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چکیده

یکی از منابع بالقوه ی عفونت های باکتریایی در انسان و خصوص ًاًا عفونت های ناشی از باکتری اشریشیاکلی ،یط ور پرورشی می باشد .مطالع تا

مختلف قرابت های ژنت کی ی را بین سویه های پاتوژن پرندگان ( )APECو سایر سویه ه اشن ناسنا یازیرامیب یا ن د  ا  هد ا هعلاطم نیا رد .تس       
ضمن ردیابی حضور ژن  fimHهک از عوامل اتصال و کلونیزه شدن باکتری در غشاهای مخاطی میباشد ،مقاوم یادج یکیتویب یتنآ ت

ههههههههه ه یا

مختلف اشریشیاکلی بدست آمده از یط ور گوشتی و انسان با یکدیگر مقایسه و بررسی شد .پس از جمعآوری و شناسایی جدایه لماش( اه   
جدایه انسانی و  60جدایه یط ور گوشتی) ،ابتدا  DNAتام م کی روارگانیسم ها با روش جوشاندن اس و هدش جارخت پس س اب 

26

کمک هرمیارپ ای       

اختصاصی ژن مورد نظر با روش واکنش زنجیره ای پل می راز ( )PCRمورد ردیابی قرار گرفت .همچنین مقاومت سویه های مورد مطالعه تبسن   

به  14آنتی بیوتیک مختلف با مک ک روش انتشار دیسک ( )Disk diffusion methodارزیابی و تع یی ن ش مجم رد .د و ا ع زز ززز م نای

 86س هیو

اشریشیاکلی مورد مطالعه ،ژن  fimHدر میان  53جدایه (  )% 61 / 62ردیابی و شناسایی شد .همچنین جدایهها ،مقاومت باالیی را به آنتی بیوتیک

های اکساسیلین (  ،)% 93 / 02کلیستین (  )% 91 / 86و سفالکسین (  )% 89 / 53نشان دادند .بر اساس نتایج بدست آمده حض ظن دروم نژ رو ررر رررر در م نای
جدایههای انسانی به طور معناداری ( )P<0.05بیشتر از جدایههای ب می اریزای پرندگان بود .در مج عوم

 70الگ قم یو ا ب یتنآ تمو ی یتو ک رد ی

جدایه ها مشاهده شد و بررسی آنها تفاوت آشکار الگوهای غالب در جدایه های با منبع متفاوت را نشان داد هک می تواند به دل لی مصرف آنتی
بیوتیکهای متفاوت در درمان عوارض ناشی از این باکتری در انسان و دام باشد.
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مقدمه

م قافتا رویط یییییی یافت .د    س یو ههه ه یا   

در زنج هری    پ ور رش   

اشریشیاکلی یک باکتری گرم منفی رودهای است هک به

ی
اشریشیاکلی ب می اریزای پرندگان متعلق هب اشریش لکای ی ی

بر نقش فلور طبیعی در دستگاه گوارش به عن ی ناو کک کککی

یکی از عوارض ناشی از این سویه ها عفون هاگتسد ت   

خانواده ی انتروباکتریاسه تعلق دارد .این باکتری ع هوال
از عوامل اصلی عفونت ه و کیمتسیس یا
م و گر

شراوگ ییی یییی و

ناسنا و تاناویح رد ریم رس رد ا ناهج رس      

      

گزارش شده است ( .)5در ح یلوت رضاح لا ددد ددددات دام و
یط ور به عن کی ناو یی ییی از مه یاه شخب نیرت م      ص یان ععع
غذایی در بسیاری از کشورها از جمله ایران ،نقش بسیار

ی بی تمواقم زورب و ازیرام    
مهمی در انتقال اشریش لکای ی ی
نسبت به اه کیتویب یتنآ

  

صنعت پرورش دام ،احتما ًالًال مهم ترین عاملی اس هک ت
     باش د (( ( .) 29

اغلب در پرورش حیوانات مرتبط ب ی هریجنز ا

 )UPEC( Uropathogenic E. coliدر انسان است هک
از شایع ترین ب می اریهایی است هک نیاز به رد مم مممان آنتی
بیوت کی ی دارد و از رایج ترین عفون  یاه ت ب یناتسرامی    
نیز محسوب میشود ( .)11 ،6این عفونت توس هیوس ط

می رسد ارتباطی بین جدایه های رویط

دارد.

باع واقم روهظ ث م ویب یتنآ ت تیکی یم        

ادراری ناشی از سویه های اشریش لکای ییی اوروپ ای نژوتا   

های اشریشیاکلی خارج روده ای ایجاد میشود و به نظر

هعسوت لاح رد عماوج رد      

اس دافت هه ه ب یور ی ههههه از آنت یتویب ی کک کک ه وصخب ا ص رد 

های ب ا هدور جراخ یازیرامی ییییی ( )ExPECهس هک دنت

ییاذغ    

استفاده بی رویه از آنت رد اه کیتویب ی یعیسو حطس      
رایج است و در نتیجه ی این اس دافت ههه ی ب ح زا شی دد ددد،
ک در
وقوع ب می اری های باکتریایی مقاوم به آنت یتویب ی کک کک
سال ه  شیازفا ریخا یا ی تسا هتفا  ...........اغل عرازم رد ب   

ای یاه هیادج ن تنوفع

ی یراردا ا      

    

ی و
اشریش لکای ی ی

Urinary tract

 )UTI( infectionوجود داشته باشد ( .) 20،9
سویه ه یا

 UPECب تفاب هب دیاب تنوفع داجیا یار      

پوششی مجاری ادراری متصل شوند .در واقع یک گ ما
     ق ترد   

مه ف رد م رر رآین تنوفع داجیا د        ای اه هیوس ن

چسبندگی به اپی تلیوم است .این امر موجب می شود تا
باکتری بر مکانیسم مقاومتی میزبان غلبه کرده و موف یق ت
بیشتری در امر کلونیزه شدن حاصل وش دد ددد (  .) 12پدی هد
چس یلیپ هطساو هب یگدنب

       ت پی   

 1اس یاراد هک ت     

پرورشی یط ور در زمان بروز ب می اری ها ،تمام گله ش لما

س ورپ یراتخا تت تئین یجراخ یاشغ رد و تسا ی

که بایغ رد ا
قرار میگیرند و اس یتویب یتنآ زا هدافت کک ک ککک

انتروباکتریاسه وجود دارد .قدرت چسبندگی هک توسط

تمام حیوانات ب می ار و سالم ،تحت درمان آنتی ب یکیتوی
ب می اری ها از ابتال به آن ها به هنگام مواجهه با عفونت ها
پیشگیری میکند ( .)8این ع لم

رد کش لاحرد یاهرو   

توسعه هک حضور پاتوژن روده ای در مزارع یط ور شیوع
زیادی دارد بسیار رایج است ( .) 15 ، 26

اشریشیاکلی ب می اریزای پرن ناونع تحت ناگد    

تشیب ر           

س یاه هیو      اشریش لکای یی ی و چن یاضعا زا رگید ید       

پیلی    ت پی   

 1مط دش حر هههه ه ،ن یلصا شق      را در ح تد   

 APECبازی می کند (  .) 21بخش مهمی از پیلی تیپ 1
زیر واحد کوچکی به نام  fimHاست هک یک

هطساو 

برای چسبندگی به سلول های اپیتلیال و بس رگید یرای   
Avian

 )APEC( pathogenic E. coliدر ح ضاح لا رررر ر یک  
عوامل مهم عفونت در ص ویط تعن رر ررر در سراس ناهج ر   
است و هر ساله زیانهای اقتصادی وابسته به این سویهها

از سلول ها میییباشددد .گفته هک دوش یم

    fimHب یار

ایجاد عفونت دستگاه ادراری و همچنین ایج شنکاو دا   
سیستم ایمنی میزبان ضروری است و ع نیا روضح مد    

مقاومت آنتی بیوتیکی و ردیابی حضور51 ...

پ م نیئتور یییی ییتوان مدع ببس د

  

رد یرتکاب تیقفوم        

انج یاه نومزآ ما

 هدافتسا اب رگید ا تشک طیحم ز          

ب می اریزایی شود ( .) 21 ، 19

آبگوشت مغذی و گلیسرول به م نازی

بر اساس آنچه ذکر شد ،جهت بررسی و مقایسه الگوی

فریزر با دمای  - 20درجه نگهداری شدند.

مقاوم تویب یتنآ یاه ت ی یادج یک هههههههههههههه ه فلتخم یا     

تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی

اشریشیاکلی بدست آمده از انسان و هب ،یتشوگ رویط   
عنوان ی هم عبانم زا یک م ورب  زززز ززززز س هیو  یاه ب و ازیرامی

م رضاح هعلاطم ،ناسنا رد مواق نینچمه .دش ماجنا               
حض نژ رو     fimHو تف رد نآ ینژولیف یاه توا

نایم

      

جدایههای مذکور نیز مورد ارزیابی قرار گرفت.
نمونه گیری و جداسازی سویه ها

این مطالعه بر روی  86نمونه باکتری اشریشیاکلی بدست
انس تنوفع هب طوبرم ینا  ناسنا یراردا

    

(((((((((( (  20ع و )دد

عفونت گوارشی یا اسهال انسان ( 6عدد ناتسرامیب زا )   
امام علی (ع) شهرستان آمل ته هی ینچمه .دش ن هیادج     
های مربوط به  ینیلاب مئالع نودب یتشوگ رویط ((((( ((((((04
عدد) ،جدایه های کلیییباس لی وووز پرن  ناگد (( 01عدد و )
جدایه های مربوط به عفونت تنفسی یط ور گوش  یت ((01
عدد) از نمونه رویط یعوفدم و یسفنت بآوس یاه

    

گوشتی استان ،ارسالی به دانشکده دامپزشک هاگشناد ی   
تخصصی فناوریهای نوین آمل ،کشت و جداسازی شد.
تمام نمونه های بدست آمده از انسان و سپس نمونه های
یط ور گوشتی در فاصله زمانی آبان ماه تا بهمن ماه س لا

ی از
 1395بدست آمدن سادج یارب .د ا یز     اشریش لکای ی ی

محیط کشت ائوزین متیلن بلو استفاده شد و در ادامه اب   
استفاده از آزم  یاه نو ب ییایمیشوی     ش لما

 20درص نورد د

در این تح قیق برای سنجش حساس یبورکیم تی    س هیو
های جداسازی شده نسبت به  14آنتی بیوتیک مختلف
هک در جدول  1لیست شدهاند از آزمون انتش سید را ککککک
بر اساس معیارهای مؤسسه استاندارد آزمایشگاه و ب نیلا
یا Clinical and Laboratory Standards Institute

( )CLSIاستفاده شد (  .) 29دیسکها ییی م رو ددد اس دافت ههه

مواد و روش کار

آمده از یط ور گوش یاه هنومن .دش ماجنا ناسنا و یت

     

یاه تست    

اندول ،MR-VP ،و سیترات ،سویه ها جهت تأیید مورد
ارزیابی قرار گرفتند .تمام محیطهای کشت و تستهای
بیوش یمی ایی از شرکت ها ییی م  یاید (( )HiMediaکش رو
هندوستان ته هی شدند .جدایه ش دیئات یاه د نامز ات ه      

شامل آمپی س  نیلی (( ،)01 μg ،AMPسفکس  می ( (،CFM
 ،) 30 μgسولفامتوکس وزا لل ل-ت  میرپوتم یر (((( (μg ،SXT

 ،) 30کلیس  نیت (( ( ،)01 μg ،CLسیپروفلوکساس  نی (( (،CIP
 ،)5 μgفلورفن  لکی (( ( ،) 30 μg ،FFسفوتاکس  می (( (،CTX
 ،) 30 μgسفالکس  نی (( ( ،) 30 μg ،CNجنتامایس  نی (( (،GM
 ،)01 μgس  نیتولاف (( ( ،) 30 μg ،CFنالیدیکسیک دیسا      

( ،) 30 μg ،NAاکساس  نیلی (((( ( ،) 30 μg ،OXاکس یییی ی-
تتراس  نیلکیا (( ( ) 30 μg ،Tو ایم یی یپ  من (( ()01 μg ،IPM
بودن ب یتنآ همه .د ی اه تکرش زا اه کیتو ییییییییییییییی م اید ی   
کشور هندوستان ته هی شدند .در این روش چند کلن زا ی
کشت  24ساعته خالص باکتری را در  2میلی لیتر محیط
کشت نوترینت براث (های مدیا ،هندوستان) کشت داده
و در انکوب  رد روتا دد دم مم ای  37درجه ق ار ر اد  د ش ه دددد د تا   
کدورت آن به استاندارد نیم مک فارلند برسد ،در ادامه
پس از رسیدن به ظن دروم ترودک ررر رررر ،توس س ط وو وووآپ
پنبه ای آن را در دو مح تنیه رلوم تشک طی وووو ووووون آگ را
پخش و سپس دیسکهای آنتی ب اب رظن دروم یکیتوی    
فاص هل

 25میل تم ی رررر ر از ی  رگیدک ر  طیحم یو ک تش

     

گذاشته شد .سپس محیط کشت ها را  18س رد تعا
درجه قرار دادیم .پس از انکوباس زا تعنامم هیحان نوی

37
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رشد بر حسب میلی متر توسط خط کش اندازهگ و یری

اس فورتکلا زا هدافت و د زر ر زراگآ لژ          1/5درص دد د و با   

با جدول استاندارد (  ) 29مقایسه شد.

رنگ آمیزی اتیدیوم بروماید و با مک ک دستگاه ترانس

استخراج  DNAو آزم نو

واک ریجنز شن هه هههای

پلیمراز ()PCR

قبل از انجام آزمون  PCRب و ییاسانش یار

  

نژ یبایدر

 ،fimHابتدا استخراج  DNAاز کشت خالص ه مادک ر   
از جدای د .دش ماجنا اه ه رررررررر رررر ای نن ن پ هوژ شش ش از روش
جوشاندن ( )boilingجهت استخراج  DNAنمونه ها ييي

لومیناتور مورد مش بریوصت و هدها ر گ رارق یراد ر .تف     
ب لوط هسیاقم یار تالوصحم دناب

          PCRاز م کرا ر   

 DNAبا اندازه  00 1جفت باز استفاده شد.
تعیین توالی محصوالت PCR

جهت مقایسه نت یا هریجنز شنکاو جیا کی ،زارمیلپ

   

نمونه از محص لو     PCRژن  fimHاز جدای یناسنا ه     

باکتریایی استفاده شد .در این روش ابتدا درون هر کدام

اشریش لکای یی ی و یک زا هنومن  لوصحم         PCRای نژ ن   

مقطر استریل ریخته و سپس  2لوپ پر از کشت خ لا صصص

تکاپوزیست ارسال گردی دعب یلاوت نییعت جیاتن .د زا      

از م کی روتیوب هاي اس یرت للل ح ود ددد  1/5میلییی لیتررر آب
باکتري را برداشته و در آن حل کردیم .در مرحله بعدي
ب ههه

مک ککک ع کترو لم سسسسسس سوسپانس وی نن ن حاص للل را

یکنواخت نمودیم .سپس سوسپانسیون فوق را ب ههه مدت ت
ت
 01دق قی ههه درون ب د یرام ن

ررر رر دم  يا ب ا شی

س تنا یی یگ ار دد د گرمخان ههه گ راذ ییی

ززز زز  95درج ههه

درک هه ه ت اا ا س ول للل ها ييي

باکتریایی لیز گردد و  DNAآن ها آزاد شوددد .در ادام ههه
ت 01
م کی روتیوب ها ييي ح وا ييي سوسپانس وی ننن را ب ههه مدت ت

مربوط به جدایه تکرش هب یلاوت نییعت یارب رویط
ثب رم هاگرد رد نژ کناب رد ت ک تاعالطا یلم ز    
بیوانفورماتیک   

     

      

) (http://www.ncbi.nlm.nih.govبا   

مک ک نرم افزار MEGAنس هخ

 5ب یاه یلاوت ریاس ا     

مشابه در این بانک اطالعاتی مورد مقایسه قرار گرفت و
نتایج با استفاده از تس هب پرتسا توب ت

شور ارومات      

بصورت درخت فیلوژنی بدست آمد (.)82
آزمون آماري داده ها

دق هقی در دور  rpm 0000 1س وفیرتنا ژژژ ت میدرک اا ااا اج از ءءء

ی
در پایان نتایج حاصل از بررسیها ييي ژنت کی ییی و فن پیتو ی ی

ساختمانی پ کی ره باکتري رسوب کند .سپس مایع رویییی

مربوط به مقاومتهای آنتیییب ب یکیتوی اا ااا اس دافت ههه از نرممم

ح وا ييي  DNAرا در درون م کی روت وی ببب ه یرتسا يا لللللل

افزار آماري SPSSنسخه  16مورد تجزیه و تحلی للل ق ار ررر

جدید ریختیم و در  - 20درجه س ارگ یتنا دد ددد نگه یراد

گرفت .مقدار  P <0/50بعنوان سطح معن اد ي ررری ب یار

نمودیم .در ادامه ،روش  PCRساده با مک ک پرایمرهای

میزان مقاومت به یک آنتی بیوتیک در جدایه ای خاص

5`-

و میزان حضور ژن در گروه های مختلف جدایه اه    در

اختصاصی شامل پرایمر جلو ( )Forwardبا ت :یلاو

` ATGAAACGAGTTATTACCT -3و پرای رم     
مع  سوک (((((((( ( )Reverseب وت ا اااا ا ااااااااااا الی

5`-

` TTATTGATAAACAAAGTCAC -3س تخا    
شرکت تکاپوزیست ای هج ،نار تت تتت بررسییی حضوررر ژن
ش
ج شدههه از سوش ش
های مورد مطالعه در ژنوم تام اس ارخت ج ج
هاي باکتریایی مورد اس دافت ههه ق ار ررر گرف  ت ((  .) 17س سپ
محصوالت وا شنک

 PCRب هزادنا ا     903جف اب زاب ت    

ط از تستتت
نظر گرفته شد و همچنیننن ب ار ييي تع یی ننن ارتباط ط
آماري مربع کاي ( )chi squareاستفاده گردید.
نتایج

مقاومت آنتی بیوتیکی

از مجموع  86جدایه اشریشیاکلی مورد مطالعه ،بیشترین
میزان مقاومت آنت یتنآ ربارب رد بیترت هب کیتویب ی      

بیوتیک های اکساسیلین (  ،)% 93 / 02کلیستین ( )% 91 / 86

مقاومت آنتی بیوتیکی و ردیابی حضور53 ...

و سفالکسین (  )% 89 / 53ارزیابی شد .نتایج مقاومت آنتی

شناسایی ش لکش( د

بیوت کی ی جدایه ها نسبت به ه هم ی آنت یاه کیتویب ی    

جدایه های مختلف به شرح زیر می باش یاه هیادج :د    

مورد مطالعه در جدول  1به یادج عبنم کیکفت
مختل یپمآ هب تمواقم .تسا هدش هدروآ ف

 ،)5/01( APECجدایه ه  ناگدنرپ یسفنت یا ((( ((((،)1/01

        

جدایه های آنتریت انسانی ( )0/6و جدایه ه عوفدم یا   

سولفامتوکس وزا لل ل-ت تروصب نیتسیلک و میرپوتم یر        
معن  یرادا ((( ( )P <0/50در م یاه هیادج نای

       UTI

اشریشیاکلی بیشتر از سایر جدایه هب تمواقم .دوب اه

پرندگان سالم ( .) 25 /04از نظر آماری ارتباط معن یرادا

  

  

زا      

گروهه ش هدهاشم تنوفع توافتم یا د ((((( ((((((.)P <0/50

میان جدایههای آنتری شیرشا یناسنا ت یاک زا رتشیب  یل   
س یادج ریا

    fimHدر م  نای ن یاه هنوم فلتخم

ب نژ روضح نی

(( ((( )P <0/50در

کلیستین و سفکسیم بص دانعم ترو ا  یر

 .)1م ژ نیا عوقو نازی ن رد

 ،) 19 / 20 ( UTIجدایه ه ی ناگدنرپ زولیساب یلک یا ا    

ههههههههه ه یا

،نیلیس      

نایم     

بطوری هک جدایه ه اردا تنوفع یا ر و عوقو ناسنا ی   
حضور بیشتری از ژن م  رظن درو ر  دنداد ناشن ا (((( ((((( .)% 95

ههههههه ه ینفرولف هب تمواقم و .دوب ا ک ،ل            

سولفامتوکس وزا لل ل-تر ییی مت یرپو مم م ،سیپروفلوکساس و نی

همچن  نی ن واقم جیات م  یاه ت

نالیدیکسیک اس  یرادانعم تروصب دی ((( (((( )P <0/50در

آماری آنها نشان داد هک روابط معنا داری بین نوع سویه

م یادج نای ههههه ه ایشیرشا یاک لک  یل یییی یییباس ناگدنرپ زولی     

ها و مقاومت آنتی بیوت کی ی وجود دارد هک به ق ریز رار   

،UTI

بیشتر از سایر جدایهها ب یادج نینچمه .دو ههههههه ه یا

می باشد:
ارزیابی توالی محصوالت PCR

آنتریت انسانی و کلیباسیلوز پرندگان مقاومت باالیی را

توالی های بدست آمده از محصوالت  PCRمرب هب طو

نسبت به سفالوتین نسبت به سایر جدای ههه ه شن ا اا ااان دادند
( .)P <0/50در مج عوم   

دو جدایه انسانی و یط ور در پایگ یتاعالطا ها     NCBIو

 70الگ نآ تمواقم یو تی       

ب اه هیادج رد یکیتوی  هدهاشم ش ک د ه اهنآ یسررب         

در بخش بانک ژن شماره پذیرش ه یا

      

 KY848624و

 KY848625را به ترتیب بدست آوردند .مقایسه جیاتن   

تفاوت آشکار الگوهای غال اب یاه هیادج رد ب عبنم      

تع یی ن ت س اب هیادج ود یلاو ا ه یلاوت ری ا نژ کناب ی     

متفاوت را نشان می دهد (جدول .)2

  

بصورت درخت فیلوژنی و جهت مقایسه م توافت نازی   

فراوانی ژن fimH

های این توالی ها در ش لک  2نشان داده شده است.

در مجموع از میان  86سویه اشریشیاکلی م هعلاطم درو
ژن  fimHدر م نای     

آآآآآآآآ آنت یتویب یک زیلانآ و ی       

 53جدای  ه (((( (  )% 61 / 62ردی و یبا   

جدول  :1میزان مقاومت آنتی بیوتیکی و فراوانی ژن  fimHدر میان جدایه های اشریشیاکلی بدست آمده از منابع مختلف
منبع نمونه
عفون یراردا ت     
انسان
عفون یشراوگ ت     
انسان
کلیباسیلوز یط ور
ب یسفنت یرامی       
یط ور
نمون یعوفدم ه       

تع داد      
نمونه
20

فراوانی مقاومت آنتی بیوت کی ی ()%
AMP
19

CFM
8

SXT
18

CL
17

CIP

FF

CTX

9

7

01

19

19

6

01

18

20

19

4

6

4

5

4

6

3

0

1

5

1

6

5

6

6

1

0

01

3

0

01

5

9

01

0

01

2

01

9

9

7

3

5

01

0

4

2

6

1

1

5

9

1

2

5

01

7

1

2

04

12

72

9

35

9

1

مجموع

86

38

44

43

79

31

19

درصد

-

44 / 18

51 / 16

یط ور گوشتی

CN

GM

CF

NA

OX

T

IPM

ژن fimH

05

91 / 86

36 /40

22/ 09

15
31
36 /40

34

1

01

77

9

89 / 53

01/ 46

31

35

36

47

60

80

54 / 65

96/ 76

93 / 02

5
67

77 /9

72
14

16 /72

53
61 / 62
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 و منبع جداسازیfimH  انواع الگو های مقاومت آنتی بیوتیکی در ارتباط با ژن:2 جدول
)fimH منبع (موارد مثبت از نظر ژن

مجموع
ه

AF

د

RI

ج

C

ب

D

الف

الگوی مقاومت آنتی بیوت کی ی

UTI

1 )1(

-

-

-

-

1 )1(

SXT, CIP, FF, CTX, CN, GM, CF, NA, OX, T

1 )1(

-

-

-

-

1 )1(

AMP, SXT, CIP, FF, CTX, CN, GM, CF, NA, OX, T

1 )1(

-

-

-

-

1 )1(

AMP, SXT, CIP, GM, OX, T, IMP

3 )3(

-

-

-

-

3 )3(

AMP, SXT, CL, CN, CF, OX, T

2 )2(

-

-

-

-

2 )2(

AMP, CFM, SXT, CL, CIP, CTX, CN, CF, OX

1 )1(

-

-

-

-

1 )1(

AMP, CFM, SXT, CL, CIP, FF, CTX, CN, GM, CF, NA, OX, T

1 )1(

-

-

-

-

1 )1(

AMP, CFM, SXT, CL, CIP, CTX, CN, GM, CF, NA, OX, T

1 )1(

-

-

-

-

1 )1(

AMP, CL, FF, CN, CF, NA, OX, T

1 )1(

-

-

-

-

1 )1(

AMP, SXT, CL, FF, CN, CF, OX, T

1 )1(

-

-

-

-

1 )1(

AMP, CFM, SXT, CL, CIP, CTX, CN, CF, NA, OX, IPM

1 )1(

-

-

-

-

1 )1(

AMP, CL, CN, CF, NA, OX, T

1 )1(

-

-

-

-

1 )1(

AMP, SXT, CL, FF, CTX, CN, CF, OX, T

1 )1(

-

-

-

-

1 )1(

AMP, CFM, SXT, CL, FF, CTX, CN, CF, OX, T

1 )1(

-

-

-

-

1 )1(

AMP, CFM, SXT, CL, CIP, CTX, CN, GM, CF, OX, T

1 )1(

-

-

-

-

1 )1(

AMP, SXT, CL, CN, CF, NA, OX, T, IPM

1 )1(

-

-

-

-

1 )1(

AMP, SXT, CL, CN, CF, NA, OX, T

1 )0(

-

-

-

-

1 )0(

AMP, CFM, SXT, CL, CIP, CTX, CN, CF, NA, OX, T, IPM

1 )1(

-

-

1 )1(

-

-

AMP, SXT, CL, CIP, FF, CN, CF, NA, OX, T, IPM

1 )1(

-

-

1 )1(

-

-

AMP, SXT, CL, CIP, FF, CN, CF, OX, T

1 )0(

-

-

1 )0(

-

-

AMP, SXT, CL, CIP, FF, CN, CF, NA, OX

1 )0(

-

-

1 )0(

-

-

SXT, CL, CIP, FF, CN, CF, NA, OX

1 )1(

-

-

1 )1(

-

-

SXT, CL, CIP, FF, CN, GM, CF, NA, OX, T, IPM

1 )1(

-

-

1 )1(

-

-

SXT, FF, CN, CF, NA, OX

1 )0(

-

-

1 )0(

-

-

SXT, CIP, FF, CN, GM, CF, NA, OX, T

2 )1(

-

-

2 )1(

-

-

SXT, CIP, FF, CN, CF, NA, OX, T

1 )0(

-

-

1 )0(

-

-

SXT, CIP, FF, CN, CF, NA, T, IPM

1 )0(

-

1 )0(

-

-

-

CN, CF, OX

1 )0(

-

1 )0(

-

-

-

CFM, CL, CTX, CN, OX, T

1 )0(

-

1 )0(

-

-

-

CFM, CL, CN, NA, OX, T

3 )2(

2 )1(

1 )1(

-

-

-

CFM, CN, NA, OX, T

1 )0(

-

1 )0(

-

-

-

CN, NA, OX

1 )0(

-

1 )0(

-

-

-

CL, CIP, FF, CTX, GM, CF, NA, T, IPM

1 )1(

-

1 )1(

-

-

-

SXT, CL, CN, OX, T

1 )0(

-

1 )0(

-

-

-

CL, CTX, CN, NA, OX

1 )0(

-

1 )0(

-

-

-

SXT, CL, CTX, CN, OX, T

1 )0(

-

1 )0(

-

-

-

CFM, CTX, CN, OX, T

2 )0(

1 )0(

-

-

1 )0(

-

CFM, SXT, CL, CTX, CN, CF, NA, OX, T, IPM

2 )1(

1 )1(

-

-

1 )0(

-

AMP, CFM, SXT, CL, CIP, CN, CF, NA, OX, T

1 )0(

-

-

-

1 )0(

-

SXT, CL, CIP, CF, NA, OX

1 )0(

-

-

-

1 )0(

-

AMP, CFM, SXT, CL, CIP, CN, GM, CF, NA, OX, T

2 )1(

1 )1(

-

-

1 )0(

-

AMP, CFM, CL, CN, CF, NA, OX, T

2 )1(

1 )1(

-

-

1 )0(

-

AMP, CFM, CL, CN, CF, OX, T

1 )1(

1 )1(

-

-

-

-

CFM, SXT, CL, CN, NA, T, IPM

3 )1(

3 )1(

-

-

-

-

CL, CN, NA, OX, T

1 )1(

1 )1(

-

-

-

-

CN, CF, NA, OX, T

1 )0(

1 )0(

-

-

-

-

AMP, CFM, CL, CTX, CN, NA, OX, T

1 )1(

1 )1(

-

-

-

-

AMP, CFM, CL, NA, OX, T

2 )1(

2 )1(

-

-

-

-

CL, CN, NA, OX, T, IPM

1 )0(

1 )0(

-

-

-

-

CL, CN, OX

1 )1(

1 )1(

-

-

-

-

CL, NA, OX, T

2 )2(

2 )2(

-

-

-

-

CFM, CL, CTX, CN, NA, OX, T

1 )0(

1 )0(

-

-

-

-

CFM, SXT, CL, CTX, CN, NA, OX, T
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1 )1(

1 )1(

-

-

-

-

CFM, CL, CIP, CTX, CN, NA, T

1 )1(

1 )1(

-

-

-

-

CL, CIP, CTX, CN, OX, T, IPM

1 )1(

1 )1(

-

-

-

-

CN, OX, T

2 )1(

2 )1(

-

-

-

-

CFM, CL, CN, NA, OX, T

1 )0(

1 )0(

-

-

-

-

AMP, CL, CTX, CN, CF, OX, T

1 )1(

1 )1(

-

-

-

-

AMP, CFM, SXT, CL, CIP, CTX, CN, CF, NA, OX, T

1 )1(

1 )1(

-

-

-

-

CFM, CL, CIP, CN, NA, OX, T

1 )0(

1 )0(

-

-

-

-

CFM, CL, OX, T

1 )1(

1 )1(

-

-

-

-

AMP, CFM, SXT, CL, FF, CTX, CN, NA, OX

1 )1(

1 )1(

-

-

-

-

AMP, CFM, SXT, CL, CTX, CN, NA, OX, T

1 )1(

1 )1(

-

-

-

-

AMP, CFM, CL, CN, OX, T

1 )1(

1 )1(

-

-

-

-

CFM, CL, CTX, CN, CF, NA, T

2 )2(

2 )2(

-

-

-

-

CFM, CL, CIP, CTX, CN, NA, OX, T

1 )1(

1 )1(

-

-

-

-

CFM, CL, CTX, CN, OX

1 )0(

1 )0(

-

-

-

-

AMP, CFM, CL, CN, NA, OX, T

1 )1(

1 )1(

-

-

-

-

SXT, CL, CIP, CF, NA, OX

1 )1(

1 )1(

-

-

-

-

AMP, CFM, SXT, CL, CIP, CN, GM, CF, NA, OX, T

1 )0(

1 )0(

-

-

-

-

-

)؛respiratory infection( RIرویط زولی    د، )؛ کلیییباسcolibacillosis( Cناسنا یشراوگ ت     ج، )؛ عفونdiarrhea( Dناسنا یراردا ت    ب، )؛ عفونurinary tract infection( UTIالف

)؛ نمونه مدفوع یط ورavian feces( AF ه،ب می اری تنفسی یط ور

 جفت باز903  با اندازه محصولfimH  ژنPCR  الکتروفورز محصول:1 شکل

MEGA5  با استفاده از نزم افزارfimH  درخت فیلوژنی مقایسه توالی های ژن:2 شکل
 شمارههای مربوط به دو توالی بدست آمده از نتایج تحقیق
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بحث و نتیجهگیری

با توجه به اه یم ت حیوان رد و اذغ دیلوت هخرچ رد تا

ت تیرا و نیزولیا ر  دندروآ تسدب نیسیامو

  

(((((((((((( ( .)72در

مطالعه دیگری هک توسط کاظم نیا و ه لاس رد ناراکم   

انتقال و ایجاد عفون یاه ت    مختل ،ناسنا ییایرتکاب ف    

 41 20در آذربایجان غربی صورت گرفت ،تمام جدایه

    

اریترومایسین مقاوم بودند (  .) 14ع قوف دراوم رب هوال     

مطالعه و بررسی مداوم ویژگی های فن یپیتونژ و یپیتو   
م کی روارگانیسم های ب مرگ یاه یرتکاب ریظن ازیرامی

منفی رودهای امری ضروری به نظر می رس هد رد .د ه هههه -
ه فتسا اب ریخا یا ا ب هد یییییییییی یروی یتویب یتنآ زا ه کککک ککهیا   
مختل رویط و ماد شرورپ تعنص رد ف

رد صوصخب       

  

کشورهای در حال توسعه ،همواره شاهد افزایش ش عوی
مقاومتهای آنتیبیوت کی ی وابسته به یادج نینچ ههههههه ه یا

حیوانی بوده ایم ( .) 18 ،42نتایج مطالعه حاضر نشان می-
دهد هک جدایه های  UTIاشریشیاکلی مقاومت باالیی را
نسبت به اکساسیلین ،آمپیس راد نیسکلافس و نیلی ا یم     

باش دروم رد .دن      جدای ههه ه لک یا یییی یباس ناگدنرپ زولی     
مقاوم یهجوت لباق ت یتویب یتنآ هب ککککک ککک ککککککک کککککککه یا    
سولفامتوکسازول-تریمتوپریم ،فلورفن لکی  ،سفالوتین و
سفالکسین مشاهده شد .این در حالی بود هک جدایه های
مربوط به عفونت های تنفسی یط ور مقاومت بسیار باالیی
را به آنتی بیوتیکه و نیلیساسکا یا

کلافس سس س سسسسین نش نا

دادند .این اختالف در الگوهای مقاومت آنتیییب یکیتوی
در میان جدایهها و بخصوص اختالف ب یاه هیادج نی    
یط ور با عوارض متفاوت ،میتوان یلد هب د ل  هدافتسا  از   
آنتیییبیوتیککه  هک دشاب یتوافتم یا د امیب ر ر ییییییییییی هیا   

مختلف ناشی از اشریشیاکلی در یط ور مورد استفاده قرار

ه یا    اشریش لکای یی ی و رویط نپ هب ناسنا یییییییی ییییس و نیلی

نبای یوس مهم و رثوم شقن زا یتحار هب د هههه ه هههههههههه ه ریغ یا     
ب می اریزای یط ور در انتشار مقاومتهای آنتیییب و یکیتوی
حتی عوامل راومه هکارچ .تشذگ فلتخم تدح ه       
امکان آلودگی م  طبترم ییاذغ داو با رویط نینچ اب

     

سویههایی وجود دارد و حضور ای یوس ن ههههه ه ناسنا رد ا   
میتواند احتمال انتقال مقاومتها به سویههای ب می اریزای
انسانی را افزایش دهد (.)01
یکی از موارد مه واقم یاهوگلا هنیمز رد هک یم مت      
مطرح میشود ،مشخص نمودن موثرترین آنتیییبیوتیک
از میان عوامل ضد م کی روب رد .تسا شیامزآ دروم ی
مطالعات مختلف در سالهای اخ تنآ ری یی یییبیوتیک

  
یاه    

متفاوتی توسط مح یقق ن مختلف برای درمان عفونتهای
ناشی از اشریشیاکلی در انسان و یط ور توص هی دش هه هههان .د
آنتیبیوتیکهایی نظیر نیتروفورانتوئین ( ،)4ایمیییپ و من
م  منپور (( ( ،)2،6توبرامایس  ن (( ( ،)2جنتامایس  نی (( (  ) 14،2و
سیپروفلوکساسین (  .) 14نت علاطم جیا ههههه حاض اد ناشن ر د   
هک موثرترین آنتیبیوتیک برای جدای ههه ه یا

 ،UPECو

سویه های دخ لی در مشکالت تنفسی نوفع و رویط تت تتت-
های گوارشی انسان به ترتیب ایمیییپ پمآ ،من یی یییس و نیلی

میگیرند .همچن ییالاب تمواقم رضاح هعلاطم رد نی      

فلورفن لکی بودند .همچنین اشریشیاکلی های جداشده از

سفالکسین در میان جدایه های اشریشیاکلی بدست آمده

حساسیت باالیی را نشان دادن یادج هکیلاحرد ،د ههههههه ه یا

نسبت به و نیتسیلک ،نیلکیاسارتت یسکا ،نیلیساسکا    

از یط ور پرورشی سالم و بدون عالئم کلین دهاشم یکی ه   

شد .طالبیان و ه کم اران در سال  41 20در بررسی الگوی

مقاوم تت ت اشریش لکای یی یه  یا ططط رهش رد روی ک نازیم ،در       
مقاوم یالاب ت       % 88 /6و  % 71 /7را ب رت ه ت یارب بی       

کلیباسیلوز پرندگان نسبت به و میسکاتوفس
یط ور سالم نسبت به و نیسیاماتنج

میسکفس    

ساسح لکینفرولف

    

بودند .به نظر می رسد هک یادج ههههه ه  تبسن رویط یا به   

داروهای مورد استفاده در درمان انسان و متعاقب ًاًا جدای ههه -

مقاومت آنتی بیوتیکی و ردیابی حضور57 ...

       UPECاشریش لکای یی ی

ه یاهوراد هب تبسن یناسنا یا وم ر د هدافتسا د ر             

ش ج رد نژ نیا عوی د یاه هیا

دامپزشکی پاسخ های مناسبی خواهند داشت.

 %33/3گزارش شد ( .)3در مطالعه دیگ طسوت هک یر    

در رون زیرامیب د ایی      اشریش لکای یی ی بخص داجیا صو     
عفونت های ادراری ،اتصال باکتری به سلول ه یپا یا   

حجتی و ه کم اران در سال  51 20صورت گرفت م نازی
حضور این ژن در میان سویههای  % 92 /8 UPECبدست

تلیال یکی از فاکتورهای مهم پاتوژنز م کی رواگانیسم می

آمد ( .)11همچنین ش سم

باشد .سویه های مختلف اشریش هیوس صوصخب یلکای   

م ار نازی     % 26گ ندرک شراز د ک نازیم ه تبسن عویش    ًاًا         

های  UPECدارای انواع عوامل اتصالی به ای یلیپ مان
خ نتسه را دددد د رد ار یلصا شقن هک
مج اردا یرا ر و ی

   

لاصتا لایلتیپا هب           

 یم افیا هیلک ک  دنن (((((((((( (  .) 13ی زا یک   

و جایدری در سال  1395این

پایینی از این ژن در میان سویههای  UPECمیباشد (.)1
حجم وسیعی از مستندات عنوان میکنند هک سویه ه یا
یط ور ب یرتکا

ی تح ناونع ت     APECمییی-
اشریش لکای ی ی

مهمترین این پیلی ه عون یلیپ ،ا      )Type 1 pilli( 1ن ما

توانند یک منب لمتحم رایسب ع   

دارد .خوشه ژنی  fimهک عون یلیپ      1را دنک یم دک    

عفونت ادراری ( )UTIو یا دیگر عفونتتته زا یشان یا   

شامل  9ژن است هک  7تای آن در یک

مزاس نورپا  ان    

ب یوس یار ههههه ه لماع یا

سیو ههه ه دور جراخ یا هههه های اشریش لکای یی ی ( )ExPECدر

یافته اند .زیر واحد پروتئینی عمده تشک لی یلیپ هدنهد    

انس  دشاب نا (((( ( .)32،03ش یقد تخان ق نیا  بارق تتتتتتتت ته یا   

پیلی نوع  fimA ،1است و چند زیرواح رگید یئزج د    

ژنت کی ی و مشخص نمودن راههای ب می اریزایی ای هیوس ن

نیز به ن یاه ما     fimF, fimGو  fimHدارد .زی دحاو ر   

های مشترک شروع مسیر انتخاب یک راه بسانم راک   

کوچک که      fimHاس زا دوخ غلاب مرف رد ت          279

برای جلوگیری از انتشار این سویه ها در م تیعمج نای   

اس هدش لیکشت هنیمآدی

ی و .تسا ک یارب هطساو        

      

چسبندگی به باقی مانده دی مانوز اس ولس رد هک ت للللللل-
های ماکروفاژ اپیتل زا رگید یرایسب و لای ولس لل للللللله یا

انسانی است .در مطالعه حاض دادعت زا زین ر      04جدایه
یط ور گوشتی سالم  72مورد ( )% 67 /5دارای ژن ح تد
 fimHبودند هک به نوعی میتواند مؤید ه عوضوم نیم   

میزب اد روضح نا ر  د (((( (  .) 16 ، 22هرچن مه زونه هک د         
اندکی تردید در نقش اصلی پیل یگدنبسچ تردق و ی    

باشد هک سویهه رویط یا    اشریش لکای ییی بص هوقلاب ترو   

توان نوفع زورب ییا تتتتتت ته اردا یا ررری در انس دنراد ار نا .....

 fimHآن وجود دارد ،اما گفته می شود هک  fimHبرای

بررسی توالی ژن  fimHبدست آمده از جدایههای یط ور

ایجاد عفونت دستگاه ادراری هک اغلب در زنان بیشتر از

و انسان در مطالعه حاضر و ارزی قم و یبا ا ب اه نآ هسی ا    

مردان اتفاق می افتد ضروری است زیرا با حذف fimH

سایر ت رد هباشم یاه یلاو ،نژ کناب

عفون اردا ت ر م دیدپان مه ی ی  دوش  (((((((((( ( .) 5،7 2در این   

بدست آمده در این مطالعه ب و رگیدکی ا تبسن توافت     ًاًا

مطالعه م نژ روضح نازی     fimHدر جدای ههه ه یا

UPEC

بصورت معناداری ( )P<0.05بیشتر از سایر جدای ههه ه یا

اشریشیاکلی انس و نا  APECب ضوم نیا .دو و ماک ع     ًالًال

مطابق با نقش این ژن در اتصال ب پا هب یرتکا ییی ییییتل و لای
بروز عفونتتته ههای ادراری میییباش علاطم رد .د ههههه ای هک
توسط مهدیخانی و ه کم اران در س لا

 1394انج دش ما   

زی آ دا نن نه وت ریاس اب ا ا یل تبث یاه

یلاوت ود هباشت       

د هدش رررررررررررررر ر پایگها   

اطالعاتی  NCBIرا نشان میدهد (ش لک .)2
در آخر با توجه به نتایج مطالعه حاض رکذ ناوت یم ،ر     

کرد هک الگوی مقاومت جدایههای اشریشیاکلی انسان و
یط ور به طور معناداری متفاوت است هک می تواند بیانگر

تف  رد توا رو شش شه هوراد و ینامرد یا ا رد یباختنا ی      
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   د. باش نینچمه

عفونتهای اشریشیاکلی انسان و رویط

    بیش زا رت،UPEC      در جدای هههه ه یاfimH   
دو ا اب دوجو نی. ییی ب  اب

   
  

       

فراوان نژ ی

سویههای یط وری اشریش الکای

    توج شقن یاراد هک نژ نیا روضح هب ه یرثؤم رد

 می توان اب  هک تشاد زار،ب می اریزایی این سویه ها دارد
   سویه های یط وری نیز بصورت بالقوه میتوانن ییاناوت د
.ایجاد ب می اری در انسان را داشته باشند
تشکر و قدردانی

تح قیق حاضر با استفاده از منابع مالی دانشگاه تخصصی
      تسا هتفرگ تروص. فناوریهای نوین آمل نینچمه
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.در انجام این مطالعه دارند
منابع

    ردیابی مول دک نژ یلوک.) 1395 ( . امین، جایدری،. ن،  ش سم-1
        ) در س یاه هیوfimH( (((((((((((((((( کنن ی عون هیربمیف هدک

اوروپاتوژنیک اشریشیاکلی جداشده از ب می اران س یاپر ی تبم  الال الال
ال
،ی مجله دانشگاه عل سف یکشزپ مو ااا اااا. به عفونت مجرای ادرار

.622-221 صفحات،2  شماره،6 دوره

،. ف،داز ههه

 کف لی،. س، نجف وپ ی رر ررر،. س،  عبدالهی خیرآب دا ییی-2

     بررسی.)1 39 1( ع. ....  م جور،. س،  جعفر یییی، ع. ،عب هلاد ییی ی

   الگوی مقاومت دارویی در سویههای اشریشیاکلی ج هدش اد
       ناتسرهش

از ب می اران مراجعه کنن رصع یلو ناتسرامیب هب هد

،4     ش هرام،2  دوره، مجل یکشزپ مولع هاگشناد ه سف اااااااااا ا...فسا
. 78 2- 273 صفحات

رهمینال،  ت و اص، ناصرپور فریور،. امیر، پ می انی،. م، مهدیخانی-3

Pو1

 فراوانی ژنهاي کدکننده ف می بریه ها ييي ن عو.) 1394 ( .م

   در جدایه هاي اشریشیاکلی ب می اران بس ياهناتسرامیب رد يرت

، 19

نیوز،  مجله دانشگاه علوم پزشکی ق هرود،کرج و قزوین
.04- 35  صفحات،3 شماره

.) 1392 ( . ن, امیرمظفری ثابتتت،. ا، حدادی،.م. س، میرمصطفی-4
    هیوس
   فلتخم

تع یی ن الگوی پالس یم دی و مقاوم رد یکیتویب یتنآ ت

های بالینی اشریشیاکولی جدا شده از ب می اران من قطا

59 ...مقاومت آنتی بیوتیکی و ردیابی حضور
Nolan, L.K. (2005). Comparison of
Escherichia coli isolates implicated in human
urinary
tract
infection
and
avian
colibacillosis. Microbiology 151:2097-110.
24. Smith, D.L., Harris, A.D., Johnson, J.A.,
Silbergeld, E.K., Morris, J.G. (2002). Animal
antibiotic use has an early but important
impact on the emergence of antibiotic
resistance
in
human
commensal
bacteria. Proceedings of the National
Academy of Sciences 99:6434-9.
25. Sokurenko, E.V., Feldgarden, M., Trintchina,
E.,
Weissman,
S.J.,
Avagyan,
S.,
Chattopadhyay, S., Johnson, J.R., Dykhuizen,
D.E. (2004). Selection footprint in the FimH
adhesin
shows
pathoadaptive
niche
differentiation in Escherichia coli. Molecular
Biology and Evolution 21:1373-83.
26. Srinivasan, V., Nam, H.M., Sawant, A.A.,
Headrick, S.I., Nguyen, L.T., Oliver, S.P.
(2008). Distribution of tetracycline and
streptomycin resistance genes and class 1
integrons in Enterobacteriaceae isolated from
dairy and nondairy farm soils. Microbial
Ecology 55:184-193.
27. Talebiyan,
R.,
Kheradmand,
M.,
Khamesipour, F., & Rabiee-Faradonbeh, M.
(2014). Multiple antimicrobial resistance of
Escherichia coli isolated from chickens in
Iran. Veterinary Medicine International 2014:
Article ID 491418, 4 pages
28. Tamura, K. and Nei M. (1993). Estimation of
the number of nucleotide substitutions in the
control region of mitochondrial DNA in
humans and chimpanzees. Molecular Biology
and Evolution 10:512-526.
29. van der Sluijs, M.T., Kuhn, E.M.,
Makoschey, B. (2010). A single vaccination
with an inactivated bovine respiratory
syncytial virus vaccine primes the cellular
immune response in calves with maternal
antibody. BMC Veterinary Research 6: 2.
30. Zhao, L., Gao, S., Huan, H., Xu, X., Zhu, X.,
Yang, W., Gao, Q., Liu, X. (2009).
Comparison of virulence factors and
expression of specific genes between
uropathogenic Escherichia coli and avian
pathogenic E. coli in a murine urinary tract
infection model and a chicken challenge
model. Microbiology 155:1634-44.

13. Kaper, J.B., Nataro, J.P., Mobley, H.L.
(2004). Pathogenic Escherichia coli. Nature
Reviews Microbiology 2:123-40.
14. Kazemnia, A., Ahmadi, M., Dilmaghani, M.
(2014). Antibiotic resistance pattern of
different Escherichia coli phylogenetic
groups isolated from human urinary tract
infection and avian colibacillosis. Iranian
biomedical journal 18: 219–224.
15. Koluman, A., Dikici A. (2013). Antimicrobial
resistance of emerging foodborne pathogens:
status quo and global trends. Critical Reviews
In Microbiology 39: 57-69.
16. Krogfelt, K.A., Bergmans, H., Klemm, P.
(1990). Direct evidence that the FimH protein
is the mannose-specific adhesin of
Escherichia coli type 1 fimbriae. Infection
and Immunity 58: 1995-8.
17. Lai, Y.M., Norgainathai, R., Zaw, M.T., Lin,
Z., A (2015). A New Primer Set for Detection
of fimH Gene in Escherichia coli Isolates.
International Journal of Collaborative
Research on Internal Medicine & Public
Health 7: 65-71.
18. Mathew, A.G., Cissell, R., Liamthong, S.
(2007). Antibiotic resistance in bacteria
associated with food animals: a United States
perspective
of
livestock
production. Foodborne
pathogens
and
disease 4: 115-133.
19. Mulvey, M.A., Lopez-Boado, Y.S., Wilson,
C.L., Roth, R., Parks, W.C., Heuser, J.,
Hultgren, S.J. (1998). Induction and evasion
of host defenses by type-1 piliated
uropathogenic Escherichia coli. Science
282:1494-7.
20. Nakazato, G., Campos, T.A., Stheling, E.G.,
Brocchi, M., Silveira, W.D. (2009). Virulence
factors of avian pathogenic Escherichia coli
(APEC). Pesquisa Veterinária Brasileira
29:479-86.
21. Pourbakhsh, S.A., Boulianne, M., MarineauDoizé, B., Fairbrother, J.M. (1997a).
Virulence mechanisms of avian fimbriated
Escherichia coli in experimentally inoculated
chickens. Veterinary Microbiology 58:195213.
22. Pourbakhsh, S.A., Dho-Moulin M., Bree A.,
Desautels C., Marineau-Doizé B., Fairbrother
J.M. (1997b) Localization of the in vivo
expression of P and F1 fimbriae in chickens
experimentally inoculated with pathogenic
Escherichia coli, Microbial Pathogenesis
22:331-341.
23. Rodriguez-Siek, K.E., Giddings, C.W.,
Doetkott, C., Johnson, T.J., Fakhr, M.K.,

Journal of Veterinary Microbiology, Volume 14, Issue 2, 2018

Antibiotic resistance and detection of the fimH gene among Escherichia coli
isolates obtained from human and broilers
Khoshbakht, R.1*, Hadinezhad, S.H.2, Khosravi, M.1, Mihankhah, A.3, Salavati, M.4, Mohabbat, A.5
1. Assistant Professor, Department of Pathobiology, Faculty of Veterinary Medicine, Amol University
of Special Modern Technologies, Amol, Iran
2. Bachelor of Science, Faculty of Veterinary Medicine, Amol University of Special Modern
Technologies, Amol, Iran
3. Master of Microbial Biotechnology, University of Shahrekord, Shahrekord, Iran
4. Master of Food Health, Faculty of Veterinary Medicine, University of Chamran, Ahvaz, Iran
5. Ph.D. of Veterinary Microbiology, Faculty of Veterinary Medicine, University of Chamran, Ahvaz, Iran
Received: 10 June 2017 Accepted: 20 May 2018

Abstract
Broilers are one of the potential sources of bacterial infections particularly Escherichia coli
infections in human. Different studies have previously showed genetic similarities between
APEC (avian pathogenic E. coli) strains and human pathogen strains of the microorganism.
In this study we evaluate the presence of the fimH virulence gene among human and broiler
isolates of E. coli. In addition the antibiotic susceptibility of the strains was investigated.
After collection and identification of the isolates (including 26 human isolates and 60 broilers
isolates), at first, total DNA of the pure microorganisms was extracted using boiling method
and then DNA samples were subjected to PCR using specific primers for fimH gene.
Antibiotic resistance pattern was evaluated by disk diffusion methods for 14 different
antibacterial agents. Among 86 E. coli isolates, the fimH gene was detected in 53 (61.62%)
isolates. In addition, the isolates showed high resistance to oxacilin (93.02%), colistin
(91.86%) and cephalexin (89.53%) respectively. According to the results, the prevalence of
the fimH gene among human isolates was significantly (P<0.05) higher than avian isolates.
In total, 70 different antibiotic resistance patterns were observed among isolates which
showed that there are significant differences between the resistance patterns of different
isolates with different sources. It can be due to the use of various antibiotics in treating the
complications of this bacterium in humans and livestock.
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