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Abstract 
 

Different antibiotics have been used in the cure and control of many forms of 

infections in a variety of animal species. The non-prudent use of antibiotics in 

veterinary clinic can lead to develop of resistant forms of micro-organisms to 

antibiotics. This phenomenon is a natural and unavoidable and associated with 

routinely use of antibiotic in many species, including man. With amplified 

antibiotics usage over current decades, there has been an emerging alarm about 

the speeded development of antibiotics resistance in the environment. This 

study intends to investigate the antimicrobial resistance profile in different 

micro-organism for some antimicrobials agents that are frequently used to treat 

the animals in veterinary hospitals/ Al Muthanna province. Moreover, to 

determine the tetracycline and oxytetracycline resistance genes in Escherichia 

coli that revealed resistance for antibiotic disc diffusion test.  A total of 53 

clinical cases ( sheep, goat, cow and cat) were presented to Al Muthanna 

veterinary hospital with different clinical signs. A sterile fecal and nasal swabs, 

milk samples and 4 pus samples were collected from these cases.  All samples 

were cultured in preliminary culture media consequently, Gram stain and 

biochemical tests were done for identification. Antibiotic susceptibility analysis 

were done for all bacterial isolates by standardized disc diffusion method.  The 

isolates were tested with a panel of 6 antibiotic discs (tetracycline (T30),  and 

oxytetracycline ( TE10), streptomycin ( S25), penicillin (P10), trimethoprim-

sulphamethoxazoles (SXT25) and Chloramphenicol ( C10) discs. Totally 

53samples including 9, 37,6 and 1 were collected from cow , sheep, goat and 

cat respectively. The total number of isolated bacteria were 53 isolates. Ten out 

of 53 bacterial isolates from different clinical cases ( sheep, goat, cow)  were 

identified using biochemical tests  as E. coli. These E. coli were tested by disk 

diffusion method to determine resistance patterns to 6 antimicrobial agents. 

Later on, Tetracycline and oxytetracycline resistance E.coli in disk diffusion 

were tested by PCR to identified the presence of tet (A) resistance gene. Ten  

E.coli isolates was resistance for  tetracycline and oxytetracycline , these 

isolates were tested for identify the prevalence of tetracycline resistance genes 

tet (A). Nine out ten 9/10 (90 %)  of E. Coli isolates were carried  tetA gene. 

The tet (A) gene of strains were amplified by PCR with two sets of primers 

targeting tetracycline efflux gene (tetA). In conclusion, this study approved the 

presence of antimicrobial resistant (AMR) bacteria that isolated from different 

clinical cases refereed to  Al Muthanna veterinary hospital. Moreover, this 

study investigated the  spread of resistant E. coli in Iraqi animals, with special 

emphasis on tetracycline and oxytetracycline resistant E. coli. This study also 
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approved the presence of tetA resistance gene that found in 90% of the tested 

resistance  E.coli. The Authors recommend to do another future study that 

include high number of bacterial isolates and determine another antimicrobial 

genes responsible for transfer the resistance between other kind of bacteria. 

Besides, the authors recommend to use the antimicrobial wisely  and prohibited 

providing this products without receipt.    
 

Keywords: oxytetracycline, tetracycline, antibiotic resistance, resistance genes, PCR 

Escherichia coli.  
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 الخالصة

 في ومكافحتها العدوى أشكال من العديد عالج في مختلفةال حيويةال مضاداتال استخدام تم

 في الحيوية للمضادات الحكيم غير االستخدام يؤدي أن يمكن. جميع انواع الحيوانات 

. الحيوية للمضادات الدقيقة الحية لكائناتمن ا مقاومة أشكال تطوير إلى البيطرية اتالعياد

 في الحيوي للمضاد الروتيني باالستخدام وترتبط تفاديها يمكن وال طبيعية الظاهرة هذه

 على الحيوية المضادات استخدام كثرة مع. اإلنسان ذلك في بما ، الكائنات الحية  من العديد

 المضادات لمقاومة السريع التطور عن ناشئ إنذار هناك كان ، الحالية العقود مدى

 الميكروبات مضادات مقاومة مالمح دراسة إلى الدراسة هذه تهدف.  البيئة في الحيوية

 لعالج األحيان من كثير في تستخدم التي جراثيملل المضادة العوامل لبعض المختلفة الدقيقة

 جينات لتحديد ، ذلك على وعالوة. المثنى محافظة/  البيطرية المستشفيات في الحيوانات

 فحصوباستخدام  القولونية اإلشريكية في تتراسيكلين واألوكسي التتراسيكلين مقاومة

 حالة 53 مجموعه ما فحص تم. الحيوي المضاد قرص انتشار اختبار  باستعمال المقاومة

 تم. المثنىمحافظة  \ي البيطر مستشفىللقادمة   والقط والبقر والماعز األغنام) سريرية

 هذه من  الصديد من وعينات لبن وعينات معقمة أنفية ومسحات البراز من عينات جمع

 صبغة عمل تم وبالتالي ، األولية األوساط وسائل في العينات جميع استزراع تم. الحاالت

 الحساسية تحليل إجراء تم. الجرثومة  هوية لتحديد البيوكيميائية واالختبارات جرام

 العزالت اختبار تم. القياسية األقراص طريقةب البكتيرية العزالت لجميع الحيوية للمضادات

حيوي مضاد أقراص 6 من مجموعة  باستخدام   

(tetracycline (T30) و oxytetracycline (TE10) و streptomycin (S25) 

 trimethoprim-sulphamethoxazoles (SXT25) و penicillin (P10) و

  .Chloramphenicol (C10) وأقراص

  1 و 37،6  فحص تم

 للبكتيريا اإلجمالي العدد وكان ، التوالي على والقط والماعز البقار ا و األغناممن 

 حاالتال من بكتيرية عزلة 53 بين من عزالت 10 على التعرف وتم ، عزلة 53 المعزولة

 اختبار تم. البيوكيميائية االختبارات باستخدام( والبقرة والماعز األغنام) مختلفةال سريرية

 لتحديد المضادات الجرثومية  قرصا انتشار طريقة بواسطة القولونية اإلشريكية هذه

ذلك تم استخالص الحامض النوي لللكشف عن بعد مضادات الحياتية. وجود المقاومة لل

 المتسلسل البوليميراز تفاعلباستخدام  الخاص بمقاومة المضادات الحياتية  جينالوجود 
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قد اظهرت هذه الدراسة بوجود الجين الخاص بمقاومة المضادات الحياتية وبنسبة و

90% .   

 دمع وجو وجود الجراثيم المقاومة للمضادات الحياتية  الدراسة هذه رتاظه ، الختام في

  في الجراثيم المعزولة من المستشفى البيطري في محافظة المثنى. الجين الخاص بذلك

 البكتيرية العزالت من كبيًرا عدًدا تتضمن أخرى مستقبلية دراسة بإجراء المؤلفون يوصي 

 من أخرى أنواع بين المقاومة نقل عن مسؤولة للميكروبات مضادة أخرى جينات وتحديد

 ويحظر بحكمة الميكرو مضاداتال باستخدام المؤلفون يوصي ، ذلك جانب إلى. البكتيريا

طبية. صرفها بدون وصفة  
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