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استاد راهنماي اول :دكتر خاطره كفشدوزان ،استادیار ،دانشکده دامپزشکی دانشگاه سمنان
استاد راهنما دوم :دكتر سید حسام الدین عمادي چاشمی،استادیار،دانشکده دامپزشکی سمنان
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خالصه فارسی:
حضور بتاالکتامازهای وسیعالطیفی نظیر  ،( Solphydryl Variable( SHVبهعنوان یکی از اصلیترین دالیل
مقاومت انتروباکتریاسه به آنتیبیوتیک در صنعت طیور مطرح میباشد .با نظر به اینکه تا کنون پژوهشی در خصوص
تعیین حضور بتاالکتامازهای وسیعالطیف ( )ESBLsخانواده  SHVدر سویههای اشریشیاکلی طیور استان سمنان
صورت نپذیرفته بود این مطالعه با هدف تعیین شیوع اشریشیاکلی مولد آنزیم بتاالکتاماز وسیعالطیف حامل ژن
 blaSHVدر مزارع پرورش طیور گوشتی استان سمنان انجام گرفت .در این مطالعه  200نمونه از مزارع پرورش
طیور گوشتی و آزمایشگاههای دامپزشکی استان سمنان جمعآوری گردید ،سپس  70سویه اشریشیاکلی جدا شده از
کلواک پرندگان به ظاهر سالم و  70سویه اشریشیاکلی جدا شده از احشای طیور مشکوک به کلیباسیلوز پس از تأیید
به کمک تستهای افتراقی بیوشیمیایی جداسازی و خالص گردید .همچنین برای تشخیص وجود ژن  blaSHVاز
واکنش زنجیره ای پلیمراز به کمک پرایمرهای اختصاصی استفاده شد .از میان سویههای جدا شده %31.42 ،سویهها

کلوآکی بودند .بر اساس یافتههای این مطالعه مشخص گردید میزان شیوع ژن  blaSHVدر سویه های جدا شده از نمونه
های احشایی به طور معنی داری بیشتر از نمونه های جدا شده از طیور به ظاهر سالم است که این امر نشان میدهد
ژن  SHVممکن است به عنوان یکی از عوامل حدت در سویه های بیماریزای اشریشیا کلی بیان شده و با ایجاد
مقاومت نسبت به آنتی بیوتیک های خانواده بتاالکتام نقش داشته باشد و با انتقال به فلور میکروبی موجب گسترش
مقاومت شود.
واژگان کلیدی :مقاومت ضدمیکروبی ،اشریشیاكلی ،بتاالكتاماز وسیعالطیف (PCR ،)ESBLs
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واجد ژن  blaSHVمشاهده گردیدند که  %25.71متعلق به نمونه های احشایی و  %11.42مربوط به نمونه های

