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چکیده 

های  سگ   یتاریخچهاساس  بر  و انجام شد  های مورد مطالعه  بیوتیک در سگ گیری بدون در نظر گرفتن مصرف یا عدم مصرف آنتینمونه      
متعلق    اشریشیاکلی  ی سویه  168  مجموعاًدر این مطالعه      بودند.بیوتیک مصرف نکرده  طی چند ماه اخیر آنتی  هاآندرصد    90تحت مطالعه،  

؛ حضور یا عدم  مورد بررسی قرار گرفتنفر(    70نفر( و افراد فاقد حیوان خانگی ) 49ها )قالده(، صاحبان آن  49های خانگی سالم )به سگ 
ها جدایههمچنین    ردیابی شد.    (PCR)ای پلیمراز  زنجیرهبا کمک واکنش   TspE4.C2 و chuA ، yjaA  های فیلوژنتیکی شامل توالی  حضور
ها شامل اریترومایسین، بیوتیککه این آنتی  گرفتند  مورد مطالعه قرارها  مصرف در سگ  بیوتیک پرآنتی  11میکروبی علیه  ضدمقاومت    از نظر

اکسی انروفلوکساسین،  آمپیاسترپتومایسین،  سفوتاکسیم،  سیلین  آموکسی  ولفامتوکسازول،س-متوپریمتریسیلین،  تتراسایکلین، 
،  Aهای  فیلوگروه   در  اشریشیاکلیهای  داد که جدایه  نشان   این مطالعه  نتایج  اسید، سفتازیدیم، سفتریاکسون و کانامایسین بودند.  النیککالو

D  ،1B    2وB  میکروبی علیه اریترومایسین  ضدمقاومت    .  باشندمیبندی  طبقهقابل    درصد  3/5و    1/7،  3/30،  9/55های  ترتیب با فراوانی  به
بیوتیکی علیه سفتریاکسون، سفتازیدیم،  ترین فراوانی مقاومت آنتیکه کم  حالی  در  ،بود  باالای  طور قابل مالحظه  تتراسایکلین بهو اکسی

 توانداست بنابراین می  شده  انجام های به ظاهر سالم  سگ  بر رویاین مطالعه      .گردید  مشاهدهسیلین کالوالنیک اسید و کانامایسین  آموکسی
آنتیبرای سویهرا  ها  نقش حاملی آن  به  تعیین  های مقاوم  داد که سگ  نتایج    .کندبیوتیک  بههای خانگی  نشان  مخازن مهم  عنوان    باید 
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 مقدمه

  ترین حیوانات خانگیمحبوبها از  سگدر میان مردم      

در ارتباط تنگاتنگی با انسان  و شوندمحسوب می و نگهبان

ممکن است مخزن بسیاری از عوامل  ها  سگ    قرار دارند.

لذا از نظر بهداشت  زای میکروبی برای انسان باشند  بیماری

 .Zogg et al)عمومی دارای موقعیت بسیار مهمی هستند  

2008; Damborg et al. 2009  .)    به   اشریشیاکلیباکتری  

گرم  طور معمول از مدفوع انسان و بسیاری از حیوانات خون

شود  ره جداسازی می مانند سگ، گربه، گاو، گوسفند و غی

(Sperandio and Hovde 2015  .)  بالقوه    به  بنابراین طور 

می مذکور  سویهمیزبانان  مخزن    اشریشیاکلی های  توانند 

آنتیبیماری به  مقاوم  یا  و  کلی  طور    به  باشند؛بیوتیک  زا 

  مقاومت  عوامل حدت و  در انتشار   اشریشیاکلیهای  جمعیت 

-دارای نقش کلیدی می  بیوتیکی بین میزبانان مختلفآنتی

 (.Alizade 2018باشند )

درمان و پیشگیری  ی  های مختلفی در زمینهبیوتیکآنتی    

در سگعفونت  قرار  ها  تجویز  مورد  دامپزشکان  توسط  ها 

-آنتی  یت متحده در زمینهالدر ایادر تحقیقی که    گیرند.  می

سگبیوتیک در  پرمصرف  بیمارستانهای  در  های  ها 

است  شده  انجام  نظیر بیوتیکآنتی  ،دامپزشکی  هایی 

اسیدسیلین  آموکسی سفالکسین،  کالوالنیک  سفازولین،   ،

آمپی آموکسیانروفلوکساسین،  داکسیسیلین،  و  -سیلین 

آنتی  سیکلین میان  گرفتههای  بیوتیکدر  قرار   اندپرمصرف 

(Wayne et al. 2011) .بوتیکی باعث ایجاد  آنتی هایدرمان

انتخابی فشار  کهمی  یک  میکروارگانیسم  شود  نفع  های  به 

  موجود میکروبیوتای دستگاه گوارش    مقاومی است که در

فرضیه بر این است که      (. Gasparrini et al. 2016)ند  هست

ها تواند آن های خانگی میبیوتیکی در سگهای آنتیدرمان

آهستگی  را   منبع  به  یک  مقاومسویه به    بیوتیکی آنتی  های 

شان تبدیل  خصوص برای صاحبان  هافراد، ب  محیط و  برای

  کند.

غیرمقاوم  سویه     یا  مقاوم  تنوع  دارای    اشریشیاکلی های 

توانند به چهار گروه  می  باشند ولی از نظر کلونالمیژنتیکی  

بر اساس روش    Dو    A  ،1B  ،2Bاصلی فیلوژنتیکی شامل  

PCR  بندی شوندطبقه  (Jang et al. 2017; Clermont et 

al. 2000; Clermont et al. 2013  .)  ها ممکن است  یپ یلوتف

در ارتباط    اشریشیاکلیهای  با خصوصیات اکولوژیکی سویه

مثال  به  ؛باشد وجود    Aفیلوگروه    عنوان  انسان  در  عمدتاً 

شود  تر در حیوانات مشاهده میبیش  1Bکه    در حالی  ،دارد

(Tenaillon et al. 2010)  .روی    مطالعات   ی زمینهبر 

تر  دهد که بیشمینشان    اشریشیاکلی های  سویه  یفیلوژنتیک 

های  و سویه  1Bو    A  هایگروه   احتماالً به   زاهای اسهالسویه

تعلق    2B  گروه  معموالً به  بیوتیکی پایین مقاومت آنتی  سطح  با

 .Girardeau et al. 2005; Escobar-Paramo et alدارند )

جدایه    (.2004 فیلوژنتیکی  گروه  تعیین  های  بنابراین 

دادهمی  اشرشیاکلی ماهیت  تواند  مورد  در  را  مفیدی  های 

 دهد.ها در اختیار ما قرار زایی آناکولوژیکی و بیماری

مقاومت فنوتیپی   این مطالعه در تالش است تا به بررسی    

جدایه  یزمینهپسو    بیوتیکیآنتی های  فیلوژنتیکی 

به    های خانگی سالم و صاحبان شاناز سگ  که  اشریشیاکلی 

توانند برای نتایج این پروژه می  بپردازد.  دست آمده است،  

 خانگی سالم بههای  آگاهی از موقعیت اپیدمیولوژیکی سگ

به  مفید باشد و    ،بیوتیکیمقاومت آنتی  یانتشاردهندهعنوان  

استراتژی پیشتعیین  در  های  کنترلی  و  ی  عرصهگیرانه 

 د.  پزشکی کمک کن حتیدامپزشکی و 

 

 مواد و روش کار 

گیری بدون در نظر گرفتن فاکتور مصرف یا عدم  نمونه    

انجام شد چرا  های مورد مطالعه  بیوتیک در سگمصرف آنتی

  90های تحت مطالعه،  های صاحبان سگکه بر اساس گفته

بیوتیک مصرف نکرده  ها طی چند ماه اخیر آنتیدرصد سگ

مطالعه،    بودند.   این  از سگ  168در  مقعدی  های  سواب 

( و  49داد =  تعشان )( و صاحبان49خانگی سالم )تعداد =  

)تعداد =   بدون حیوان خانگی  در طول یکسال  70افراد   )

  شهرستان   ( در جنوب شرق ایران،1397تا بهار    1396)بهار  



 های . . . بیوتیکی جدایه فیلوژنتیکی و مقاومت آنتی ی بررسی پس زمینه

 57     1399 زمستان،  4دامپزشكي ایران، دوره شانزدهم، شماره  نشریه

در طول مطالعه، فرمی در اختیار    آوری گردید.  جمع  ،کرمان

از قبیل جنس،  اطالعاتی  حیوانات قرار داده شد تا    انحب اص

بیوتیک و نوع  مصرف آنتینژاد، مکان، سابقه بیماری، سابقه  

همچنین رضایت صاحبان    .  را در اختیار ما قرار دهندتغذیه  

ر نظر گرفته  دنیز  آوری نمونه مدفوعی  حیوانات برای جمع

( بود  پژوهشکد  شده  در  زیستیاخالق  : های 

IR.KMU.REC.1397.03).    های مورد مطالعه از  سن سگ

سگ از    29از نظر جنسیت،    سال متغیر بود.    7ماه تا    1/ 5

ها قالده نیز از جنس نر بودند. نژاد سگ  20جنس ماده و  

اشپیتز از  بودند  باکسرقالده(   2)  عبارت  تریر قالده(  4)  ،   ،  

دابرمنقالده(  16) شفردقالده(  2)  ،  ژرمن  ، قالده(  14)  ، 

و    قالده(  1)  ، یورکشایرالده(ق  2)  ، میکسقالده(  5)  شیتزو

 7مورد،    27  نگهداری،از نظر شرایط      .قالده(  3)  تریرپوذل

-ها نمونههایی که از آناز سگ  مورد  2مورد و    13مورد،  

ترتیب در شرایط انفرادی در داخل خانه،    بود به   یری شدهگ 

همراه چند حیوان خانگی در    انفرادی در بیرون از خانه، به

داخل خانه   همراه چند حیوان خانگی در  خانه و بهبیرون از  

می سگ  9ی  تغذیه  شدند.  نگهداری  از  توسط  مورد  ها 

 7ی خانگی و  مورد توسط غذای پخته  33غذاهای تجاری،  

ها  اکثر سگ    است.  شدهانجام میمورد با کمک غذاهای خام  

 .اندخود بودهصاحبان  از زمان تولد در ارتباط با

)مرک، آلمان( قرار داده شدند   ایمیسها در محیط  سواب    

آ ساعت    24تا    12طی  و   میکروبیولوژی  به  زمایشگاه 

روتین در محیط  بعد از کشت    ارجاع داده شدند.    دامپزشکی

آلمان(مک )مرک،  مشکوک   یک،  کانکی    به  کلنی 

 های بیوشیمی تأیید شده و با تست انتخاب شداشریشیاکلی  

(Markey et al. 2013)  .در محیط    اشریشیاکلی  هایجدایه

برتانی کشت    براث   لوریا  آلمان(  شدند  )مرک،  در داده  و 

انکوبه    تا صبح  برای یک شب گراد  سانتی  یدرجه  37دمای  

اضافه    درصد  25سپس گلیسرول استریل تا رقت    .  گردیدند

دمای   در  بالفاصله  ورتکس،  از  بعد  و   ی درجه  -80شد 

  (.Alizade et al. 2018) شدندذخیره  گراد سانتی

های  دایهبر روی ج DNAاستخراج ابتدا در این مرحله،     

روش  اشریشیاکلی )  با  شد  انجام   .Amiri et alجوش 

chuA  (bp  279)  ،yjaA  (bp  211  )های  توالی  سپس.  (2017

صورت مولکولی جستجو شدند    بهTspE4.C2  (bp  152  )و  

از    اشریشیاکلیهای  فیلوژنتیکی سویه  یزمینه  و با استفاده 

PCR    توسط این  از  پیش  که  و    Clermontتریپلکس 

د ی، مشخص گرده است شد   ارائه  2000در سال  همکاران  

(Clermont et al. 2000  .)  توالی برای  مثبت  های  کنترل 

ها و کنترل منفی برای تمام واکنش  EcoR62سویه    مذکور،

 85الکتروفورز )  پس از  PCRمحصوالت    آب مقطر بود.  

-، و رنگ درصد  1/ 5دقیقه( در ژل آگارز    45مدت    وات به

برداری  و عکس  ، تایوانFluoroVue  (SMOBio )میزی با  آ

فرانسه)   1000GelDocدستگاه  با   نظر (  ویلبرلورمات،  از 

بررسی    های مورد نظر، تحت حضور توالیحضور یا عدم  

 قرار گرفتند.

آنتی     سویهمقاومت  روش    اشریشیاکلیهای  بیوتیکی  با 

دیفیوژن    Jorgensen and Turnidge)  بائر  کربیدیسک 

برای  2015 مصرفبیوتیک  آنتی  11(،  سگ  پر  های در 

اریترومایسین شامل  استرپتومایسین  (،  E  ،μg  15)  خانگی 

(S  ،μg  10)  ،انروفلوکساسین   (NFX  ،μg  5)اکسی  ،-

سف(T  ،μg  30)تراسایکلین  ت ، (CTX  ،μg  30)  کسیموتا ، 

تریمتوپریم(AM  ،μg  10)  سیلینآمپی   سولفامتوکسازول-، 

(SXT  ،μg  25 /75:1 /23)سیلین کالوالنیک اسید، آموکسی 

(AMC  ،μg  10:20)سفتازیدیم  ،  (CAZ  ،μg  30  ،)

کانامایسین  (CRO  ،μg  30)   ریاکسونسفت  (K  ،μg  30)  و 

ایران(   طب،  گرفتند)پادتن  قرار  ارزیابی    سویهاز    .  مورد 

تست   به  ATCC  25922  اشریشیاکلی  کنترل  ها  عنوان 

  استانداردهای   مؤسسهراهنمای  نتایج بر اساس    و  استفاده شد

 (. CLSI 2018گردیدند )کلینیکی و آزمایشگاهی  آنالیز 

به  هاتمامی داده     انواع  ی مربوط  حضور یا عدم حضور 

مقاومتگروه و  فیلوژنتیکی  آنتیهای  هر  های  در  بیوتیکی 

)مایکروسافت  جدایه   اکسل  برنامه  برنامه  2016وارد  و   )

SPSS  (SPSS 24; IBM  )صورت    شد تا درصد شیوع به

-نهایتاً، فاصله اطمینان و معنی  ه شود.  توصیفی محاسب  آمار

تفاوت مقادیر    هاداری  کمکبین  با  مربع    مختلف،  آزمون 
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محاسبه    (p<0/ 05  و مقادیر  درصد  95)سطح اطمینان    کای

 گردید.

 

 نتایج 

مطالعه،       این  همین  که    اشریشیاکلیجدایه    168در  از 

  فیلوژنتیکی   هایدر گروهجداسازی شده بود،  تعداد میزبان  

A  (9 /55  درصد  ،)D  (3 /30   درصد  ،)1B  (1 /7  و  درصد )2B  

شدطبقه(  درصد  5/ 3) جدایهبندی  از  یک  هیچ  های ؛ 

-از صاحبان حیوانات در گروهدست آمده    به  اشریشیاکلی

 (. Fig 1قرار نداشتند ) 2Bو   1Bهای 

  168از    162)  درصد  96/ 4بیوگرام نشان داد که  نتایج آنتی    

دارویی نسبت به بیش از   ی( دارای مقاومت چندگانهجدایه

و  داشته  یبیوتیکآنتیعامل  یک   )چهار ها  جدایهی  بقیهاند 

ی تحت  ها بیوتیکتنها به یکی از آنتی(  درصد  2/ 4جدایه؛  

( درصد  1/ 2مقاومت نشان دادند و تنها دو جدایه )  بررسی

  نشان ندادند.مقاومت    های مذکوربیوتیکآنتی  به هیچ یک از

آنتیقممختلف  الگوی    106  مجموعا،     بیوتیکی  اومت 

 درصد  1/ 7تا    0/ 5ها بین  که شیوع هر کدام از آن  شدمشاهده  

از یک سگ و یک  دست آمده    بههمچنین، دو جدایه )    بود.

های مورد آزمایش حساسیت  بیوتیککنترل( به تمامی آنتی

-از کنترلآمده    دست   بهدر حالی که سه جدایه )  ،نشان دادند

 مقاوم بودند.  بیوتیکیتمام عوامل آنتی( به ها

اریترومایسین  فراوان     به  متعلق  مقاومت  فنوتیپ  ترین 

در صاحبان   درصد  100های سالم،  در سگ  درصد  89/ 7)

و   کنترل  درصد  95/ 7حیوانات  اکسی در  سپس  و  -ها( 

  آمده   دست   ی بهجدایه  168از    درصد  71/ 4تراسایکلین )ت

  فراوانی ترین  (. کم2  شکلو    1سه میزبان( بود )جدول  هر  از  

  25/ 5در برابر کانامایسین )ترتیب    به  بیوتیکیمقاومت آنتی

)درصد سفتازیدیم  آموکسیدرصد  27/ 9(،    سیلین (، 

)کالو اسید  سفتدرصد  28/ 5النیک   ،)(   29/ 1ریاکسون 

  1( ثبت شد )جدول  درصد  38( و انروفلوکساسین )درصد

آنتیشیوع    (.  2  شکلو   برابر مقاومت  در  بیوتیکی 

  سفتریاکسون و    سفوتاکسیم،  استرپتومایسین،  اریترومایسین

ها بود، در حالی های کنترل و سگدر صاحبان بیش از گروه

آنتی مقاومت  تکرار  میزان  به    نسبت   بیوتیکیکه 

-تریو    سیلینآمپی،  تتراسایکلیناکسی،  انروفلوکساسین

در گروه کنترل بیش از صاحبان    سولفامتوکسازول-متوپریم

 (. Fig 2و  Table 1بود )

از نظر گروه فیلوژنتیکی، مشاهده شد که    در این مطالعه    

به    یجدایه  18 خانگیسگمتعلق  سالم  دارای   های 

اما  . باشدمی شانهای صاحبانبا جدایه مشخصات یکسانی

مقاومت    الگوی   ، ی سگنگهدارندهی  هاخانه  در هیچ یک از

مشاهده    هاآنها و صاحبان  مشترک بین سگبیوتیکی  آنتی

 .نشد

 

 
Figure 1: Agarose gel electrophoresis of PCR 

products to track phylogenetic sequences. M: 

marker (50 bp), 1: negative control, 2: positive 

control (EcoR62) including chuA (279 bp), yjaA 

(211 bp) and TspE4.C2 (152 bp), 3: Phylo-group 

A0, 4: Phylo-group B1, 5: Phylo-group B2, 6: 

Phylo-group D . 
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Figure 2: Prevalence rate (percentage) of each antibiotic resistance phenotype among E. coli isolates 

obtained from healthy domestic dogs, their owners and controls group compared to each other 

 

 
Table 1: Prevalence rate (percentage) of each antibiotic resistance phenotype among 

 E. coli isolates obtained from healthy domestic dogs, their owners and controls group 

Controls Owners Dogs Antimicrobial agent 

95.7 100 89.7 Erythromycin 

82.8 71.4 55.1 Oxytetracycline 

60 61.2 42.8 Ampicillin 

35.7 65.3 61.2 Streptomycin 

40 77.5 42.8 Cefotaxime 

61.4 34.6 42.8 Trimethoprim-sulfamethoxazole 

37.1 24.4 53 Ceftriaxone 

27.1 42.8 18.3 Enrofloxacin 
22.8 40.8 24.4 Amoxicillin clavulanate 
20 42.8 24.4 Ceftazidime 

15.7 30.6 34.6 Kanamycin 
 

 بحث 

  بهخانگی    آمده از حیوانات  دست  های به میکروارگانیسم    

-ها در نتیجه تماس مستقیم یا غیرمستقیم، میدلیل انتقال آن

نگرانیتواند   از  ب  بهداشت های  یکی  خصوص  ه  عمومی، 

صاحبان تیکی  فیلوژن  ی زمینهبررسی      باشد.شان  برای 

منشأهای   اشریشیاکلیهای  جدایه شناسایی  برای    رهیافتی 

 .Girardeau et al)  باشدمی ها  تکامل این سویه  های()ریشه

اجدادی(  فیلوتایپینگ.  (2005 ارتباط  های  جدایه  )تعیین 

دهد که الگوی توزیع نشان میمورد بررسی در این مطالعه  

در    هایگروه دستهفیلوژنتیکی  سه  سگهر  سالم، ی  های 

با حیوان خانگی یکسان   ارتباط  افراد بدون  صاحبانشان و 

  A  فیلوژنتیکی  هایگروه  .  داری نداشت اختالف معنیبود و  

-فیلوگروهترین  ان، فراوی تحت مطالعهدر هر سه دسته  Dو  

-ی قبلی بر روی گربهکه این نتایج با نتایج مطالعه  بودندا  ه

دارد   شباهت  کرمان  شهرستان  در  خانگی  های 
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(Akhtardanesh et al. 2016).      های گروه  ،گذشتهمطالعات  

  هاگروهفیلوترین  عنوان شایع  به  را  2Bو    A  ،1B  فیلوژنتیکی

سگترتیب    به سالم،  در  خانگی  های  عفونت موارد  های 

 Damborg et)  کنندمیای و انسان سالم، عنوان  خارج روده

al. 2009; Harada et al. 2012; Johnsonand Kuskowski 

در    .  ی حاضر کمی متفاوت است که با نتایج مطالعه  (2009

داری بین فاکتورهایی که در  ی معنیاین مطالعه هیچ رابطه

ی دام وجود داشت  ی اخذ مشخصات و تاریخچهپرسشنامه

  های تحتبیوتیکهای مقاوم به آنتیبا الگوی انتشار سویه

پس همچنین  و  سویهزمینهبررسی  فیلوژنتیکی  های  ی 

اند بیان کرده بعضی از مطالعات   مشاهده نشد. اشریشیاکلی 

آمده    دست   به  هایها در بین جدایهیپ فیلوتکه الگوی توزیع  

تأثیر  سگ  از تحت  است  ممکن  سالمتی    وضعیت سانان 

 و الزم به  (Stenske et al. 2009ها قرار داشته باشد )سگ

در ظاهر سالم  حاضری مطالعههای تمام سگ است که ذکر

   Ghanbarpourهای  یافته  با  ،ی حاضرمطالعه  نتایج  بودند.  

( همکاران  آن  (2010و  در  ترین  شایعرا    Dو    A  نیز  که 

فیلوژنتیکی گروه سگ  های  بین  سالم  در  کرده  های  اعالم 

. (Ghanbarpour et al., 2010)  باشددر یک راستا میبودند  

ی جدا شده  های تحت بررسی، سویهخانهیک سوم از    در

که    بود  شصاحبدارای گروه فیلوژنتیکی یکسان با    سگ  از

مطالعه همکاران  Harada  یبا  و  2012)  و   )Carvalho   و

مقایسه  2016)  همکاران قابل   .Harada et al)  باشدمی( 

2008; Carvalho et al. 2016)،  ها این یافته  ای که گونه  به  

  به شان را  ها و صاحبانبین سگاشریشیاکلی  تواند انتقال  می

  در الگوی تفاوت  طور کلی  به    .کند  عنوان یک فرضیه مطرح

تأثیر  یپ فیلوتفراوانی  توزیع   تحت  است  ممکن  ها 

قبیل   از  گوناگونی  جغرافیایی،  موقعیت فاکتورهای  های 

ها و  بیوتیکشرایط اقلیمی، فاکتورهای رژیمی، تجویز آنتی

 Duriez etخصوصیات ژنتیکی میزبان قرار داشته باشند )

al. 2001.) 

مطالعه       این  دارای  ،  اشریشیاکلیهای  جدایه  اکثر در 

هر   اهمیت   یدهندهمقاومت دارویی چندگانه بودند که نشان

های  شان و انسانهای خانگی سالم، صاحبانسگ  سه گروه

  ی مقاوم ها عنوان منبعی از این سویه  بدون حیوان خانگی به

هیچ تفاوت مشخصی در    باشد.  شان میبرای محیط اطراف

مقاومت   میکروبیشیوع  بین    ضد    هایبیوتیکآنتیدر 

مطالعه  مختلف   نشد  بهمورد  دیده  اریترومایسین  در ؛  جز 

وفور    بهمیکروبی    ضدمقاومت    ،های خانگی سالمگروه سگ

تتراسایکلین  در برابر اریترومایسین، انروفلوکساسین و اکسی

در ترین فراوانی مقاومت که بیشهمچنین   .گردیدمشاهده 

صاحبان شد  گروه  به،  ثبت  آنتی  مربوط  بیوتیک  چهار 

سف اکسیوتااریترومایسین،  و  کسیم،  تتراسایکلین 

علیه    بود.  پتومایسین  راست مقاومت  نیز  کنترل  گروه  در 

اکسی تریاریترومایسین،  - متوپریمتتراسایکلین، 

  شکل قابل توجهی شایع   سیلین به ولفامتوکسازول و آمپیس

از تحقیقات انجام    برخیتقریباً با    این نتایج   بود که  و فراوان

در سگ انسان  شده  و  جداگانه    بهها  میطور  باشد  مشابه 

(Harada et al. 2011; Unno et al. 2009  .)   هایی  شباهت

-هایی در ایاالت متحده در زمینهو یافتهحاضر    یبین مطالعه

-میکروبی در برابر استرپتومایسین و آمپی  ضدمقاومت    ی

سگ  سیلین میان  شان  در  صاحبان  و  دارد  ها  وجود 

(Skurnik et al. 2005ولی درباره   (  ما  مقاومت  ی  نتایج 

اکسیت  نسب کانامایسین،  تریبه  متوپریم تتراسایکلین، 

سولفامتوکسازول و انروفلوکساسین با مشاهدات انجام شده  

ژاپن میان سگ  در  آندر  و صاحبان  هستند   هاها  متفاوت 

(Harada et al. 2012 .) 

ها  از صاحبان سگآمده    دست   به  اشریشیاکلیهای  جدایه    

آمده از افراد فاقد حیوان    دست   های بهدر مقایسه با جدایه

نشان فراوانیدهندهخانگی،  مقاومت    ی  از  باالتری  بسیار 

برابر ضد در  استرپتوماسین،    میکروبی  کانامایسین، 

سفسفت آموکسیتاکسیمو ریاکسون،  و  سفتازیدیم  - سیلین، 

میکروبی    ضدمقاومت  انتشار    لذا    باشد.می النیک اسید  الوک 

تأثیر گروه  های  در بین جدایه صاحبان ممکن است تحت 

این مسأله   البته  د کهها باشآنهای خانگی  های سگجدایه

مقاومت  حاضر  ی  در مطالعه  تری دارد.  ه مطالعات بیشبنیاز  

و   انروفلوکساسین  استرپتومایسین،  اریترومایسین،  برابر  در 

سگنمونهجفت    دروفور    بهسفوتاکسیم   صاحب  - های 
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  و همکاران   Stenskeای را  و یک چنین مشاهده،  مشاهده شد

مورد(  2009) آمپی   در  استرپتومایسین  سفالوتین،  و  سیلین 

الگوی    از.  (Stenske et al. 2009)  نمودندگزارش   نظر 

آنتی مقاومت  گروهتوزیع  در  مختلف  بیوتیکی  های 

در  بودند که    هاییدادهنسبتاً شبیه به  حاضر  نتایج  فیلوژنتیکی  

ه است؛  ( منتشر شد2005و همکاران )  Skurnik  یمطالعه

 های متعلق بهجدایه  ی خود اعالم کردند کهها در مطالعهآن

فیلوژنتیکی نظر    2B  گروه  در  از  میکروبی  ضد  مقاومت 

فیلوگروه دیگر  با  کممقایسه  فراوانی  دارای  استها    تری 

(Skurnik et al. 2005). 

دارای کاربردهای  دامپزشکی    یها در عرصه بیوتیکآنتی    

توان به درمان عفونت باشند که از این میان میمختلفی می

های عفونی و حتی محرکی برای گیری از بیماریا، پیشه

کرد   اشاره  باعث    هابیوتیکآنتی.  (Xie et al. 2018)رشد 

انتخاب  یک مقاوم  باکتری  نفعبه    ی فشار  دستگاه  های  در 

این منجر به افزایش تعداد  شوند، که  می  گوارش حیوانات

حیوانات و متعاقباً در محیط    مدفوع در  های مقاوم  این سویه

که    (.  Hutton 2018)  گرددمیشان   داده شده است  نشان 

در جمعیت باکتریایی دستگاه گوارش    ضدمیکروبیمقاومت  

مصرف غذای حاوی   فشار انتخابی ناشی از  در اثر  تواندمی

و  آنتی  یباقیمانده مرغ  گوشت  قبیل  از  بیوتیکی 

طرفی   از.  (Xie et al. 2018)ایجاد شود  نشخوارکنندگان  

آنتی میمقاومت  جمعیت بیوتیکی  بین  در    های تواند 

میزبان  باکتریایی  انتقال    ، مختلفهای  و  های  ژن  افقیبا 

از طریق عوامل ژنتیکی متحرک    فنوتیپ مقاومت ی  کدکننده

یابد   نهایتاًگسترش  عوامل    و  کارآیی  کاهش  به  منجر 

عرصهمیکروبی  ضد پزشکیدر  شود   ی  دامپزشکی  و 

(Stokes and Gillings 2011 .) 

آن چه ذکر شد، می      اساس  که  بر  های  سگتوان گفت 

منبع مهمی از سویه   شهرستان کرمانلم در  نگی سااهلی و خا

  دارویی برای محیط اطراف چندگانه  مقاوم    اشریشیاکلیای  ه

از طرفی الزم به ذکر   شان هستند.  خصوص صاحبان  هب  خود

های مقاوم، از نظر فیلوژنتیکی جزو  اکثر این سویهاست که 

تواند زنگ  بودند، که این می)همزیست(  ی کامنسال  دسته

بیش توجه  برای  و  خطری  بهداشتی  اهمیت  به  تر 

سویه غیربیماریاپیدمیولوژیکی  مقاومت  های  انتشار  در  زا 

میزبانان مختلف  آنتی بین  مقاومت  باشد.  بیوتیکی    بررسی 

به در حیوانات خانگی می  اشریشیاکلی  بیوتیکیآنتی تواند 

پیادهط و  استراتژی راحی  کنترل  یرانه،  گ پیشهای  سازی 

باکتریعفونت  انتشار  کاهش  و  مقاوها  آنتیهای  به  -م 

-شدت توصیه می  بنابراین به    .کمک شایانی کندها  بیوتیک

بیوتیکی  غیرضروری یا غیرمعمول آنتی  هایتجویزشود که  

توسط  عنوان یک حیوان خانگی، تا جای امکان    بهها  در سگ

خانگی  و  دامپزشکان   حیوانات  و  صاحبان  یابد  کاهش 

 .گرددمحدود 
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Abstract 
    The dogs' relationship with their owners has made them one of the most popular pets. They can be a 
reservoir of many microbial pathogens, so they are important for public health. This study was 
performed to determine the phylogenetic backgrounds and antimicrobial resistance of E. coli isolates 
from healthy household dogs and their owners in Kerman province, Iran. Samples were taken regardless 
of antibiotic usage in the dogs. Based on the history of the animals, 90% of them had not used antibiotics 
during the few months before the study. 168 E. coli strains belonging to feces of healthy household dogs 
(n=49), their owners (n=49) and the people without a pet (n=70) were studied; phylogenetic sequences 
including chuA, yjaA and TspE4.C2 were screened by conventional polymerase chain reaction (PCR). 
The isolates were investigated phenotypically for antimicrobial resistance against 11 commonly used 
antibiotics in dogs which were erythromycin, streptomycin, enrofloxacin, oxytetracycline, cefotaxime, 
ampicillin, trimethoprim-sulfamethoxazole, amoxicillin-clavulanic acid, ceftazidime, ceftriaxone and 
kanamycin. E. coli isolates were classified into A, D, B1 and B2 phylogroups with the prevalence of 
55.9%, 30.3%, 7.1% and 5.3%, respectively. Considerably, antimicrobial resistance to erythromycin and 
oxytetracycline were predominant while the lowest frequency of antibiotic resistance was detected 
against ceftriaxone, ceftazidime, amoxicillin-clavulanic acid and kanamycin. This study was performed 
on apparently healthy dogs so it could determine their carrier role for antibiotic-resistant E. coli strains. 
This research revealed that healthy household dogs should be considered as the significant reservoir of 
resistant E. coli isolates especially to erythromycin, oxytetracycline, streptomycin, enrofloxacin, 
cefotaxime and ampicillin which these resistant strains were mostly belonging to A and D phylogenetic 
groups. 
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