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پاتوتایپینگ و ارزیابی الگوی مقاومت چندآنتی بیوتیکی 
دراشریشیاکلی های جدا شده از مراکز فروش گوشت مرغ شهرشیراز

bb

چكيد ه 

باکرتیارشيشيا كيل یکی از مهم ترین اعضاء خانواده انرتوباکرتیاسه محسوب شده و عامل کلی باسیلوز در پرندگان، و به دنبال آن ناراحتی 
از مراکز فروش  این پژوهش،  بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی و پاتوتایپینگ ارشیشیاکلی های  جدا شده  از  انسان است. هدف  گوارشی در 
گوشت مرغ در شهر شیراز بوده است. در اين مطالعه  مقطعي- توصيفي از كلوآك 183 مرغ عرضه شده در فروشگاه هاي گوشت مرغ، منونه 
گرفته شد. پس از تشخیص فنوتيپي، براي تاييد ژنوتیپی از پرامير 16S rRNAاستفاده شد. برای جدایه های  ارشيشيا كيل با استفاده از روش 
انتشار ديسك و بر اساس جداول استاندارد CLSI تست آنتي بيوگرام گذاشته شد. سپس با استفاده از آزمون PCR و پراميرهاي اختصايص 
ژن های ipaH ، aatA،LT ،eae ، stx  پاتوتايپ هاي مختلف از يكديگر جدا شدند. با استفاده از تست های فنوتیپی و ژنوتیپی، 100 منونه 
ارشيشياكيل )55%( جدا گرديد. فراوانی پاتوتایپ های EHEC ،EIEC ،ETEC ،EPEC و EAEC به ترتيب 34%، 26%، 23%، 10% و %7 
مشاهده شد. تست آنتي  بيوگرام جدايه  های ارشیشیاکلی نشان داد كه بيشرتين مقاومت آنتي  بيوتييك مربوط به ترتاسيكلني )83%( و كمرتين  
پاتوتايپ  الگوي مقاومت چندگانه نشان داد كه   به جنتامايسني )10%( بوده است. همچنني برريس  پاتوتایپ ها مربوط  مقاومت در متام 
انتقال پاتوتايپ  های مختلف ارشیشیاکلی از حیوانات  ETEC با 96% باالترين مقاومت چندگانه را داشته   است. نتایج این پژوهش موید 

مزرعه به انسان است. لذا تشخیص و درمان صحیح و به موقع می تواند از شیوع و گسرتش آن ها در سطح جامعه جلوگیری مناید.
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Escherichia coli is one of the most important members of the Enterobacteriaceae family and is a factor in causing 
generalized bacillosis in birds, followed by gastrointestinal upset in humans. The aim of this study was to investigate 
the antibiotic resistance and pathotyping of Escherichia coli isolated from chicken meat stores in Shiraz. In this cross-
sectional descriptive study, the rectum of 183 chickens offered in chicken meat shops was sampled. After phenotypic 
diagnosis, 16S rRNA specific primers were used for genotypic confirmation.  Antibiogram test was performed for 
Escherichia coli samples by using disk diffusion method based on CLSI standard tables.Then, with PCR test and 
using specific primers of eae, LT, aatA, ipaH, stx genes, different pathotypes were isolated from each other. Using 
phenotypic and genotypic tests, 100(55%)  Escherichia coli samples were isolated. The frequencies of isolated pa-
thotypes were EPEC (34%), ETEC (26%), EIEC (23%), EHEC (10%) and EAEC (7%), respectively. Antibiogram 
testing of Escherichia coli isolates showed that the highest antibiotic resistance was related to tetracycline (83%) and 
the lowest resistance in all pathotypes was related to gentamicin (10%). Also, the study of multiple resistance patterns 
showed that ETEC pathotype had the highest multiple drug resistance with 96%. The results of this study confirmed 
the transmission of various Escherichia coli pathotypes from farm animals to humans. Therefore, correct and timely 
diagnosis and treatment can prevent their spread in the community.
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مقدمه
و  اسپور  بدون  اختیاری،  يب هوازی  منفی،  گرم  باسیلی  ارشیشیاکلی 
متحرک است که جزء فلور طبیعی روده پستانداران و پرندگان محسوب 
جوجه های  در  باسیلوزیس  کلی  ایجاد  باعث  باکرتی  این   .)11( می شود 
باعث  حالت  شديدترين  در  و  شده  بوقلمون ها  و  ماکیان  گوشتی، 
میر در  و  از مرگ  تا %50   5 به طوريکه   .)20( ايجاد سپتی سمی  مي شود 
در  باال  ماندگاری  با  )22(. ارشیشیاکلی  است  بیامری  این  از  ناشی  طیور 
با مدفوع دفع شده ی پرندگان  رشایط نامساعد می تواند از طریق متاس 
سويه های   .)16( دهد  افزایش  را  بیامری  و  شود  منتقل  انسان ها  به 
مي شوند: تقسیم  پاتوتايپ   6 به  انسان  در  باکرتی  این  بیامری زای 

1- ارشیشیاکلی توكسيژنيک )ETEC(: پاتوتیپ های ETEC توسط پیلی به 
ابتدای روده ی باریک متصل می شوند و قابلیت تولید یک یا هر دو نوع 
انرتوتوکسین حساس به حرارت )LT( یا مقاوم به حرارت )ST( را دارند 
و  مهم ترین عامل ایجاد کننده ی اسهال عفونی در نوزادان و کودکان زیر 
5 سال و مسافران هستند )10(. 2- ارشیشیاکلی انرتوپاتوژنیک )EPEC( و            
3- ارشیشیاکلی با چسبندگی پراکنده )DAEC(: این پاتوتیپ ها با آسیب به 
اپی تلیوم روده ی کوچک میزبان به سلول هاي روده متصل مي شود و به 
واسطه ی ژن کروموزومی eae باعث ایجاد زخم هیستوپاتولوژیکی شده  

و باعث از دست رفنت آب و مرگ سلول می شود. این سویه عامل اسهال 
در کودکان در کشورهای در حال توسعه مي باشد )19(. 4- ارشیشیاکلی 
انرتواگريگيتيو )EAEC(: پاتوتیپ های EAEC دارای ژن های بیامری زایی 
در  كه  غشایی  است  پروتئین  یک  مولد  ژن  این  هستند.   aatA جمله  از 
ارشیشیاکلی   -5  .)14( است  رضوری  بیامری زا  پروتئین های  جابه جایی 
انرتوهموراژیک )EHEC(: مولد سم شیگا هستند به همین علت به آن ها 
شیگاتوکسین های  می گویند.  نیز   )STEC( شیگا  سم  مولد  ارشیشیاکلی 
ارشیشیاکلیاز دو ژن Stx1 و Stx2 منشاء مي گريند و در بیامری زایی باکرتی 
و  آب  آلودگی  از  ناشی  اسهال  عوامل  از  پاتوتيپ  این  تاثري گذار هستند. 
ارشیشیاکلی   -6  .)7( می باشد  یافته  توسعه  کشور های  در  غذایی  مواد 
مهاجم روده ای )EIEC(: از نظر خصوصیات ظاهری و بیامری زایی شبیه 
شیگال هستند و باعث ایجاد اسهال شبه شیگالیی می شوند. ژن ipaH یا 
آنتی ژن تهاجمی پالسمیدی تنها برروی کروموزوم و پالسمید بيامري زايي 
سویه های EIEC قرار گرفته و در شناسایی این سویه اختصاصی هستند 
)6(. براي درمان بيامري های ناشی از ارشیشیاکلی در پرندگان و انسان ها 
انروفلوکساسین،  ترتاسایکلین،  کلرامفنیکل،  نظیر  آنتی بيوتيك هایی  از 
جنتامایسین، اسرتپتومایسین، آمپي سلین و سولفانامید ها استفاده می شود 
)5(. اما استفاده از آنتی بيوتيك ها خالی از اشکال نیست و احتامل بروز 
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سويه هایی با مقاومت چند گانه (Multidrug resistance or MDR) و انتقال 
این  از  هدف   .)13( می دهد  افزایش  را  آنتي بیوتیکی  مقاومت  ژن های 
مطالعه بررسی فراوانی انتقال پاتوتيپ های ارشیشیاکلی از طریق عرضه ی 
طیور گوشتی و برريس الگوهای مقاومت چند آنتي بیوتیکی بوده است.

مواد و روش ها
منونه برداری

در  یک مطالعه مقطعی- توصیفی )خرداد تا شهريور ماه 1398(، از كلوآك183 
الشه ی مرغ هاي بسته بندي شده ي موجود در 7 مرکز فروش گوشت مرغ 
شهر شیراز به طور کامال تصادفی، به وسیله ی سواپ اسرتیل منونه گرفته شد.

جداسازی ارشیشیاکلی
جداسازی،  شانس  بردن  باال  و  باکرتی  تعداد  در  افزایش  منظور  به 
رشکت  )ساخت  براث  نوترینت  محیط  در  شده  جمع آوری  منونه های 
سانتی گراد  درجه   37 دمای  در  یک شب  مدت  به  و  آملان( کشت  مرک 
منونه ها  ارشیشیاکلی،  حضور  بررسی  برای  سپس  شدند.  گرم خانه گذاری 
بر روی محیط ائوزین متیلن بلو )ساخت رشکت مرک آملان(  کشت داده 
شدند. پس از 24 ساعت گرمخانه گذاری  در دمای 37 درجه سانتی گراد، 

کلنی های دارای جالی فلزی و مشکوک به ارشیشیاکلی  جداسازی شدند.

بررسی فنوتیپی
 TSI, Citrate, های  آزمون  اساس  بر  ارشيشياكيل  باکرتی  گونه  و  جنس 
SIM, Urea, MR, VP, LD, OD )ساخت رشکت مرک آملان( مورد تایید 

قرار گرفت )5(.

استخراج DNA باکرتی
 l μ به  جدایه  هر  ساعته   24 کشت  محیط  از  کلنی  سه  تا  دو  تعداد  
 100 ماری  بن  در  ورتکس،  از  پس  و  اضافه  اسرتیل  مقطر  آب   200
به مدت  سپس  شد.  داده  قرار   10  min مدت  به  سانتی گراد  درجه 
محتوی  که  فازرویی  بعد  سانرتیفیوژو   12000  g دور  با  دقیقه   5  min
 DNA خلوص  درجه  تأیید  از  پس  گرديد.  جمع آوری  بود   DNA
دمای  در  منونه ها  آملان(،   Peqlab )رشكت  نانودراپ  دستگاه  بوسيله 
.)1,7( شدند  نگهداری   PCR آزمون  انجام  برای  سانتی گراد  درجه   4

)PCR( واکنش زنجیره ای پلیمراز
منونه های  گونه  و  جنس  تایید  برای  فنوتیپی،  تست های  انجام  از  پس 

جدول 1 - پرایمرها و برنامه دمایی مورد استفاده.

طول قطعهتعداد چرخهگسرتش نهاییگسرتشاتصالوارسشتوارسشت اولیهپراميرژن

 16S

rRNA

΄5 AGAGTTTGATCCTGGCTCAG3΄

΄5 CTTGTGCGGGCCCCCGTCAATTC3΄
min3  ، 94 °cSec40 ،94 °cSec30  ، 55 °cmin1 ،72 °cmin10،72°c30bp932

eae
΄5 CTGAACGGCGATTACGCGAA3΄

΄5 CCAGACGATACGATGCAG3΄
min5  ،95 °cSec40 ،95 °cmin3  ، 58 °cmin2 ،72 °cmin7 ،72 °c40bp917

Stx
΄5 GAGCGAAATAATTTATATGTG3΄

'5 TGATGATGGCAATTCAGTAT3΄
min5  ، 95 °cmin1  ،95 °cmin1  ، 50 °cmin1 ،72 °cmin7 ،72 °c40bp518

elt
΄5 GGCGACAGATTATACCGTGC3΄

΄5 CGGTCTCTATATTCCCTGTT3΄
min5  ، 95 °cSec45 ،95 °cmin1  ، 50 °cmin1 ،72 °cmin7 ،72 °c40bp440

aatA
΄5 CTGGCGAAAGACTGTATCAT3΄

΄5 AAATGTATAGAAATCCGCTGTT3΄
min2  ، 95 °cSec50 ،94 °cSec90  ، 57 °cSec90،72 °cmin10،72°c35bp630

ipaH
΄5 GAAAACCCCCTGGTCCATCAGG3΄

΄5 GCCGGTCAGCCACCCTCTGAGAGTAC3΄
Sec30  ، 98 °cSec10 ،98 °cmin1  ،62/5 °cSec90،72 °cmin10،72°c35bp437
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اپندورف  )رشكت   Simple PCR از  پاتوتايپينگ،  نيز  و  شده  جمع آوری 
آملان( به حجم نهایی μl 12/5 شامل:μ 6/25 مسرتميكس رشکت سیناژن 
،lμ 1/25 از هر کدام از پرایمرها به غلظت μl، 10 pmol 1 از DNA الگو 
پرامير از  به همني منظور  استفاده گرديد.  اسرتیل  2/75 آب مقطر   μl  و 

16S rRNA و از سویه استاندارد ATCC:25922 جهت تعيني جنس باكرتي 
و از پرایمرهاي اختصاصی و دستورالعمل دمایی جدول 1 جهت شناسايي 
پاتوتايپ ها استفاده شد. براي شناسايي پاتوتايپ هاي EPEC از ژن eae با 
تشکیل باند  ETEC ، bp917 از ژن elt با تشکیل باند EIEC ،440 bp از 
 bp630 با تشکیل باند aatA از ژن  EAEC ،437 bp با تشکیل باند ipaH ژن
و EHEC از ژن stx با تشکیل باند 521bpi-518 استفاده شد. در پایان، براي 
 ،bp100 از ماركر ،PCR الكرتوفورز و مشاهده باندهاي محصوالت واکنش
.)2،3،6،25( شد  استفاده   50  min مدت  به   95 ولتاژ  و   %1-2 آگارز  ژل 

تست حساسیت آنتی بیوتیکی
جداول  براساس  و  )کربی-بوئر(  دیسک  انتشار  روش  از  استفاده  با 
جدا  منونه های  آنتی بیوتیکی  حساسیت   ،CLSI  2018 استاندارد 
آزیرتومایسین،  سفپیم،  ترتاسیکلین،  آنتی بیوتیک های  به  نسبت  شده 
آموکسی سیلین،  کلرامفنیکل،  آمیکاسین،  سفوتاکسیم،  جنتامایسین، 
)رشکت  ایمی پنم  و  آمپی سیلین  سفتازیدیم،  سیپروفلوکساسین، 
.)8( شدند  ارزیابی  آنتی بیوتیکی  کالس   8 قالب  در  آزما(،  اندیشه 

آناليز آماري 
بدست  داده هاي  متام   Whonet 5.6 و   SPSS  20 نرم افزار  از  استفاده  با 

آمده مورد ارزيايب آماري قرار گرفتند.

نتایج
از 183 منونه جمع آوري شده از مراکز فروش گوشت مرغ در شهر شیراز، 

 bp 16با باندS rRNA پس از انجام تست هاي فنوتيپي و ژنوتيپي كه برمبناي
932  انجام شد )شكل1(، تعداد 100 جدايه ارشیشیاکلی جداسازي گرديد.

پس از انجام تست PCR )شكل1( ، نتايج بدست آمده نشان داد كه پاتوتايپ 
EPEG بيشرتين فراواين را در بني ساير پاتوتايپ ها داشته است )شكل 2(

طبق نتايج مندرج در شكل 3 بیشرتین میزان مقاومت آنتي بيوتييك نسبت به 
ترتاسایکلین )87%(،  و کمرتین میزان مقاومت به جنتامایسین )10%( بوده است.

پاتوتایپ  در  آنتی بیوتیک   12 هر  به  همزمان  مقاومت  درصد  باالترين 
  EHEC  )%10( پاتوتایپ  در  مقاومت  درصد  کمرتین  و   EAEC  )%29(
دیده شد. سويه هايي كه به بيش از سه كالس آنتي بيوتييك مقاومت نشان 
 )MDR( چندگانه  آنتی بیوتیکی  مقاومت  داراي   سويه هاي  جزء  دهند، 
قالب هشت  در  آنتي بيوتيك   12 از  پژوهش  اين  در  مي شوند.  محسوب 
مقاوم  سويه هاي  آناليز  از  پس  است.  شده  استفاده  آنتي بيوتييك  كالس 
مشخص گرديد كه، 93% جدايه هاي ارشيشياكيل جز گروه MDR بوده اند. 
به   MDR و کمرتین درصد  بیشرتین  پاتوتيپ ها،  تفكيك  از  همچنني پس 
 ،EHEC )%90( ، EPEG )%91( ،ETEC )%96( ترتیب مربوط به تايپ های
)%86( EAEC و )EIEC )%83 بوده است. هامنگونه كه در جدول 2 ديده 
مي شود الگوي مقاومت آنتي بيوتييك در بني جدايه هاي ارشيشياكيل بسيار 
متنوع بوده است. بطور مثال، 14 سويه به 11 آنتي بيوتيك مقاومت نشان 
داده اند. ويل مقاومت به 11 آنتي بيوتيك با شش الگوي متفاوت رخ داده 
است و همني موضوع مي تواند روند درمان عفونت هاي طيور را با مشكل 

روبرو كند.

بحث
به  همواره  ما  پیرامون  محیط  در  گسرتده  حضور  با  مختلف  پرندگان 
 .)3( مي شوند  شناخته  بيامري زا  عوامل  پخش  در  مهم  عامل  یک  عنوان 
از  غذایی  مواد  در  بیامری زا  عوامل  مهم ترین  از  ارشیشیاکلییکی  باکرتی 
آنتي بیوتیکی  مقاومت  مطالعه  این  در   .)17( است  طیور  گوشت  جمله 
بر  ژنوتیپی  و  فنوتیپی  هاي  روش  به  ترتيب  به  پاتوتایپینگ  و  چندگانه 
روی 100 باكرتي ارشیشیاکلی جدا شده از كلوآك الشه هاي مرغ انجام شد. 

 : C ،ماركر : M . شكل1- تصوير الكرتوفورز ژل آگاروز مربوط به تايپينگ جدايه هاي ارشيشياكيل

.EHEC :6 ، EAEG :5 ، EIEC :4 ، EPEG :3 ، ETEC :2 ، 16S rRNA :1 ، شكل 2 - درصد فراواين پاتوتيپ هاي جدا شده.كنرتل مثبت

پاتوتایپینگ و ارزیابی الگوی مقاومت  ...
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منونه  روی100  بر  مطالعه  با   1396 سال  در  همکاران  و  اسدي 
که  منودند  مشخص  ژنوتیپی  و  فنوتیپی  روش  به  شرتمرغ  مدفوع 
مطالعه  در   .)4( بوده است  ارشيشياكيل  به  مربوط  جدایه ها   %4
ارشیشیاکلی  مورد   100  )%55( شده،  گرفته  منونه   183 از  حارض 
است. بوده  برخوردار  باالتری  درصد  از  مراتب  به  که  گردید  جدا 

سويه های  که  است  انرتوباکرتیاسه  خانواده  عضو  مهم ترین  ارشیشیاکلی 
یافته های  و  بیامری زایی  مشخصات  طبق  بر  باکرتی  این  بيامري زای 
در   .)1( مي شوند  تقسیم  گروه  شش  به  انسان  در  اپیدمیولوژیک 
به  ارشیشیاکلی  باکرتی  مختلف  پاتوتايپ های  رو  پیش  مطالعه ی 
و   EHEC  )%10( و   EIEC  )%23(  ،ETEC  )%26(  ،EPEC  )%34(  ترتیب 
زیاد  فراوانی  و  پراکندگی  از  نشان  که  شد  داده  تشخیص   EAEC)%7(
نژادهای ارشیشیاکلی دارد. ميشل و همکاران در سال 2014 با استفاده از 
 EPEC روش های ژنوتیپی توانستند با منونه گريي از 124 مرغ، 77 مورد
و 47 مورد ETEC جداسازی کنند )22(. در سال 2016  منته و همکاران 
را  ارشیشیاکلی  )74%( 49 سویه  پرندگان،  از  بین 66 منونه جدا شده  از 
جداسازی منودند که )56%( 37 مورد آن به دلیل داشنت ژن stx، پاتوتایپ 
همکاران  و  كانگ  دیگر  مطالعه ای  در   .)20( شد  داده  تشخیص   EHEC
کمک  به  و   elt و   stx اختصاصی  ژن های  از  استفاده  با   2005 سال  در 
 101 پرندگان،  از  شده  گرفته  منونه   163 میان  از  توانستند   PCR روش 

در سال  و همکاران  )15(. محمد  منایند  را جداسازی  سویه ارشیشیاکلی 
2017 با استفاده از ژن های اختصاصی eae، stx، elt و ipaH توانستند 92 
سویه ی APEC را از 36 جوجه گوشتی جداسازی کنند )23(. در آزمایش 
حارض نیز با استفاده از ژن هاي  eae،stx ،elt ،aatA ،ipaH و به كارگريي 
روش PCR دقت و رسعت تفكيك به طرز چشمگريي افزايش پيدا منود.

به منظور کنرتل عوارض بیامری و تلفات ناشی از آن، آنتی بيوتيك های 
یکی  آنتي بيوتيك ها  با  درمان  مي رود.  کار  به  طیور  در صنعت  مختلفی 
باسیلوزیس  کلی  از  ناشی  تلفات  و  بروز  میزان  کاهش  در  مهم  ابزار  از 
دارد.  پی  در  را  مرضراتی  نیز  آنتی بیوتیک  از  استفاده  اما  می باشد. 
آنتي بیوتیکی چندگانه  مقاومت  بروز  باعث  بی رویه  استفاده ی  و  تجویز 
 .)22( است  شده  ارشیشیاکلی  سویه های  در  بخصوص  باكرتي ها  در 
 150 روی  بر  مطالعه  با   1388 سال  در  عيل نژاد  و  حقيقي خوشخو 
روش  از  استفاده  با  گوشتی  جوجه های  از  شده  جدا  ارشیشیاکلی  منونه 
به  شده  جدا  ارشیشیاکلی های   %80 از  بیش  که  دریافتند  دیسک  انتشار 
و  ائروفلوکساسین  متوپریم،  سولفادیازین+تری  ترتاسایکلین،  کلیستین، 
مطالعات  با  حارض  مطالعه  اند)17(.  داشته  مقاومت  سیپروفلوکساسین 
میزان  بیشرتین  که  به طوری  دارد  حقيقي خوشخو و عيل نژاد همخوانی 
مقاومت به آنتي بیوتیک ترتاسایکلین )87%( و کمرتین میزان مقاومت به 
جنتامایسین )10%( بدست آمد. بررسی پاتوتيپ های مختلف نشان داد که 

شكل 3 - درصد فراواين مقاومت و حساسيت آنتي بيوتييك در بني جدايه هايارشيشياكيل.
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جدول 2 - تنوع الگوي مقاومت چندآنتي بيوتييك در بني جدايه هاي ارشيشياكيل.

درصد كل جدايه هاي مقاومتعداد جدايه هاي مقاوم به آنتي بيوتيكتعداد آنتي بيوتيكآنتي بيوتيك

Imi, Ampi, Cefta, Cipro, Amo, Cholo, Ami , Cefo, Genta, Cefe, Azi, Tetra1214%14

Imi, Ampi, Cefta, Cipro, Amo, Cholo, Ami , Cefo, Cefe, Azi, Tetra

Ampi, Cefta, Cipro, Amo, Cholo, Ami , Cefo, Genta, Cefe, Azi, Tetra

Imi, Cefta, Cipro, Amo, Cholo, Ami , Cefo, Genta, Cefe, Azi, Tetra

Imi, Ampi, Cefta, Amo, Cholo, Ami , Cefo, Genta, Cefe, Azi, Tetra

Imi, Ampi, Cefta, Cipro, Cholo, Ami , Cefo, Genta, Cefe, Azi, Tetra

Imi, Ampi, Cefta, Cipro, Amo, Cholo, Cefo, Genta, Cefe, Azi, Tetra

11

6

2

1

1

3

1

%14

Imi, Ampi, Cefta, Cipro, Amo, Cholo, Ami , Cefo, Azi, Tetra

Imi, Ampi, Cefta, Cipro, Cholo, Ami , Cefo, Cefe, Azi, Tetra

Cefta, Cipro, Amo, Cholo, Ami , Cefo, Genta, Cefe, Azi, Tetra

Imi, Ampi, Cefta, Cipro, Amo, Cefo, Genta, Cefe, Azi, Tetra

Ampi, Cefta, Cipro, Amo, Cholo, Ami , Cefo, Cefe, Azi, Tetra

Imi, Ampi, Cefta, Cipro, Amo, Cholo, Cefo, Cefe, Azi, Tetra

Ampi, Cefta, Cipro, Amo, Cholo, Ami , Cefo, Genta, Cefe, Tetra

Imi, Ampi, Cefta, Amo, Cholo, Ami , Cefo, Cefe, Azi, Tetra

10

1

1

1

1

4

1

1

1

%11

Ampi, Cefta, Cipro, Cholo, Ami , Cefo, Cefe, Azi, Tetra

Ampi, Cefta, Cipro, Amo, Cholo, Ami , Cefo, Cefe, Tetra

Ampi, Cefta, Cipro, Cholo, Ami , Genta, Cefe, Azi, Tetra

Ampi, Cipro, Amo, Cholo, Ami , Cefo, Genta, Azi, Tetra

Imi, Ampi, Cefta, Cipro, Amo, Cefo, Cefe, Azi, Tetra

Ampi, Cefta, Amo, Cholo, Ami , Cefo, Cefe, Azi, Tetra

Imi, Ampi, Amo, Cholo, Ami , Cefo, Genta, Azi, Tetra

Ampi, Cipro, Amo, Cholo, Ami , Cefo, Cefe, Azi, Tetra

9

2

2

1

1

5

1

1

1

%14

Ampi, Cefta, Cipro, Cholo, Ami , Cefo, Cefe, Tetra

Imi, Cipro, Amo, Cholo, Ami , Cefo, Azi, Tetra

Imi, Cefta, Cipro, Cholo, Ami , Cefo, Azi, Tetra

Imi, Ampi, Cipro, Cholo, Cefo, Cefe, Azi, Tetra

Imi, Cipro, Cholo, Ami , Cefo, Cefe, Azi, Tetra

Ampi, Cefta,  Amo, Cholo, Cefo, Genta, Cefe, Tetra

 Ampi, Cefta, Cipro, Amo, Cholo, Cefo, Cefe, Tetra

Ampi, Cefta, Cipro, Amo, Cefo, Cefe, Azi, Tetra

Imi, Cefta, Cipro, Amo, Cefo, Cefe, Azi, Tetra

Imi, Cefta, Amo, Ami , Cefo, Cefe, Azi, Tetra

Ampi, Amo, Cholo, Ami , Cefo, Cefe, Azi, Tetra

Imi, Ampi, Cefta, Amo, Cefo, Cefe, Azi, Tetra

Imi, Cefta, Cipro, Amo, Cholo, Cefo, Azi, Tetra

8

1

1

1

1

1

1

1

2

5

1

1

1

1

%18
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ادامه جدول 2 - تنوع الگوي مقاومت چندآنتي بيوتييك در بني جدايه هاي ارشيشياكيل.

 Imipenem=Imi , Ampicillin=Ampi , Ceftazidime=Cefta , Ciproloxacin=Cipro , Amoxicillin=Amo , Choloramphenicol=Cholo , Amikacin=Ami , Cefotaxime=Cefo ,

Gentamicin=Genta , Cefepime=Cefe , Azitromycin=Azi , Tetracycline=Tetra

درصد كل جدايه هاي مقاومتعداد جدايه هاي مقاوم به آنتي بيوتيكتعداد آنتي بيوتيكآنتي بيوتيك

Imi, Cefta, Amo, Cefo, Cefe, Azi, Tetra

Ampi, Cefta, Amo, Cholo, Cefo, Cefe, Tetra

Imi, Ampi, Cefta, Cipro, Cefo, Azi, Tetra

Cefta, Cipro, Amo, Ami , Cefo, Cefe , Tetra

Imi, Cipro, Amo, Cefo, Cefe, Azi, Tetra

Ampi, Cipro, Cholo, Cefo, Cefe, Azi, Tetra

7

2

1

1

1

2

1

%8

Amo, Cefo, Genta, Cefe, Azi, Tetra

Ampi, Amo, Cefo, Cefe, Azi, Tetra
6

1

1
%2

Amo, Cefo, Cefe, Azi, Tetra

Imi, Cipro, Cefo, Azi, Tetra

Cefta, Cipro, Amo, Cefo, Cefe

Ampi, Cefta, Cipro, Amo, Cefo

Ampi, Cefta, Cipro, Cholo, Cefe

5

3

1

1

1

1

%7

Cefta, Cholo, Cefo, Cefe

Cefo, Cefe, Azi, Tetra

Cefta, Amo, Cefo, Cefe

Cefta, Cipro, Amo, Cholo

4

4

1

1

1

%7

Cholo, Azi, Tetra

Ampi, Cefta, Cefe
3

1

1
%2

Ampi, Cefta

Cefo, Cefe
2

1

2
%3

میزان مقاومت به سیپروفلوکساسین در EHEC به 100% نیز رسیده است.
از   %93 كه ،  گرديد  مشخص  آنتي بیوتیکی  مقاومت های  آناليز  از  پس 
و  بیشرتین  بوده اند.   MDR گروه  جز  مطالعه  مورد  ارشیشیاکلی ها 
مربوط  ترتیب  به  چندگانه  مقاومت  دارای  سويه های  درصد  کمرتین 
و  مهراين فر  پژوهش  در  بوده  است.   EIEC و   ETEC پاتوتيپ های  به 

 ،MDR همکاران در سال 1394 با بررسی 60 جدایه ارشیشیاکلی درصد
تا حدودی  نتایج مطالعه حارض  به  75% گزارش گردیده است )21(  که 
مطالعه  با  بنگالدش  در  و همکاران  2012 حسن  سال  در  است.  نزدیک 
بر روی 96 پرنده متوجه گردیدند که 22/7% ارشیشیاکلی های جدا شده 
جزء گروه MDR بوده اند )12(. همچنین دي جسوسو همکاران در سال 
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در  که  منودند  جدا  ارشیشیاکلی  سویه   353 تعداد  پرنده   112 از   2013
بین آنها 43سویه، جزء گروه MDR بودند )9(. با توجه به اینکه 93% از 
سويه های مورد مطالعه ی این تحقیق جزء گروه MDR بوده اند مي توان 
سال های  طی  در  دارو  بی رویه  مرصف  اثر  در  که  کرد  استنباط  چنین 
پیدا كرده است. افزایش  اخیر مقاومت آنتي بیوتیکی به طرز چشمگیری 

نتيجه گريي كيل
ايجاد  عفونت هاي  درمان  در  عمده  مشكالت  از  ييك  که  آن جایی  از 
به  نسبت  باكرتي  اين  مقاومت  ارشيشياكيل،  تايپ های  توسط  شده 
مزارع  از  معموالً  مقاوم  نيزسويه هاي  و  است  مختلف  آنتي بيوتيك هاي 
معادل  كه  ارشیشیاکلی  سویه   100 مي شوند، جداسازي  منتقل  انسان  به 
مي تواند  بوده  است،  تحقيق  اين  در  شده  جمع آوري  منونه هاي   %55
لذا  باشد.  درمان  به  مقاوم  روده اي  عفونت  هاي  براي  خطري  زنگ 
انجام  دوره اي  بصورت  آنتي بيوتييك  مقاومت هاي  برريس  مي بايست 
مي بايست  شده  جدا سازي  پاتوتايپ هاي  تنوع  دليل  به  همچنني  شود. 
به دست مرصف كننده،  طيور  انتقال  سپس  و  كشتار  تا  پرورش  زمان  از 
احتاملی  بروز  میزان  تا  باشد  بهداشتی  قوی  نظارت  تحت  مراحل  متام 
عفونت های ناشی از پاتوتیپ های مختلف ارشيشياكيل به حداقل برسد.
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