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جنين، سقط عالئم با و ايجاد سالمونال مختلف سروتيپهاى توسط كه مىباشد پرندگان و دام انسان، بين مشترك بيمارىهاى از يكى سالمونلوزيس هدف: و مقدمه
اهميت به توجه با مىشود. جدا غذايى منشا با بيمارىهاى از كه است باكتريايى گونههاى مهمترين از يكى همچنين باكترى اين مىگردد. مشخص خونى اسهال و اسهال
گاوميشهاى مناطق مدفوع نمونههاى در سالمونال حاملين تعيين حاضر مطالعه از هدف عمومى بهداشت لحاظ از سالمونال اهميت همچنين و نشخواركنندگان در بيمارى

مىباشد. ميكروبى كشت معمول روشهاى با آن مقايسه و invA ژن تكثير روش به غربى آذربايجان استان مختلف
شد. جمعآورى نمونه) 34 كدام هر پيرانشهر و خوى (اروميه، غربى آذربايجان استان مختلف مناطق گاوميشهاى از مدفوع نمونه 102 تحقيق اين در كار: روش و مواد
الكل فنل/كلروفرم/ايزوآميل روش از استفاده با و شد داده كشت براث Fكننده سلنيت غنى محيط در مدفوع نمونه هر از گرم پنج حدود ابتدا DNA استخراج منظور به
نامهاى به (invA) سالمونالها تهاجم عامل ژن اختصاصى پرايمرهاى جفت از استفاده با و PCR روش با سالمونال شناسايى سپس گرفت. انجام DNA استخراج
شد. داده سالمونال(CAS)كشت آگار كروم كشت محيط روى بر براث Fمحيط سلنيت هر از ميكروليتر 100 جداگانه طور به همچنين گرفت. انجام S141 و S139

دادند نشان را invA ژن تكثير نتيجه bp 662 محصول PCR روش از استفاده با (%15/68) نمونه 16 مطالعه، مورد مدفوع نمونه 102 مجموع از بحث: و نتايج
ميكروبى كشت نتيجه حاليكه در آمد، بدست پيرانشهر از (%5/71) نمونه 6 و خوى از (%5/71) نمونه 6 اروميه، از (%3/92) نمونه 4 مطالعه مورد نواحى تفكيك به كه
شناسايى جهت باكتريايى كشت روش از اختصاصىتر و حساستر بسيار PCR آزمون كه مىدهند نشان مطالعه اين از حاصل نتايج بود. منفى نمونهها تمامى براى
لحاظ از موضوع اين كه مىباشند طبيعت در سالمونال حاملين عنوان به گاوميشها و بوده سالمونال براى مخزنى گاوميش گوارش دستگاه همچنين مىباشد. سالمونالها

گيرد. قرار توجه مورد بايد عمومى بهداشت نيز و انسان به بيمارىزا باكترىهاى انتقال
گاوميش ،PCR، invA سالمونال، كليدى: هاى واژه

در گاوميش مدفوع از آمده بدست اشريشياكلى جدايههاى در blaSHV و blaCTX-Mالطيف وسيع بتاالكتاماز ژنهاى شناسايى
غربى آذربايجان استان
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اخير، سالهاي در ميباشند. منفي گرم باكتريهاي ميان در بتاالكتام گروه آنتىبيوتيكهاي به نسبت مقاومت عامل مهمترين بتاالكتاماز آنزيمهاي هدف: و مقدمه
حائز عمومى بهداشت لحاظ از موضوع اين و يافته فراواني شيوع دامى منشا با باكتريهاى ويژه به باكترىها ميان در (ESBLs) الطيف وسيع بتاالكتاماز آنزيمهاي توليد
گاوميشهاى مدفوع نمونههاى از آمده بدست اشريشياكلي جدايههاى در blaCTX-M و blaSHVژنهاى حضور ارزيابى مطالعه اين از هدف مىباشد. اهميت

مىباشد. غربى آذربايجان استان مختلف مناطق
كشت، ويژگىهاى از استفاده با جدايه) 15 مياندوآب و جدايه 24 پيرانشهر ، جدايه 33 خوى جدايه، 33 (اروميه اشريشياكلي جدايه 105 تحقيق اين در كار: روش و مواد
كننده كد ژنهاى حضور PCR روش از استفاده با سپس و شد شناسايى اشريشياكلى گونه اختصاصى 23S rRNA كننده كد ژن تكثير و بيوشيميايى خصوصيات

گرفتند. قرار ارزيابى مورد SHV و CTX-M خانوادههاى به مربوط الطيف وسيع بتاالكتامازهاى
جدايه 14 مطالعه مورد نواحى تفكيك به كه blaCTX-Mبودند ژن حاوى (%44/7) جدايه 47 مطالعه، مورد اشريشياكلى جدايه 105 مجموع از بحث: و نتايج
جدايه ها از هيچكدام در blaSHV ژن حاليكه در آمد، بدست مياندوآب از (%40) جدايه 6 و پيرانشهر از (%25) جدايه 6 خوى، از (%63/6) جدايه 21 اروميه، از (%42/4)
افزار نرم از استفاده با غربى آذربايجان استان در بررسى مورد مختلف مناطق بين در blaCTX-M ژن شيوع ميزان آمارى تحليلهاى و تجزيه نگرديد. شناسايى
مورد مناطق در يكسان درمانى الگوى از ناشى است ممكن امر اين كه ندارد وجود مطالعه مورد مناطق بين در معنىدارى اختالف كه داد نشان 15 نسخه Minitab
نوع از بويژه الطيف وسيع بتاالكتامازهاى براى مخزنى گاوميش گوارش دستگاه كومنسال اشريشياكلىهاى كه مىدهند نشان مطالعه اين از حاصل نتايج باشد. مطالعه

گيرد. قرار توجه مورد بايد بيمارىزا باكترىهاى به مقاومت ژنهاى انتقال نيز و عمومى بهداشت لحاظ از موضوع اين كه بوده CTX-M
blaCTX-M، blaSHV الطيف، وسيع بتاالكتامازهاى اشريشياكلى، كليدى: هاى واژه


