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Background and Aim: Unfortunately, conventional antibiotic therapies which 

were used for cases of food poisoning caused by Escherichia coli are costly and 

ineffective. This study was carried out in order to detection and investigates the 

antibiotic resistance pattern of Escherichia coli isolated from chicken meat distributed 

in Isfahan province. 

Materials and Methods: 220 chicken meat samples were collected from shopping 

centers in Isfahan province. Samples were initially cultured and genomic DNA was 

extracted from the typical colonies that indicate the presence of Escherichia coli and 

polymerase chain reaction for diagnosis and detection of genes encoding resistance to 

antibiotics was used. Finally, the antibiotic resistance pattern was studied using the 

simple disk diffusion method. 

Results: Totally, 20.45% of samples were contaminated with Escherichia coli. 

Bacterial isolates has the highest antibiotic resistance to gentamicin (84.44%), 

ampicilin (80%), ciprofloxacin (77.77%), enrofloxacin (66.66%) and erythromycin 

(22.62%). The genes encoding resistance against gentamicin (aac(3)-IV), sulfonamide 

(sul1) and ampicillin (CITM) with incidence rate of 88.88%, 86.66% and 84.44% had 

the highest frequencies, respectively. 

Conclusions: Despite the high contamination rate of chicken meat with 

Escherichia coli, majority of isolates had high resistance to common antibiotics. 

Complete cooking of meat and avoid indiscriminate prescribing of antibiotics, 

preventing the occurrence of food poisoning due to resistant Escherichia coli. 
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Isfahan province 
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غذایی ایجاد شده در اثر  هاییتمسمومکه برای موارد  پادزیستیرایج  یهادرمان :زمینه و اهداف

 یبررسی الگوو  هزینه بر و کم اثر هستند. این بررسی به منظور تشخیص شوندیم، استفاده اشریشیا کلی

 مرغ توزیع شده در استان اصفهان، انجام شد.جدا شده از گوشت  شیا کلییاشرباکتری  پادزیستیمقاومت 

 هانمونهنمونه گوشت مرغ از مراکز فروش استان اصفهان جمع آوری شد.  222مواد و روش کار: 

استخراج گردید و  DNAبودند،  شیا کلییاشرتیپیک که نشان دهنده  هاییکلنابتدا کشت داده شدند و از 

، استفاده شد. در پایان الگوی مقاومت مقاومت پادزیستیکد کننده  یهاژنبرای ردیابی  PCRواکنش 

 به روش دیسک گذاری ساده بررسی شد. پادزیستی

باکتریایی بیشترین  هاییزولهابودند. شیا کلی یاشرآلوده به باکتری  هانمونهاز  %54/22در کل : هایافته

(، %77/77سیپروفلوکسازین )(، %42(، آمپی سیلین )%55/45جنتامایسین ) هاییستپادزمقاومت را به 

 هاییستپادزکد کننده مقاومت علیه  یهاژن( داشتند. %62/22( و اریترومایسین )%66/66انروفلوکسازین )

 %66/46، %44/44( به ترتیب با فراوانی CITM( و آمپی سیلین )sul1(، سولفونامید )aac(3)-IVجنتامایسین )

 ابی شده بودند.موارد ردی ینترفراوان، بیشترین %55/45و 

، اکثر جدایه ها اشریشیا کلیگوشت مرغ به  یهانمونهعلی رغم میزان آلودگی باالی : گیرییجهنت

معمول داشتند. پخت کامل گوشت و جلوگیری از تجویز بی رویه  هاییستپادزمقاومت باالیی به  

 .کنندیموگیری مقاوم جل هاییکلاشرشیا غذایی ناشی از  هاییتمسموماز بروز  هایستپادز

 .، گوشت مرغ، استان اصفهاناشریشیا کلی، پادزیستیخصوصیات مقاومت  :کلیدی کلمات 

 پزشکی ایران محفوظ است. شناسییکروبمبرای مجله این مقاله  و استفاده علمی از نشر حق چاپ، :© رایتیکپ

 :نویسنده مسئول
 یفرهاد صفرپور دهکرددکتر 

گروه بهداشت مواد غذایی، 

نشکده دامپزشکی، دانشگاه دا

تهران، تهران، ایران

 99030356340104: نتلف 

پست الکترونیک:
Dr.Farhads@yahoo.com

 مهمقد     

که در صنعت پرورش طیور  هایییشرفتپبا وجود تمام 

 هاییماریبته است، باز هم انجام پذیرف مرغ گوشتی و خصوصاً

از طریق مصرف گوشت آلوده گریبان گیر بسیاری  منتقل شونده

 هایماریب(. دلیل اصلی بروز این 0 ،9از اقشار جامعه است )

طیور و  یهاکشتارگاهدر  مؤثرعدم انجام کنترل و بازرسی  احتماالً

همچنین عدم رعایت بهداشت در مراکز عمل آوری و پخش مرغ 

اپیدمیولوژیکی آلودگی  یهاجنبهاست. بنابراین مشخص شدن 

 فسفر، آهن، پروتئین وگوشت مرغ که سرشار از منابعی مانند 

اقالم غذایی ایرانیان  ینترمصرفبوده و یکی از پر  Dویتامین 

 ، بسیار پر اهمیت است.شودیممحسوب 

، توانایی اندیرفتهپذاز بین مطالعاتی که در این زمینه انجام 

به عنوان عاملی برای فساد گوشت  اشریشیا کلیباالی باکتری 

 ینترمهم اشریشیا کلی(. 9،0مرغ، به مراتب گزارش شده است )

له ای شکلی است که موجب بروز پاتوژن روده ای گرم منفی و می

 هایپاتوتیپ (.0 ،9) گرددیممسمومیت غذایی مهلک در انسان 

توکسین زای روده  شیا کلییاشراز  اندعبارتمتفاوت این باکتری 

 پزشکی ایران یشناسکروبیممجله 

 9313تابستان   – 0شماره  – 8سال 

www.ijmm.irJournal homepage:  

 

 

مقاله 

 پژوهشی

http://www.ijmm.ir/


 در گوشت مرغ اشریشیا کلیباکتری  خصوصیات مقاومت پادزیستی |و همکاران  فرهاد صفرپور دهکردی

12 

 

 شیا کلییاشر(، EPECپاتوژنی ) شیا کلییاشر(، ETECای )

متهاجم روده ای  شیا کلییاشر(، EAECی )ا چسبنده روده

(EIEC و )شیا کلییاشر ( خونریزی دهنده روده ایEHEC( )3). 

تولید  شیا کلییاشرشامل یک تحت تیپ مهم به نام  EHECتیپ 

 (.3) باشدیم( STECشیگا توکسین ) کننده

عالوه بر این که از موارد  STEC اشریشیا کلیسوش های 

، عامل ایجاد اسهال خونی و غیر اندشدهفساد گوشت جداسازی 

(، سندرم HCپنی، کولیت خونریزی دهنده )ترومبوسیتوخونی، 

 (، آنمی همولیتیک و اختالالت کلیویHUSهمولیتیک اورمیک )

 (.6-4حاد هستند )

موثری  پادزیستی یهادرمانمتاسفانه علی رغم انجام 

آمپی سیلین، جنتامایسین،  هاییستپادزهمچون استفاده از 

ناشی از  یاهعفونتآمیکاسین، انروفلوکسازین و تتراسایکیلین، 

 پادزیستی یهامقاومتبلکه  شوندینماین باکتری نه تنها محدود 

(. عامل اصلی بروز این 7ایجاد شده است ) هاآنشدیدی نیز در 

کد کننده مقاومت  یهاژنحضور یکسری  پادزیستی یهامقاومت

آمپی  پادزیستکد کننده مقاومت به  یهاژناز جمله  پادزیستی

(، int1و  sul1 ،sul2سولفانامید ها ) ( ،TEMو  SHVسیلین )

و  tetA-tetE(، تتراسایکیلین )strBو  strAاسترپتومایسین )

tetG( تری متوپریم ،)dfrA1 ،dfrA13 ،dfr7  وdfr17 و )

 (.1، 8) باشدیم(، catI-catIIIکلرامفنیکل )

متاسفانه علی رغم اهمیت باالی مصرف گوشت مرغ در ایران، 

ای در مورد میزان شیوع و مقاومت تا کنون هیچ مطالعه 

تولید کننده شیگا توکسین، انجام شیا کلییاشرباکتری  پادزیستی

نگرفته است. در نتیجه مطالعه حاضر را به منضور ردیابی و 

تولید  اشریشیا کلیباکتری  پادزیستیبررسی خصوصیات مقاومت 

توزیع شده در  یهامرغکننده شیگا توکسین جدا شده از گوشت 

 ان اصفهان، انجام دادیم.است

  هاروشمواد و 

 یکل یاشیاشر یو جداساز هانمونه

نمونه گوشت مرغ از  229، در کل 4302در تابستان سال 

استان اصفهان به طور تصادفی  یهاسوپرمارکتمراکز فروش و 

از گوشت عضله ران مرغ همراه با  هانمونهانتخاب گردید. کلیه 

یخچال حاوی یخ به شکل جداگانه  پوست ناحیه اخذ گردید و در

به مرکز تحقیقات کنترل کیفی مواد غذایی دانشگاه آزاد  یعاًسر

 اسالمی واحد شهرکرد انتقال داده شد. 

با آنس داغ و استریل ضد عفونی شد  راندر ابتدا سطح عضله 

 MacConkey agarو از عمق عضله برای کشت در محیط 

(Merck, Germany)   .ساعت  21به مدت  هایطحماستفاده شد

 هاییکلنگرم خانه گذاری شدند.  سلسیوسدرجه  33در دمای 

 شیا کلییاشرتیپیک رشد کرده که دارای خصوصیات ظاهری 

صورتی رنگ(، با آنس استریل برداشته شده و  هاییکلنبودند )

دوباره در محیط آگار خوندار کشت وگرم خانه گذاری شدند و در 

انتفال یافتند و  EMB agar (Merck, Germany)نهایت به محیط 

ساعت گرم خانه  21به مدت  سلسیوسدرجه  33در دمای 

 EMBسبز متالیک رشد کرده در محیط  هاییکلنگذاری شدند. 

agar  تیپیک مورد پذیرش قرار  کلیشیایاشربه عنوان باکتری

تشخیص از روش واکنش زنجیره ای  ییدتأگرفتند. به منظور 

( ارائه شده بود، 92و همکاران ) Sabat( که توسط PCRپلیمراز )

 استفاده شد.

 DNAاستخراج 

در طول یک شب در  رشد کرده هاییباکتر

       Trypticase Soy Agar (TSA, Merck, Germany)محیط

 DNAگرم خانه گذاری شدند و  سلسیوسدرجه  33در دمای 

و انی فرمنتاز لیتوشرکت  DNAوسیله کیت استخراج ه ژنومی ب

سازنده استخراج شد و تازمان  شرکتبا توجه به دستورالعمل 

 شدند. ینگهدار سلسیوسدرجه  -29زر یدر فر PCRانجام 

 جدایه های باکتریایی پادزیستیمقاومت  الگوی بررسی

 شیا کلییاشر هاییباکتر پادزیستیبه منظور بررسی مقاومت 

  ، از روش دیسک گذاریمرغجدا شده از گوشت 

(Oxoid, UK) در محیط مولر هینتون آگار 

 (HiMedia Laboratories, Mumbai, India, MV1084 و با )

توجه به پروتوکول آزمایشگاهی و بالینی، استفاده شد. پس از گرم 

ساعت در  21به مدت  سلسیوسدرجه  33خانه گذاری هوازی در 

وسیله ه ب هایباکتر پادزیستیمحیط آزمایشگاه، الگوی مقاومت 

استاندارد  طرحی شده توسط انستیتو آزمایشگاهی و بالینیش رو

(CLSI،) ( از باکتری 99مورد بررسی قرار گرفت .)شیا یاشر
به منظور کنترل در بررسی مقاومت   ATCC 25922کلی

 تفاده شد.سا پادزیستی
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 پادزیستیکد کننده مقاومت  یهاژنردیابی مولکولی 

 پادزیستیده مقاومت کد کنن یهاژنبه منظور ارزیابی حضور 

با استفاده از پرایمر  PCRاز روش  اشریشیا کلیدر جدایه های 

، استفاده شد. اجزا هر یک از 4های ارائه شده در جدول 

 2، حجم واکنش و برنامه حرارتی در جدول PCR یهاواکنش

 PCRاز دستگاه  PCR یهاواکنشآمده است. در تمام 

لمان آ Eppendorfترموسایکلر ساخت شرکت 

(EppendorfMastercycler-Nethel-Hinz GmbH, Hamburg, 

Germany یهاواکنش(، استفاده شد. در تمام PCR از آب مقطر ،

اشریشیا کلی استریل به عنوان کنترل متفی و از باکتری 
O157:K88ac:H19 .به عنوان کنترل مثیت واکنش، استفاده شد 

 PCRالکتروفورز محصوالت 

 %4از الکتروفورز در ژل آگاروز  PCRت برای بررسی محصوال

با  هاژلبا رنگ سایبرگرین انجام شد.  DNAو رنگ آمیزی 

مورد بررسی قرار  Gel Documentationاستفاده از دستگاه 

 گرفتند. 

 بررسی آماری

حاصل از این مطالعه با استفاده از نرم افزار آماری  یهاداده

SPSS (و 45 نسخه )کای و فیشر تجزیه و  آماری مربع یهاآزمون

تحلیل گردید و اختالفات آماری بین حضور و فراوانی انواع 

 اشریشیا کلی هاییهسودر  پادزیستیکد کننده مقاومت  یهاژن

 %06بر پایه ضریب اطمینان  هامرغجدا شده از گوشت 

(96/9>evaluP .مورد بررسی قرار گرفت ) 

 اشریشیا کلیدر جدایه های  پادزیستیکد کننده مقاومت  یهاژنمنظور ارزیابی حضور لیست پرایمر های مورد استفاده به : 4جدول 

 منابع (bpاندازه محصول ) (’3-’5توالی پرایمر ) پادزیستنام  نام ژن

aadA1 استرپتومایسین (F) TATCCAGCTAAGCGCGAACT 

(R) ATTTGCCGACTACCTTGGTC 
447 (12) 

tetA تتراسایکیلین (F) GGTTCACTCGAACGACGTCA 
(R) CTGTCCGACAAGTTGCATGA 

577 (12) 

tetB تتراسایکیلین (F) CCTCAGCTTCTCAACGCGTG 

(R) GCACCTTGCTGATGACTCTT 
634 (12) 

dfrA1 تری متوپریم (F) GGAGTGCCAAAGGTGAACAGC 
(R) GAGGCGAAGTCTTGGGTAAAAAC 

367 (13) 

qnr فلوروکینولون (F) GGGTATGGATATTATTGATAAAG 

(R) CTAATCCGGCAGCACTATTTA 
670 (14) 

aac(3)-IV جنتامایسین (F) CTTCAGGATGGCAAGTTGGT 
(R) TCATCTCGTTCTCCGCTCAT 

286 (15) 

sul1 سولفونامید (F) TTCGGCATTCTGAATCTCAC 

(R) ATGATCTAACCCTCGGTCTC 
822 (15) 

blaSHV سفالوتین (F) TCGCCTGTGTATTATCTCCC 
(R) CGCAGATAAATCACCACAATG 

768 (15) 

CITM آمپی سیلین (F) TGGCCAGAACTGACAGGCAAA 

(R) TTTCTCCTGAACGTGGCTGGC 
462 (15) 

cat1 کلرامفتیکل (F) AGTTGCTCAATGTACCTATAACC 
(R) TTGTAATTCATTAAGCATTCTGCC 

547 (15) 

cmlA کلرامفنیکل (F) CCGCCACGGTGTTGTTGTTATC 

(R) CACCTTGCCTGCCCATCATTAG 
698 (15) 

 

 زنجیره ای پلیمراز یهاواکنشحجم، فرایند دمایی و تعداد سیکل  :2جدول 

 میکرولیتر( 52حجم واکنش ) PCRبرنامه  پادزیستیکد کننده مقاومت  یهاژن

tetA, tetB, dfrA1, qnr, aac(3)-IV, 

sul1, blaSHV, CITM 

1 cycle: 

94 0C ------------ 8 min. 

32 cycle: 

95 0C ------------ 60 s 

55 0C ------------ 70 s 

72 0C ------------ 2 min 

1 cycle: 

72 0C ------------ 8 min 

5 µL PCR buffer 10X 

2.5 mM Mgcl2 

200 µM dNTP (Fermentas) 

0.5 µM of each primers F & R 

2 U Taq DNA polymerase 

(Fermentas) 

3 µL DNA template 
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  هاافتهی

نمونه گوشت  229که از کل نتایج بررسی حاظر نشان داد 

اشریشیا ( آلوده به باکتری %16/29نمونه ) 16مرغ بررسی شده، 
شیا یاشرباکتری  پادزیستیمقاومت  ی(. الگو3بودند )جدول  کلی
توزیع شده در استان  یهامرغجداسازی شده از گوشت  کلی

باکتریایی بیشترین  هاییزولهاآمده است.  3اصفهان در جدول 

(، %11/31جنتامایسین ) هاییستپادزرا به  یستیپادزمقاومت 

(، انروفلوکسازین %33/33(، سیپروفلوکسازین )%39آمپی سیلین )

( و کمترین مقاومت %52/22( و اریترومایسین )55/55%)

( داشتند. %29سولفامتوکسازول ) هاییستپادزرا به  پادزیستی

( بین P <0/05ادار آماری )(. اختالف معن2و شکل  3)جدول 

و  سینبه جنتامای هایکلاشریشیا میزان شیوع مقاومت 

 سولفامتوکسازول مشاهده شد.  

اختصاصی برای  یباندهانشان دهنده حضور  PCRواکنش 

اشریشیا ردیابی شده در  پادزیستیکد کننده مقاومت  یهاژن
 (. 4 جداسازی شده از گوشت مرغ بود )شکل هاییکل

 

 کننده کد یهاژن یابیرد جهت مرازیپل یا رهیزنج واکنش: 4شکل 

: M. مرغ گوشت از شده یجداساز یکل ایشیاشر یباکتر در پادزیستی مقاومت

 حضور نظر از مثبت یهانمونه 4-44 یهاشماره ،یباز جفت 499 مارکر

 .پادزیستی مقاومت کننده کد یهاژن

در باکتری  پادزیستیکد کننده مقاومت  یهاژن فراوانی

توزیع شده در  یهامرغجداسازی شده از گوشت  اشریشیا کلی

آمده است. بر طبق نتایج بدست آمده  1استان اصفهان در جدول 

 هاییستپادزبر علیه  پادزیستیکد کننده مقاومت  یهاژن

ین ( و آمپی سیلsul1(، سولفونامید )aac(3)-IVجنتامایسین )

(CITM به ترتیب با فراوانی )درصد و  55/35درصد،  33/33

کد کننده مقاومت  یهاژندرصد، بیشترین فراوانی و  11/31

( و tetBتتراسایکیلین ) هاییستپادزبر علیه  پادزیستی

(. 1( کمترین فراوانی را داشتند )جدول cmlAکلرامفنیکل )

 یهاژنوانی ( بین میزان فراP <0/05اختالف معنادار آماری )

sul1  وCITM  باtetB  وcmlA  و همچنینP <0/05  بین فراوانی

، cat1و  tetB ،cmlA ،dfrA1 یهاژنو  aac(3)-IVحضور ژن 

 مشاهده شد.

 جدا شده از گوشت مرغ شیا کلییاشردر باکتری  پادزیستیمقاومت  یالگو: 3جدول 

مورد  یهانمونه

 بررسی )تعداد(

تعداد  

 هانمونه

 (%مثبت )

 )%( پادزیستیمیزان مقاومت 

 نیسیجنتاما آمپی سیلین انروفلوکسازین نیلیکتتراس سازولکسولفامتو نیسیترومایار نیساسکپروفلویس

 (002مرغ )
16 

(16/29) 
36 (33/33) 23 (22/52) 0 (29) 

26 

(66/66) 
39 (55/55) 35 (39) 33 (11/31) 

 

 جدا شده از گوشت مرغاشریشیا کلی در باکتری  پادزیستیکد کننده مقاومت  یهاژن: فراوانی 1جدول 

 

 یهانمونه

 مثبت

 )%( پادزیستیکد کننده مقاومت  یهاژنفراوانی 

aadA1 tetA tetB dfrA1 qnr 
aac(3)-

IV 
sul1 blaSHV CITM cat1 

cmlA 

 

45 
21 

(33/63) 

22 

(33/13) 

49 

(22/22) 

41 

(44/34) 

23 

(22/52) 

19 

(33/33) 

30 

(55/35) 

39 

(55/55) 

33 

(11/31) 

46 

(33/33) 

42 

(55/25) 
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از  یکل یشیااشر یها یهجدا یستیمقاومت پادز یالگو یبررس: 2شکل 

 ساده(. یگذار یسکگوشت مرغ )روش د

 بحث

 اشریشیا کلیبررسی حاضر نشان دهنده حضور باالی باکتری 

. حضور باالی باشدیموشت مرغ در استان اصفهان گ یهانمونهدر 

گوشت مرغ نشان دهنده عدم رعایت  یهانمونهاین باکتری در 

بهداشت از سوی کارکنان مراکز کشتار، فراوری، یسته بندی، نگه 

از سوی دیگراحتماال دست داری و پخش این ماده غذایی است. 

رای شست کارکنان مراکز توزیع و فروش و همچنین آب مصرفی ب

اشریشیا و شوی الشه های طیور کشتار شده، آلوده با باکتری 
 بوده اند.  کلی

به  اشریشیا کلیعالوه بر گوشت مرغ )بررسی حاضر( باکتری 

(، محصوالت گوشتی 96عنوان عامل فساد در گوشت انواع طیور )

(، و تخم 91(، شیر )98(،گوشت ماهی )5(،گوشت گوساله )97)

 Momtaz and Jamshidiه است. در بررسی ( معرفی شد98مرغ )

 415نمونه گوشت جوجه بررسی شده،  122( از کل 8( )2942)

نشان  هاآنبودند.  اشریشیا کلی باکتریبه ( آلوده %60/31نمونه )

تتراسایکیلین،  هاییستپادزو مقاومت به  sul1دادند که ژن 

ایه های کلرامفتیکل و نیتروفورانتوین بیشترین فراوانی را در جد

باکتریایی مطالعه حاظر  هاییزولها(. 8بررسی شده داشتند )

جنتامایسین  هاییستپادزرا به  پادزیستیبیشترین مقاومت 

(، %33/33(، سیپروفلوکسازین )%39(، آمپی سیلین )11/31%)

( داشتند.  %52/22( و اریترومایسین )%55/55انروفلوکسازین )

(، 8و همکاران ) Momtaz هاییبررسنتایج مشابهی در 

Bogaard(02 ،)Van ( و 95و همکاران )Fazeli and Salehi (09 ،)

 مشاهده شد. 

معمولی  هاییستپادزکه تجویز  دهدیمبررسی حاضر نشان 

سیپروفلوکسازین، اریترومایسین، تتراسایکیلین،  همچون

انروفلوکسازین، آمپی سیلین و جنتامایسین برای درمان موارد 

نه تنها  اشریشیا کلیغذایی ناشی از باکتری  هاییتمسموم

به عبارت دیگر به دلیل  .کارامد نیست بلکه پر هزینه خواهد بود

سولفامتوکسازول  پادزیستی کم در برابر پادزیستمقاومت 

 هایستپادزبه مراتب موثرتر از سایر  تواندیم هاآن(، تجویز 29%)

باشد.مطالعه ای در تایلند  شیا کلییاشربتال به در درمان موارد ا

جداسازی شده از  هاییکلشیا یاشرکه کلیه  دهدیم( نشان 00)

، %499، %499در حد  پادزیستیگوشت طیور دارای مقاومت 

 هاییستپادزبه ترتیب در برابر  %2533و  3333%، 499%

تتراسایکلین، آمپی سیلین، اریترومایسین، سفالوتین و 

. مطالعه ای دیگر نشان داده که اندبودهنامید+تری متوپریم، سولفو

جدا سازی شده از گوشت طیور  هاییکلشیا یاشراز  3231%

(. 03) اندبودهنسبت به تتراسایکلین  پادزیستیدارای مقاومت 

جدا شده از  هاییکلشیا یاشر دهدیممطالعه ای دیگر نشان 

 اندبودهوکسازین مقاومت به سیپروفل %32گوشت طیور دارای 

و همکاران  Altalhi( که با نتایج بررسی ما مشابهت دارد. 04)

نمونه گوشت مرغ  446( در بررسی ای که بر روی 05( )2949)

 اشریشیا کلیسوش  33انجام دادند نشان دادند که از کل 

درصد  3/21و  1/32، 5/13، 3/39، 1/33، 2/30جداسازی شده، 

سولفامتوکسازول، آمپی سیلین،  هایتیسپادزبه ترتیب مقاوم به 

نالیدیکسیک اسید، استرپتومایسین، کلرامفنیکل و جنتامایسین، 

( نیز میزان مقاومت 06( )2942و همکاران ) Gregovaبودند. 

جداسازی شده از  اشریشیا کلیسوش های  پادزیستی

آمپی سیلین و سفتی  هاییستپادزطیور نسبت به  یهاکشتارگاه

درصد گزارش کردند. بنابراین عالوه  52و  30ترتیب  اوفور را به

بر نتایج بررسی حاضر، نتایج مطالعات پیشین نیز نشان دهنده 

 اشریشیا کلیسوش های  پادزیستیشیوع باالی مقاومت 

آمپی  هاییستپادزجداسازی شده از گوشت طیور نسبت به 

 درسیمسیلین، جنتامایسین  و سیپروفلوکسازین بودند. به نظر 

به  تواندیمدر فیلد طیور  خصوصاً هایستپادزکه مصرف بی رویه 

شود.  پادزیستی هایمقاومتمعضل بزرگی برای افزایش میزان 

در مزارع  پادزیستبررسی پیشین نشان داد که مصرف سالیانه 

کیلوگرم  399999پیش رفته به  یکشورهاپرورش طیور در 

 پادزیستی رویه (. در نتیجه مصرف زیاد و ب02رسیده است )

شده  هایباکترشدیدی در اکثر  پادزیستیسبب بروز مقاومت 

 است.
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به  تواندیم PCRکه روش  دهندیمنتایج بررسی حاضر نشان 

عنوان یک روش دقیق، سریع، حساس و بی خطر برای تشخیص 

این  پادزیستیکد کننده مقاومت  یهاژنو  شیا کلییاشرباکتری 

گوشت مرغ از نظر وجود  یهانمونهباکتری و هم چنین کنترل 

این باکتری مورد استفاده قرار گیرد. نویسندگان بررسی حاضر 

استفاده از روش دیسک گذاری ساده را به منظور کاهش میزان 

. بهتر است کنندیم، پیشنهاد پادزیستی یهامقاومتبروز 

در طیور گوشتی و  هایستپادزدامپزشکان در مصرف انواع 

مصارف انسانی دارند، دقت بیشتری نمایند. رعایت حیواناتی که 

طیور، کنترل و بازرسی  یهاکشتارگاهدر  خصوصاًاصول بهداشت 

مرغوب، ی آب دار، تب دار و ناهاالشهطیور و حذف  یهاالشه

باکتری شناسی به منظور جداسازی باکتری  یهاتستانجام 

رر از مراحل مختلف در کشتارگاه، آزمایش مک اشریشیا کلی

و صدور  شیا کلییاشرطیور از نظر وجود  یهاکشتارگاهکارکنان 

طیور به  یهاالشهاز آلودگی  توانندیم هاآنکارت بهداشتی برای 

 باکتری اشریشیا کلی جلوگیری به عمل آورند. 

 تشکر و قدر دانی

کلیه نویسندگان این مقاله از کارکنان محترم مرکز تحقیقات 

گاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد و جناب بهداشت مواد غذایی دانش

 آقای دکتر حسن ممتاز کمال تشکر را دارند.

 تعارض منافع 

 وجود ندارد.  یچ گونه تعارض منافعیسندگان هین نویب
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