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استاد راهنماي اول :دكتر خاطره كفشدوزان ،استادیار ،دانشکده دامپزشکی دانشگاه سمنان
استاد مشاور :دكتر امید پژند ،استادیار ،دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان
داور :دكتر سعیده نعیمی ،استادیار ،دانشکده دامپزشکی دانشگاه سمنان
داور :دكتر مهنوش پارسایی مهر ،استادیار ،دانشکده دامپزشکی دانشگاه سمنان

خالصه فارسی:
حضوووور بتااكتامازهاي وسوووی الطیفی نظیر  ،)Temoneria( TEMبهعنوان یکی از اصووولیترین دایل مقاومت
انتروباكتریا سه به آنتیبیوتیک در صنعت طیور مطرح میبا شد .با نظر به اینکه تا كنون پژوه شی در خ صوص تعیین
حضور بتااكتامازهاي وسی الطیف ( )ESBLsخانواده  TEMدر سویههاي اشریشیاكلی طیور استان سمنان صورت
نپذیرفته بود این مطالعه با هدف تعیین شیوع ا شری شیاكلی مولد آنزیم بتااكتاماز و سی الطیف حامل ژن  blaTEMدر
مزارع پرورش طیور گو شتی ا ستان سمنان انجام گرفت .در این مطالعه  186نمونه از مزارع پرورش طیور گو شتی و
آزمایشگاههاي دامپزشکی استان سمنان جم آوري گردید ،سپس  50سویه اشریشیاكلی جدا شده از كلواک پرندگان
به ظاهر سالم و  50سویه ا شری شیاكلی جدا شده از اح شاي طیور م شکوک به كلیبا سیلوز پس از تأیید به كمک
ت ستهاي افتراقی بیو شیمیایی جدا سازي و خالص گردید .سویههاي ا شری شیاكلی جهت تعیین تولید آنزیم بتااكتاماز

 )Standards Institute 2014مورد بررسوووی قرار گرفتند .همننین براي تشوووویص وجود ژن  blaTEMاز واكنش
زنجیرهاي پلیمراز به كمک پرایمرهاي اختصاصی استفاده گردید .این مطالعه نشان داد  %32از سویههاي اشریشیاكلی

مولد  ESBLsبوده كه از این میان  17و  15جدایه به ترتیب به گروه كلواكی و احشوووایی واجد آنزیم بتااكتاماز
و سی الطیف تعلق دا شتند .همننین از میان سویههاي مولد آنزیم بتااكتاماز و سی الطیف %40/6 ،سویهها واجد ژن
 blaTEMمشوواهده گردیدند .بر اسووای یافتههاي این مطالعه مشوووص گردید شوویوع سووویههاي مولد  ESBLsو ژن
 blaTEMدر هر دو گروه مورد مطالعه فاقد اختالف معنادار بوده كه این امر نشان میدهد طیور گوشتی به ظاهر سالم
مزارع پرورشووی اسووتان سوومنان ممکن اسووت به عنوان منب سووویههاي مولد  ESBLsعمل نموده و با آلوده كردن
زنجیره غذایی ،در گ سترش مقاومت ضدمیکروبی نقش دا شتهبا شند .در این میان طرح برنامههاي مداوم مراقبت از
سووالمت صوونای دامپروري و مواد غذایی در برابر خطر حضووور میکروارگانیسوومهاي مولد  ESBLsضووروري به نظر
میرسد.
واژگان کلیدی :مقاومت ضدمیکروبی ،روش دیسک تركیبی ،اشریشیاكلی ،بتااكتاماز وسی الطیف (،)ESBLs
PCR
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وسی الطیف از لحاظ فنوتیپی با كمک دیسکهاي تركیبی مطابق دستورالعمل Clinical and Laboratory ( CLSI

