
بررسی وجود ژن های blaTEM، blaCTX-M و  
blaSHV در نمونه های اشريشيا کلی جداشده از 
طيور به روش Multiplex-PCR و تعيين الگوی 
حساسيتی اين سويه ها در استان کرمان

bb

چكيد ه 
     کلي باســيلوز يک بيماري شايع در واحدهاي پرورش مرغ های گوشتي بوده که بواسطه مقاومت باکتريائي و استفاده بي رويه از 
   bla TEM, داروها طي ســاليان متمادي تلفات و خسارات زيادی را به بار آورده است. هدف از مطالعه حاضر، بررسی وجود ژن های
bla CTX-M و bla SHV در نمونه های اشريشــيا کلی جدا شــده از طيور به روش Multiplex-PCR و تعيين الگوی حساسيت آنتی 
بيوتيكی اين سويه ها می باشد. در مجموع تعداد 60 جدايه اشريشيا کلی از نمونه های مدفوعی طيور بدست آمد. تست حساسيت 
آنتی بيوتيكی بر طبق دستورالعمل CLSI و براساس روش انتشار در ژل تعيين شد. DNA سلولی با استفاده از کيت DNA-سيناژن 
)Cell culture, Tissues, Gram negative Bacteria and CSF) اســتخراج و PCR چندگانه به منظور شناســايی ژنهایCTX-M, SHV و 

TEM انجام شد. نتايج تســت حساسيت آنتی بيوتيكی نشان داد که، کمترين و بيشــترين ميزان مقاومت به ترتيب مربوط به 
ايمی پنم )0%( و آزترونام )77%( بود. 41 )68.3 %( ســويه دارای ژن CTX-M، 28 )46.6 %( سويه دارای ژن TEM بودند. هيچ 
کدام از نمونه ها دارای ژن SHV نبودند. 16 ســويه )26 %( به طور همزمان دارای ژن های TEM و CTX-M بودند. روش ديســک 
ديفيوژن براي تشخيص آزمايشگاهی حضور ESBLs، روشی بســيار کاربردي و مقرون به صرفه می باشدکه می تواند با توجه به 
اهميت ارگانيســم هاي توليدکننده ESBLs به آزمون هاي روتين اضافه گــردد. در ضمن، براي تعيين ژنوتيپ می توان از آزمون 

PCR استفاده کرد.
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Colibacillosisis one of the common illness in the Broiler chicken farms that increase resistance and overuse of drugs 
in recent years has brought a lot of losses. The aim of the current study was the detection of bla TEM, bla CTX-M and 
bla SHV in Escherichia coli isolated from poultry by multiplex-PCR and their antibiotic susceptibility profile. A total 
of 60 isolates of E. coli were collected from the poultry. The antibiotic susceptibility test was determined using the disk 
diffusion method agreeing with CLSI guideline. Cellular DNA was extracted by CinnaPure-DNA (Cell culture, Tissues, 
Gram negative Bacteria and CSF) and MPCR was performed for the identification of the CTX-M, SHV and TEM genes.
The antibiotic susceptibility test results showed that, the lowest and highest resistance rate were related to imipenem 
(0%) and aztronam (77%) , respectively. 41(68.3%) , 28(46.6%) and 0(0.0%) strains were positive for CTX-M, TEM 
and SHV, respectively. 16(26%) isolates carry out both TEM and CTX-M. Disk diffusion method for laboratory diag-
nosis of ESBLs is highly functional and cost-effective method that can be given to the importance of ESBLs-producing 
organisms to test routine is added. In addition, PCR assay for genotyping can be used.
  
 Key words: Resistancegenes, Escherichia coli, multiplex-PCR, antibiotic susceptibility 

مقدمه
 اشریشیا كلی مهم ترین عضو خانواده انتروباكتریاسه و باسیلی گرم منفی، 
بیهوازی  )پریتریکوس(،  پیرامونی  )فالژل(  لرزان  تار  داشتن  با  متحرک 
روده  میکروبیوتای طبیعی  از  بخشی  كه  اسپور می باشد  بدون  و  اختیاری 
انسان، پرندگان، ماكیان و پستانداران را تشکیل می دهد. سویه های  اشریشیا 
كلی بیماری زا سبب بروز عفونت های روده ایی یا خارج روده ای در تعدادی 
توسط  شده  ایجاد  بیماری های   .)۱( می شوند  اختصاصی  میزبان های  از 
ترومبوتیک  هموراژیک،  كولیت  خونی،  اسهال  اسهال،  شامل  باكتری  این 
ترومبوستیوپنی پورپورا، سندرم اورمی همولیتیک و در موارد شدید مرگ 
می باشد. طیف وسیعي از عفونت هاي خارج روده اي در انسان و حیوانات به 
 ExPEC-Extraintestinal) اشریشیا كلی خارج روده اي  وسیله سویه هاي  
به  مي توان  جمله  آن  از  مي شوند.  ایجاد   (pathogenic Escherichia coli
سویه هاي Avian pathogenic Escherichia coli(APEC) عامل بیماري زاي 
طیور( و Uropathogenic Escherichia coli (UPEC) عامل عفونت دستگاه 
شایع  بیماري  یک  باسیلوز  كلي   .)۲ و   3( نمود  اشاره  انسان(  در  ادراري 
در واحدهاي پرورش مرغ های گوشتي بوده كه بواسطه مقاومت باكتریائي 
زیادی  تلفات و خسارات  متمادي  داروها طي سالیان  از  بي رویه  واستفاده 
استفاده  به جیره غذایی دام ها،  آنتی بیوتیک  افزودن  بار آورده است.  به  را 
از آنتی بیوتیک ها سبب بروز سویه های  نادرست، بیش از حد و خودسرانه 
مقاوم از میکروب ها شده كه امروزه مشکالت اساسی در درمان عفونت های 
با  می تواند  ارگانیسم  این  در  مقاومت  دارد.  وجود  سویه ها  این  از  ناشی 

منشا كروموزوم )ذاتی( و یا پالسمید )اكتسابی( باشد كه در این حالت به 
سهولت در بین سویه ها و گونه های مختلف حتی بین جنس های مختلف 
 (HGT) Horizontal"باكتریایی به صورت افقی منتقل می شود كه اصطالحا
ناشی  عفونت های  درمان  در  اساسی  مشکل   .)4( گویند   Gene Transfer
می باشد.   (MDR) گانه  چند  مقاومت  با  سویه هایی  ظهور  باكتری  این  از 
طور  به  آنتی بیوتیک  به  مقاوم  میکروارگانیسم های  از  ناشی  عفونت های 
چشم گیری منجر به طوالنی شدن زمان بستری، افرایش میزان مرگ و میر، 
باال رفتن هزینه درمانی در مقایسه با میکروب های حساس به آنتی بیوتیک 
هسته  هیدرولیز  با  كه  هستند  آنزیم هایی  بتاالكتامازها   .)۵( می گردد 
مركزی حلقه بتاالكتام سبب غیرفعال شدن این آنتی بیوتیک ها می شوند.

سیستم های طبقه بندی مختلفی برای طبقه بندی بتاالكتامازها وجود دارد 
آن ها  اساس  و  شدند  ابداع  مدیروس  و  جاكوبی  بوش،  آمبلر،  بوسیله  كه 
نوع سوبسترا، ممانعت كنندگی و خصوصیات فیزیکی مانند وزن مولکولی، 
ساختمان  اساس  بر  را  آنزیم ها  این  آمبلر  می باشد.  ایزوالکتریک  تقطه  و 
اولیه شان به 4 گروه (A-D) تقسیم بندی نمود كه نوع B متالوبتاالكتاماز 
(MBLs) ، نوع C همان سفالوسپوریناز و نوع A همان بتاالكتامازهای وسیع 
آمبلر  بتاالكتامازی   A SHV در گروه  و   TEM می باشند.   (ESBL) الطیف 
و و كالس be۲ و b۲ از طبقه بندی بوش قرار دارند و سردسته آنزیم های 
ESBLs می باشند و از تغییر در سکانسیکیا چند اسید آمینه در دو آنزیم 
مذكور، دیگر آنزیم ها حاصل می شوند. فراوانترین نوع ESBLs در نمونه های 
بالینی تایپSHV می باشد. ژن كد كننده آن پالسمیدی بوده و بنابراین به 
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 SHVراحتی در میان سویه های باكتریایی منتشر می شود. بتاالكتامازهای
 ESBLمهار نمی شود. اولین EDTA توسط كالوالنیک اسید مهار اما توسط
 TEM نوع  بتاالكتاماز  از  مختلفی  انواع  و  می باشد   TEM شده  شناسایی 
-TEM TEM-۱ بوجود آمده اند.  از  توالی اسید های آمینه  با جابجایی در 

۱به عنوان اولین بتاالكتاماز كد شده بوسیله پالسمید در انتروباكتریاسه ها 
بود كه سایر باكتری ها از قبیل پسودوموناس آئروژینوزا نیز قادر به تولید 
 SHVیا و   TEM خانواده  به  كه   ESBLsآنزیم های از  گروهی  هستند.  آن 
متعلق نبوده تحت عنوان CTX-M-۱ شناسایی می شوند. CTX-M، معموالً 
آنزیم ها  این  موثرند.  سفوتاكسیم  روی  بر  و  می شود  كد  پالسمید  توسط 
اسید،  كالوالنیک  توسط  و  داشته  را  سفالوسپورین ها  هیدرولیز  توانایی 
كه  آنزیم ها  این  از  اصلی  گروه   ۵ می شوند.  مهار  تازوباكتام  و  سولباكتام 
شامل؛ CTX-M۱/۲۵/9/۸/۲شناسایی شده اند. مصرف مواد غذایی حیوانات 
به خطر  در  عمده ای  مقاومتی سهم  آنزیم های  مولد  باكتری های  به  آلوده 
و  آنتی بیوتیکی  مقاومت  افزایش   .)4-۱۱( دارد  عمومی  سالمت  انداختن 
مشکالت   ،(MDR) بیوتیک  آنتی  چند  به  مقاوم  سویه های  ظهور  بویژه 
عرصه  در  هم  ارگانیسم  این  از  ناشی  عفونت هاي  درمان  براي  را  بسیاري 
پزشکی و هم دامپزشکی ایجاد كرده است، لذا شناسایی پروفایل مقاومتی 
بروز  این  ارتباط  از  اطالع  و  انسان ها  و  دام ها  در  عفونت  مولد  سویه های 
مقاومت به منظور قطع زنجیره انتقال ژن های مقاومتی الزم به نظر می رسد. 
در نتیجه مطالعه حاضر، به منظور شناسایی ژن های مقاومت بتاالكتامازی

SHV, TEM, CTX-M با استفاده از روش MPCR در اشرشیاكلی جدا شده 
این سویه های  بیوتیکی  آنتی  الگوی حساسیت  تعیین  و   (APEC)طیور از 

بدست آمده در استان كرمان می باشد. 

مواد و روش کار
از  سال   ۱ مدت  به  كه   cross-sectional و  تجربی  مطالعه  این  در 
 60 تعداد  شد،  انجام  كرمان  استان  در   94 فروردین  لغایت   93 فروردین 

نمونه مدفوعی طیور با عالیم اسهال و مشکوک به كلی باسیلوز از دانشکده 
دامپزشکی كرمان جمع آوری گردید. نمونه های مدفوعی با محلول فسفات 
بافرسالین(PBS) هموژن شدند. پس از جداسازی ذارات جامد و مواد خشک 
موجود در مدفوع، با استفاده از سانتریفیوژ با سرعت 3000× دور در دقیقه 
به مدت ۵ دقیقه رسوب داده و مایع فوقانی در ظروف استریل دیگری در 4 
درجه سلسیوس جمع آوری گردید. سپس نمونه ها روی محیط مک كانگی 
آگارو ائوزین متیلن بلو آگار )مرک، آلمان( كشت داده شد و به مدت یک 
شبانه روز در C˚ 3۷ گرم خانه گذاری شدند. به منظور جداسازی كلنی های 
رشد یافته و مشکوک به  اشریشیا كلی، از تست های استاندارد بیوشیمیایی 
و میکروبیولوژیکی نظیر رنگ آمیزي گرم، تست كاتاالز، اكسیداز و استفاده 
فنیل  سیمونسیترات،   ،TSI،SIM،MR-VP مانند  افتراقی  محیط هاي  از 
نیترات  احیای  و  قندها  تخمیر  تست   ،H۲S تولید  آز،  اوره  آمیناز،  آالنیند 
استفاده شد. حساسیت آنتی بیوتیکی این سویه ها با استفاده از روش انتشار 
از دیسک (Kirby–Bauer antibiotic testing) بر روی محیط مولر هینتون 
استاندارد  موسسه  دستورالعمل  اساس  بر  و  آلمان(  )مرک،   (MHA) آگار 
 30( سفتازیدیم  دیسک های  برای  و   )۱۲(  (CLSI) بالین  و  آزمایشگاه 
µg( و  ، سفوتاكسیم )30   )µg ایمی پنم )۱0   ،  )µg ، آزترونام )30   )µg
برای  انجام شد.  از شركت های مدیای هند(  )تهیه شده   )µg سفپیم )30 
روش  از   )ESBLs( وسیع الطیف  بتاالكتامازهای  مولد  سویه های  غربالگری 
دستورالعمل  اساس  بر  و   (Combined disk test-DDS) تركیبی  دیسک 
به طور خالصه، پس  صورت گرفت.   (CLSI) بالین  و  آزمایشگاه  استاندارد 
، و سوسپانسیونی معادل  آلمان(  از تهیه محیط مولر هینتون آگار)مرک، 
سپس  گردید.  انجام  چمنی  صورت  به  میکروبی  كشت  فارلند،  مک  نیم 
اسید)30/۱0  سفتازیدیم-كالوالنیک   ،  )µg سفتازیدیم)30  دیسک های 
 µg( 30/۱0(و سفوتاكسیم-كالوالنیک اسید )µg ، سفوتاكسیم )30   )µg
Mast, UK(( را به فاصله حداقل ۲/۵ سانتیمتر از هم بر روی محیط قرار 
سلسیوس  درجه   3۷ در  روز  شبانه  یک  مدت  به  گرمخانه گذاری  و  داده 

جدول 1- توالی اوليگو نوکلئوتيدی پرايمرهاي اختصاصی مورد استفاده

 )bp( طول قطعه )˚C(دمای اتصال
توالی اولیگونوكلئوتیدی

 (5ʹ→3ʹ)
توالی پرایمرها

۷4۷
4۵F=5ʹ-ATGCGTTATATTCGCCTGTG-3ʹ

blaSHV
4۵R=5ʹ-TGCTTTGTTATTCGGGCCAA-3ʹ

44۵
۵3F=5ʹ-TCGCCGCATACACTATTCTCAGAATGA-3ʹ

blaTEM
۵۲R=5ʹ-ACGCTCACCGGCTCCAGATTTAT-3ʹ

۵93
۵4F=5ʹ-ATGTGCAGYACCAGTAARGTKATGGC-3ʹ

blaCTX-M
۵۸R=5ʹ-TGGGTRAARTARGTSACCAGAAYCAGGG-3ʹ
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انجام گردید. با در نظر گرفتن اصول CLSI، هرگاه هاله عدم رشد اطراف 
تنهایی  به  سفتازیدیم  به  نسبت   ≥  mm5 سفتازیدیم-كالوالنات  دیسک 
باشد و یا اینکه هاله عدم رشد سفوتاكسیم- كالوالنات mm3 ≤ نسبت به 
سفوتاكسیم به تنهایی باشد، آن جدایه مولد ESBLs در نظر گرفته خواهد 
 Cell culture, Tissues,) DNA-سیناژن  كیت  از   v استخراج  برای  شد. 
Gram negative Bacteria and CSF) استفاده گردید. تست مالتی پلکس 
 )۱۵( blaTEM ، )۱4( blaSHV برای شناسایی ژن های بتاالكتامازی PCR
و blaCTX-M )۱۵( با استفاده از پرایمرهای اختصاصی انجام شد )جدول-

 PCR واكنش  هر  شد.  انجام  میکرولیتر   ۲۵ حجم  در   PCR واكنش   .)۱
شامل ۲00 میکرومولdNTP، ۱0 پیکومول از هر پرایمر، ۱/۵ میلی مول 
در لیتر MgCl۲، 0/۵ واحد آنزیم Taq و ۵0 نانوگرم DNA الگو می باشد. 
واكنش مالتی پلکس PCR در دستگاه ترموسایکلر به شرح زیر انجام شد. 
یک سیکل ۱۵ دقیقه در 9۵ درجه سانتی گراد )دناتوراسیون اولیه( سپس 

30 سیکل شامل مرحله واسرشت شدن 30 ثانیه در 94 درجه سانتی گراد، 
ثانیه در 6۱ درجه سانتی گراد و مرحله طویل شدن ۲  اتصال 40  مرحله 
دقیقه در ۷۲ درجه سانتی گراد و نهایتاً یک سیکل ۱0 دقیقه در ۷۲ درجه 
سانتی گراد )۱۵ و ۱4(. محصوالت PCR از نظر حضور ژن های مورد نظر 
با انجام الکتروفورز بر روی ژل آگاروز ۱% و پس از رنگ آمیزی با اتیدیوم 
بروماید بررسی شدند. از سویه استاندارد  اشریشیا كلی ATCC ۲۵9۲3 به 

عنوان كنترل كیفی استفاده شد.

يافته ها
به كلی  اسهال و مشکوک  نمونه ی مدفوعی طیوربا عالیم  در مجموع 60 
ایزوله ها نسبت به آنتی  باسیلوز جمع آوری گردید. بررسی میزان مقاومت 
بیوتیک های مورد مطالعه با استفاده از روش انتشار دیسک نشان داد كه 
كمترین و بیشترین میزان مقاومت به ترتیب به ایمی پنم )0%( و آزترونام 

جدول2 - تعداد )درصد( حساسيت آنتي بيوتيكي سويه هاي اشريشيا کالی جدا شده از نمونه ی مدفوعی طيور

شكل 1- نتايج آزمون M-PCR از چپ به راست: Ladder 100bp، )+( کنترل مثبت، )-( کنترل منفی، نمونه های شماره 
blaCTX 2،3،5،8،9،10،11،12. مثبت، نمونه های شماره 1،2،4،6،7،9،10،11bla TEM مثبت

مقاوم)R( نیمه حساس)I( حساس)S( نام آنتی بیوتیک

)%۷3( 44)%۷( 4)۲0%( ۱۲سفتازیدیم

)۷۷%( 46)۱0%( 6)%۱3( ۸آزترونام

)0%( 0)%0( 0)%۱00( 60ایمی پنم

)69%( 4۱)%۱۱( ۷)۲0%( ۱۲سفوتاكسیم

)۷۲%( 43)%3( ۲)%۲۵( ۱۵سفپیم
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بود.  زیر  به شرح  نیز  بیوتیک ها  آنتی  به سایر  بود. میزان مقاومت   )%۷۷(
سفتازیدیم )۷3%( ، سفوتاكسیم )69%( و سفپیم )۷۲%( )جدول-۲(. 4۱ 
سویه )6۸/3%( و ۲۸ ایزوله )46/6%( به ترتیب دارای ژن های CTX-M و 
TEM بودند، در حالی كه هیچ كدام از نمونه ها حامل ژنSHV نبودند. ۱6 
نمونه )۲6%( دارای ژن های TEM و CTX-M بودند )شکل-۱(. یافته های 
حاصل از پژوهش نشان داد كه فراوانی این ژن ها در فنوتیپ های با مقاومت 

آنتی بیوتیکی بیشتر بود.

بحث
اشریشیا كلی یکی از شایع ترین عوامل بیماری زا در طیور به شمار می رود. 
میزان مرگ و میر ناشی از بیماری ۵% تا ۵0% است. بیماری در جوجه ها، 
اردک و بوقلمون دیده شده  است.در جوجه، جوجه های مبتال بی حال بوده 
و دور یکدیگر جمع می شوند و تمایلی به خوردن غذا و آب ندارند. در طیور 
اشریشیا كلی سبب تورم مجرای تخم و پرده قلب می شوند)۱6(.جدیدترین 
مطالعات، بتاالكتاماز ها را به چهار گروه تقسیم می كنند: ۱-بتا الكتاماز های 
وسیع الطیف )ژن bla ( ۲-مشتقات بتاالكتامازهای كالس A مقاوم به مهار 
بتاالكتامازهای  با پالسمید4-  AmpC مرتبط  بتاالكتامازهای  كننده ها 3- 
هیدرولیزكننده كارباپنم ها. ژن هاي بتاالكتامازي در باكتري به ویژه ژن هاي 
ESBLs، یکی از عوامل موثر در افزایش مقاومت نسبت به آنتی بیوتیک هاي 
بتاالكتام از جمله سفالوسپورین هاي وسیع الطیف است. ارگانیسم هایی كه 
این ژن ها را در خود حمل می كنند باعث افزایش بیماري زایی و مرگ و میر 
در بین افراد می شوند، چه بسا ادامه روند رو به رشد در ایجاد مقاومت هایی 
با خطر جدي مواجه خواهد كرد )۱۸ و ۱۷(. در  را  این دسته، جامعه  از 
كلی  به  و مشکوک  اسهال  عالیم  طیوربا  مدفوعی  نمونه ی  تحقیق60  این 
ظرف  در  و  گردید  انتخاب  كرمان  استان  دامپزشکی  دانشکده  از  باسیلوز 
استریل و درپوش دار مخصوص در شرایط 4 درجه سانتی گراد به آزمایشگاه 
میکروب شناسی منتقل گردید و پس از انجام كشت و آزمایشات بیوشیمیایی 
توسط پرایمرهای اختصاصی به روشMPCR مورد بررسی قرار گرفتند. از 
60 نمونه جمع آوری شده 4۱ نمونه دارای بتاالكتاماز CTX )6۸.3%( و ۲۸ 
نمونه دارای بتاالكتاماز )TEM )%46.6 بودندو بتاالكتاماز SHV هیچ نمونه 
مثبتی نداشت. در مطالعاتی كه توسط علیرضا مباشر كار جدی و همکارانش 
ایزوله اشرشیای كلی  از میان 4۱  در سال ۱3۸۷ در تبریز صورت گرفت 
از این تعداد ۷4 )۵۷/۸  ایزوله ESBL مثبت بودند كه  )64 درصد( ۱۲۸ 
درصد( حاوی ژن TEM بودند )۱9(. Meyer و همکارانش در سال )۲00۸( 
ICUهای كشور  ESBL در  باسیلهای اكالی مولد  نشان دادند كه فراوانی 
آلمان از ۱4 درصد در سال ۲00۱ به۵۲/۱ درصد در سال ۲00۷ رسید. 
 SHV و TEM میرصالحیان و همکارانشان در سال ۲00۸ فراوانی ژن های
 TEM را در ایزوله های انتروباكتر بررسی كردند كه 30% ایزوله ها از نظر ژن
مثبت گزارش شدند اما از هیچ ایزوله ای ژن SHV جداسازی نگردید )۲0(. 
 ۱00  ،۱390 سال  در  همکارانش  و  قنبرپور  توسط  دیگری  مطالعه ی  در 
باكتری اشریشیا كلی از پریکارد جوجه های گوشتی مبتال به كلی باسیلوز 
در استان ایالم جداسازی شد و با استفاده از ویژگي های بیوشیمیائی مورد 
و   blaTEM( بتاالكتاماز  نظر حضور ژن های  از  قرار گرفت. جدایه ها  تائید 
ده  بررسی  مورد  جدایه   ۱00 از  شدند.  بررسی   PCR روش  به   )blaSHV
جدایه )۱0 درصد( واجد ژن blaTEM بود كه از 6۸% نتیجه حاصل شده 

 blaSHV در مطالعه ما بسیار پایینتر است و دو جدایه )۲ درصد( واجد ژن
بود كه در مطالعه ما این بتاالكتاماز شناسایی نشد و دو جدایه )۲ درصد( 
از ۱00 جدایه  بودند.  مثبت   blaSHV و   blaTEM ژن  دو  هر  نظر  از  هم 
 ۲( جدایه  دو  و   blaTEM ژن  واجد  درصد(   ۱0( جدایه  ده  بررسی  مورد 
نظر هر دو ژن  از  و دو جدایه )۲ درصد( هم   blaSHV واجد ژن  درصد( 
blaTEM و blaSHV مثبت بودند )۲۱(. هانگ فانگدر طی سال های ۲00۱ 
طیور  از  اشرشیاكلی  ایزوله   ۸۷ میان  از  كه  داد  نشان  سوئد  در  تا ۲006 
كه از لحاظ فنوتیپی به عنوان مولدین ESBLs شناخته شده بودند، %63 
ژنوتیپ TEM بتاالكتاماز را دارا بودندكه در مقابل نتایج مطالعه حاضر كه 
6۸% بتاالكتاماز TEM بود مشابهت بسیار باالیی دارد )۲۲(. نتایج حاصل از 
این مطالعه نشان می دهد كه همچون سایر مطالعات انجام شده در داخل و 
خارج كشور فراوانی ژن مقاومت SHV بسیار در ایران كم می باشد و فراونی 
ژن های مقاومت CTX وTEM بیشتر می باشد. مقایسه بین نتایج تست های 
فنوتیپی نظیر كشت و PCR نشان می دهد كه حساسیت، دقت اختصاصیت 
روش PCRبسیار بیشتر از روش های سنتی نظیر كشت است. در كشور ما 
مطالعات جامع بسیار كمی درخصوص فاكتورهاي مهم مقاومت دارویی در 
ایزوله هاي اشریشیا كلی جدا شده از طیور وجود دارد. با بررسی كه انجام 
شد گونه هاي اشریشیا كلی مقاومت نسبتاً باالیی نسبت به آنتی بیوتیک ها 

داشتند كه اغلب در نتیجه حضور آنزیم هاي بتاالكتاماز بود.

 نتيجه گيری
 ،ESBLs روش فنوتیپی دیسک دیفیوژن براي تشخیص آزمایشگاهی حضور
روشی بسیار كاربردي و مقرون به صرفه می باشد كه می تواند با توجه به 
اضافه  روتین  آزمون هاي  به   ESBLs كننده  تولید  ارگانیسم هاي  اهمیت 
گردد. در ضمن، براي تعیین ژنوتیپ می توان از آزمون PCR استفاده كرد. 
اما در مجموع و بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه بنظر می رسد تغییر 
طیور  در  عفونت  كنترل  مناسب  ابزارهاي  بکارگیري  و  درمانی  استراتژي 

امری ضروري است.

تشكر و قدردانی
و  دامپزشکی  دانشکده  كرمان،  باهنر  شهید  دانشگاه  مركزي  شوراي  از 
معاونت محترم پژوهشی دانشگاه جهت تامین هزینه این طرح تحقیقاتی 

تقدیر می شود.
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