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  کلی شیایاشری  هاجدایهدر   blaOXA و blaTEM، blaSHV هایشناسایی ژن

   Multiplex-PCRروشاستفاده از  باباسیلوز طیور از کلی آوری شدهجمع

 

 3، كیومرث امینی*2میترا صالحی ،1زهره مهرانی فر

 
 اسالمی، سیرجان، ایران.  دانشگاه آزادمیکروبیولوژی، واحد سیرجان،  ، گروهارشدآموخته کارشناسیدانش -0

 ایران. آزاد اسالمی، تهران، دانشگاهواحد تهران شمال،  ،شناسییار گروه میکروباستاد -2
 استادیار گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم پایه، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسالمی، ساوه، ایران. -7

 mitra_salehi_microbiology@yahoo.com*نویسنده مسئول مکاتبات: 
 (5/7/15پذیرش نهایی:  0/1/19)دریافت مقاله:     

 
 

 

 

 چکیده
یک تهدید اساسیی در   اشریشیا کلی( در ESBLsالطیف )های بتاالکتاماز وسیعواسطه تولید آنزیممقاومت ضدمیکروبی ایجاد شده به   

 اشریشیا کلیهای در جدایه blaOXAو  blaTEM ،blaSHVهای شود. مطالعه حاضر به شناسایی ژنباسیلوزیس ماکیان محسوب میکلی

طیور استان کرمان از  اشریشیا کلیجدایه  06 ،در مجموعپردازد. می MPCRباسیلوزیس طیور با استفاده از روش دست آمده از کلیبه

( اسیتررا   Cell culture, Tissues, Gram negative Bacteria and CSFسیناژن )-DNAسلولی با استفاده از کیت  DNAدست آمد. به

 (درصید  54جداییه )  54نشان داد کیه   CDTانجام شد. نتایج تست  TEMو  OXA، SHVهای چندگانه به منظور شناسایی ژن PCRو 

مثبیت بودنید.    bla aadaو  bla OXAهیای ترتیب برای ژنبه( درصد 0/19و  درصد 0/19جدایه  ) 91و  91 تعداد بودند. ESBLsمولد 

منفی  SHVو  TEMهای ها برای ژنکردند. تمام ایزولهرا حمل می aadaو  OXAهای زمان ژنطور هم( بهدرصد 0/99)جدایه  5تعداد 

 باشید، ولیی  میی  صرفه به و مقرون کاربردی بسیار روشی  ESBLs شناسایی برای دیفیوژن دیسک روشنتایج نشان داد، با اینکه بودند. 

تواند به صورت روزمره در آزمایشگاه تشریصی دامپزشکی برای شناسایی این مطالعه می در Multiplex-PCRشده روش جدید طراحی

 کار رود.( بهESBLsانتروباکتریاسه مولد بتاالکتاماز وسیع الطیف )
 

  .باسیلوزیسکلی، Multiplex-PCR، کلی اشریشیا، الطیفبتاالکتاماز وسیعهای ژن: هاکلید واژه

 

 

 

 مقدمه
 اعضیا  یکیی ا   ( Escherichia coli) کلی اشریشیا    

ها  انتهایی روده پسیتانررا  و  قسمت در میکروبی فلور

  ایی  بیاکتر    هاجرایه اکثر .شودمی محسوبپرنرگا  

هییا     در تیپبرخییی ا  وییرو امییا ، ا نیسییت ریمییار ب

کیسیه  عفونیت   ،ویمی ی نظیر ویتتی یهاپرنرگا  بیمار 
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التهیاب ششیا     ،تورم مجیرا  تمی    صفاق،تورم   رده،

 ها  هواییو تورم کیسه  بسه کف پا، تورم ناف، مفاصل

-کلیی را در مجمیو   هیا  . ایی  بیمیار   ک  رمیایجاد  را

اییی  . (Lutful Kabir, 2010) نام ییرمییی یسباویییلو 

امیا   ،ک یر ها  گوشتی برو  میی بیمار  بیشتر در جوجه

. ومی شونروتتی دچارممک  اوت  هاماکیا  و بوقلمو 

در  یسباویییلو ت کلیییحالییتییری  شییریر وییمیتیوییت

ایی   . (Haider et al., 2004)  ییر شیمار میی  پرنرگا  به

، اوت شیاق میرفو ،   جملیه ا ق ممتلیف  وطیر  بهبیمار  

)تممیرا  ییا همیا  میادر بیه جوجیه( و        انتقال عمود 

ای  بیمار  تلفیا   ییاد  را در    شود.م تقل می گوارش

در نتیجییه ویی    و ک ییرایجییاد میییعت دامتییرور   صیی

 Caudry and) گیردد خسیارا  فیراوا  اقتدیاد  میی    

Stanisich, 1979) .   بییرا  جلییوگیر  ا  بییرو  چ ییی

کارگیر  بهتیری  شیرایپ پیرورش و رعاییت     هب بیمار 

معیارها  بهراشتی به م ظور به حراقل روانر   لیودگی  

در اشلی  حیا   درمیا     رغ ضرور  میی باشیر.   متم 

گیرد. مایعا  و پاد هرها صور  می عالئ  با اوتفاده ا 

تتراویایکلی ،  نظییر  ها  ممتلفی بیوتیکا   نتیهمچ ی  

جهیت جلیوگیر  ا  کیاه     هیا  کلرامف یکل و بتا کتیام 

 Linton) شوداوتفاده میباویلو یس ناشی ا  کلیتلفا  

et al., 1977).  بیوتیک به افزود   نتیدر وال ها  اخیر

، بی  ا  حیر و  شیر اصولیاوتفاده ها، شذایی دام  نجیره

  مقاوم هاجرایهها و   برو  بیوتیکخودورانه ا   نتی

 دامتزشکیدر را ها شره که مشکال  اواوی ا  میکروب

کیه معضیل   طیور  به ،انرو همچ ی  پزشکی ایجاد کرده

یی بیا مقاومیت   هیا جراییه ظهور اصلی در ای  خدوص 

. (Al-Jasser, 2006) باشییر( میییMDRچ ییر گانییه ) 

 هیا  برا  ویلول  پایی  ومیت قرر  دلیلها بهبتا کتام

 میکروبی قو ، ا  ضر اثر و گسترده اثر طیف یوکاریوتی،

 شیونر. محسیوب میی   بییوتیکی  نتی گروه تری پرمدرف

هایی هسیت ر کیه بیا هییررولیز هسیته      بتا کتاما ها  نزی 

-مرکز  حلقه بتا کتام و   شیرفعیال شیر  ایی   نتیی    

هیا   تیری  مکانیسی   یکیی ا  مهی   شیونر.  ها میکبیوتی

هیایی   نیزی  تولییر   هابیوتیکای   نتیمقاومت نس ت به 

( ESBLsالطیییف )ما هییا  ووییی تحییت ع ییوا  بتا کتا

 پالویمیرها  رو  عمیره  طیور  به عوامل ای  که باشرمی

 عوامل ای  گسترش در تسهیل امر و   ای  و دارنر قرار

 0891در ویال   .(Schwaber  et al., 2005) گیردد میی 

 4بیه   تیوالی  می واوییر   ها را بر اواس  م لر ای   نزی 

دارا  جایگیاه   Bب ر  نمود که نو  ( تقسی A-Dگروه )

 (MBLsمتالوبتا کتامیا  ) بوده و یک  (Zn+2) فعال رو 

همیا    Aنیو   . (0981مهیاجر  و همکیارا ،   ) باشرمی

جایگیاه فعیال    ( بیا ESBLالطییف ) بتا کتاما ها  ووی 

جایگاه ا ب( AmpC)هما  وفالووتوری ا   Cنو  ری  و وِ

هیا   وردوته  نیزی   SHVو  TEM. هست ر ری یوِ فعال

ESBLs (Extended spectrum beta-lactamase) ،می-

بتا کتامیا    م لیر و   ب ر  ا  ط قه A گروهدر باش ر که 

ب یر  بیوش قیرار دارنیر و ا      ا  ط قه b2و  be2کالس 

ییر در وکانس ییک ییا چ یر اوییر می ه در دو  نیزی       تغ

کیه تیا   ا  بیه گونیه   شونرها حاصل می، دیگر  نزی فوق

ا  گونیه  تحیت  008و  TEMا   گونیه تحیت  074ک و  

SHV   .تغیییرا   ایی  ا  وراور جها  گزارش شره انیر 

 ووبسیتراها   بیه  هیا  نیزی   دویته  ایی   گیرای   وی   

 چهیارم  و ویوم  نسل ها وفالووتوری  نظیر اختداصی

  گردنیر وفوتاکسی ، وفتریاکسو  و وفتا یری  می ویژههب

 ESBLsنیو    تیری  شای  .(0981مهاجر  و همکارا ، )

ژ   کییه باشییرمییی SHV نییو  ،کلی یکیییهییا  در نمونییه
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کرک  ره    پالومیر  بوده و ب ابرای  به راحتی در میا  

 ,Al-Tawfiq) دشوباکتریایی م تشر می ها جرایهوویه 

تووییپ پیتییو    0871در وییال  SHV-1اولییی  . (2006

ط ی   گیذار  شیر کیه    نیام  PIT-2کشف و تحت ع وا  

 ,Pitton) فیت رگقیرار   Aب ر  بیوش در کیالس   تقسی 

توویپ کالو نییک اوییر     SHVهیا   بتا کتاما . (1972

 ESBLاولیی    .رنشیو مهار نمیی  EDTAاما تووپ  ،مهار

ممتلفییی ا   باشییر و انییوا مییی TEM ،ش اوییایی شییره

هیا   جایی در تیوالی اوییر  هبا جاب TEMبتا کتاما  نو  

بیه ع یوا     TEM-1انیر.  وجود  میره هب TEM-1 می ه ا  

وویییله پالوییمیر در  هاولییی  بتا کتامییا  کییر شییره بیی  

هییا ا  ق یییل هییا بییود کییه وییایر بییاکتر  انتروباکتریاوییه

 نیز قادر بیه تولییر    هسیت ر.    پسودوموناس  ئروژی و ا

مولکیولی قیرار    Dدر کیالس   OXA کتاما ها  نیو   بتا

ها ویلی قادر به شیرفعال کرد  اگزا ولیل پ یگیرنر و می

 کلوگزاویلی  و اگزاویلی  هست ر کلوگزاویلی ،مان ر د 

(Duttaroy and Mehta, 2005) .  بییه طییور خالصییه

پیراک     متعرد حاکی ا  شییو    هامطالعا  و گزارش

قدی نقاط دنیا بیوده و موییر ییک    ای  نو  مقاومت در ا

هیرف ا  مطالعیه حاضیر     ،مشکل جهانی اوت. ب ابرای 

هیا   جراییه در  OXAو  TEM ،SHVهیا   ش اوایی ژ 

طییور بیا    یسباوییلو  دوت  مره ا  کلیهب کلی اشریشیا

 باشر.می  MPCRاوتفاده ا  روش

 

 هاموارد و روش
 آوری نمونه و ایزوالسیون باکتریعمج

و در طیول   میاه  01بیه میر     ،مطالعه تجربیدر ای     

بیا  )ماکییا (  مرفو  طیور ا  نمونه  01تعراد  0989وال 

ا  دانشییکره  یسباویییلو عالییی  مشییکو  بییه کلییی  

پیس ا  همیوژ    . گرد ور  شیر کرما  اوتا  دامتزشکی 

 ،(PBS) ها  مرفوعی با محلول فسفا  بافرنمونه کرد 

در مرفو ،   جامر و مواد خشک موجود راجراوا   ذ

دور در دقیقیه   9111با اوتفاده ا  وانتریفیوژ با ویرعت  

 روییییی فیییا دقیقیییه رویییوب داده و  5بیییه میییر  

(Supernatant)  4 دمیا   در ظروف اوتریل دیگیر  در 

 ور  گردییر. ویتس نمونیه هیا     جمی   گرادوانتیدرجه 

کیانگی  گیار، گزیلیو     میک معمول ا  ق یل رو  محیپ 

والمونال شییگال  گیار    ،(XLDلیزی  د وکسی کو   )

(SSA ) تیووییولفا  ویییترا  نمییک صییفرا وییوکرو  و

(TCBS  کشت و به مر ) در  واعت 14( )مر ،  لما

گذار  شیرنر. بیه م ظیور    گرممانهگراد درجه وانتی 97

بیا اویتفاده    کلی اشریشیاها  مشکو  به ش اوایی کل ی

هیا  اویتانرارد بیوشییمیایی و اویتانرارد نظییر      ا  تست

MCA ،EMB ،ECC،E. coli Chrome Agar  ،  کاتیا ،

، TSIهیا  افتراقیی مان یر    اکسیرا  و اویتفاده ا  محییپ  

SIM ،MR-VP  ویییمو  ویییترا ، اوره  گییار، نیتییرا ،

ها  تکمیلی بیوشیمیایی مان ر تممیر ق رها  گار و تست

 بعیر و اوتفاده ا   می واویرها مورد اوتفاده قرار گرفیت.  

   مونهییا  بییا ،E.coli بییاکتر  هییا گونییه تعیییی  ا 

 روش ا  بییوگرام  نتیی    میو   انجام جهت بیوشیمیایی،

 و بائر کربی روش به (Disk diffusion) دیفیوژ  دیسک

 CLSI (Clinical and Laboratory دوتورالعمل ط   بر

Standards institute) کلونی ا  تعراد  گردیر. اوتفاده 

 فیزیولیوژ   ویرم  در و برداشیته   نیس  بوویله را باکتر 

-مک نی  اوتانرارد کرور  با برابر تا نموده حل اوتریل

  گیار  هی تیو   میولر  محییپ  رو  بر وتس. گردد فارل ر

 اوتانرارد فاصله با بیوتیک نتی ها  ودیسک داده کشت

 درجیه  97 دمیا   در و داده قیرار  کشیت  محیپ رو  بر
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گردییر         قرائیت  نتایج واعت 14 ا  بعر و گردیره انکوبه

(Cockerill, 2011) .  
Multiplex-PCR 

ژنومی  DNA  ، اها  بتا کتامبه م ظور ش اوایی ژ    

 Cellوییی اژ  )-DNAا  کیییت بییا اوییتفاده  هییاجرایییه

culture, Tissues, Gram negative Bacteria and 

CSF )گردیر.  اوتمراجMPCR  هیا   برا  ش اوایی ژ

اوییتفاده ا   بییا  OXAو  SHV ، TEMبتا کتامییا  

  Maynard) (0 پرایمرها  اختداصی انجام شر )جرول

et al., 2003).      در نهاییت، واکیM-PCR     بیه حجی

 PCR masterمیکرولیتیر   9/0میکرولیتر شامل  15نهایی

mix 5X     وییی اکلو ، ایییرا ( حییاو(Taq DNA 

polymerase (0.05 U/µl) ،)(3 mM 2MgCl وdNTPs 

(0.4 mM) ،8/1      میکرولیتر ا  هیر ییک ا  پرایمرهیا بیه

الگیو   DNAمیکرولیتیر ا    9/1میکرومو ر،  9/1شلظت 

میکرولیتر  ب دیونیزه اویتریل بیا    5/01نانوگرم( و  01)

)اپ رورف،  لما ( برا   اوتفاده ا  گرادیانت ترمووایکلر

 :صور   یر انجام گرفتویکل به 95

گییراد یدرجییه وییانت  85دقیقییه در  05یییک ویییکل   

وییکل شیامل مرحلیه     91ویتس   ،)دناتوراویو  اولییه( 

گراد، مرحله درجه وانتی 84ثانیه در  91واورشت شر  

و مرحله طوییل   گراددرجه وانتی 58ثانیه در  15اتدال 

گیراد و نهایتیای ییک    درجیه ویانتی   71در  ثانیه 01شر  

. محدیو    گیراد درجه ویانتی  71دقیقه در  01 ویکل

PCR 0رو  ژل  گار  ها  مورد نظر ور ژ ا  نظر حض 

و در نهایت با اوتفاده ا  اتیریوم شره الکتروفور   درصر

لومی اتور بیا اشیعه    UVدوتگاه  میز  و با برومایر رنگ

بیردار  و ضی پ گردیرنیر.    برروی، عکس ماوراء ب ف 

اویتانرارد   اشریشییا کلیی  برا  تمیامی میوارد، ا  ویویه    

ATCC 25922 .اوتفاده شر 

 هالیل آماری دادهتح

و بیا   08نسیمه   SPSSافیزار  ها   میار  بیا نیرم   داده   

ها   مار  توصیفی مورد تحلییل قیرار   اوتفاده ا    مو 

 گرفت.

 

 

  Multiplex-PCR استفاده مورد اختصاصی اولیگونوکلئوتیدی پرایمرهای توالی -1 جدول

 جدول پرايمرهاي مورد استفاده
 انرا ه بانر

(bp) 
 پرایمر (5          9)  توالی پرایمر  رفژ  ه

957 TEM GAGTATTCAACATTTTCGT ACCAATGCTTAATCAGTGA blaTEM-F 

blaTEM-R 

709 SHV TCGCCTGTGTATTATCTCCC 
CGCAGATAAATCACCACAATG 

blaSHV-F 
blaSHV-R 

089 OXA GCAGCGCCAGTGCATCAAC 
CCGCATCAAATGCCATAAGTG 

blaOXA-F 

blaOXA-R 

194 aadA TGATTTGCTGGTTACGGTGAC 
CGCTATGTTCTCTTGCTTTTG 

aadA-F 
aadA-R 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.SID.ir

Archive of SID

www.sid.ir


5071 بهار، 73، پیاپی 0، شماره 01دوره                                     شناسی درمانگاهی دامپزشکی                                                                                                     آسیب  

 

15 

 هایافته
 بیوتیکیهای باکتریایی و تست حساسیت آنتیجدایه

بیوشییمیایی و میکروبیولیوژیکی    ها بر اواس روش   

 ا  اشریشییا کلیی  ویویه   01 تعراد در مجمو اوتانرارد، 

 یسی باویلو عالی  اوهال و مشکو  به کل دارا طیور 

  مولیر  هیا جرایهبه م ظور ش اوایی  ور  گردیر. جم 

ESBLs  ا  روشCDT    ایزولییه  45اوییتفاده شییر کییه

(. 1 )جرول مث ت بودنر ESBLs( دارار  ف وتیپ 75%)

ف وتییپ  ها  تحت برروی در تعراد  ا  جرایه همچ ی 

 ( مشیاهره شیر  MDRمقاومت به چ یر  نتیی بیوتییک )   

  (.1)جرول 

 

 (MDR) های اشریشیا کلی مقاوم به چند داروتعداد )درصد( فراوانی جدایه -2جدول 

 سويه هاي با مقاومت چند داروئی

 8مقاوم به 

 بیوتیک نتی

 9مقاوم به 

 بیوتیک نتی

 7مقاوم به 

 بیوتیک نتی

 0مقاوم به 

 بیوتیک نتی

 5مقاوم به 

 بیوتیک نتی

 4مقاوم به 

 بیوتیک نتی

 9مقاوم به 

 وتیکبی نتی

(0% )4 (00% )7 (00% )01 (10% )09 (15% )05 (90% )08 (45% )17 

 

 های بتاالکتامازیشناسایی ژن

ا  لحیا  تولییر    جرایه E. coli ،91 جرایه 01ا  میا     

 08کیه   ،ها  بتا کتاما   ووی  الطیف مث ت بودنر نزی 

  جراییییه bla OXA ،09ژ   حامیییل( %0/90) ویییویه

در ایی    .بودنیر  bla aada  بتا کتاما  ( دارا  ژ0/10%)

کیرام ا   در هیی   bla SHVو  bal  TEMهیا  مطالعه ژ 

   .(0)شکل  ش اوایی نشر( %1/1)نمونه ها 

 

 
 -؛ کنترل مثبت+Ladder 100bp – Cاز چپ به راست:  M-PCRنتایج آزمون  -1 شکل                    

C-                         باند  -؛ کنترل منفیbp 191  بتاالکتامازOXA باند ،bp 212  بتاالکتامازaada. 
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 گیریبحث و نتیجه
ها  ت فسیی پرنیرگا  همیه ویاله     شیو  با   بیمار    

خسارا  قابل توجهی را به ص عت پرورش طیور کشور 

هیا  باکترییایی و در ر س  نهیا    ک ر که بیمار وارد می

ا  وه  عمیره  کلی ااشریشیها  ناشی ا  باکتر  عفونت

. (Turtura et al., 1990) در بیرو  ایی  مشیکل دارنیر    

نشییا   0980و همکییارا  در وییال  ع ییرالهی خیر بییاد 

وی  ا  جمله داروها  پ   و ویتروفلوکسادادنر که ایمی

 اشریشییا کلیی  هیا  ناشیی ا    در درما  عفونتشاخص 

 ، ب ابرای .(0980ع رالهی خیر باد  و همکارا ، ) هست ر

 انتمابی بیوتیک نتی توا  به ع وا بیوتیک را می نتیای  

(Therapeutic Choices ) امیا تفیاو  در   معرفی نمیود ،

توانیر بیه علیت    میی بیوتیکی نتایج تست حساویت  نتی

بیا نمونیه   تفاو  در نو  نمونه )نمونه انسانی در مقایسه 

امییر   ) باشیر  (هادامی و انریکاویو  دارو در ای  نمونه

همچ یی    .(0980بابایی و همکارا ،  ؛0984و همکارا ، 

ا  روش  ESBLs  مولیر  هیا جراییه به م ظور ش اوایی 

CDT   ف وتییپ  ارا( د%75ایزولیه )  45اوتفاده شر کیه  

ESBLs   اوالمی و مطالعهنتایج با یافته مث ت بودنر. ای 

اوییالمی و نجارپیرایییه، ) خییوانی داردهیی  نجییار پیراهییه

ها  بتا کتاما   نشا  داد که نالیز مولکولی ژ   .(0980

بیشیتری   ( دارا  ژ  بتا کتاما  بودنر. %9/59وویه ) 91

ها  بتا کتاما   تحت مطالعیه بیه   و کمتری  فراوانی ژ 

 bla( و %0/90، جراییه  08)  OXAblaترتی  مربیوط بیه   

aada (09 می%0/10، جرایه ) .جراییه   7همچ ی  در باشر

بیه    aadablaو  OXAbla میا  دو ژ   ور هی  ( حض0/00%)

  SHV  blaو  TEM blaهیا   در ای  مطالعیه ژ  اث ا  رویر. 

مطالعیا  فراوانیی    ها ردیابی نشیر. کرام ا  نمونهدر هی 

-شیره کیه بیه   انجام  یبیوتیکها  مقاومت  نتیرو  ژ 

 (%71در ترکیه ) TEMبه فراوانی ژ   توا ع وا  مثال می

 ;Rawat and Nair, 2010) اره کیرد اشی ( %91ه یر )  و

Baig et al., 2014 ).  در   و همکیارا   ز جی  مسجریا

 %94/0را TEM اصییفها ، فراوانییی ژ   در 0990وییال 

که  ،(0990مسجریا  جز  و همکارا ، ) گزارش کردنر

 کلیی  اشرشییا   هیا جراییه در مطالعه حاضر ای  ژ  در 

کییه   نیر دادنییشا    برادفورد و همکیارا   ش اوایی نشر.

در اییییا    ESBLs  هییا  بییشتری  فراوانییی  نییزی   

 بتا کتامیییا    TEM متحییره، مربییوط بییه خیییانواده 

 011 ،ق  رپیور و همکیارا    .(Bradford, 2001) باشرمی

هیا   ا  پریکارد جوجهدوت  مره هب اشریشیا کلیوویه 

 جهترا در اوتا  ایالم  یسباویلو گوشتی م تال به کلی

قیرار  بررویی  میورد   SHV bla و TEM blaها  ضور ژ ح

( واجیر  %01جراییه )  01 نشیا  دادنیر کیه    ایشا . دادنر

 بییود SHV bla ( واجییر ژ %1جرایییه ) 1و   TEM bla ژ 

هیا   ژ در مطالعیه میا ایی     . (0980ق  رپور و همتیی،  )

در  ا مطالعهطی و همکارا  هو  .ش اوایی نشرمقاومت 

 دویت  میره ا   هبی  کلیی  اشرشیا هجرای 97ا  میا   ووئر

 Ho)نشا  دادنر بتا کتاما  را  TEMژنوتیپ  %09 ،طیور

et al., 2008)،  مطالعه حاضیر مغیایر  دارد  نتایج که با. 

 blaهیا   توا  نتیجه گرفت که فراوانیی ژ  می ،ب ابرای 

TEM  وSHVbla   میی  لدر خارج ا  کشور بیشتر ا  داخی-

یمیار ، ت یو  تغذییه طییور،     تفاو  در  مار نو  ب .باشر

تفاو  در و ، ژنتیک طیور، تفاو  در وطح بهراشیت  

و همچ ی  شرایپ جغرافییایی   ماکیا دار  و شرایپ نگه

ا  د ییل اخیتالف   توانر و اقلیمی گوناگو  کشورما  می

 باشیر. ها  مقاومتی وطح مقاومت و در نتیجه تو ی  ژ 

 00ا  وییویه  05تعییراد  و همکییارا شییاهی در مطالعییه 

دوییت  مییره ا   خیی  پییا   هبیی کلییی اشریشیییاجرایییه 
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مث ییت بودنییر و  ESBLs  ف وتیییپ ادار هییا دیابتیییک

و  وییویه 8در  OXA-1 و  TEM-1 هییا فراوانییی ژ 

SHV-1 مث یت بیود   وویه 9 در (Shahi  et al., 2013) .

، نتیایج شییو    SHVو  TEMنظر ا  نتیایج شییو    صرف

OXA    رو مطالعیه پیی   هیا   یافتیه بیا  در مطالعه ایشیا

ای  تحقیقیا  کمتیر بیه    در  ،طورکلیبیهخوانی دارد. ه 

، رو  اشلی  و  وجیه شیره  یک خانواده بتا کتامییا   ت 

مطالعه صیور   خانواده  هیا  محیرود  ا  هیرکیالس

  هییاجرایییهش اوییایی وییری   ،. ب ییابرای گرفتییه اوییت

ش اویی  ها  میکیروب در   مایشگاه ESBLsتولیرک  ره 

باعی    MPCR اویتفاده ا   .ر مه  و ضرور  اویت بسیا

 شیود. ایی  روش  میی   PCRجیویی در میواد   م  صرفه

-ویی رکاه   میا  بر  باویژگی و حساویت با   دارا 

گر گوها  مورد نیا  با چ ر جفت  شیا  ها  ژنتیکی و ال

قابلییت   دارا و بیوده  به صور  عمومی و اختداصیی  

 باشر.  می هاش اوایی ژ  دراعتماد و ورعت با  

 

    سپاسگزاری
 ا دان یر تیا   بری وویله نویس رگا  مقاله بر خود   م می

 تقیریر مریریت و پرو ل محتیرم   مایشیگاه پاویارگاد    

 .نمای ر

 

 

 

 منابع

 (. ش اوایی مولکولی و ف وتیتی بتا کتاما ها  0980ش. ) ،و نجار پیراهه .م ،اوالمیTEM ،PER  وVEB  در ویویه-

   .0-8، صفحا : 0، شماره 05، دوره . مجله دانشگاه علوم پزشکی ارا کلی ریشیااشها  بالی ی 

  بییوتیکی  (. برروی مقاومت  نتی0984گ. ) ،اوالمی . وه ،، گودر  .  ،، طی ی.ا ،، شاولی پور.ا ،، پورنجف.پ ،امیر

هیا  ادرار .     م تال بیه عفونیت  ( در بیماراESBLsالطیف )ک  ره بتا کتاما ها  ووی -تولیر کلی اشریشیاها  ایزوله

   .0-8، صفحا : 1، شماره 0دوره ، ط ر  پیشگیر  ط  مجله

 (. تعییی   0980س. ) ،بهرامیی  و .س ،مهیرو   و .ا ،،  رش کییا .ه ،، فروه  تهرانی.  ،، امیرمظفر .  ،بابایی کسمایی

نت ادرار  در تهرا . مجله میکیروب  مقاوم به چ ر دارو در بیمارا  ورپایی با عفو کلی اشریشیاحساویت دارویی در 

 .97-44، صفحا : 8، شماره 0دوره ، ش اوی پزشکی ایرا 

 (. بررویی 0980س. و میروج،  . )  ،ع رالهی خیر باد ، س.، نجفی پور، س.، کفیل  اده، ف.، ع رالهی،  .، جعفریف 

 عدیر ولیی  بیمارویتا   بیه  هک  یر مراجعیه  بیمیارا   ا  شیره  جیرا  اشریشیا کلی ها  وویه در دارویی مقاومت الگو 

 .179-179، صفحا : 9، شماره 4فسا، دوره  پزشکی علوم دانشگاه فسا. مجله شهروتا 

 اشریشییا هیا   بیوتیکی در وویهها  بتا کتاما ها و الگو  مقاومت  نتی(. ش اوایی ژ 0980 . ) ،و همتی. ر ،ق  رپور 

، 4دوره ، ایالم. مجلیه تحقیقیا    مایشیگاهی دامتزشیکی     جرا شره ا  کلی باویلو  در گوشت ماکیا  در اوتا  کلی

 .81، صفحه: 0شماره 
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  هیا  وویی   (. ار یابی مولکولی مقاومت به  نتیی بیوتییک  0990) ، ا.روتگار  ر  و .م ،طال ی ،.ف ،مسجریا  جز-

-94، صیفحا :  1، شیماره  0دوره ، . مجله میکروب ش اوی پزشکی ایرا کل سیال پ ومونیهو  کلی اشریشیاالطیف در 

17. 

  کلیی  اشریشییا (. ار یابی فراوانیی  0981ر. ) ،و ابراهیمی .ه ،، خادمی.ب ،، فالح.م ،، رضایی.ب ،، ایزد .پ ،مهاجر 

نهیا در کرمانشیاه.    ها  ادرار  و تعییی  الگیو  مقیاومتی    شره ا  عفونت الطیف جراتولیرک  ره بتا کتاما ها  ووی 

   .90-84، صفحا : 0، شماره 00دوره ، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل مجله
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Abstract 
   Antimicrobial resistance exhibited by extended-spectrum b-lactamases (ESBLs) production by E. coli 

is considered to be a major threat for colibacillosis in poultry. The present study deals with the detection 

of bla TEM, bla OXA and bla SHV genes in E. coli isolated from colibacillosis by MPCR. A total of 60 

strains of E. coli were recovered from the poultry in Kerman, Iran. Cellular DNA was extracted by 

CinnaPure-DNA (Cell culture, Tissues, Gram negative Bacteria and CSF) and MPCR was performed for 

the identification of the OXA, SHV and TEM genes. CDT test results showed that 45 strains (75%) were 

noted for ESBL production. A total of 19 and 13 strains (31.6% and 21.6%) were positive for bla OXA 

and bla aada, respectively and 7 isolates (11.6%) carried both OXA and aada genes. All isolates were 

negative for TEM and SHV genes. The results showed, although disk diffusion is a highly practical and 

cost effective method for identification of ESBLs, but the novel multiplex PCR assay designed in this 

study may be routinely used in veterinary diagnostic laboratory for identification of extended spectrum 

beta-lactamase (ESBL)-producing Enterobacteriaceae. 
 

Key words: ESBLs genes, E. coli, Multiplex-PCR, Colibacillosis.  
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