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: ها  بررسى آلودگى گله هاى طيور گوشتى اطراف قائمشهر به سالمونال
تعيين سروتيپ و الگوى آن ها به مقاومت دارويى

ا.2. يزدانى، س.م.2، پيغمبرى، ن.1، ارم،

1392/02/11 پذيرش: 1391/10/08 دريافت:

ايران. تهران، تهران، دانشگاه دامپزشكى، دانشكده طيور، هاى بيمارى و بهداشت تخصصى دكتراى 1.دانشجوى

ايران. تهران، تهران، دانشگاه دامپزشكى، دانشكده طيور، هاى بيمارى گروه .2

mpeigham@ut.ac.ir مسؤول: *نويسنده

خالصه
از يكى باكترى اين باشد. مى سالمونلوز بيمارى عامل و (Entrobacteriaceae) انتروباكترياسه خانواده از منفى گرم باكترى سالمونال
هاى گله از سالمونال سازى جدا مطالعه اين از هدف دارد. گسترش جهان سراسر در كه است دام و انسان مشترك بيماريزاى عوامل مهمترين
دفع تازه مدفوع از نمونه 2280 تعداد بود. شده جدا سالمونالهاى دارويى مقاومت الگوى تعيين و سروتيپ تعيين حومه، و قائمشهر شهرستان گوشتى
روش اساس بر ها نمونه تمامى نمونه، 10 هر نمودن مخلوط از پس شد. آورى جمع مختلف هاى گله از تصادفى طور به گوشتى هاى جوجه شده
پادگن تشخيص جهت الم روى آگلوتيناسيون استاندارد روش اساس بر سروتيپ تعيين شدند. داده كشت سالمونال جداسازى براى استاندارد هاى
Hgm، HL، H6، H2، O12، O9، O5، O4، O2 هاى واالن مونو Dو واالنAتا پلى هاى سرم آنتى گرفت. Hصورت هاىOو
مجموع از گرديد. انجام ميكروبى ضد عامل 30 به نسبت ها جدايه حساسيت تعيين براى ديفوزيون ديسك استاندارد روش گرفتند. قرار استفاده مورد
سرمى گروه به ها جدايه از مورد 28 سرمى، آزمايشات نتايج اساس بر آمد. بدست سالمونال جدايه 30 تعداد ( شده مخلوط نمونه 228 ) نمونه 2280
Fosbac Levo oxacinو به شده جدا هاى نمونه ى همه داشتند. تعلق (Enteritidisسروتيپ)Dسرمى گروه به ها جدايه از مورد 2 Cو
Streptomycin، Furazolidone، Nalidixic acid، تركيبات به نسبت نيز دارويى مقاومت ميزان بيشترين و داشتند كامل حساسيت
آن ها كه طورى به بود شايع بسيار چندگانه مقاومت وقوع سالمونال، هاى جدايه بين در شد. مشاهده Lincospectine و Tetracycline
قائمشهر به منطقه گوشتى طيور آلودگى مطالعه، اين نتايج شد. شناسايى دارويى مقاومت الگوى 29 و بودند مقاوم دارو 17 به حداكثر و 2 به حداقل
بهداشت نظر نقطه از و اهميت داراى ايران طيور صنعت براى ها يافته اين داد. نشان را ها جدايه بين در ميكروبى ضد مقاومت وقوع و سالمونال

است. توجه مورد نيز عمومى
ايران. قائمشهر، گوشتى، جوجه دارويى، مقاومت سروتيپ، سرمى، گروه سالمونال، كليدى: واژههاى
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مقدمه
(Entrobaانتروباكترياسه خانواده  از  منفى باكترى گرم  سالمونال 

باكترى  اين  باشد.  مى  سالمونلوز بيمارى  عامل  و   cteriaceae)
است دام  و  انسان  مشترك  بيماريزاى  عوامل  مهمترين  از  يكى

از  سالمونال خانواده  اعضاى  دارد.  گسترش  جهان  سراسر  در  كه
هستند شاخص  شيميايى  و  فيزيكى  عوامل  برابر  در  مقاومت نظر 

كلراسوييس  سروتيپ  كه  طورى به  مى شوند نابود سختى  به  و
مى باشد. كنندهها ضدعفونى  كيفيت  سنجش  براى  شاخصى  آن 
بهداشت براى  كه  خطرى  دليل  به  پرندگان  در  سالمونلوز  عفونت 
ناشى  بيمارى  هاى  است.  برخوردار  بااليى  اهميت  از  دارد  انسانى 
و بهداشت جهانى  اقتصادى لحاظ از باكترى اين هاى سروتيپ از
سروتيپ  2600 از  بيش  شامل  سالمونال  دارند.  زيادى  اهميت 

از طيور جدا شده اند  آن ها  درصد 10 تقريبا است كه  غيرتيفوئيدى 
 .(2008 ،Gast)

استثناى به  متحرك سالمونال  به وسيله سروتيپ  هاى  كه  بيمارى 
پاراتيفوئيدى  عفونت  عنوان  به  مى گردد  ايجاد طيور در آريزوناها
سروتيپ ها طيف ميزبانى متنوع وگسترده اى اين مىشود. شناخته
آن ها به انسان از طريق غذا انتقال موضوع اخير سالهاى در دارند.
و محصوالت طيور اهميت خاصى تخممرغ و مرغ گوشت ويژه به و
و بوقلمون ها در سنين جوجهها در پاراتيفوئيد بيمارى است. كرده پيدا
مى شود بالغين به نسبت شديدترى مختلف بيمارىهاى سبب پايين
در حالى كه پرندگان با سن باال فقط كلونيزاسيون روده يا حتى پخش
 .(2008 ،Gast) داشتهاند را تلفات و ابتال بدون باكترى سيستميك
در سال هاى اخير ظهور جدايه هاى سالمونال داراى مقاومت چند گانه

در سراسر دنيا گزارش شده است كه همين امر فرآيند درمان عفونت 
ميزان  بررسى  است.  مواجه ساخته  با مشكل  را  آنها  از  ناشى  هاى 
و كنترل صحيح  مديريت و ماكيان پرورش مزارع در شيوع سالمونال
از طريق  آلودگى متقاطع  از جمله راهكار هاى مهم در كاهش  آن 
و متعاقب آن كاهش عفونت هاى سالموناليى به ويژه  غذايى زنجيره
و موضوع اهميت به توجه با هستند. انسان در مقاوم سالمونالهاى
فقدان اطالعات كافى در خصوص ميزان آلودگى سالمونالئى گله-

ايران، مطالعه اى با هدف جداسازى  مختلف مناطق در طيور هاى
و حومه با هدف قائمشهر شهرستان گوشتى ى گله 20 از سالمونال
تعيين سروتيپ  سالمونالهاى جدا شده با استفاده آنتى سرم هاى پلى 
و تعيين الگوى مقاومت دارويى اين جدايه ها انجام شد.  مونوواالن و
به طور قطع، توجه به نتايج حاصله از اين تحقيق براى متخصصين
و  انسانى جوامع در مشترك هاى بيمارى و اپيدميولوژى و بهداشت
و حذف كنترل و پايش هاى برنامه تدوين جهت صنعتى ماكيان نيز
و ماكيان حائز اهميت است. انسان در بيمارى هاى ناشى از سالمونال

مواد و روش كار
 نمونه بردارى

به  صورت تصادفى  قائمشهر شهرستان اطراف گوشتى مرغدارى 20 از
و از هر شد تقسيم ناحيه 6 نمونه بردارى شد. هر سالن مرغدارى به
10 نمونه تازه مدفوعى برداشته شد. نمونه بردارى شامل نمونه  ناحيه
مدفوع ى تازه دفع شده از پرندگان بود كه در مجموع 2280 نمونه 

تازه مدفوعي بدست آمد. 

روش كشت براى جداسازى سالمونال
هر  نمودن  مخلوط  و  مدفوعى تازه نمونههاى جمعآورى از پس
Selenite F غنى سازى  محيط  به  نمونه ها  تمامى  نمونه،   10
انتخابى محيط  به  باكترى  ها  ساعت   24 از پس و شدند اضافه
شدند. منتقل   Salmonella-Shigella و  MacConkey
اوره  و  (TSI)1 به سالمونال در محيط هاى كلنى هاى مشكوك 
بيوشيميايى  محيط  هاى  در  جدايه  ها  همچنين  شدند.  داده  كشت 
و سيترات  MR-VP مختلف شامل محيط  هاى نيترات، آب پيتونه
و  دولسيتول ترهالوز، قندهاى تخمير لحاظ از و شدند داده كشت
به تأييد  از  پس  ها  جدايه  گرفتند. قرار بررسى مورد نيز مانيتول
شدند نگهدارى  مايع  ازت  و  -70° C فريزر در  سالمونال  عنوان 

(Waltman و همكاران، 1998). 

 تعيين گروه سرمى و سروتيپ
مايع، يك ازت  از  از خارج كردن  بعد  آماده سازى جدايه ها  جهت 
و  ريخته (TSB)2 محيط ليتر  ميلى   3 داخل  جدايه  هر  از  لوپ 
37 درجه سانتى گراد، در محيط  24 ساعت انكوباسيون در از پس
 24 از (Mc Conkey) كشت داده شد. مجددا“ پس كانكى مك
ساعت از پرگنه هاى رشد كرده روى محيط مك كانكى در محيط
و از پرگنه هاى به دست آمده جهت كارهاى بعدى  داده كشت TSI
استفاده گرديد. تعيين سروتيپ براساس روش استاندارد آگلوتيناسيون 
H صورت گرفت. براى  و O روى الم جهت تشخيص پادگن هاى
و سروتيپ سالمونالى جدا شده، از آنتى سرم هاى  سرمى گروه تعيين
و يا در مواردى از آنتى Prolab (England) H شركت و O
جهت استفاده شد. ايران)  (تهران،  بهارافشان  O شركت  سرم هاى
روى محيط  در  باكترى  خالص  و  ساعته 24 از كشت گروه  تعيين 
0/85 درصد بر روى يك  TSI، شيرابه غليظى با سرم فيزيولوژى
و پس از كنترل اتوآگلوتيناسيون، يك قطره از  كرده تهيه تميز الم
و با هم مخلوط شدند. داده قرار آن روى را موجود سرمهاى آنتى
كه صورتى  در  شد.  قرائت  سياه  زمينه  در  و  چراغ برابر در نتيجه
آگلوتيناسيون در كمتر از 2 دقيقه مشاهده مى شد واكنش مثبت تلقى
1. Triple Sugar Iron Agar
2. Tryptic Soy Broth
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مى گرديد. به همين ترتيب از آنتى سرم هاى مونو واالن متعدد موجود
O استفاده شد. در مرحله بعدى براى براى تشخيص گروه سرمى
سازنده  كارخانه  دستورالعمل  بر  بنا  گروه،  داخل  در  سروتيپ  تعيين 
آنتى ژن  تعيين  براى   TSB جامد  نيمه  كشت  محيط  از   Prolab
استفاده  آزمايش  لوله  و در  الم روى آگلوتيناسيون روش به تاژكى
سرم هاى تاژكى موجود H2, H6, HL, Hgm بودند آنتى شد.
جدايه ها قابل استفاده بودند. در بعضى سروتيپ تشخيص براى كه
O ساير موارد شناسايى جدايه  ها فقط محدود به تعيين گروه سرمى

.(1998 (Waltman و همكاران، گرديد
 

تعيين الگوى مقاومت داروئى
براى تعيين الگوى مقاومت دارويى روش كيفى مورد استفاده ديسك 
 Quinn) بود Kirby-Bauer استاندارد  روش  به  ديفوزيون 
 (CLSI)1 دستورالعمل اساس  بر  نيز  نتايج   .(1994 همكاران،  و 
و غلظت آزمايش مورد باكتريال آنتى عامل 30 شد. تعداد قرائت
سيلين آمپى  از:  بودند  عبارت  ميكروگرم)،  حسب  (بر  آن ها  بالقوه
انروفلوكساسين  ،(5) سيپروفلوكساسين ،(30) كلرامفنيكل ،(10)
،(10) جنتامايسين ،(30) فلومكوئين ،(100) فورازوليدون ،(5)

نئومايسين   ،(30) اسيد ناليديكسيك ،(15/200) لينكواسپكتين
،(10) استرپتومايسين ،(30) تتراسايكلين ،(10) نورفلوكساسين ،(30)
23/75)، دانو فلوكساسين + 1/25) متوپريم ترى + سولفامتوكسازول
سفالوتين  ،(10) ايميپنم ،(5) سفيكسيم ،(100) كاربنيسيلين ،(10)
،(30) سفتازيديم ،(30) كالو آموكسى ،(30) راكسون سفتى ،(30)
پيپراسيلين  ،(30) آميكاسين ،(30) كانامايسين ،(5) لووفلوكساسين
و ،(200) فوزباك ،(30) فلورفنيكل ،(10) توبرامايسين ،(100)

و بقيه  (ايران) دارويه پايا شركت از فوزباك ديسك .( 10 ) كليستين
ديسك ها از شركت پادتن طب (ايران) تهيه شدند. براى قرائت نتيجه
و در حضور نور متمركز، قطر  مسلح غير چشم از استفاده با آزمايش
هاله ممانعت شونده از رشد هر تركيب ضد ميكروبى بر حسب ميلى
با مقايسه با جدول تفسير  و  شد گيرى اندازه كش خط توسط متر
و حساسيت نسبي مقاوم و حساس براساس شونده ممانعت هاله قطر

طبقه بندى شدند.

نتايج
در اين مطالعه 2280 نمونه مدفوعي تازه از مرغداري هاي اطراف 
10 نمونه  هر و براي انجام آزمايشات شد اخذ شهر قائم شهرستان
گرفت قرار  بررسي  مورد  نمونه   228 مجموع  در  و  مخلوط باهم
30 جدايه مجموعًا شيميايي خصوصيات تاييد و كشت از پس كه

13/15% آلودگى است. سالمونال بدست آمد كه اين ميزان برابر با
به  متعلق   (%93/33) جدايه 28 سروتيپ، تعيين  نتايج  اساس  بر 
(6/66%) به گروه سرمى  جدايه 2 و C (O7, O8) گروه سرمى
 (O9,O12) D تعلق داشتند. هر 2 جدايه سروگروپ (O9,O12)
ser.) انتريتيديس سروتيپ لذا داشتند. مثبت واكنش Hgm به D
جدايه  30 مقاومت الگوى  شدند.  داده  تشخيص   (enteritidis
بسيار  مطالعه  مورد  ميكروبى  ضد  تركيب   30 به نسبت سالمونال
 28 تعداد  . است آمده بدست مقاومت الگوي 29 و بوده متنوع
الگو) يك  به  جدايه  (هر  مقاومت  الگوي   28 به  (%93/33) جدايه
به را  مقاومت  نظر  از  الگوي يكسان  نيز يك   (%6/66) جدايه 2 و
نسبت بررسى  مورد  هاى  جدايه  همه  (جدول1 ).  گذاشتند  نمايش 

اين  از  بعد  بودند.  حساس  فوزباك  و  لووفلوكساسين تركيبات به
آميكاسين، نورفلوكساسين،  به  داروئى  مقاومت  كمترين  تركيبات، 
دانوفلوكساسين، ايميپنم وسفتازيديم مربوط مى شد. بيشترين ميزان 
استرپتومايسين،  هاى  بيوتيك  آنتى  به  متعلق  نيز  داروئى  مقاومت 
بود.  لينكواسپكتين  و  تتراسايكلين اسيد، ناليديكسيك فورازوليدون،
در بين جدايه هاي مقاوم، وقوع مقاومت چندگانه بسيار شايع بود به
17 دارو مقاوم بودند  و حداكثر به دارو دو به حداقل ها آن كه طوري

17 دارو مقاوم نبودند. از (جدول2). هيچكدام از جدايه ها به بيش

بحث
و در اكثر گونه هاي  دنيا سراسر در بيماري هاي ناشي از سالمونالها
حيواني مشاهده مي شود. انتقال سالمونال به انسان از طريق گوشت 
و محصوالت طيور از درجه اهميت زيادى برخوردار  تخممرغ و مرغ
و اطالعات موجود در زمينه شيوع سالمونلوز در آمار بررسي است.
مي و حيوانات در كشورهاي مختلف اعداد متفاوتي را نشان انسان
هاي سروتيپ  بين  چرخشي  طيور  در  كه  رسد  مي  نظر  به  دهد. 
و در دوران خاصي، سروتيپي جايگزين سروتيپ  دارد وجود مختلف

ديگر مي شود (زهرايي صالحي، 1378).
در مطالعه حاضر كه بر روى نمونه هاى اخذ شده از گله هاى طيور 
انجام  از  پس  گرفت  صورت  حومه  و  قائمشهر شهرستان گوشتى
30 جدايه سالمونال مورد تاييد قرار گرفت كه آزمايشات الزم تعداد
تقريبًا با يافته ها در ساير  ميزان اين كه است آلودگى %13/15 با برابر
مرغداري  بررسي  در   (1390) نصيري فقيه دارد. همخواني مناطق
و سالموناليي 8% آلودگي و حومه چالوس شهرستان گوشتي هاي
(1390) در مطالعه اى مشايه در شهرستان الهيجان دوست فالح
را گزارش نمود. در مطالعه اي آلودگي سالموناليي  و حومه %7/2 
قرار بررسي  مورد  گوشتي  گله   28 در سالمونال به  شيوع  ژاپن،  در 

1. Clinical and Laboratory Standards Institute
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تعداد حساس (%)تعداد حساسيت متوسط (%)تعداد مقاوم (%)دارورديف
0آمپى سيلين1 (0)5 (16/66)25 (83/33)
13آموكسى كالو2 (43/33)14 (46/66)3 (10)
0آميكاسين3 (0)2 (6/66)28 (93/33)
15كلرآمفنيكل4 (50)2 (6/66)13 (43/33)
0سفتازيديم5 (0)3 (10)27 (90)
25كاربنيسيلين6 (83/33)4 (13/33)1 (3/33)
1سفالوتين7 (3/33)6 (20)23 (76/66)
3سفيكسيم8 (10)7 (23/33)20 (66/66)
1سيپروفلوكساسين9 (3/33)4 (13/33)25 (83/33)
9(0)0سفتى راكسون10 (30)21 (70)
19كليستين11 (63/33)10 (33/33)1 (3/33)
2دانوفلوكساسين12 (6/66)0 (0)28 (93/33)
17فلورفنيكل13 (56/66)6 (20)7 (23/33)
24فلومكوئين14 (80)4 (13/33)2 (6/66)
28 فورازوليدون15 (93/33)1 (3/33)1 (3/33)
0جنتامايسين16 (0)5 (16/66)25 (83/33)
0ايميپنم17 (0)2 (6/66)28 (93/33)
18كانامايسين18 (60)4 (13/33)8 (26/66)
0لووفلوكساسين19 (0)0 (0)30 (100)
29لينكواسپكتين20 (96/66)0 (0)1 (3/33)
19نئومايسين21 (63/33)4 (13/33)7 (23/33)
29ناليديكسيك اسيد22 (96/66)0 (0)1 (3/33)
14انروفلوكساسين23 (46/66)12 (40)4 (13/33)
0نورفلوكساسين24 (0)1 (3/33)29 (96/66)
0فوزباك25 (0)0 (0)30 (100)
9(36/66)11پيپراسيلين26 (30)10 (33/33)
28استرپتومايسين27 (93/33)1 (3/33)1 (3/33)

27 سولفامتوكسازول+ترى متوپريم28 (90)0 (0)3 (10)
28تتراسايكلين29 (93/33)1 (3/33)1 (3/33)
3(3/33)1توبرامايسين30 (10)26 (86/66)

باكتريال آنتى تركيب 30 به سالمونال ى جدايه 30 مقاومت يا حساسيت ميزان جدول1.

به سالمونال آلوده بودند گرفت كه از مجموع 2345 نمونه %14/3
در  اي  مطالعه   .(1999 همكاران،  و  Limawongpranee)
نيجريه نيز نشان داد كه نمونه هاي مدفوعي گرفته شده از گله هاي
و همكاران،  Fashae) بودند آلوده 11% به سالمونال طيور، به ميزان

مرغداري  از   %11/28 ميزان به  سالمونال  نيز،  برزيل  در   .(2010
 .(2011 همكاران،  و  Boni) شد جدا طيور هاى كشتارگاه و ها
C سرمي گروه  به  متعلق   (%93/33) جدايه 28 مطالعه اين  در 
مطالعه  در  بودند.   D سرمي گروه  به  متعلق   (%6/66) جدايه 2 و
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تعداد جدايه مقاوم (درصد)تعداد تركيب آنتى باكتريال

1 (100)   حداقل 30

>1(100) 30

>2(96.66) 29

>3(96.66) 29

>4(93.33) 28

>5(93.33) 28

>6(90) 27

>7(90) 27

>8(90) 27

>9(86.66) 26

>10(83.33) 25

>11(66.66) 20

>12(50) 15

>13(33.33) 10

>14(13.33) 4

>15(3.33) 1

>16(3.33) 1

>17(0) 0

و C سرمي گروه  به  سالمونال   ،%90/9  ،(1390) نصيري فقيه
نيز  (1390) دوست فالح داشند. تعلق D گروه سرمي به   %9/09
سالمونالي  %40 و C سرمي گروه  سالمونالي   %60 مجموع در 

و همكاران  اكبريان هاى بررسى در نمود. گزارش Dگروه سرمي
(1391) برروى گله هاى ماكيان 7 استان كشور، عالوه بر گروه هاى 
 Morshed and .شد جدا نيز B C، گروه سرمى و ،D سرمى
بين31  در  كه  نمودند  گزارش   2010 سال  در   Peighambari
از 1463 نمونه مدفوعى متعلق  آمده بدست جدايه سالمونالى
و  C و 13/3% به ترتيب به گروه هاى 28 گله گوشتى، %76/6 به
(2010) نيز طي مطالعه همكاران و Pooladgar .تعلق داشتند D
توانستند دادند  انجام  طيور صنعتي  هاي  گله  روي  بر  اهواز  در  كه 
,D را جدا سازي نمايند. در ساير كشور ها  C, B سرو گروپ هاي
نيز در مطالعاتى گوناگونى انجام شده است. در آمريكا، بعد از تعيين 
92/25 درصد سالمونال ها متعلق به دو گروه  92 نمونه، گروه سرمي
و همكاران،  Roy) (B 35% گروه و C (57% گروه بودند Cو B
C از گله هاى گوشتى قابل توجه 2002). افزايش جداسازى گروه

ى  جدايه 30 بين در باكتريال آنتى 30 به چندگانه مقاومت الگوى .2 جدول

سالمونال

PCR از با استفاده و  (1391) ايران در اخير اى مطالعه در است.
C به مشخص شد كه درصد باالئى از جدايه هاى سالمونالى گروه

از نظر بهداشت عمومى اهميت  تعلق دارند كه  اينفنتيس  سالمونال 
 B زيادى دارد (قدوسى، 1391). بر خالف  سالمونال هاى گروه هاى
و معموال از راه عمودى منتقل مى شوند،  هستند تهاجمىتر كه D و
و در هستند برخوردار كمترى تهاجمى قدرت از C سالمونالىگروه

از  معموال   C گروه سالمونالهاى  مانند.  مى  باقى  گوارش  دستگاه 
راه هاى مكانيكى (غذا، حشرات، جوندگان، وسائل نقليه) يا شكسته 
لذا مى  شوند.  وارد گله به مزرعه در زيستى امنيت سدهاى شدن
شديد كنترلى  اقدامات  نيازمند  سالمونالها  از  گروه  اين  ريشه  كنى 
مى  باشد (... و غذا، پرندگان، حشرات، (جوندگان، محيطى فاكتورهاى
مى  رسد صنعت طيور در اين خصوص چندان موفق نبوده نظر به كه

است.
و مقاطع زماني متفاوت حتي  مختلف مناطق در دارويي مقاومت الگوي
در يك ناحيه ممكن است متفاوت باشد كه مي تواند ناشي از تفاوت
و تداوم مصرف داروهاي آنتي باكتريال باشد. با اين  ميزان نوع، در
وجود الگوي مقاومت دارويي يك نشانگر براي جدايه هاي باكتريايي
و بي رويه از آنتي  نادرست استفاده روند رود. مي شمار به منطقه يك
از دقيق  ارزيابي  از  دور  به  پرورش طيور  واحدهاي  در  ها  باكتريال 
حساسيت باكتريايي، منجر به گسترش ژن هاي مقاوم به داروهاي 
اثرات  دليل  به  انسانها  در  دارويي  مقاومت  متعاقبًا  و ميكروبي ضد
و Schwarz) گردد مي طيور هاي فرآورده در دارويي مانده باقي
ي جدايه هاي مورد بررسي همه مطالعه، اين در همكاران، 2001).
و فوزباك حساس بودند  لووفلوكساسين هاي بيوتيك آنتي به نسبت
نورفلوكساسين، هاي  بيوتيك  آنتي  به  دارويي  مقاومت  كمترين  و 
و سفتازيديم مربوط مي شد. در ايميپنم دانوفلوكساسين، آميكاسين،
(1390)، صد در صد جدايه ها به آمپي سيلين، نصيري فقيه مطالعات
سفتازيديم، دانوفلوكساسين، لووفلوكساسين، نورفلوكساسين، ايمپنم
ي جدايه ها به كاربنيسيلين  همه همچنين بودند. حساس فوزباك و
،(1390) دوست فالح مطالعات در بودند. مقاوم سيكلين داكسي و
بيوتيك هاي سيپروفلوكساسين، آنتي  به  نسبت  ها  ي جدايه  همه
فلورفنيكل، دانوفلوكساسين، لووفلوكساسين، نورفلوكساسين، ايمپنم
و فوزباك حساس بودند. همچنين تمامي جدايه ها به آنتي بيوتيك 

كليستين مقاومت نشان دادند.
درصد  تهران،  اطراف  هاي  مرغداري  در  اخير  ساله اي  مطالعات  در 
كه  فلومكوئين  بجز  بودند  مقاوم  ها  كينولون  به  ها  جدايه  از  كمى 
و  Morshed ) دادند نشان مقاومت آن به ها جدايه %34 از بيش
، 2010). شايان ذكر است كه فلومكوئين يكى از  Peighambari
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آنتى بيوتيك هاى پر مصرف در صنعت طيور ايران است. در مطالعه
27 عدد از نظر سالمونال مثبت  اي در هند، از 560 عدد تخم مرغ،
كه تمام جدايه هاي سالمونال نسبت به سيپروفلوكساسين  اند بوده
و نسبت حساس انروفلوكساسين و استرپتومايسين و تتراسايكلين و
بودند مقاوم   B-ميكسين پلي  و  كليستين هاى بيوتيك آنتي به
Sing) است ايرانى هاى جدايه با مقايسه قابل آنها وضعيت لذا
كلواكى، سوآب   1595 تعداد  از  تايوان،  در   .(2010 همكاران،  و 
نمونه هاي جدا شده تمامي  كه  آمد بدست ايزوله سالمونال  164
بيوتيك  آنتي  به  ولي  بودند  حساس  راكسون  سفتي  سفازولين،  به 
تتراسايكلين،  استرپتومايسين،  كلرامفنيكل،  سيلين،  آمپي  هاي 
 Chiu) دادند نشان مقاومت متوپريم تري سولفامتوكسازول+
انتريتيديس سالمونال   46 مجموع از  كره،  در   .(2010 همكاران،  و 
ي همه ماكيان مرغ تخم ى پوسته و مدفوع گوشت، از شده جدا
سويه هاي سالمونالي جدا شده حداقل به يك آنتي بيوتيك حساس
مقاومت  اسيد  ناليديكسيك  و  سولفيسوكسازول به آنها اكثر بودند.
پيپراسيلين استرپتومايسين،  به  ها  سويه  درصد   52 و دادند نشان
50 درصد به آمپي سيلين مقاومت نشان و همچنين تيكارسيلين و
و همكاران، 2011). به نظر مى رسد هنوز درصد باالئى Hur) دادند
از جدايه هاى سالمونال در سراسر جهان، به اكثر كينولون ها به ويژه
موارد مورد استفاده در انسان حساسيت باالئى دارند. مقاومت چندگانه 
در  كه  است  بسيار شايع  نيز  ميكروبى  تركيبات ضد  به  سالمونالها 
همه مطالعات فوق الذكر نيز به آن اشاره شده است. اين باكترى ها 

و ممكن است  شوند مى منتقل انسان به غذائى زنجيره توسط معموال
داروئى مقاومت  آن، ژن هاى  بدنبال  كلنيزه شوند.  انسان  روده  در 
بيماريزا  باكترى هاى  يا  فلور طبيعى  باكترى هاى  به  است  ممكن 
و حيوانات  شوند مى دفع محيط در نيز ها باكترى اين شوند. منتقل
مى بر و مجددا از طريق زنجيره غذائى به انسان كنند مى آلوده را

.(2008 ،Hawkey) گردند
و سوآب كلواك نمى تواند نشان دهنده  مدفوع از جداسازى سالمونال
آلودگى گله  ميزان  و قطعا"  باشد ها گله در شيوع واقعى سالمونال
هاى ماكيان در سطح كشور بسيار باالتر از يافته هاى اين بررسى 
C سالمونال فراوان ترين  و همكاران، 2000). گروه Solano) است
است و كشتارگاه ها بوده گوشتى هاى گله از شده جدا سالمونالى
باشد.  متقاطع  آلودگى  نيز  و  محيطى آلودگى نتيجه تواند مى كه
بر روى گله هاى از بررسى هاى اخير  همان گونه كه در بسيارى 
 Cو گوشت ماكيان در نقاط مختلف جهان جداسازى گروه گوشتى
بيوتيك آنتى  رويه  بى  مصرف  ديگر  سوى  از  است.  يافته  افزايش 
پيدايش  است،  متداول  بسيار  ايران  در  كه  ماكيان  هاى  گله  در  ها 
سالمونالى مقاوم به آنتى بيوتيك را در پى داشته است. انتقال اين 
سالمونال ها به انسان ممكن است عدم پاسخ به درمان آنتى بيوتيكى 
باشد. بنابراين توجه به كنترل عفونت هاى پنهان  داشته دنبال به را
سالموناليى در گله هاى ماكيان نه تنها از جنبه اقتصادى در ماكيان
بلكه از جنبه بهداشت عمومى در انسان داراى اهميت بسزايى است.
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Abstract
Salmonella spp. is Gram-negative bacteria and belongs to entrobacteriaceae family. Salmonella spp. is one

of the most important zoonotic agents with worldwide distribution. The aims of this study were to isolate

Salmonella from poultry farms around Ghaemshahr city, identify the serotypes, and determine the drug re-

sistance patterns of the isolated Salmonella spp. A total number of 2280 samples were randomly collected

from freshly dropped feces of broiler chickens in different flocks. Each 10 samples were pooled and pro-

cessed for Salmonella isolation according to the standard procedures. Serotyping was performed by slide

agglutination test to determine the O and H antigens of the isolates. The antigens included A to D poly-

valent, and O2, O4, O5, O9, O12, H2, H6, HL, Hgm monovalent antisera. Antimicrobial susceptibility of

the isolates against 30 antimicrobial agents was determined by using standard disk diffusion method. Out

of 2280 samples (228 pooled-samples), 30 Salmonella isolates were recovered. Serotyping revealed that

two isolates were Salmonella spp. enteritidis and 28 isolates belonged to serogroup C. All 30 Salmonella
isolates were susceptible to levofloxacin and Fosbac. Also, the highest resistances were related to strepto-

mycin, furazolidone, nalidixic acid, tetracycline, and lincospectin. Multi-resistance to drugs was common

among the Salmonella isolates and ranged between 2 to 17. There were 29 resistance patterns. The results

of this study showed the presence of Salmonella spp. infection among broiler chickens in Ghaemshar re-

gions and the occurrence of antimicrobials resistance among the isolates. These findings are important for

Iranian poultry industry and of concern to public health.

Key words: Salmonella spp. Serogroup, Serotype, Drugs resistance, Broiler chickens, Ghaemshahr, Iran.
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