین عفونت با نوعي E. coli که توکس��ین شیگا 
تولید مي کند )از جمله E. coli  O157:H7( و سندروم همولیتیک اورمیک 
بعد از اسهال را که با آسیب حاد کلیوي، ترومبوستیوپني و آنمي همولیتیک 
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Detection of Escherichia coli O157:H7 by PCR and evaluation of resistance to beta-lactam antibiotics in 
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Pigeons can be carriers of some human pathogens and contribute to transmission and spread of drug resistant infectious 
agents to human. Considering many people’s interests to keep pigeons, present study was conducted to PCR detection 
of Escherichia coli O157:H7 that is responsible for outbreaks of human intestinal diseases and fatal haemolytic-uraemic 
syndrome worldwide and evaluation of resistance to beta-lactam antibiotics in Escherichia coli isolated from pigeons in 
Shahrekord. Altogether 180 samples of pigeon faeces were collected with sterile cotton swabs from different areas of 
Shahrekord, Iran. Swabs were placed directly into Tryptone Soya Broth (TSB). In the laboratory samples were streaked 
onto MacConkey agar and Cefixime Tellurite Sorbitol MacConkey agar as selective plating media. Antibiogram tests 
were then performed using disc diffusion method. Suspected colonies to E. coli O157:H7 were tested by polymerase chain 
reaction (PCR). E. coli was isolated from 93 (51.7%) of 180 the samples. Resistance of isolates to Cefotaxime, Imipenem, 
Cefixime, Amoxicillin, Cefalexin, Penicillin G and Oxacillin was 1.1%, 3.2% ,8.6% ,22.6% ,40.9% ,90.3% and 96.7% 
respectively. E. coli O157:H7 was not found in any samples. Although pigeons were not sources or carriers of E. coli 
O157:H7 in the region, they harbored beta-lactam antibiotics resistant E. coli and could be an important component of drug-
resistant infections transmission from pigeons to human, especially kids and can pose a risk to human health. Considering 
of what mentioned it is recommended to make pigeons owners and general public aware of potential dangers of pigeons 
keeping.
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میکروآنژیوپاتیک همراه اس��ت نش��ان داد )26(. مطالع��ات عمده ای که در 
 E.coli  O157:H7 زمین��ه بررس��ی آلودگی پرن��دگان از نظ��ر آلودگی ب��ه
 در نقاط مختلف دنیا انجام ش��ده اس��ت نش��ان دهنده ی ش��یوع متفاوت

E. coli O157:H7 در پرندگان مناطق مختلف بوده است )7، 14، 19، 21، 
.)34 ،33 ،29 ،27

در مطالعات صورت گرفته نشان داده شده است که در حیوانات اهلی و 
وحشی در تماس با فعالیت های انسانی، مقاومت آنتی بیوتیکی مشابه وجود 
دارد )8، 31(. مطالعاتی که در زمینه بررسی آلودگی پرندگان مختلف از نظر 
آلودگ��ی به E.coliهای مق��اوم به آنتی بیوتیک در نقاط مختلف دنیا انجام 
ش��ده است نشان دهنده ی شیوع متفاوت E. coli در مناطق مختلف بوده 
است )2، 3، 9، 10، 12، 20، 23، 30(. بنابراین با توجه به اینکه کبوترها نیز 
می توانند به عنوان مخزنی جهت ایجاد E. coliهای جدید دارای ژن های 
مقاومت آنتی بیوتیکی خصوصاً ژن های کدکننده ی بتاالکتازمازهای وسیع 
الطیف عمل کنند و در انتقال این مقاومت به انس��ان نقش داش��ته باشند، 
داش��تن اطالعات از وضعیت مقاومت داروئ��ی در کبوترها و نقش آن ها در 

انتقال مقاومت داروئی به انسان ضروری به نظر می رسد.
پرندگان ممکن اس��ت میکروب های بیماری زا را از روده های خود به 
زنجیره غذایی منتقل کنند. به عنوان مثال پرندگان به محیط های فراوری 
مواد غذایی وارد می شوند یا سبزیجاتی که در محیط های باز رشد می کنند 
ی��ا غذاهایی که در بازار آزاد فروخته می ش��وند را م��ی توانند آلوده نمایند. 
همچنی��ن پرندگان خانگ��ی نیز به صورت بالقوه م��ی توانند میکروب های 

بیماری زا را در خود جای داده و به صاحبان خود منتقل کنند )18(.
با توجه به عالقه ی بس��یاری از مردم در نگه داری از کبوتر، همچنین 
ام��کان انتق��ال عوامل بیماری زا از قبیل E. coli  O157:H7 توس��ط کبوتر 
و اینک��ه اطالعات چندان��ی در مورد وضعی��ت مقاومت داروئ��ی در کبوتر 
 در کش��ور در دس��ت نیس��ت و نقش احتمالی کبوترها در انتش��ار و انتقال

E. coliه��ای مقاوم به آنتی بیوتیک به انس��ان در ای��ن منطقه در هاله ای 
از ابهام باقی مانده اس��ت، در این مطالعه که در کبوترهای شهرکرد صورت 
 گرفت، به بررس��ی مقاومت به آنتي بیوتیک ه��اي بتاالکتام در جدایه های

E. coli و جستجوی مولکولی E. coli  O157:H7 به عنوان مهم ترین عامل 
ایجاد اسهال به همراه خونریزی در میان سروتیپ های مختلف E. coli در 

انسان، پرداخته شد. 

مواد و روش ها
جمع آوری نمونه

در این مطالعه که در زمس��تان س��ال 1389 و بهار سال 1390 صورت 
گرف��ت مجموعاً 180 نمونه مدفوعی از کبوتر از نقاط مختلف ش��هرکرد به 

وسیله ی سواب استریل جمع آوری گردید.

E. coli جداسازی
س��وي  تریپت��ون  آبگوش��ت  محی��ط  در  مس��تقیماً  ه��ا  س��واب   

 

)TSB( )Merck، س��اخت آلمان( قرار داده شدند و در آزمایشگاه بر روی 
محیط ه��ای مکانکی آگار و س��وربیتول مکانکی آگار )Merck، س��اخت 
 آلم��ان( ح��اوي مکمل سفکس��یم و تلئوریت به منظور ردیاب��ی E. coli و

 E. coli  O157 کش��ت داده و ب��ه م��دت 24 س��اعت در دم��ای 37 درجه 

 TSB سانتی گراد انکوبه گردیدند. پرگنه های مشکوک جدا شده در محیط
کشت داده شدند و آزمون هاي اندول، متیل رد، وگس پروسکوئر و سیترات 

)IMViC( بر روي نمونه هاي مشکوک انجام شد.

آزمون آنتي بيوگرام
جدای��ه ه��ای E. coli پ��س از کش��ت در محیط مولر هینت��ون آگار 
)Merck، ساخت آلمان(، برای تعیین میزان مقاومت به آنتي بیوتیک هاي 
بتاالکتام با استفاده از آنتي بیوتیک های ایمیپنم، سفوتاکسیم، سفیکسیم، 
سفالکسین، آموکسی سیلین، پنی س��یلین جی و اگزاسیلین )پادتن طب، 

ایران( مورد آزمون قرار گرفتند.

E. coli  O157:H7 جست و جوی
کنت��رل مثبت E.coli O157:H7 از کلکس��یون باکت��ري هاي گروه 
بهداش��ت و کنترل کیفی مواد غذایی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد 
 PCR به وسیله ی E. coli  O157:H7 تهیه گردید. جهت جس��ت و جوی
 Paton با اس��تفاده از پرایمرهای درج ش��ده در جدول 1 که قباًل توس��ط
و Paton )1998( و Ganon و هم��کاران )1997( ب��ه ثبت رس��یده اند 
م��ورد آزمون قرار گرفتن��د )22 ،13(. PCR در حجم 25 میکرولیتر )2/5 
میکرولیت��ر باف��ر 10X PCR ، 1/5 میکرولیت��ر MgCl2 50 میلی موالر، 
1 میکرولیت��ر dNTP  10 میل��ی موالر، 1/5 واح��د آنزیم Taq پلی مراز، 
 DNA 1 میکرولیت��ر با غلظت 10 میکروم��والر از هر پرایمر، 1 میکرولیتر
الگو( انجام شد. دماهای مورد استفاده در جدول 1 درج شده است. در پایان 

محصوالت PCR روی ژل آگارز 1/5 درصد الکتروفورز گردید.

نتایج
پس از کشت نمونه ها روی محیط های اختصاصی و انجام تست های 
بیوش��یمیایی جهت تایی��د E. coli، E. coli از 93 نمون��ه از 180 نمونه 
)51/7 درصد( جداس��ازی گردید. در فصل زمس��تان نس��بت به فصل بهار 
 درصد بیشتری E.coli جداسازی شد )جدول2(. پس از انجام PCR روی 
 نمون��ه های مش��کوک ب��ه E. coli  O157:H7، در هیچ ک��دام از نمونه ها 
E. coli  O157:H7 یاف��ت نش��د. می��زان مقاومت جدایه ه��ای E.coli به 
آنتی بیوتیک های سفوتاکس��یم، ایمیپنم، سفیکس��یم، آموکسی سیلین، 
سفالکسین، پنی سیلین جی و اگزاسیلین به ترتیب 1/1، 3/2، 8/6، 22/6، 

40/9، 90/3 و 96/7 درصد بود. 
ک��م اثرتری��ن آنتی بیوتیک ها پنی س��یلین جی و اگزاس��یلین بودند 
ک��ه بیش از 90 درصد جدایه های E. coli نس��بت به آن ها مقاوم بودند. 
موثرترین آنتی بیوتیک ها سفوتاکسیم و ایمیپنم بودند که نسبت به آن ها 
مقاومت بس��یار پایینی وجود داش��ت. 9/7 درصد )9 از 93( از جدایه ها به 

سفوتاکسیم و سفیکسیم )سفالوسپورین های نسل سوم( مقاوم بودند. 

بحث
روند تولید آنتي بیوتیک هاي جدید در بازارهاي جهاني بس��یار کمتر از 
داروهاي قلبي عروقي، اعصاب و روان و حتي داروهاي شیمي درمانی است و 
شرکت هاي دارویي تمایل چنداني براي سرمایه گذاري روي آنتي بیوتیک ها 
ندارند چرا که دوره مصرف آنتي بیوتیک ها محدود بوده و داراي هزینه هاي 

بررسی حضور ...
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بسیار باال در تولید هستند. مصرف بي رویه آنتي بیوتیک ها عالوه بر صرف 
هزینه هاي باال و تحمیل عوارض، یکي از مهم ترین مشکالت یعني مقاومت 
ه��اي میکروبي را ایجاد می کند. با توجه به اینکه کبوترها به صورت بالقوه 
می توانند در انتش��ار و انتقال E.coliهای مقاوم به آنتی بیوتیک به انسان 
نقش داش��ته باش��ند، اطالع از وضعیت مقاومت هاي میکروبي و همچنین 
جلوگیری از مصرف بي رویه آنتي بیوتیک ها در درمان و یا پیش��گیری از 

بیماری در این پرنده ضروری به نظر می رسد.
در مطالعات انجام شده در نقاط مختلف دنیا وضعیت مقاومت به آنتی 
بیوتیکی در پرندگان مختلف متفاوت بوده به نحوی که در بعضی از مطالعات 
میزان بس��یار باالیی از مقاومت آنتی بیوتیکی )2( و در بعضی دیگر شیوع 

پایین تری گزارش شده است )3، 9، 10، 12، 20، 23، 30(.
در مطالع��ه ای که توس��ط Aşkar و همکاران روی کبوترهای خانگی 
در ترکیه انجام ش��د میزان باالیی از مقاومت آنتی بیوتیکی گزارش گردید، 
بیش��ترین مقاومت جدایه های E.coli در برابر آمپی س��یلین- سولباکتام 
)70 درصد(، اکس��ی تتراس��ایکلین )64 درصد( و نالیدیکسیک اسید )49 
درصد( مش��اهده ش��د )Silva .)2 و همکاران در مطالعه ای که در برزیل 
روی جدای��ه های E.coli ایجادکننده ی اس��هال جدا ش��ده از کبوترهای 
ش��هری انجام دادند، به این نتیجه رسیدند که 37/9 درصد از آن ها نسبت 
به حداقل یکی از آنتی بیوتیک های تس��ت شده مقاوم بودند. در این میان 
آمیکاس��ین با 36/8 درصد مقاومت دارای کمترین مقاومت بود. اما خالف 
مطالعه ی ما که نسبت به سفالوسپورین های نسل سوم 9/7 درصد مقاومت 

وجود داش��ت، در مطالعه ی Silva و همکاران نس��بت به سفتریاکسون و 
سفتازیدیم )سفالوسپورین های نسل سوم( هیچ مقاومتی دیده نشد )30(. 
در گزارش��ی دیگر در E. coliهای جدا شده از کبوترهای چک و اسلواکی 
1/5 درصد مقاومت آنتی بیوتیکی مش��اهده گردی��د )Dolejská .)23 و 
هم��کاران در مطالع��ه ای که روی E. coliهای جدا ش��ده از مرغ نوروزی 
س��ر س��یاه انجام دادند اعالم کردند که 29/9 درصد از گونه های اشریشیا 
کلی جدا ش��ده نسبت به آنتی بیوتیک ها مقاوم بودند. همه ی گونه هایی 
که مقاومت در آن ها ایجاد شده بود حداقل به یک آنتی بیوتیک یا بیشتر 
مقاوم بودند. در میان آنتی بیوتیک های مورد آزمون قرار گرفته، بیشترین 
مقاومت نس��بت به تتراس��ایکلین )19/1درصد( و کمترین مقاومت نسبت 
ب��ه کلرامفنیکل )1/9 درصد( وجود داش��ت )10(. در مطالعه ای دیگر که 
در ش��مال شرقی چکوس��لواکی انجام ش��د 28 درصد از E.coliهای جدا 
 ش��ده از مرغ نوروزی نس��بت به آنت��ی بیوتیک ها مقاوم بودن��د. در میان 
آنتی بیوتیک های  مورد آزمون قرار گرفته، بیش��ترین مقاومت نسبت به 
تتراس��ایکلین )22 درصد( وجود داش��ت اما خالف مطالعه ی ما نسبت به 
سفتریاکس��ون و سفتازیدیم )سفالوسپورین های نسل سوم( هیچ مقاومتی 
دیده نش��د )9(. در مطالعه ای که در فرانس��ه بر روی انتقال  E.coliهای 
تولیدکننده ی بتالکتاماز بین انس��ان و مرغ نوروزی پنجه زرد انجام ش��د، 
اع��الم گردید که 47/1 درصد از ایزوله ه��ا حداقل به یک آنتی بیوتیک یا 
بیش��تر مقاوم بودند. بیشترین مقاومت نس��بت به تتراسایکلین و کمترین 
 مقاوم��ت نس��بت به نالیدیکس��یک و کلرامفنی��کل وجود داش��ت )3(. در 

جدول 1- مشخصات پرایمرهای مورد استفاده )22، 13(

شكل 1- تصویر الكتروفورز ژل آگارز جستجوی E. coli  O157:H7 1: مارکر 100 جفت بازی، 2: کنترل 
مثبت )259 جفت باز(، 3: کنترل منفی، 4 تا 10: نمونه های مشكوك مورد آزمون قرار گرفته.

پرایمرهاتوالی پرایمرهاواسرشتدمای Anealingگسترشسيكلمنبعاندازه محصول

bp 2592235
72 °C

 60 S
55 °C

 60 S
94 °C 
 60 S

F: 5´ CGGACATCCATGTGATATGG 3´
R: 5´ TTGCCTATGTACAGCTAATCC 3´

O157

bp 6251335
72 °C

 15 S
60 °C

 65 S
94 °C

15 S
F: 5´ GCGCTGTCGAGTTCTATCGAGC 3´

R: 5´ CAACGGTGACTTTATCGCCATTCC 3´
fliC H7
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جدول2- وضعيت آلودگی به  E. coli و ميزان مقاومت به آنتی بيوتيك های مورد آزمون گرفته به تفكيك فصل در کبوترهای شهرکرد

تعدادفصل نمونه گيری
E. coli ميزان مقاوت به آنتی بيوتيك های بتاالکتام )درصد(جدایه های

اگزاسیلینپنی سیلین جیسفالکسینآموکسی سیلینسفیکسیمسفوتاکسیمایمیپنمدرصدتعداد

1205848/35/805/224/151/796/598/3بهار

603558/302/814/32022/88094/3زمستان

1809351/73/21/18/622/640/990/396/7مجموع

مطالعه ای که در آلمان بر روی مرغابی وحش��ی انجام ش��د در جدایه های 
E. coli بیش��ترین مقاومت نس��بت به آموکس��ی س��یلین، آمپی سیلین، 
تتراسایکلین و سولفونامیدها گزارش گردید )Literák .)12 و همکاران در 
مطالعه ای که روی E. coliهای مقاوم در برابر آنتی بیوتیک جدا ش��ده از 
کالغ های روس��ی انجام دادند، مشاهده کردند که 13/7 درصد از ایزوله ها 
به آنتی بیوتیک های تس��ت شده مقاوم بودند و بیشترین مقاومت در برابر 
تتراسایکلین وجود داشت )7/6 درصد نمونه ها( و هیچ کدام از نمونه های 
جداشده ی E. coli نسبت به سفالوتین، سفتازیدیم و سفتریاکسون مقاوم 

نبودند )20(.
در ای��ن مطالعه E. coliهایی که از کبوتر جداس��ازی گردید مقاومت 
 ب��االی آنتی بیوتیکی را نش��ان داد. بیش��تر جدایه ه��ا مقاومت به چندین 
آنتی بیوتیک را از خود نشان دادند. این مسئله احتمال اینکه این پرندگان 
به عنوان مخزن باکتری مقاوم به ضد میکروب ها و یا ژن های کدکننده ی 
بتاالکتامازهای مختلف عمل کنند را به میزان زیادی افزایش می دهد. این 
جدایه های مقاوم، به عنوان مش��کلی جدی می توانند مطرح باش��ند چون 
گزینه های درمانی علیه عفونت های انسانی و حیوانی را محدود می کنند 

.)25(
 این مطالعه نش��ان م��ی دهد که کبوتره��ا با E. coliه��ای مقاوم به 
آنتی بیوتیک های بتاالکتام می توانند آلوده شوند که این مسئله می تواند 
بازتاب تماس مس��تقیم یا غیرمستقیم با فعالیت های انسانی در منطقه ای 
با مصرف نس��بتاً باالی آنتی بیوتیک و اس��تفاده بدون نظارت و بی رویه از 

 

آنتی بیوتیک های مختلف جهت درمان و یا پیش��گیری از بیماری در این 
پرنده ها باشد و یا نشان دهنده ی حضور چنین جدایه هایی در غذا یا آبی 

است که از آن تغذیه می کنند.
E.coli O157:H7 برجس��ته تری��ن و نخس��تین س��روتیپ ش��ناخته 
ش��ده در تحت گ��روه E. coli خونریزی دهن��ده روده ای و عامل کولیت 
 خونریزی دهنده و سندرم اورمی همولیتیک می باشد. این باکتری از جمله 
باکتری هایی است که توجه محققان و دست اندرکاران بهداشتی را به خود 
 معطوف کرده اس��ت. با توجه به اینکه عامل اصلی انتش��ار و مخزن اصلی

E.coli O157:H7، گاو و محصوالت غذایی با این منشا است بیشتر مطالعات 
و گزارش های موجود مربوط به آلودگی این محصوالت بوده )11، 24، 32( 
ش��یوع این پاتوژن در گوش��ت و محصوالت حاصل از گوشت گاو بین 1 تا 

27/8 درصد گزارش شده است )24(.

 مطالع��ات مختل��ف نتای��ج متفاوت��ی را از می��زان ش��یوع س��روتیپ
E.coli O157:H7 در پرن��دگان نش��ان م��ی دهند چنانچ��ه در مطالعه ی 
Santaniello و همکاران 504 نمونه ی سواب کلواک کبوتر از شهر ناپولی 
ایتالی��ا جمع آوری گردید که در این بین 4 نمونه آلوده به O157:H7 یافت 
ش��د )27(. همچنین Shere و همکاران از 99 پرنده ی مورد بررس��ی در 
حوالی کارخانه های تولیدکننده مواد لبنی در ایالت ویسکونسین آمریکا در 
یک کبوتر آلودگی به O157:H7 یافتند )29(. در مطالعه ای دیگر در استان 
فوجیان چین ش��یوع O157 در حیوانات مختلف مورد بررس��ی قرار گرفت، 
طی این تحقیق این پاتوژن از کبوتر نیز جداس��ازی گردید )7(. در بررسی 
 E.coli کبوتر های وحش��ی کالیفرنیای آمریکا )2010( میزان آلودگی به
O157:H7، 5 درصد گزارش گردید )16(. در مطالعه LeJeune و همکاران 
بر روی پرس��توهای اروپایی میزان 3 درصد از نمونه ها به O157:H7 آلوده 

بودند )19(.
اما مش��ابه با بعضی از مطالعات دیگر، نتایج این مطالعه نیز عدم وجود 
E.coli O157:H7 را در کبوتره��ای منطق��ه ی مورد بررس��ی قرار گرفته، 
نش��ان می دهد. به عنوان مثال در مطالعه ای ک��ه در پرندگان زینتی یزد 
)2011( ص��ورت گرفت هیچ نمونه ی آلوده به E. coli O157 یافت نش��د 
)Apun .)33 و همکاران در س��ال 2011 در استان ساراواک مالزی 105 
پرن��ده از گونه ه��ای مختلف را مورد بررس��ی قرار دادند و ب��ه این نتیجه 
 رسیدند که پرندگان استان ساراواک حامل E. coli O157 نیستند )1(. در 
مطالع��ه ای ک��ه در یکی از اس��تان های چین صورت گرف��ت )2011( در 
کبوترهای مورد بررس��ی هیچ نمونه ی آلوده به E. coli O157 یافت نش��د 
)28(. طی مطالعه ای که توسط Morabito و همکاران در ایتالیا بر روی 
نمونه های مدفوعی کبوتر صورت گرفت E. coli شیگاتوکس��ین زا در 70 
نمونه از 649 نمونه ای که مورد بررس��ی قرار گرفته شده بود یافت شد اما 
سروتیپ E. coli O157 در هیچ کدام یک از نمونه های مورد بررسی یافت 
نگردید )21(. در مطالعه ای نیز که در ژاپن صورت گرفت 108 نمونه مورد 
بررس��ی قرار گرفت اما همه ی نمونه ها نس��بت ب��ه E. coli O157 منفی 
بودند )34( و طی تحقیقی که در س��ال 2009 روی پرس��توهای وحش��ی 
 اروپای��ی صورت گرفت نی��ز س��روتیپ E. coli O157 در هیچ کدام یک از

نمونه های مورد بررسی یافت نگردید )14(.
اگرچه در نمونه های اخذ شده E.coli O157:H7 یافت نشد، اما ممکن 
است سروتیپ های اسهال زای دیگری از E. coli در میان نمونه های اخذ 

بررسی حضور ...
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شده از این پرندگان وجود داشته باشد که در این زمینه بررسی های  بیشتر 
توصیه می گردد.

 مش��ابه با بعضی از مطالعات پیش��ین در ایران )33( و س��ایر کشورها 
 E.coli O157:H7 1، 21، 28، 34(، نتای��ج ای��ن مطالعه نیز عدم وج��ود(
 را در کبوترهای این منطقه نش��ان می دهد. بنابراین به نظر می رس��د که 
 E.coli O157:H7 نمی توان کبوترهای این منطقه را به عنوان منبع یا حامل

تلقی نمود.
از علل عدم آلودگی به E.coli O157:H7 در این مطالعه شاید بتوان این 
مس��ئله را ذکر کرد که سطح بهداشتی وضعیت تغذیه ای و محیط زندگی 
در کبوترهای خانگی نس��بت به س��ایر پرندگان در میزان باالتری قرار دارد 

احتماال این مسئله بر نتایج به دست آمده در این مطالعه موثر بوده است.

نتيجه گيری
ب��ا توج��ه به مقاوم��ت باالی جدای��ه ه��ای E. coli در ای��ن مطالعه 
 در براب��ر آنتی بیوتی��ک های مورد آزم��ون قرار گرفت��ه و خطر جدی که 
می تواند س��المت مردم را در اثر نگه داری از کبوترها تهدید کند، باید به 
صاحب��ان کبوترها و همچنین عموم مردم در مورد نحوه ی ارتباط با کبوتر 
 و عدم اس��تفاده بی رویه از آنت��ی بیوتیک ها در درمان بیماری های کبوتر 
آموزش های الزم داده شود و آن ها را از خطرات احتمالی نگه داری از این 
پرنده ها مطلع نمود. همچنی��ن اگرچه نمی توان کبوترهای این منطقه را 
به عنوان منبع یا حامل E.coli O157:H7 تلقی نمود اما ممکن اس��ت که 
 E. coli کبوترهای این منطقه، حامل س��ایر س��روتیپ های بیم��اری زای
 باش��ند که با توجه به این مس��ئله تحقیقات بیش��تر در این زمینه توصیه 

می گردد.
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