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هاى بره در اندميك زايى مرده و انفرادى هاى سقط عامل كه باشد مى گوسفندان جمله از اهلى، حيوانات در جايى همه عفونى عوامل از يكى سالمونال هدف: و مقدمه
از جمله باشند، مى ها ميش در مير و مرگ و جنين سقط عامل سالونال از متعددى هاى سرووار دنيا سراسر در ميگذارد. جاى بر زيادى اقتصادى خسارات و بوده آلوده
و ( S.Derby) دربى سالمونال ،(S.Dublin) دابلين سالمونال ،(S.Abortusovis) اويس آبورتوس .S)،سالمونال Enterica) انتريكا گونه تحت انتريكا سالمونال
ترشحات در اورگانيسم باشد. مى جهان سراسر در گوسفند سقط اهميت با عوامل از اويس آبورتوس سالمونال ميان اين در كه (S. Bradenburg) برادنبورگ سالمونال
عوامل شناسايى لذا شود، مى سقط باعث آبستنى دوران در ها ميش آلودگى گردد. گله آلودگى باعث ميتواند و دارد وجود شده سقط جنين جفت و آلوده گوسفند واژن

بود. خواهد ضرورى پيشگيرى و كنترل در مختلف مناطق در آلودگى شيوع ميزان بررسى و سقط مختلف
ارجاعى هاى نمونه DNA شد، بردارى نمونه بختيارى و محال چهار استان مختلف مناطق در شده سقط هاى بره شيردان محتويات نمونه 38 از كار: روش و مواد

گرديد. انجام آنها روى سالمونال ژنوم يابى رد منظور به PCR آزمون و شد استخراج
سالمونال نظر از نمونه 9 تعداد شده، سقط هاى بره شيردان محتويات نمونه 38 تعداد از شده، آورى جمع هاى نمونه روى PCR واكنش بررسى در : بحث و نتايج

گرديد. ارزيابى %23,68 بختيارى و محال چهار استان گوسفندان در سالموناليى جنين سقط ميزان تحقيق اين نتايج اساس بر گرديدند. ارزيابى مثبت
بختيارى و محال چهار گوسفند، جنين، سقط سالمونال، كليدى: هاى واژه

هاى ازعفونت شده جدا E.coliيوروپاتوژنيك هاى سويه در حدت هاى ژن و بيوتيكى آنتى مقاومت كننده كد هاى ژن توزيع بررسى
شهركرد. شهرستان در ادرارى
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هاى سروتيپ كه هستند انسان در ادرارى دستگاه هاى عفونت مولد ميكروبى عوامل ترين ازشايع يوروپاتوژنيك(UPEC)يكى هاى اشريشياكلى هدف: و مقدمه
آنتى رويه بى مصرف باشندبا مى هادخيل عفونت اين ايجاد در O83 ،O75،O22،O21 ،O18 ،O16 ،O15 ،O8،O7،O6، O4،O2 ،O1 نظير تحت اين مختلف
است ادرارى هاى عفونت درمان در شكست عوامل از يكى خود اين كه باشند مى مقاوم ها بيوتيك آنتى اكثر به هاىE.coliنسبت سويه از زيادى تعداد جامعه در بيوتيك
شهرستان در انسان ادرارى هاى عفونت ا از شده جدا E.coli سويه 123 روى بر ((mPCRاى گانه چند مراز پلى اى زنجيره واكنش روش كار: روش و مواد

گرفت. انجام شهركرد
O25،(%4/06)O21،(%21/13)O15،(%3/25) O8،(5/69%)و O4،(%2/43)O16،O7،O6،O2،O1 هاى سروتيپ فراوانى كه داد نشان PCR : بحث و نتايج
سويه در ويروالنس هاى ژن از شيوع ترين وپايين باالترين ترتيب به (62/1%) فراوانى بود.ژنm بافراوانى(%17/86)،ژنuspبا (%1/62)O83،O75،O22،(%26/01)
حايكه در داشتند را فراوانى با(%34/46)بيشترين qnr(%84/52)و با aadA1 ژن داشتند.همچنين را ادرارى هاى عفونت با بيماران از شده جدا يوروپاتوژنيك E.coli
آنتى مقاومت داشتند.بيشترين را بيوتيك آنتى به مقاومت كننده كد هاى ژن حضور از فراوانى كمترين با(95/21%) dfrA1،(44/15%)باcmlA،(44/15%)با cat1 ژن
نيتروفورانتونين(69/5%) بيوتيك آنتى به مقاومت به مربوط ميزان كمترين درحاليكه (%98/73)بود وتتراسيكلين (100%) سيلين پنى بيوتيك آنتى به مربوط بيوتيكى

بود. (26/16%) پريم متو وترى
بيوتيكى،شهركرد. آنتى ويروالنس،مقاومت هاى ،فاكتور ،سروتايپ ادرارى هاى اشريشياكلى،عفونت كليدى: هاى واژه


