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بررسی شیوع سروتیپهای سالمونال در خوراک دام و میزان مقاومت
دارویی آنها نسبت به آنتیبیوتیكهای رایج در مراکز درمانی
آیدین عزیزپور* ،1سیامك

قضایی2

چكیده

تحمیل میکند ( 23و  .)6 ،19این بیماری توسط سروتیپهای

سالمونلوز یکی از مهمترین بیماریهای مشترک میباشد و بیشتر عفونتهای

مختلف باکتری سالمونال ایجاد میشود که از نظر بیوشیمیایی و

سالمونالیی در اثر مصرف مواد غذایی آلوده به این باکتری ایجاد میشود .در طی
دهههای اخیر ،مقاومت دارویی سالمونالهای جدا شده نسبت به آنتیبیوتیكهای رایج
افزایش یافته است که بعنوان یك مشکل بهداشتی جهانی مطرح میباشد .هدف از این

سرولوژیك بسیار متنوع میباشند( .)1در طی سالهای اخیر،
سالمونال انتریتیدیس بعنوان شایعترین سروتیپ جدا شده از

تحقیق بررسی سروتیپهای سالمونال در خوراک دام و میزان مقاومت آنتیبیوتیکی

مواد غذایی گزارش شده است (10و .)1 ،5 ،7

آنها نسبت به ده آنتیبیوتیك با مصرف رایج در مراکز درمانی ایران بود .بدین منظور،

درمان با آنتیبیوتیكها یکی از روشهای مهم کاهش وکنترل

تعداد  50نمونه خوراک دام به طور تصادفی از نقاط مختلف شهرستان اردبیل
جمعآوری گردید .پس از کشت و جداسازی سالمونال ،پرگنههای آن با روش
سرولوژی و  PCRبررسی شدند .میزان مقاومت آنتیبیوتیکی جدایهها با روش کربی
بایوئر

)(Kirby Bauer

مشخص گردید .از مجموع  50نمونه مورد بررسی ،تعداد 4

جدایه سالمونال ( )%8جداسازی شد که در سروتایپینگ انجام شده بر روی نمونههای
مثبت %50 ،سروتیپ انتریتیدیس %25 ،سروتیپ مونشن و  %25سروتیپ نامعلوم
تشخیص داده شدند .تمامی جدایهها حداقل به  4آنتیبیوتیك مقاوم بودند .بیشترین
مقاومت داروئی نسبت به تتراسیکلین ( ،)%100آمیکاسین( ،)%100سولفادیازین  +تری
متوپریم ( )%100و کوتریموکسازول ( )%100و بعد از آنها کلرامفنیکل ( ،)66%/7آمپی

خسارات سالمونلوزیس در پرندگان و انسان میباشد ( 5و )1
که در دهههای اخیر عمدتا به دلیل مصرف بیرویه
آنتیبیوتیكها در جیره غذایی دام و طیور ،مقاومت
آنتیبیوتیکی به این باکتری افزایش یافته است و بطوریکه
گسترش سویههای مقاوم به صورت یك معضل جهانی در
آمده است .در حال حاضر این مساله بعنوان خطر جدی برای

سیلین ( ،)%66/7داکسی سیکلین ( ،)%33/4فلورفنیکل ( )%33/4و انروفلوکساسین

بهداشت عمومی میباشد ( 24و .)3 ،13 ،16

( )33%/4مشاهده شد .تمامی جدایهها در مقابل سیپروفلوکساسین حساس بودند .نتایج

باکتری سالمونال از راه مدفوع دفع شده و سبب آلودگی آب،

این بررسی نشان داد بیشترین میزان مقاومت دارویی نسبت به آنتیبیوتیكهای رایج در
صنعت دام و طیور وجود دارد که با مصرف بیرویه آنتیبیوتیكها در جیره غذایی دام

غذا و محیط میگردد و انسان و حیوانات در اغلب موارد در اثر

و ایجاد و گسترش باکتریهای مقاوم مرتبط میباشد.

مصرف این گونه مواد آلوده ،باکتری را وارد دستگاه گوارش

واژگان کلیدی :سالمونال ،سروتایپینگ ،خوراک دام ،مقاومت آنتیبیوتیکی

میکند و چرخه دهانی ـ مدفوعی ادامه پیدا میکند ( .)12یکی

تاریخ دریافت 1397/8/26 :تاریخ پذیرش1398/1/20 :

از مهمترین دغدغههای مرتبط با سالمونال بحث زئونوز و انتقال
آن از گوشت و فرآوردهای حیوانی به انسان است ( .)23از این

مقدمه

رو تشخیص فراوانی سالمونال در خوراک دام به منظور به

سالمونلوز یکی از شایع ترین بیماری عفونی با منشا مواد غذایی

کارگیری اقدامات کنترلی ضروی است .در طی سالهای اخیر

در جهان میباشد که در اکثر نقاط مختلف دنیا بخصوص در

استفاده از روشهای مولکولی به ویژه  PCRتحولی شگرفی را

کشورهای در حال توسعه از اهمیت ویژهای برخوردار

در شناسایی باکتری سالمونال فراهم نموده است که با تشخیص

است( .)12بطوریکه میتوان گفت این بیماری به خاطر ایجاد

سریعتر ناقلین موجب ارتقای مدیریت محصوالت غذایی شده

مشکالت بهداشتـی ،ساالنه خسارات فراوانی را به کشورهـا

است ( 20و .)18

* -1دانشیار بیماریهای طیور ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران Aidin_Azizpour@uma.ac.ir
 -2دانشیار میکروبیولوژی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران
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نظر به اینکه فرآوردههای دامی و طیور به ویژه خوراک از

گزیلوز لیزین دزوکسی کوالت آگارکشت داده شد که

منابع مهم آلودگی سالمونال به شمار میروند( 23و  .)12با

کلنیهای قرمز با مرکز سیاه تولید کردند .کلنیهای مشکوک

توجه به این که اطالعات و آمار کاملی در رابطه با میزان

در محیطهای افتراقی شامل اوره براث ،سیمون سیترات آگار

آلودگی خورام دام منطقه اردبیل با باکتری سالمونال وجود

 TSI، SIM،آگار کشت و واکنش آنها در محیطهای قندی

ندارد .انجام این تحقیق ضروری به نظر میرسد .بنابراین

شامل  MRVPمانیتول ،مالتوز ،الکتوز ،آرابینوز ،ساکارز،

هدف از این تحقیق بررسی میزان آلودگی خوراک دام منطقه

گلوگز و  Dگزیلوز بررسی شدند( .)7سپس با مقایسه نتایج

اردبیل به سالمونال و شناسایی انواع سروتیپها و میزان

بدست آمده با جدول بیوشیمیایی ،باکتری جدا شده مشخص

مقاومت دارویی آنها نسبت به ده آنتیبیوتیك با مصرف رایج

گردید .تعیین گروه سرمی و سروتیپ نمونههای مثبت با

در مراکز پزشکی و دامپزشکی ایران میباشد.

استفاده از تست های سرولوژی به کمك آنتی سرمهای پلی
واالن ( Aتا  )Dو آنتی سرمهای منوواالن  Oو ، O2( H

مواد و روشکار

 )..... H6 ، H2،.......O4بر اساس دستورالعمل شرکت

جمعآوری نمونهها

(انگلستان) با روش آگلوتیناسیون روی الم انجام شد(6و.)1

این مطالعه به روش توصیفی مقطعی طی  5ماه آخر سال
 1396با همکاری اداره کل دامپزشکی استان اردبیل انجام
گرفت .در این مطالعه واحدهای دامداری دارای مجوز
بهداشتی در سطح شهرستان اردبیل در نظر گرفته شدند .نوع
و حجم نمونه شامل  50نمونه خوراک دام بود که با مراجعه
به مراکز فوق الذکر ،نمونهبرداری از  4منطقه شمال ،جنوب،
شرق و غرب شهرستان به طور تصادفی انجام گرفت.
نمونهها در حجم  30گرم در ظروف پالستیکی استریل
جمعآوری و بالفاصله با انتقال به آزمایشگاه مورد بررسی

Mast

برای این منظور ابتدا سوسپانسیون غلیظی از باکتری در سرم
فیزیولوژی روی الم تهیه ،سپس یك قطره از سرم مونوواالن
 Oبه آن اضافه و ایجاد آگلوتیناسیون در زمان کمتر از 2
دقیقه مورد بررسی قرار گرفت .سپس نمونه فوق با
آنتیسرمهای ( Hفاز 1و )2مجاور و با مشاهده آگلوتیناسیون
و براساس جدول کافمن ـ وایت سروتیپ باکتری تعیین
گردید (.)1
آزمایش

PCR

جهت شناسایی مولکولی سروتیپ های سالمونال انتریتیدیس

قرار گرفتند.

و سالمونال مونشن تست  PCRانجام شد .برای استخراج

شناسایی باکتری سالمونال

ژنوم باکتری ،از کیت

نمونههای تهیه شده در محیط غنی کننده سلنیت  Fبه مدت
24ساعت در  370Cکشت داده شدند و بعد از رشد به
محیطهای جامد انتخابی سالمونال نظیر مکانکی آگار،
سالمونال ـ شیگال آکار و بریلیانت گرین آگارمنتقل و کشت
داده شدند و پس از مدت  24ساعت انکوباسیون در 370C
کلنیها بررسی شدند .کلنیهای الکتوز منفی (بی رنگ) با
تولید  H2Sو بدون تولید  H2Sبه عنوان کلنیهای مشکوک
در نظر گرفته شدند( .)1نمونههای مشکوک مجددا در ()xld
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high Pure PCR preparation kit

استفاده شد .از کلنیهای تیپیك باکتری تحت شرایط استریل
برداشته و در بافر لیز کننده کیت حل شد .در این مطالعه از
پرایمرهای اختصاصی با توالی معرفی شده توسط
 Rodríguezو همکاران ( )2012برای تشخیص سالمونال
انتریتیدیس استفاده شد (جدول  .)1پرایمرهای مورد استفاده
برای تکثیر ژن  sdiAسالمونال مونشن و جزئیات توالی
پرایمرهای جلودار و برگشتی آنها در جدول  2ذکر شده
است (.)18

بررسی شیوع سروتیپهای سالمونال در خوراك دام و میزان مقاومت دارویی آنها نسبت به آنتیبیوتیكهای رایج در مراكز درمانی

جدول 1ـ توالی پرایمرهای مورد استفاده جهت تشخیص سالمونال انتریتیدیس
پرایمرها

ژن

توالی

اندازه باند()bp

F

Sdf I

´5´- TGTGTTTTATCTGATGCAAGAGG-3

304

R

Sdf I

´5´- TGAACTACGTTCGTTCTTCTGG-3

304

جدول 2ـ توالی پرایمرهای مورد استفاده جهت تشخیص سالمونالمونشن
پرایمرها

ژن

توالی

اندازه باند()bp

SdiA1

sdiA

´5´- AAT ATC GCT TCG TAC CAC -3

274

SdiA2

sdiA

´5´- GTA GGT AAA CGA GGA GCA G-3

274

جهت انجام واکنش زنجیرهای پلیمراز و تکثیر قطعات ژنی از

سال  2006مورد بررسی قرار گرفت .تعداد  10عامل ضد

مواد و واکنشگرهای  PCRدر یك حجم  50میکرولیتری شامل

میکروبی مورد آزمایش و غلظت آنها (بر حسب میکروگرم)

هر کدام از پرایمرها  0/5میکرولیتر ( 100پیکومول) ،آنزیم

عبارتند از تتراسایکلین ( ،)30تریمتوپریم ـ سولفادیازین (،75

 TaqDNAپلی مراز 0/5میکرولیتر 0/5 dNTP ،میکرولیتر (20

 ،)25،1/23فلورفنیکل( ،)30انروفلوکساسین( ،)5آموکسیسیلین

میکرمول) 4Mgcl2 ،میکرولیتر( 25میلیموالر) ،بافر 5PCR

( ،)10کوتریموکسازول (تریمتوپریم ـ سولفا متوکسازول) (،75

میکرولیتر ( DNA ،)10xالگو  5میکرولیترو آب مقطر استریل

 ،)25،1/23سیپروفلوکساسین( )5آمپیسیلین( ،)10کلرآمفنیکل

PCR

( )30وداکسیسایکلین( )30بود .برای انجام تست آنتی بیوگرام

در دستگاه ترموسایکلر به شرح ذیل بود .واسرشت اولیه در

محلول استاندارد  0/5مك فارلند از سوسپانسیون تهیه گردید و

 950Cبه مدت  5دقیقه ،واسرشت در  950Cبه مدت  45ثانیه،

سپس در محیط مولر هینتون آگار کشت داده شد .در مرحله

اتصال پرایمرها در  570Cبه مدت  45ثانیه ،تکثیر در  720Cبه

بعدی دیسكگذاری انجام و پلیتها به مدت  18ساعت در

مدت  1دقیقه و تکثیر نهایی در  720Cبه مدت  7دقیقه .در پایان

دمای  350Cگرمخانه گذاری گردیدند( .)5در پایان نیز ،با اندازه-

جهت ردیابی محصول مورد نظر از ژل آگارز  %1حاوی

گیری قطر هاله عدم رشد میزان مقاومت و یا حساسیت باکتری

 SYBR safeاستفاده شد 20 .میکرولیتر از محصول  PCRهر

به آنتیبیوتیكهای مورد آزمایش مشخص شد.

 32/5میکرولیتر استفاده شد ( .)20برنامه دمایی مخلوط

نمونه در بافر  TBE 1 xدر ولتاژ ثابت  80ولت به مدت 45
دقیقه الکتروفورز و محصول  PCRبعد از رنگآمیزی زیر نور

نتایج

ماورای بنفش مشاهده شد و سپس تصویر ژل با استفاده از

نتایج محصول  PCRبر روی ژل آگارز و باندهای تشکیل شده

دستگاه ژل داک تهیه گردید.

به همراه مارکرها در نگاره های  1و  2نشان داده شده است.

آزمون آنتی بیوگرام

یافتههای حاصل از این مطالعه در جداول  3تا  4ارائه شده

بعد از تعیین گروه سرمی و سروتیپ جدایههای سالمونال،

است .از مجموع  50نمونه خوراک دام مورد بررسی در سطح

الگوی مقاومت آنتیبیوتیکی آنها با استفاده از دیسكهای

شهرستان اردبیل 4 ،مورد ( )%8سالمونال آنتریکا شناسایی شدند

آنتیبیوتیك ساخت شرکت پادتن طب ایران به روش انتشار

که از  4سالمونالی جدا شده از نمونههای خوراک دام 2 ،مورد

دیسك ( ،)Disc diffusionکربی بائر ) (Kirby Bauerطبق

( )50%مربوط به گروه سرمی  1 ،Dمورد ( )%25مربوط به گروه

دستورالعمل موسسه استانداردهای آزمایشگاهی و بالینی)(CLSI

سرمی  Cو  1مورد ( )%25مربوط به گروه نامعلوم بودند
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(جدول  .)1نتایج سروتایپینگ بر روی نمونههای مثبت نشان
داد که تمام سالمونالی جدا شده از گروههای سرمی  Dو  Cبه
ترتیب متعلق به سروتیپهای سالمونال انتریتیدیس و سالمونال
مونشن بودند .منحنی فراوانی سروتیپهای سالمونالی جدا
شده از خوراک دام در نمودار  1نشان داده شده است.

نگاره 2ـ نتایج واکنش  PCRبر روی ژل آگارز جهت تشخیص
سالمونال مونشن
ردیف  ،DNA Ladder 100bp :Mردیف  :1کنترل منفی ،ردیف :2
کنترل مثبت (سالمونال انتریتیدیس) ،ردیف  :3محصول  PCRسالمونال
مونشن (باند)274

نگاره 1ـ نتایج واکنش  PCRبر روی ژل آگارز جهت تشخیص سالمونال
انتریتیدیس
ردیف  ،DNA Ladder 100bp :4ردیف  :3کنترل منفی ،ردیف  :2کنترل
مثبت ،ردیف  :1محصول  PCRسالمونال انتریتیدیس( باند )304

جدول 3ـ فراوانی گروههای سرمی سالمونالهای جدا شده از نمونههای خوراک دام
تعداد نمونه های

تعداد موارد مثبت

فراوانی گروه های سرمی

مورد آزمایش

(درصد)

D

C

نامعلوم

50

)% 8( 4

)% 50( 2

)% 25( 1

)% 25( 1

نتایج حاصل از بررسی میزان حساسیت و مقاومت آنتیبیوتیکی
جدایههای سالمونال نسبت به  10آنتیبیوتیك رایج در جدول 2
نشان داده شده است .تمامی جدایهها حداقل به  4آنتیبیوتیك
مقاوم بودند .بیش از  %60جدایهها به  4تا  6آنتی بیویتك
مقاومت نشان دادند .جدایههای متعلق به گروه سرمی  Dنسبت
به داکسی سیکلین ،فلورفنیکل و

سیپروفلوکساسین کامال

حساس بودند .این جدایهها در برابر تتراسیکلین ،آمیکاسین،
نمودار  -1فراوانی سروتیپهای سالمونالی جدا شده از نمونههای
خوراک دام

2754

سولفادیازین +تری متوپریم و کوتریموکسازول مقاومت کامل
داشتند .میزان مقاومت نسبت به  3آنتیبیوتیك کلرامفنیکل،
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حساس و نسبت به  8آنتیبیوتیك دیگر مقاومت نشان دادند.

انروفلوکساسین و آمپی سیلین  %50بود .تنها جدایه متعلق به
گروه سرمی Cنسبت به انروفلوکساسین و سیپروفلوکساسین

جدول  -4میزان مقاومت و حساسیت سالمونالهای جدا شده از خوراک دام به تفکیك گروه سرمی
نوع گروه سرمی

D

D

C

نوع آنتیبیوتیك
تتراسیكلین

R

R

R

داکسی سیكلین

S

S

R

فلورفنیكل

S

S

R

کلرامفنیكل

R

S

R

انروفلوکساسین

R

S

S

سیپروفلوکساسین

S

S

S

آمیكاسین

R

R

R

سولفادیازین +تری متوپریم

R

R

R

کوتریموکسازول

R

R

R

آمپیسیلین

R

S

R

=Rمقاوم =S ،حساس

بحث

برای جلوگیری از گسترش ژنهای مقاومت از نظر بهداشت

عفونتهای سالمونالیی یکی از مهمترین معضالت بهداشت

عمومی اهمیت فراوان دارد ( 5و .)1 ،2

عمومی کشورها به شمار میروند که در اکثر نقاط جهان

در مطالعه حاضر میزان آلودگی سالمونالیی در  50نمونه

بخصوص در کشورهای در حال توسعه از اهمیت ویژهای

خوراک دام مورد بررسی  %8مشاهده شد که  %50نمونهها در

برخوردار میباشند .بیشتر عفونتهای ناشی از سالمونال بدلیل

گروه سرمی  Dو  %25در گروه سرمی  Bقرار داشتند و %25

آلودگیهای مواد غذایی با منشا حیوانی ،گوشت ماکیان و

آنها به هیچکدام از گروههای سرمی ( )A-Dتعلق نداشتند که

فرآوردههای آنها بوده است و مواد غذایی بعنوان یك وسیله
انتقالی برای سالمونال به انسان محسوب میشود( 24و.)19،5،1
بهطوریکه مطالعات نشان داده است خوراک دام بعنوان یك
منبع آلودگی مهم برای سالمونالهای غیرتیفوئیدی در انسان
میباشد ( .)12آلودگی سالمونالیی در انسان به صورت

سروتیپ شایع در آنها سالمونال انتریتیدیس بود .بررسی آمار و
اطالعات نشان میدهد که در خصوص میزان شیوع سالمونال
در مناطق مختلف کشور گزارشهای متفاوتی وجود دارد .در
همدان در سال  ،1379تعداد  140نمونه مرغ از نظر سالمونال
بررسی گردید و میزان آلودگی  %8/6گزارش شد (.)11در سال

مسمومیت غذایی ،گاستروآنتریت ،تب تیفوئیدی و گاهی سپتی

 1380از قسمتهای مختلف 100نمونه مرغ عرضه شده در

سمی بروز میکند ( 16و  .)6بنابراین شناسایی سالمونال به ویژه

فروشگاههای شیراز ،میزان  %68سالمونال جداسازی گردید (.)4

سروتیپ های در گردش آن و تعیین الگوی مقاومت دارویی

در اهواز در سال  1383تعداد  31گله طیور گوشتی مورد
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آزمایش قرار گرفت که میزان آلودگی به سالمونال 18( %58/06

،)31%/8(S. infantis ،)59%/1( enteritidis

گله طیور) ذکر شد ( .)9در سال  1386سروتیپ های مختلف

( )4%/5و  )4%/5( typhimurium S.بودند( .)6در مطالعه

سالمونال در گوشت مرغ تهران بررسی شد که از  67نمونه

 )1991( Barnhartسالمونال انتریتیدیس سروتیپ غالب اعالم

مورد آزمایش %47/80 ،آلوده به سالمونال بودند( .)2در بررسی

گردید ( .)14در اسپانیا بیشترین سروتیپهای جدا شده از

که در سال  1388بر تعداد  120نمونه تخم مرغ فلهای و

نمونههای گوشت مرغ کشتاری مربوط به ،S. enteritidis

مارکدار و  120نمونه گوشت مرغ فلهای و مارکدار زنجان

 S. new port ،S. virchow ،typhimuriumS.وS. Heidelberg

صورت گرفت میزان آلودگی به سالمونال در پوسته تخم مرغ و

بودند( .)16در تایلند

S. ،S. gallinarum ،typhimurium S.

گوشت مرغ به ترتیب  %56/6و  %86/6نشان داده شد ( .)3در

 S. cholerasuis، puloromبعنوان شایعترین سروتیپها

مطالعه ای در سال  92در شهرستان تالش میزان  %21آلودگی

گزارش شدند ( .)13یافتههای مطالعه حاضر در خصوص غالب

سالمونالیی در گوشت مرغ گزارش گردید(.)7در سال  ،94از

بودن سروتیپ سالمونال انتریتیدیس با نتایج اکثریت محققین

کشتارگاههای طیور استانهای البرز ،مرکزی و فارس%25/5

( 16و  )3 ،6 ،8 ،10 ،14همخوانی دارد.به نظر میرسد بین

نمونههای مدفوع مورد بررسی آلوده به سالمونال بودند ( .)17در

سروتیپهای مختلف سالمونال حتی در یك منطقه وضعیت

سال  ،97از  189نمونه (کبد ،قلب و روده) جمعآوری شده از

چرخشی وجود دارد ،در دوران خاصی سروتیپها میتوانند

گله های طیور گوشتی در کشتارگاههای طیور استان اردبیل

جایگزین همدیگر شوند(.)5

میزان آلودگی به سالمونال  %11/64گزارش شد ( .)6به نظر می

در خصوص مقاومت آنتیبیوتیکی سالمونال در نقاط مختلف

رسد اختالف در میزان آلودگی میتواند ناشی از شرایط مختلف

گزارشهای متعددی انتشار یافته است ZahraeiSalehi.و

جغرافیایی ،وضعیت بهداشتی مراکز پرورشی و نوع نمونه باشد.

همکاران ( )2005بیشترین مقاومت دارویی را نسبت به

در مطالعه مهرابیان و همکاران ( )1380در تهران سروتیپهای

تتراسایکلین ،نالیدیکسیك اسید و تریمتوپریم وبیشترین

غالب در نمونههای تخم مرغ و گوشت مرغ  S. enteritidisو

حساسیت را به سیپروفلوکساسین ،انروفلوکساسین و سفالوتین

در گوشت گاو  typhimurium S.و  paratyphi AS.مشاهده شد

مشاهده کردند ( .)23اسدپور و همکاران ( ،)1392گزارش

( .)8نمایی و همکاران ( )1385از تخممرغهای محلی آلوده به

کردند که همه جدایهها به تتراسایکلین ،استرپتومایسین،

سالمونال در بیرجند دو سروتیپ  S. enteritidisو

نالیدیکسیك اسید و سولفامتوکسازول  +تری متوپریم مقاوم

 typhimurium S.جداسازی کردند ( .)10در تحقیق سلطان

بودند ( Ruichao .)1و همکاران ( )2013در چین باالترین

دالل و همکاران ( )1386در تهران سروتیپ غالب در نمونههای

درصد مقاومت را نسبت به تتراسایکلین ،آمپیسیلین ،سولفا

گوشت مرغ  S. Thompsonبود ( .)2طبق گزارش شاپوری و

متوکسازول  +تریمتوپریم و نالیدیکسیك اسید و بیشترین

همکاران ( )1388در زنجان بیشترین سروتیپهای جدا شدهاز

حساسیت را در مقابل فلورفنیکل ،سیپروفلوکساسین و آموکسی

S.

سیلین نشان دادند ( Sodagari .)21و همکاران (،)2015

،)7%/6( S. gallinarum ،)10%( S. virchow ،)% 10( agona

بیشترین مقاومت آنتیبیوتیکی در برابر تتراسایکلین گزارش

 )3%/3( S. infantisو  )3%/3( S. Heidelbergبود ( .)3عزیزپور

کردند (.)22عزیزپور ( )1397مقاومت کامل را در برابر

( )1397در اردبیل چهار سروتیپ سالمونال را در گلههای طیور

تتراسایکلین( )%100مشاهده کردند و پس از آن داکسیسایکلین

S.

( ،)86%/5کلرآمفنیکل( ،)%45/4سولفامتوکسازول+تریمتوپریم

پوسته تخم مرغ به ترتیب مربوط به ،)23%/3( S. enteritidis

کشتاری جداسازی کردند که به ترتیب فراوانی شامل
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S. Thompson
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( ،)40%/9انروفلوکساسین ( ،)%31/9آمپیسیلین ( )%22/7و

با توجه به وجود آلودگی سالمونالیی در خوراک دام مورد

فلورفنیکل ( )%4/5قرار داشتند ( .)6در مطالعه دیگر عزیزپور

بررسی ،توجه به بهداشت خوراک دام از اهمیت بسزایی دارد.

( ،)1397باالترین میزان مقاومت سروتیپهای شایع سالمونال

لذا جهت جلوگیری از بروز سویههای مقاوم باکتری مصرف

نسبت به  5داروی با مصرف رایج در حوزه پزشکی را

اصولی آنتیبیوتیكها ضروری به نظر میرسد.

بهترتیب تتراسایکلین ( ،)%100کوتریموکسازول (،)53%/3
آموکسیسیلین ( ،)%33/3سیپروفلوکساسین ( )%13/3و

فهرست منابع

سفتریاکسون (صفر درصد) گزارش کردند (.)5

 .1اسدپور ،ی ،.محمدی ،م ،.پوربخش ،س .ع ،.رسا ،م:)1392( .

الگوی مقاومت دارویی در مناطق مختلف و حتی در مقاطع

جداسازی ،تعیین سروتیپ و مقاومت آنتیبیوتیکی سالمونالهای

زمانی متفاوت در یك منطقه ممکن است متفاوت باشد که این

جدا شده از مرغهای کشتار شده استان گیالن ،مجله دامپزشکی

تفاوت به استفاده نادرست و مصرف بیرویه آنتیبیوتیك ها

ایران.5-13 :)4( 9 ،

بهخصوص در واحدهای پرورش دام و طیور بدون انجام

 .2سلطاندالل ،م .م ،.طارمی ،م ،.مدرسی ،ش ،.ذوالفقاریان ،ک،.

تست آنتی بیوگرام بر میگردد که منجر به شکست درمان

معزاردالن ،س ،.زالی ،م:)1386( .بررسى سروتایپهاى سالمونال

بیماری و نهایتا گسترش ژنهای مقاومت باکتریایی میشود
( .)3 ،17،15،5بطوریکه طبق گزازشهای محققین طی
سالهای  83تا  93ژنهای مقاومت دارویی در باکتری
سالمونال در موارد انسانی و دامی افزایش یافته است ( 22و ،9

در گوشت مرغ و مقاومت آنتىبیوتیکى آنها در تهران ،پژوهنده
(مجله پژوهشى دانشگاه علوم پزشکى شهید بهشتى):)3( 12،
.245-252
 .3شاپوری ،ر ،.رهنما ،م،.اقبال زاده ،ش :)1388( .بررسى شیوع
سروتایپهاى سالمونال در گوشت مرغ و تخممرغ و تعیین

 .)1 ،2 ،6نگرانی دیگر بهخاطر افزایش مقاومت دارویی نسبت

حساسیت آنتىبیوتیکى آنها در شهر زنجان ،فیزیولوژی و تکوین

به فلوروکینولونها میباشد که این داروها برای درمان

جانوری (علوم زیستی).71-63 :)3( 2،

سالمونلوز انسانی استفاده میشود( .)15در مطالعه حاضر

 .4عبودی ،ب ،.مزبود ،آ ،.مسعودی ،م ،.پورعباستحویلداری ،ب،.

نسبت به سیپروفلوکساسین و انروفلوکساسین به ترتیب

البرزی ،ع ،.کریمی ،ع :)1380( .بررسى میزان آلودگى مرغ و

مقاومت صفر درصد و  %33/4مشاهده شد که دلیل عدم

تخممرغهاى محلى و کارخانهاى به باکترى سالمونال در شیراز،

مقاومت به سیپروفلوکساسین به غیرمتداول بودن مصرف آن

نشریه بیماریهای عفونی و گرمسیری ایران.43-40 :)14( 6 ،

در واحدهای پرورشی دام در ارتباط است و مقاومت به

 .5عزیزپور ،آ :)1397( .بررسی میزان شیوع سروتیپهای سالمونال

انروفلوکساسین به استفاده به وفور آن در واحدهای پرورشی
دام و طیور بر میگردد .جدایههای مورد بررسی در مطالعه
حاضر در مقابل تتراسایکلین ،آمیکاسین ،سولفادیازین +تری
متوپریم ،کوتریموکسازول مقاومت  %100نشان دادند که با

آنتریتیدیس و سالمونال تایفی موریوم در گلههای طیور گوشتی
استان اردبیل وتعیین میزان مقاومت آنتی بیوتیکی آنها نسبت به
پنج آنتی بیوتیك رایج در حوزه پزشکی ایران ،مجله سالمت و
بهداشت.151-143 :)2( 9 ،
 .6عزیزپور ،آ :)1397( ،.تعیین الگوی مقاومت آنتیبیوتیکی

توجه به استفاده نادرست و بی رویه این آنتیبیوتیكها در

سالمونالهای جدا شده از گلههای طیور گوشتی نسبت به 28

سطح مزارع پرورشی ایران قابل توجیه پذیر است .پس از آنها

عامل ضد میکروبی مورد استفاده در ایران ،مجله پاتوبیولوژی

بیشترین مقاومت در برابر کلرامفنیکل ،آمپی سیلین ،داکسی

مقایسه ای.2420-2411 :)1( 15 ،

سیکلین و فلورفنیکل وجود داشت.
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 بررسی میزان:)1392( . خ، عیسیزاده،. ز، رحمانی،.ا. ن، مظفری.7
گوشت مرغ و تخممرغهای صنعتی و، آلودگی گوشت قرمز
محلی به گونههای سالمونال در شهرستان تالش و ارزیابی الگوی
 مجله علمى دانشگاه علوم پزشکى،مقاومت آنتیبیوتیکی در آنها
.60-65 :)5( 7،و خدمات بهداشتى قم
 بررسی:)1380(. ا، حاجیان،. ر، رفیعی طباطبایی،. ص، مهرابیان.8
نوع و میزان مقاومت دارویی سالمونالهای جدا شده از مواد
.199-193 :)4-3( 1 ،) نشریه علوم (دانشگاه خوارزمی،غذایی
بررسى میزان:)1383( . م، رجاوند،. م، رعایایی،. م، میاحی.9
آلودگى جوجههاى گوشتى مرغدارىهاى اهواز به باکترىهای
:)24( 9 ، نشریه بیماریهای عفونی و گرمسیری ایران،سالمونال
.16-21
شیوع آلودگی:)1388( . م، قناد کافی،. م، ضیایی،. ح. م، نمایی.10
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