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های  در میان سویه M-CTXblaو  TEMbla ،SHVblaهای بررسي حضور ژن 
در کرمان  دا شده از گوسفندج اشریشیاکلي
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چکیده 

همچنین   و  هابتاالکتام  یدسته  به  متعلق  مصرف   پر  هایبیوتیکآنتی  به  مو مقا  اشرشیاکلی  هایسویه  فراوانی  تعیین  این مطالعه با هدف،    
با    مطالعه،  به منظور انجام این  .  است  پذیرفته  انجام  گوسفند  درها  بتاالکتام  به  نسبت  مقاومت  یکدکننده  مهم  هایژن  برخی  فراوانی  تعیین

های کشت،  ها با کمک روشو از تمامی نمونه  ی مدفوعی از مقعد اخذ شدراس گوسفند به ظاهر سالم نمونه  67از  کمک سوآپ استریل  
ی  بیوتیک از دستهآنتی  9نسبت به    هاجدایهحساسیت    با استفاده از آزمون دیسک دیفیوژن،  سپس  .  جداسازی شد  اشرشیاکلیباکتری  

که نشان داد  این مطالعه    نتایج    .گردیدبررسی    M-CTXblaو    TEMbla  ،SHVblaهای  حضور ژن  PCRهمچنین به کمک    بتاالکتام سنجیده شد.  
مقاومت    درصد فراوانی مقاومت مربوط بهبیشترین      های مورد بررسی مقاوم بودند.بیوتیکها نسبت به حداقل یکی از آنتیی جدایههمه
دارایها نمونه ( ازدرصد 4/7) عدد 5همچنین   .بود درصد 97درصد و سفتازیدیم به میزان  5/98سفالکسین و سفوتاکسیم به میزان  علیه

، هر  میان  این  در  .  بودندیا بتاالکتامازهای وسیع الطیفESBLs   (Extended Spectrum Beta-lactamases    )ی  تولید کنندهاکلی  اشرشی
روز   افزایش  گربیان  مطالعه   این  نتایج   .  بودند  SHVblaها واجد  و یکی از آن   TEMblaمقاومت  ژندارای    ESBLsی  کنندهی تولید  سویه  5

به   را  گوسفند   موضوع   این  که   باشدمی  بررسی  تحت   یمنطقه   گوسفندان  در  بتاالکتام  مصرف  پر  هایبیوتیکآنتی  به  نسبت  مقاومت   افزون
 یاستفاده  بیوتیک،آنتی  تجویز  هایروش  رسانی  بروز  بنابراین  .  کندمی   مطرح  هابتاالکتام  به   مقاوم  هایسویه  برای  مهمی   مخزن  عنوان

کاهش   هایاستراتژی  ترینمهم  از  تواندمی  باکتریای  هایعفونت  بروز  از  گیریپیش  هایروش  از  استفاده  و  هابیوتیکآنتی  از  چرخشی
باشد. غذایی محصوالت یتولیدکننده حیوانات در بیوتیکآنتی مقاومت

ESBLs، اشرشیاکلی بیوتیکی،آنتی مقاومت بتاالکتام،   :کلیدیکلمات  

 مقدمه
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در قرن   های اساسی پیش روچالشمقاوم به عنوان یکی از  

  و به یک نگرانی جهانی تبدیل شده است  مطرح بوده   21

(Organization, 2014 .) 

هستند   ییهامیآنز  ESBLsیا  الطیف  بتاالکتامازهای وسیع    

-تولید این آنزیم    شوند.تولید میها  باکتریبرخی    که توسط

های  بیوتیکترین مکانیسم برای غیرفعال کردن آنتیها مهم

-می  هانیو سفالوسپور   هانیل یسیشامل پنی بتاالکتام  دسته

  حلقه بتاالکتام موجود در   ب ی تخر  که این عمل را با  باشد

های بتاالکتامازی  ژنمعموال      دهند.انجام می  کیوتیبیآنتاین  

  د.نمانند پالسمید قرار دار  قابل انتقال ژنتیکیبر روی عناصر  

وسیعاکثر     های خانواده  مشتقات  الطیف،بتاالکتامازهای 

TEM،  SHV    وCTX-M   ژنمی توسط  که    های باشند 

TEMbla  ،SHVbla    15و-M-CTXbla    شوند  می  کد( ,Carattoli

  بتاالکتامازی   هایژن  ترینمهم  از  TEMbla  هایژن  .  (2008

هستند   مقاومت  درصد  90  از  بیش   عامل   که  پالسمیدی 

 بروز   مهم   علل   از   و   بتاالکتام   داروهای   به   اشرشیاکلی   های سویه 

 .( Pitout, 2012)  باشند می   دارویی  چندگانه   های مقاومت 

گوارش    اشرشیاکلی      دستگاه  در  کامنسال  باکتری  یک 

این      (.Marshall, 2011 & Levy)  انسان و حیوانات است 

-باکتری به عنوان یک شاخص مهم برای بیان مقاومت آنتی

از مدفوع  باکتریدر  بیوتیکی   مطرح است،  های جدا شده 

 ,Erb et al)یف وسیعی از میزبانان وجود دارد  زیرا در ط

 عنوان  به  غذایی  محصوالت  کننده  تولید  حیوانات    .(2007

کنندهاشرشیاکلی  برای  یمخزن تولید  بتاالکتامازهای  های  ی 

 . (Carattoli, 2008) اندشده شناخته الطیفوسیع

آنتی  حد  از  بیش  یاستفاده       بین   از   باعث   ها، بیوتیکاز 

  حیوان   بدن  در  نرمال  فلور  و عضو   حساس  های باکتری  رفتن

 مقاوم  هایباکتری  تکثیر  و  رشد  برای   را  فضا  و  شودمی

  یک  مصرفبنابراین    .  (Tenover, 2006)  کندمی  فراهم

  های باکتری  مقاومت   سطح  افزایش   بر   عالوه  بیوتیک،آنتی

 کمنسال  هایباکتری  مقاومت   سطح  افزایش  باعث   زا،بیماری

-می  مقاوم  کمنسال  هایباکتری   .  شودمی  نیز  )همزیست( 

  بالقوه   های باکتری  برای  را  مقاومت   های ژن  از  منبعی  توانند

  در  مقاوم  کمنسال  هایباکتری     .دهند  تشکیل  زابیماری

  ی کننده  آلوده  است  ممکن  غذا  یکننده  تولید  حیوانات 

  ایجاد  هایباکتری  مانند  و   باشند  نیز  غذایی  هایزنجیره

-فرآورده  در  دام  و  انسان  بین  مشترک   هایبیماری  یکننده

 منتقل  انسان  به  و  یابند  حضور  دامی،  منشا  با  غذایی  های

 .(Kapoor, 2017; Tacconelli, 2019 and Pezzani)  شوند

  بیان   ،2004در سال    همکاران  و  Molbak  یمطالعه  در    

  با   حیوانات  برای  هابیوتیکآنتی  از  استفاده  که  است   شده

  در   بیوتیکیآنتی  مقاومت   پیدایش  با   همراه   غذایی  اهمیت 

  همچنین   .  باشدمی  انسان  برای  زابیماری  هایباکتری

  انسان   به  غذایی   منشا   با   حیوانات   از  بیوتیکی آنتی  مقاومت 

 غذایی،  یزنجیره  طریق  از   انتقال  بر  عالوه  .  یابدمی  انتقال

 و کمنسال هایباکتری بین در متحرک  ژنتیکی عناصر تبادل

 . دارند  مشارکت   بیوتیکیآنتی  مقاومت  پیدایش  در  زابیماری

  سالمت  بر  مقاومت   گسترش  توجه  قابل  عواقب   نتایج  این

 افزایش   ها،آن  نتایج  از  دیگر  یکی  .  کندمی  گوشزد  را  عمومی

  کاهش  با  .  باشدمی  هاانسان  به  مقاومت   عوامل  انتقال  احتمال

  افزایش   شاهد  توانمی  ها، بیوتیکآنتی  اثربخشی  قدرت

  بود   درمانی  هایانتخاب  در  محدودیت   و  درمانی  هایدوره

(Molbak, 2004) . 

  چون   شاخصی  هایباکتری  در  مقاومت   فراوانی  بررسی    

  حیوانی،   مختلف  هایجمعیت   در  مدفوعی  اشریشیاکلی

  شناسایی   همچنین  و  مقاومت  فراوانی  مقایسه  امکان

  ژنتیکی   عوامل   و  مقاوم  هایباکتری  انتقال  هایمکانیسم

  سازدمی  فراهم  را  عکس  بر  و  انسان  به  حیوانات از  مقاومت 

(Tenover, 2006.)     گوسفند به عنوان یک حیوان مهم تولید

بررسی  کننده بنابراین  است،  کرمان  در  گوشت مصرفی  ی 

سویه آنتیوجود  به  مقاوم  قابل  بیوتیکهای  به  های  انتقال 

است. اهمیت  حائز    بررسی  هدف  با  مطالعه  این    انسان 

و   هابتاالکتام  به  مقاوم  اشرشیاکلی  هایسویه  فراوانی

  ی کدکننده  مهم  هایژن  برخی  فراوانی  تعیین  همچنین

گوسفند،بتاالکتام  به  نسبت   مقاومت  در   افزایش  جهت   ها 

-آنتی  مصرف  درست   هایسیاست   اتخاذ  منظور  به  آگاهی

  جلوگیری   و  بهتر  درمانی  نتایج  به  دستیابی  برای  هابیوتیک
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  درک  به  دستیابی  و  بیوتیکیآنتی  هایمقاومت   گسترس  از

 . باشدمی آن اپیدمیولوژی از بهتری

 

 مواد و روش کار 

س گوسفند به ظاهر سالم در  أر  67  از  در این مطالعه،    

ی مدفوع از  ی کرمان با کمک سوآپ استریل نمونهمنطقه

ارزیابی برای  و  گردید  اخذ  آزمایشگاه  مقعد  به  اولیه  های 

دانشکده باهنر    یمیکروبیولوژی  دانشگاه شهید  دامپزشکی 

گردید ارسال  به  نمونه  .  کرمان  مراجعه  بار  پنج  طی  ها 

کشتارگاه صنعتی کرمان اخذ شد و با پرسش از افراد ارجاع  

نمونهدهنده حیواناتی  از  گوسفندان،  که  ی  شد  از  گیری 

نزدیک به شهرستان کرمان منشا به    گرفته بودند.    ءمناطق 

باکتری   فنوتیپی  شناسایی  و  ، اشرشیاکلیمنظور جداسازی 

به ، آلمان(  1)مرک  مک کانکی  در محیط  ها مستقیماًسوآب

نگهداری    ºC37ند و در دمای  شد  صورت خطی کشت داده

ها از انکوباتور خارج  ساعت محیط  24پس از    .  گردیدند

ی پرگنه  2محیط  هر  از      .ندشده و مورد بررسی قرار گرفت

انجام    رایب  محدبو    متوسط،  ا قرمزتک، گرد، صورتی ت

ت انتخاب  أآزمایشات  برای آزمایشات    گردید.  ییدی بعدی 

جدایه رنگبیوشیمیایی،  از  پس  شده  انتخاب  آمیزی  های 

محیط در  سیترات    TSI2  ،SIM3  ،MRVP4های  گرم،  و 

شدند.   داده  جدایه  کشت  نهایت  که  در  منفی  گرم  های 

در   اسید/اسید  ها عبارت بودند ازهای بیوشیمیایی آنتست 

TSIی ایندول، بدون ایجاد هیدروژن سولفید،  ، تولید کننده

منفی و فاقد  -VP  مثبت،-SIM  ،MRدر    دارا یا فاقد حرکت

باکتری   عنوان  به  ت  اشرشیاکلیسیتراتاز،  قرار أمورد  یید 

 گرفتند. 

آنتی      این بررسی حساسیت  نسبت  ها  بیوتیکی جدایهدر 

دستهآنتی  9به   شامل  بیوتیک  بتاالکتام  سیلین،  آمپیی 

سفتریاکسونآموکسی سفکسیم،  سفالکسین،  ،  سیلین، 

و  سفتازیدیم  اسید،  کالوالنیک  سفوتاکسیم  سفوتاکسیم، 

برای    مورد بررسی قرار گرفت.    سفتازیدیم کالوالنیک اسید

این منظور ابتدا باکتری مورد نظر در محیط کشت نوترینت  

بعد از رشد باکتری و ایجاد کدورت    براث کشت داده شد.  

ب فارلند،  مک  نیم  سوسپانسیون  کدورت    ی وسیلهه  معادل 

سوآب استریل از محیط نوترینت براث برداشت شد و به 

مولرهینتون   کشت داده شد.   5آگار  روش چمنی در محیط 

، )شرکت پادتن طب، ایران(  بیوتیکیهای آنتیسپس دیسک

به    ی وسیلهه  ب شعله،  مجاورت  در  و  استریل  پنس  یک 

پلیت،    یمتر از یکدیگر و دیوارهسانتی   2/ 5تقریبی    یفاصله

شدند.   داده  قرار  محیط  انکوباتور  پلیت   روی  در    37ها 

بعد از   ساعت قرار گرفتند.    24گراد به مدت  سانتی  یدرجه

اطراف  در  باکتری  رشد  عدم  ناحیه  قطر  مدت،  این  طی 

گیری  بیوتیکی فوق با کمک کولیس اندازههای آنتیدیسک

CLSI  6(2018  )نتایج با استانداردهای ارائه شده در    شد.  

گرفت  قرار  مقایسه  می  .(CLSI, 2018)   مورد  در که  توان 

Table 2 .مشاهده نمود 

  DNAاستخراج    ابتدا  جهت انجام آزمایشات مولکولی،    

کلنی تازه به      به کمک روش جوشاندن صورت پذیرفت.

دست آمده از کشت، با کمک سر سمپلر استریل از سطح  

آگار برتانی  لوریا  جامد  درشد  برداشت    محیط   300  و 

های یک و  میکرولیتر آب مقطر تعبیه شده در میکروتیوب

ها در دستگاه  سپس میکروتیوب  لیتری حل گردید.  نیم میلی

بالک  زمان    هیتینگ  به مدت  آلمان(    15ا  ت  10)اپندورف، 

  -20ها در فریزر  سپس میکروتیوب  دقیقه، قرار داده شد.  

مدت  سانتی  یدرجه به  گردید  5گراد  سرد    .دقیقه 

دور در    13000سرعت  با    دو دقیقه  به مدت  هامیکروتیوب

از میکرولیتر    200میزان  در نهایت  و    ندشد  دقیقه سانتریفیوژ

  یک و   برداشت و به میکروتیوب )سوپرناتانت(  روی مایع  

میلی انجام  جدید  استریل    لیترینیم  برای  و  گردید  منتقل 

   نگهداری شد. ور( فریز) -ºC20 مراحل بعدی در دمای
 

 
1- Merck 

2- Triple sugar iron agar 

3- Sulfide indole motility 

4- Methyl red voges-proskauer test 

5- Mueller hinton agar 

6- Cclincal laboratory standard institute 
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Table 1: standards for antimicrobial susceptibility testing for the antibiotics of this study (CLSI 2018) 
Antimicrobial agent Abbreviation Susceptible (mm) Intermediate (mm) Resistant (mm) 

Ampicillin AM 17 ≥ 14-16 ≥13 
Amoxicillin-clavulanate AMC 18 ≥ 14-17 ≥13 

Cephalexin CL 15 ≥ - ≥14 
Cefixime CFM 19 ≥ 16-18 ≥15 

Ceftriaxone CRO 23 ≥ 20-22 ≥19 
Cefotaxime CTX 26 ≥ 23-25 ≥22 

Cefotaxime-clavulanate CTC 
A ≥ 5-mm increase in zone diameter for cefotaxime-clavulanate 

vs the zone diameter of cefotaxime = ESBL 
Ceftazidime CAZ 21 ≥ 18-20 ≥17 

Ceftazidime-clavulanate CZA 
A ≥ 5-mm increase in zone diameter for ceftazidime-clavulanate 

vs the zone diameter of ceftazidime = ESBL 
 

از   TEMbla  ،SHVbla  ،M-CTX blaهای  ژنجهت شناسایی      

  با استفاده از پرایمرهای اختصاصی   PCRروش سیمپلکس  

Table 2     .حجم واکنش    استفاده گردیدPCR،  25    میکرولیتر

شامل  آن  اجزای  حجم  و  غلظت  و  میکروموالر    0/ 2  بود 

غلظت  DNA  میکرولیتر  3  پرایمر، )با  آماده  مسترمیکس   ،

و  x1نهایی   مقطر(  بود.    آب  واکنش  حجم   DNA  از  تا 

شده به    700603  کلبسیالاستاندارد  ی  سویه  یاستخراج 

ژن   مثبت  کنترل  سویه  M-CTXblaو    SHVblaعنوان  ی  و 

ژن    35218  اشرشیاکلیدارد  استان مثبت  کنترل  عنوان  به 

TEMbla  از آب مقطر به عنوان کنترل منفی   گردید.    استفاده

 استفاده گردید. 

 
Table 2: The primers used to identify blaTEM, blaSHV and bla CTX-M genes 

 (Roschanski et al. 2014) 
Size (bp) Sequence Primer Target 

963 
5′-GCGGAACCCCTATTTG-3′ TEM-F 

blaTEM 
5′-ACCAATGCTTAATCAGTGAG-3′ TEM-R 

795 
5′-TTATCTCCCTGTTAGCCACC-3′ SHV-F 

blaSHV 
5′-GATTTGCTGATTTCGCTCGG-3′ SHV-R 

585 
5′-CGATGTGCAGTACCAGTAA-3′ CTX-M-F 

blaCTX-M 
5′-TTAGTGACCAGAATCAGCGG-3′ CTX-M-R 

 

گراد برای سانتی  ی درجه  95ی دمایی عبارت بود از  برنامه      

که این دما بر اساس دستورالعمل شرکت سازنده دقیقه )  15

مراز هات استارت پلی   DNAسازی آنزیم تگ  به منظور فعال 

گراد سانتی  ی درجه   95سیکل شامل    35(،  باشدضروری می 

 SHVblaثانیه( برای    30گراد ) سانتی  ی درجه   50ثانیه،    30برای  

CTXbla-  ثانیه( برای   30گراد ) سانتی  یدرجه   60و    TEMbla  و 

M    نهایت برای  سانتی  ی درجه  72در  از   1گراد  دقیقه، پس 

دقیقه به عنوان   10گراد برای  سانتی   ی درجه  72ها  اتمام سیکل 

شد.  مرحله  گرفته  نظر  در  نهایی  گسترش  نهایت   ی  در 

گردیدند.   PCRمحصوالت   ها 1آمپلیکون   الکتروفورز 

 
 

 1/ 5ز  وژل آگار در  ،  ( PCRهای حاصل از واکنش  فرآورده ) 

 1000گردید و توسط دستگاه ژل داک    الکتروفورزدرصد  

  . برداری به عمل آمد عکس آگاروز  از ژل    نمایان شد و 

 

 نتایج 

 گوسفند  س أر  67  بیوتیکیآنتی  حساسیت   مطالعه  این  در    

  بیوتیک آنتی  9به    نسبت   کرمان   یمنطقه  در  سالم  ظاهر  به

 سفکسیم،  سفالکسین،  سیلین،آموکسی   سیلین،آمپی  شامل 

 اسید،  کالوالنیک  سفوتاکسیم  سفوتاکسیم،  سفتریاکسون،

1- Amplicone   
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بر    .  گردید  تعیین  اسید  کالوالنیک  سفتازیدیم  و  سفتازیدیم

ها به حداقل  درصد نمونه  90های مطالعه بیش از  یافتهاساس  

   (. Table 3 and Fig 1)بیوتیک مقاومت نشان دادند  سه آنتی

آنتیفراوان علیه  مقاومت  الگوی  ، CAZها،  بیوتیکترین 

CTX  ،CRO  ،AMC  ،AM  ،CFM    وCL    عدد    15با فراوانی

 .(Table 4) بود
 

Table 3: Number and percentage of susceptible, intermediate and resistant isolates 

 to studied antibiotics among 67 sheep 
Antimicrobial agent Susceptible (%) Intermediate (%) Resistant (%) 

Ampicillin 8 (12) 19 (28.3) 40 (59.7) 
Amoxicillin-clavulanate 6 (9) 13 (19.4) 48 (71.6) 

Cephalexin 1 (1.5) 0 (0) 66 (98.5) 
Cefixime 27 (40.3) 5 (7.5) 35 (52.2) 

Ceftriaxone 20 (29.8) 19 (28.2) 28 (42) 
Cefotaxime 0 (0) 1 (1.5) 66 (98.5) 
Ceftazidime 2 (3) 0 (0) 65 (97) 

ESBL 5 (7.4) 
 

 
Figure 1: Prevalence of susceptible, intermediate and resistant isolates to studied  

antibiotics among 67 sheep 
 

Table 4: antibiotic resistance patterns of ovine isolates 
Order Resistance pattern No. 

1 CAZ, CTX, CRO, AMC, AM, CFM, CL, NFX 6 

2 CAZ, CTX, CRO, AMC, AM, CFM, CL 15 

3 CAZ, CTX, CRO, AMC, AM, CL, NFX 1 

4 CAZ, CTX, CRO, AMC, CFM, CL 1 

5 CTX, CRO, AMC, AM, CFM, CL 1 

6 CAZ, CTX, AMC, AM, CFM, CL 7 

7 CAZ, CTX, AMC, AM, CL, NFX 3 

8 CAZ, CTX, AMC, CFM, CL 2 

9 CAZ, CTX, CRO, AMC, CL 1 

10 CAZ, CTX, AMC, AM, CL 3 

11 CAZ, CTX, CRO, CL, NFX 1 

12 CAZ, CTX, AMC, CL 5 

13 CAZ, CTX, CFM, CL 1 

14 CAZ, CTX, CRO, CL 1 

15 CRO, AMC, AM, CL 1 

16 CAZ, CTX, AM, CL 1 

17 CAZ, CTX, CL 14 

18 Without resistance pattern 3 

Total 67 
 

0

20

40

60

80

100

120

NFX AM AMC CL CFM CRO CTX CAZ

Susceptible

Intermediat
e



 در میان . . .  M-CTXbla و TEMbla ،SHVblaهای بررسی حضور ژن

 21     1399 زمستان،  4دامپزشكي ایران، دوره شانزدهم، شماره  نشریه

سویه  در       ی تولیدکننده  اشرشیاکلی  هایمیان 

های به دست آمده از  الطیف در نمونهبتاالکتامازهای وسیع

ژن  ،گوسفند به    TEMbla  ،SHVbla  ،M-CTXblaهای  فراوانی 

نمونه   پنج  برابر  نمونه  درصد(  7/ 4)ترتیب  یک   ،(5 /1 

  (.Fig 3 and 4) بوددرصد( و صفر 

 

 
Figure 2: Deection of blaTEM gene; M: Marker 

(100 bp), 1: Positive control (963 bp), 2: Negative 

control, 3-7: Positive samples. 

 

 
Figure 3: Deection of blaSHV gene; M: Marker (1 

Kbp), 1: Positive control (795 bp), 2: Negative 

control, 3: Negative sample, 4: Positive sample 

 

 

 بحث 

ی حاضر طبق نتایج حاصل از آزمون دیسک  در مطالعه    

بیش به  دیفیوژن،  مربوط  مقاومت  فراوانی  درصد  ترین 

درصد   98/ 5مقاومت علیه سفالکسین و سفوتاکسیم به میزان  

ترین درصد فراوانی درصد و کم  97و سفتازیدیم به میزان  

این در     درصد بود.   42مقاومت به سفتریاکسون به میزان  

بیش که  است  آنتیحالی  مقاومت  فراوانی  درصد  -ترین 

مربوط به    ،و همکاران   Pehlivanogluی  بیوتیکی در مطالعه

سیلین و سفتریاکسون به میزان  سفتازیدیم، سفوتاکسیم، آمپی

مطالعه  ( Pehlivanoglu et al, 2016) درصد  100 در  ی  و 

Balami   93/ 3مربوط به سفتریاکسون به میزان     ،و همکاران  

گوسفند    درصد در  97/ 7سیلین به میزان  درصد و آموکسی

 . (Balami et al, 2018)بود 

-درصد نمونه  7/ 6ی حاضر، میزان  های مطالعهطبق یافته    

الطیف ی بتاالکتامازهای وسیعتولید کننده  اشرشیاکلیای  ه

 Ramosی  این فراوانی در مطالعه  در گوسفند شناخته شد.  

-و در مطالعه  (Ramos et al, 2013)درصد    5/ 5و همکاران،  

همکاران،    Geser  ی )  8/ 6و  (  Geser et al, 2012درصد 

  میزان  Dastmalchi و  Aliasadiی گزارش شد.  در مطالعه

درصد گزارش    ESBLs  ،60های تولید کننده  فراوانی نمونه

که بسیار باالتر از    (Aliasadi, 2015 & Dastmalchi)شد  

-ها میهای ما است که ممکن است این تفاوتنتایج یافته

چون   دالیلی  به  مربوط  نمونهتواند  نوع  نوع  و  برداری 

. طبق مطالعات  ها در مطالعات مختلف باشدپراکنش نمونه

 دام  خوراک   عنوان  به  هابیوتیکآنتی  از  مکرر  گذشته، استفاده

افزایش  می  دامپزشکی  داروهای   و احتمالی  عامل  تواند 

سویه کنندهفراوان  تولید  باشد   ESBLsی  های 

(Adefarakan et al, 2014 احتمالی دلیل  شاید  بنابراین   ،)

ی ما، با مطالعه  Dastmalchiو    Aliasadiی  تناقض مطالعه

بیاستفاده آنتیی  از  بتاالکتام در منطقهبیوتیکرویه  ی های 

 تحت بررسی باشد.

-درصد( از نمونه  7/ 4ی حاضر در پنج نمونه )در مطالعه    

و در یک   TEMblaع گوسفند ژن  ای به دست آمده از مدفو ه

در مطالعه   وجود داشت.    SHVblaدرصد( ژن    1/ 5نمونه )

Geser    درصد(    8/ 6پنج نمونه )  ،2012و همکاران در سال

، چهار نمونه دارای ژن مقاومت  TEMblaدارای ژن مقاومت  

M-CTXbla    و یک نمونه دارای ژن مقاومتSHVbla    گزارش

های ما از نظر حضور یافته( که با  Geser et al, 2012شد )
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مقاومت  ژن است.   کامالً  SHVbla  و  TEMblaهای    منطبق 

Adefarakan    میزان همکاران،  ژن    3/ 1و  حضور  درصد 

CTXbla  (Adefarakan et al. 2014)  ،Aliasadi   و 

Dastmalchi      2015در سال    ، ایران  درصد ژن    27/ 2در 

مقاومت    18/ 2و    M-CTXblaمقاومت   ژن  و   TEMblaدرصد 

مقاومت    14/ 5 پروفایل   M -CTXbla /  TEMblaدرصد 

(Aliasadi & Dastmalchi, 2015  و  )Pehlivanoglu   و

درصد حضور ژن    100در ترکیه،    2016در سال  همکاران  

مقاومت    66/ 7و    M -CTXblaمقاومت  ژن  حضور  درصد 

TEMbla  (Pehlivanoglu et al. 2016  را در )های  میان نمونه

 به دست آمده از گوسفند در مطالعات خود گزارش کردند. 

مطالعه با  دلیل  ی حاضر هممطالعات فوق  ندارد و  خوانی 

های مقاومت و  احتمالی این تناقض عدم گسترش این ژن

ژن با  گسترش  متناسب  که  است  دیگری  مقاومت  های 

 بیوتیک در منطقه است. مصرف نوع آنتی

ی سطح باالیی از مقاومت مطالعه نشان دهنده  نتایج این    

باشد و گوسفند به طور  ها میبیوتیکی نسبت به بتاالکتامآنتی

سویه از  مهمی  بسیار  مخزن  آنتیبالقوه  به  مقاوم  -های 

می بیوتیک بررسی  مورد  از  های  میزبان  این  ویژه  به  باشد، 

تولیدکننده حیوانات  هستند.  جمله  انسان  برای  غذا  با    ی 

های  بیوتیک، باید سویهتوجه به اهمیت باالی مقاومت آنتی

زای مشترک بین میزبانان  های بیماریمقاوم را همانند باکتری

بنابراین همواره باید   مختلف از جمله انسان در نظر گرفت.  

های  هایی برای جلوگیری از گسترش این سویهبه دنبال راه

در مراکز تهیه و توزیع محصوالت دامی   مخصوصاً  باکتریایی

بود. کشتارگاه  می    به خصوص  پیشنهاد  که همچنین    شود 

سویه آنتیمقاومت  به  نسبت  گروهبیوتیکها  از  های  هایی 

-ی مقاومت نسبت به بتاالکتامهای کدکنندهدیگر و دیگر ژن

 و غیره بررسی شود.  ampC ،OXAblaها مانند 

 

 تشکر و قدردانی

باشد که با حمایت دانشگاه شهید باهنر کرمان  صفات میی عمومی، آقای امیر اسدآبادیادکتر  ی نامهاین مقاله حاصل پایان    

انجام شده است.  است، که در آزمایشگاه میکروب از همکاری    شناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید باهنر  بدین وسیله 

 شود. شناسی تشکر و قدردانی میدانشگاه شهید باهنر کرمان و پرسنل آزمایشگاه میکروب
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Abstract 
    The aim of this study was to the determination of prevalence of resistant Escherichia coli 

isolates to commonly used β-lactam antibiotics and some related resistance genes in sheep. 

Totally, 67 E. coli isolates from 67 healthy sheep were considered to determine resistance 

against 9 antibiotics belonging to commonly used beta-lactam antibiotics by disc diffusion 

method. Also, the presence of blaTEM, blaSHV and blaCTX-M genes was investigated by 

PCR. The results showed all isolates were resistant to at least one of the tested antibiotics. The 

high prevalence of resistant strains to cephalexin, cefotaxime and ceftazidime was 98.5%, 

98.5% and 97%, respectively. Also, 5 samples (7.4%) were positive for ESBLs producing E. 

coli. The results of this study indicated an increasing rate of resistance to commonly used β-

lactam antibiotics among sheep. Therefore, antibiotic prescription methods should be limited 

and prevention strategies should be considered against infections to avoid dissemination of 

antibiotic resistance in food-producing animals. 
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