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 چکیده

مسمومیت غذایی، در انسان سبب  در سراسر جهان است کهانسان و دام  مشترکمهم ترین بیماریهای  ی ازسالمونلوز یک

شود. لذا هدف از این مطالعه بررسی فراوانی آلودگی به سالمونال در طیور گوشتی استان گاستروآنتریت، تب روده ای و باکتریمی می

 181رایج در حوزه پزشکی ایران بود. بدین منظور، با مصرف تعیین میزان مقاومت دارویی آنها نسبت به پنچ آنتی بیوتیک اردبیل و 

نمونه روده جمع آوری گردید. پس از کشت و جداسازی سالمونال، سروتیپ های  91نمونه قلب و  07نمونه کبد،  07نمونه شامل 

آنتی بیوتیکی جدایه ها با استفاده از روش انتشار از دیسک  مقاومت رسی قرار گرفتند.آن با آنتی سرم های منو واالن مورد بر

(Disc diffusion) از نمونه های مورد بررسی از نظر آلودگی به گروه سرمی  درصد 9/0شد.  مشخصD  .سالمونال مثبت بودند

( مشاهده گردید. درصد 9/41( و قلب )درصد 0/53(، سپس در روده )درصد 1/94بیشترین میزان جداسازی سالمونال در کبد )

درصد و  0/53درصد، آموکسی سیلین  7/37 کوتریموکسازولدرصد جدایه ها به تتراسایکلین مقاوم بودند. مقاومت به  177

داد میزان نتایج این بررسی نشان مقاومتی مشاهده نشد. هیچ گونه درصد بود. در برابر سفتریاکسون  9/19سیپروفلوکساسین 

ت و آموکسی سیلین نسبتا باال می باشد که از نظر بهداش کوتریموکسازولی تتراسایکلین، داروسه  نسبت به جدایه ها مقاومت

 .عمومی حایز اهمیت فراوانی است
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 مقدمه.1

مشترک انسان و دام با گستردگی جهانی است که مشکالت فراوانی را از لحاظ  یکی از مهم ترین بیماریهای عفونی سالمونلوز        

از . این بیماری توسط سروتیپ های مختلف باکتری سالمونال ایجاد می شود که (6) وارد می نمایدبهداشتی و اقتصادی در کشورها 

و طیف وسیعی از  سالمونالها متعلق به خانواده باکتریاسه هستند .(5) نظر بیوشیمیایی و سرولوژیک بسیار متنوع می باشند

از این سروتیپ  4077تاکنون بیش از گیرند. گان را در بر میموجودات زنده از جمله پستانداران، دوزریستان، خزندگان و پرند

این باکتری گرم منفی و میله  باکتری در نقاط مختلف دنیا شناسایی شده است و اکثر آنها برای انسان و حیوانات بیماریزا هستند.

 .(3، 5، 1) ای شکل می باشد و از مهمترین عوامل مسمومیت غذایی در انسان محسوب می شود

 آنهابه نظر میرسد افزایش مصرف محصوالت طیور آلوده به این سروتیپ ها در افزایش مسمومیت های غذایی مرتبط با        

امروزه در کشورها مقابله با این بیماری بیشتر متکی بر استفاده از ترکیبات ضد باکتریایی است که بدلیل افزایش دخیل بوده است. 

در سطح مزارع طیور و مراکز درمانی مقاومت عامل این بیماری نسبت به ترکیبات دارویی افزایش بی رویه آنتی بیوتیک ها مصرف 

https://www.google.com/search?biw=1280&bih=611&q=%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%88%D9%84&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiEz9HEtefQAhVFDiwKHTfhA9QQBQgWKAA
https://www.google.com/search?biw=1280&bih=611&q=%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%88%D9%84&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiEz9HEtefQAhVFDiwKHTfhA9QQBQgWKAA
https://www.google.com/search?biw=1280&bih=611&q=%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%88%D9%84&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiEz9HEtefQAhVFDiwKHTfhA9QQBQgWKAA
https://www.google.com/search?biw=1280&bih=611&q=%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%88%D9%84&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiEz9HEtefQAhVFDiwKHTfhA9QQBQgWKAA
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پرندگان در سالمت عمومی  سالمونلوز. لذا با توجه به اهمیتی که (0، 6، 9) یافته است و درمان آن را با مشکل مواجه کرده است

در طیور گوشتی استان اردبیل و همچنین ارزیابی میزان مقاومت  دارد. هدف از این مطالعه بررسی میزان آلودگی به سالمونال

 حوزه پزشکی ایران می باشد.رایج در ترکیب ضد میکروبی با مصرف  پنچنسبت به  دارویی جدایه ها

 

 

 روش کار و مواد.2

گله جوجه  97از  در استان اردبیل انجام گرفت. 1515ماه طی سال  14این مطالعه به روش توصیفی مقطعی به مدت         

 181پرنده انتخاب و مورد کالبدگشایی قرار گرفتند. مجموعا  3تعداد تصادفی  گوشتی در پایان دوره پرورش در کشتارگاه به طور

 جداسازی سالمونال به آزمایشگاه انتقال داده شدند. نمونه روده جمع آوری و برای 91نمونه قلب و  07نمونه کبد،  07نمونه شامل 

درجه  50 گرمخانه در ساعت 49 به مدت کشت محیطهای (. سپس تمامی9گرفتند )قرار   Fسلنیت  محیط درون مونه هان ابتدا

 گرمخانه در ساعت 49 منتقل و به مدت بریلیانت گرین آگار شیگال آکار و  -محیطهای سالمونال بعد به شدند. نگهداری سانتیگراد

تکمیلی  و تفریقی یا قرمز، آزمایشات صورتی های به رنگ پرگنه صورت رشد دند. درگردی بررسی سانتیگراد نگهداری و درجه 50

 تفریقی (. برای آزمایشات6می گردید) تلقی منفی سالمونال از نظر مربوطه اندام و شده حذف اینصورت غیر در و شدندمی استفاده

 ،بودند مثبت آنها بیوشیمیایی نتایج نمونه هایی که و یدگرد استفاده SIMو  الیزین آیرون سیترات، سیمون، TSI، ازمحیطهای اوره

برای تعیین سروتیپ نمونه های مثبت از آنتی سرم های منو واالن ساخت شرکت بهار  (.6، 9) شدند شناسایی عنوان سالموناله ب

 .افشان ایران استفاده گردید

( 6) (Kirby Bauer)به روش کربی بائر ( Disc diffusion)از روش کیفی انتشار از دیسک دارویی الگوی مقاومت برای تعیین 

. این مطالعه با استفاده از استفاده گردید 4776سال  (CLSI)طبق دستورالعمل موسسه استانداردهای آزمایشگاهی و بالینی 

حوزه  رایج درعامل ضد میکروبی با مصرف  3ساخت شرکت پادتن طب ایران انجام گرفت که تعداد  های آنتی بیوتیکدیسک

( کوتریموکسازول) سولفامتوکسازول -تریمتوپریم (،57) تتراسایکلین)غلظت بر حسب میکروگرم( شامل  پزشکی ایران

 ( مورد بررسی قرار گرفتند.57( و سفتریاکسون )3(، سیپروفلوکساسین )17(، آموکسی سیلین )45.03/1.43)

 

 

 نتایج.3

بیشترین د. باکتری سالمونال جدا سازی ش D درصد( گروه سرمی 9/0مورد ) 19نمونه مورد آزمایش، در  181از مجموع        

درصد( نشان  9/41مورد ) 9درصد( و قلب  0/53) مورد 3(، روده درصد 1/94) مورد 6کبد  به ترتیبرا سالمونال  میزان جداسازی

 دادند.

درصد(  177درصد جدایه ها به سفتریاکسون کامال حساس بودند. این جدایه ها نسبت به تتراسایکلین مقاومت کامل ) 177      

درصد و   0/53درصد، آموکسی  سیلین  7/37 کوتریموکسازولیزان مقاومت به سایر آنتی بیوتیک ها به ترتیب نشان دادند. م

 درصد بود.  9/19سیپروفلوکساسین 

 

 

 بحث.4

شوند گسترش جهانی داشته و یک مشکل اساسی است که نه تنها های که در اثر سالمونال، با منشاء غذایی ایجاد میبیماری        

در نتیجه تغییر عادات  "ها عمومایرفته اهمیت زیادی دارند. این بیماردر کشورهای در حال توسعه بلکه حتی در کشورهای پیش

https://www.google.com/search?biw=1280&bih=611&q=%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%88%D9%84&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiEz9HEtefQAhVFDiwKHTfhA9QQBQgWKAA
https://www.google.com/search?biw=1280&bih=611&q=%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%88%D9%84&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiEz9HEtefQAhVFDiwKHTfhA9QQBQgWKAA
https://www.google.com/search?biw=1280&bih=611&q=%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%88%D9%84&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiEz9HEtefQAhVFDiwKHTfhA9QQBQgWKAA
https://www.google.com/search?biw=1280&bih=611&q=%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%88%D9%84&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiEz9HEtefQAhVFDiwKHTfhA9QQBQgWKAA
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گردد و ضررهای فراوانی به سالمت عمومی غذایی، روش عرضه کردن مواد غذایی، زمان تولید، ذخیره و توزیع مواد غذایی ایجاد می

 . (6، 5، 1) آوردجامعه و صنعت مواد غذایی وارد می

 80/4ها، درصد روده 91/0در عربستان روی دو گله مرغ مادر تخمگذار انجام دادند، توانستند از  1184ل در بررسی که در سا       

در  1180. در سال (1های یک روزه گله، باکتری سالمونال جدا نمایند )درصد از جوجه 45/11های با پوسته سالم و درصد از جنین

سالمونال را جدا و گزارش  مورد 95های گوشتی صورت گرفت که جوجه قطعه از 1179سودان پژوهشی در خصوص سالمونال در 

 به سالمونال مرغداریها آلودگی، میزان شد انجام شیراز مرغداریهای در تا روزه 1 جوجه های روی که مطالعه ای در. (4)نمودند 

ن آلودگی گله های طیور گوشتی به . در مطالعه حاضر میزا(3) گردید ذکردرصد  56 جوجه ها آلودگی میزان و درصد 16 متحرک

 درصد مشاهده شد. 93/0ونال مسال D گروه سرمی

در خصوص مقاومت آنتی بیوتیکی سالمونال در کشور نیز کارهای متعددی صورت گرفته است. صالحی و همکاران در سال        

د تمامی آن ها در مقابل کلیستین و نمونه سالمونالیی که در بررسی ان ها جدا سازی ش 57گزارش کرده اند که از  4773

جدایه سالمونال طیور  41در مطالعه ای که در ایران برروی  4717(. مرشد و پیغمبری در سال 6انروفلوکساسین حساس بودند )

ری درصد به سولفامتوکسازول+ ت 4/10درصد به فلورفنیکل و  9/5جدایه ها به انروفلوکساسین و  1/6انجام دادند نشان دادند که 

(. در مطالعه کنونی نیز باالترین میزان مقاومت در سالمونال متعلق به تتراسایکلین و نئومایسین و باالترین 9متو پریم مقاوم بودند )

 حساسیت آنتی بیوتیکی از آن فلورفینیکل و کلیستین بوده است که با نتایج سایر مطالعات محققین ایران همخوانی دارد.

 

 

  نتیجه گیری کلی

های مناسب به منظور استفاده و کنترل مصرف آنتی با توجه به میزان نسبتا باالی مقاومت آنتی بیوتیکی الزم است استراتژی       

 ها اجرایی شود. ها در سطح مرغداریبیوتیک
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ABSTRACT 
Salmonellosis is an important disease zoonotic in worldwide that causes food-borne disease, gastroenteritis, enteric 

fever and bacteremia in humans. The purpose of this study was to determine the prevalence of salmonella in broiler 

flocks of Ardabil province and determination of antibiotics resistance rate of salmonella isolated to five antibacterial 

agents commonly used in the Iranian medical. One-hundred and eighty nine samples including 70 liver and heart, 

and 49 intestine were collected for identification of salmonella. After microbial culture and isolation, serotyping 

with anti-sera monovalent was performed. The Antibiotic resistance patterns of isolates was determined by disc 

diffusion test. In 7.4% samples were positive to D serogroup Salmonella. The most bacteria isolated from liver 

(42.9%), intestine (35.7%), and heart (21.4%). All isolates were resistant to tetracycline. The highest resistance was 

to cotrimoxazole (50.0%), amoxicillin (35.7%) and ciprofloxacin (14.4%). No salmonella isolates were resistant to 

ceftriaxone. The results of this study show the high frequency of resistance to the three drugs tetracycline, 

cotrimoxazole and amoxicillin commonly used in the Iranian medical field. These findings are important for public 

health.  
 

Key words: Salmonella, Antimicrobial resistanc, Ardabil province 
 

 

 

 


