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چکیده 
صنعتی بوده واقتصادي در کشورهاي صنعتی و غیر منتقله از راه غذا، یکی از مشکالت اصلی بهداشتی و هاي مشترك يبیمار

گیري و شیوع سالمونلوز در انسان مهمی در همه توانند نقش ماکیان می.استهاي زئونوز در جهانترین بیماريز شایعسالمونلوز یکی ا
تعیین سروگروپ ،آن اطرافومشهد هاي گوشتی شهرستان گلهتعیین وضعیت آلودگی سالمونالیی،مطالعه هدف از این.داشته باشند

پس . آوري شدجمعگوشتی  گله 23نمونه مدفوعی تازه از  1560تعداد  .سالمونالهاي جدا شده بودضدمیکروبی و تعیین الگوي مقاومت 
گروه تعیین . کشت داده شدند سالمونالبراي جداسازي هاي استاندارد ها بر اساس روشتمامی نمونه ،نمونه 10از مخلوط نمودن هر 

Dتا Aهاي پلی واالن سرمبا استفاده از آنتی Oهايجهت تشخیص پادگن ،گلوتیناسیون روي المآ سرمی بر اساس روش استاندارد
از . گرفتانجام ضد میکروبی عامل  27ها نسبت بهیفوزیون براي تعیین حساسیت جدایهروش استاندارد دیسک د. صورت گرفت

شش جدایه ،بر اساس نتایج آزمایشات سرمی. دست آمده ب سالمونالجدایه  30تعداد ) نمونه مخلوط شده 156(نمونه  1560مجموع 
ترین میزان بیش.بودند Cجدایه متعلق به گروه سرمی  23و مابقی  A-D، یک جدایه متعلق به سروگروپی غیر از Dمتعلق به سروگروپ 

ترین حساسیت بیش و اسیدنالیدیکسیکسایکلین،  نیتروفورانتوئین، داکسیتتراسایکین، کلیستین، آموکسی کالو، اکسینسبت به مقاومت 
هاي مقاوم، وقوع بین جدایه. جنتامایسین مشاهده شدفسفومایسین، سفتریاکسون، سفکسیم، نورفلوکساسین و نسبت به دارویی 

یی شناسایی الگوي مقاومت دارو 19تعداد .دارو مقاوم بودند 18و حداکثر به  2که حداقل به طوريه شایع بود ببسیار مقاومت چندگانه 
با  میزان قابل هاي گوشتی کشور   در سطح گلههاي غیرتیفوئیدي سالمونالگردش  يدهنده نشان و مطالعات مشابه نتایج این مطالعه. شد

.هاي مصرفی است بیوتیک توجهی از مقاومت چندگانه در مقابل آنتی

مشهد، جوجه گوشتی، ضدمیکروبیمقاومت ، سالمونال:کلیديکلمات 

مقدمه
هاي باکتریایی مهم در  یکی از بیماريسالمونلوز .

 سالمونالهاي  گونه. صنعت طیور در سطح جهان است
اي بدون نشانه در پرندگان  هاي روده سبب عفونت

چند روز اول پس ر دهاي حاد  سالمونلوزشیوع. شوند می
ش قابل توجه رشد تواند باعث کاهها میاز هچ در جوجه

هاي وجود بیماري).Gast 2008(شودتلفات باال و حتی 
زا ممکن است طیور را مستعد دیگر یا عوامل استرس

به  آلودگی ،از طرف دیگر. بیماري شدید سالمونلوز نماید

هاي طیور، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایراناستاد گروه بیماري*1
اي، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد آموخته دکتري حرفهدانش2
نگاري ایران، وزارت علوم استادیار گروه کشاورزي و دامپزشکی، بنیاد دانشنامه3
واحد  ،استادیار گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسالمی4

هاي تواند پرنده را مستعد درگیري با بیماريمی سالمونال
دلیل به  سالمونالآلودگی طیور بالغ به . دیگر نیز نماید

اقدامات کنترلی که براي جلوگیري از انتقال به نتاج و 
تولیدکننده هاي مختلفی را به شود، هزینهانسان انجام می

).Duchet-Suchaux et al. 1995(کندتحمیل می
غذایی  يزنجیرهماهیت اندمیک، واگیري باال، ارتباط با 

براي بهداشتعفونت سالمونلوز در پرندگان خطري که و 
هاي مهم را به یکی از نگرانی سالمونال،انسانی دارد

E-mail: mpeigham@ut.ac.ir)ي مسئولنویسنده(
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تحقیقات و فناوري، تهران، ایران
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 Kottwitz et(است بهداشت و سالمت عمومی بدل کرده

al. 2008.( انتریکا  سالمونالوار سرو 2500بیش از
از طیور جدا ها ندرصد آ 10تقریباً  کهشناسایی شده است

در در انسان  وز غیرتیفوئیديهاي سالمونلعفونت. اندشده
شوند که ممکن  اثر تعداد محدودي از سرووارها ایجاد می

است از یک کشور به کشور دیگر و در طول زمان 
در  سالمونال).Hendriksen et al. 2011(متفاوت باشند

ه با محدودشونده همراانسان سبب آنتریت حاد خود
د شو روز می 7تا  4درد شکمی و تب در طول اسهال،

)Crump et al. 2011 .(ًیق رطاز  عفونت سالمونلوز عموما
با  تماس مستقیم ،چهشود اگر غذا به انسان منتقل می

 Mead(حیوانات آلوده نیز سبب انتقال آلودگی خواهد شد

et al. 1999( .شیوع  يبسیاري از تحقیقات در زمینه
ترین منبع  ترین و شایعمهماند که  نشان داده سالمونال

هاي  غذایی عفونت سالمونالیی در انسان طیور و فرآورده
بر طبق آمار ). Hennessy et al. 2004(طیوري هستند

هاي  در امریکا گونه،)CDC(گیريمرکز کنترل و پیش
زاي از هر عامل بیماري ترسالمونالهاي غیرتیفوئیدي بیش

غذایی  ءهاي با منشا عفونتدر ایجاد غذایی اءبا منشدیگر 
اند و  نقش داشتهاند،یید آزمایشگاه رسیدهأکه به تدر انسان 

سال  15در  سالمونالبا وجود استانداردهاي اجرایی شیوع
.)CDC 2012(استنداشته  چندانیگذشته تغییر

هاي ویژه سالمونالبه سالمونالبراي تعیین آلودگی به 
در  پایشهاي مدون هاي طیور برنامهدر گله غیرتیفوئیدي

هاي حاصله جدایه. گرددیافته اجرا میکشورهاي توسعه
براي مطالعات اپیدمیولوژیک  پایشهاي از این برنامه
براي بررسی .گیرندتر قرار میهاي عمیقتحت بررسی

 و سروتیپ گروپها بعد از تعیین سروخصوصیات جدایه
هاي پلی و منوواالن، الگوي مقاومت سرممربوطه با آنتی

ها دارویی، الگوي محتوي پالسمیدي و تیپ فاژي جدایه
العات با اطالعات این اط يمقایسه. گرددتعیین می

 اپیدمیولوژيهاي انسانی براي متخصصین حاصله از جدایه
در ایران با توجه به .بسیار جالب توجه خواهد بود

در انسان و  هاي غیرتیفوئیديناشی از سالمونالمشکالت 

ي در ا ري است که تحقیقات جامع و گستردهضرو ،طیور
در . دشوجراهاي طیور کشور امورد وضعیت آلودگی گله

ضعیت آلودگی هاي فوق، بررسی وراستاي ضرورت
به  آن و اطراف مشهدشهرستان هاي طیور گوشتی گله

ها و تعیین سروگروپی ی، جداسازي و شناساسالمونال
مد نظر هاي حاصله الگوي مقاومت دارویی در بین جدایه

.قرار گرفت

روش کارمواد و 
 26شامل مشهدمرغداري گوشتی شهرستان  23از 
برداري نمونهماهه در فصل پائیز یک يک دورهدر یسالن 

قسمت تقسیم  ششهر سالن مرغداري به . انجام گرفت
از هر (مدفوعی يتازه ينمونه 10شده و از هر ناحیه 

 26از نمونه مدفوع  1560مجموع و در ) نمونه 60سالن 
نمونه اخذ شده در هر ناحیه  10سالن اخذ شد که هر 

.سالن با هم تجمیع و به عنوان یک نمونه محسوب شد
به صورت  1برداري در جدول جزئیات مربوط به نمونه

.)Wilks et al. 2000(کامل ذکر گردیده است
هاي مدفوع و مخلوط نمودن آوري نمونهپس از جمع

 دار گذاشتهها در یک ظرف دربنمونهنمونه با هم،  10هر 
ساعت به  24تر از کممدتدر و در مجاورت یخ  شد

منتقل دکتر باسامی در مشهد مرحوم شخصی آزمایشگاه 
ها جهت تشخیص کار روي این نمونه يادامهتا ندشد

 Fسلنیت سازي غنیها به محیط تمامی نمونه.شودانجام 
 37با دماي  اسیونساعت انکوب 18اضافه شدند و پس از 

وBGها به محیط انتخابی باکتري ،گرادسانتی يدرجه
XLD در  سالمونالهاي مشکوك به کلونیمنتقل شدند آگار

Tripleمحیط  sugar iron agar (TSI) و  شدند کشت داده
 گرادي سانتیدرجه 37انکوباتور عت درسا 24به مدت 

به رشد باکتري بودن مشکوك در صورت و گرفته قرار 
بعد .شدند داده میها در محیط اوره کشت نمونه، سالمونال

در ز منفی آ ي اورههاجدایهتمامی  ،از انجام این کار
بیوشیمیایی مختلف شامل سیمون سیترات،هاي   یطمح

MR/VP ،SIM و از لحاظ تخمیر قندهاي  ندکشت داده شد
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.مانیتول، نیز مورد بررسی قرار گرفتند و ترهالوز، دولسیتول
منفی،  VPمثبت،  MRمثبت،  سیمون سیتراتها  جدایه

يتخمیر کننده، متحرك و H2Sاندول منفی، تولید کننده 
ها به عنوان این جدایه. بودند دولسیتول، مانیتولترهالوز، 
گروه براي تعیین ید قرار گرفتند و سپس أیمورد ت سالمونال
). Waltman et al. 1998(دشدنسازيآمادهسرمی 

بر اساس روش استاندارد  هاتعیین گروه سرمی جدایه
Oهاي یص پادگنگلوتیناسیون روي الم جهت تشخآ

المونالهاي جدا براي تعیین گروه سرمی س .انجام شد
) شرکت بهار افشان، ایران(Oهاي سرمشده، از آنتی

روي ساعته و خالص باکتري 24از کشت . استفاده شد
 85/0غلیظی با سرم فیزیولوژي  يشیرابه ،TSIمحیط 

میز تهیه کرده و پس از کنترل درصد روي یک الم ت
هاي موجود روي سرمن یک قطره از آنتیگلوتیناسیوآاتو

نتیجه در برابر چراغ . و با هم مخلوط گردیدآن قرار داده 
در صورتی که .سیاه قرائت شد يو در زمینه

ه مشاهده شود واکنش دقیق 2تر از گلوتیناسیون در کمآ
). Waltman et al. 1998(گرددمثبت تلقی می

ی روش کیف ،براي تعیین الگوي مقاومت دارویی
روش  .به کار گرفته شدبیوتیکی سنجش حساسیت آنتی

دیسک دیفوزیون به روش استاندارد  ،کیفی مورد استفاده
Kriby & Bauer)صالح شده بر اساس رهنمودهاي ا

CLSI (بیوتیک روي اساس این روش به انتشار آنتی. ودب
محیط آگاردار و ممانعت از رشد باکتري حساس در 

.بیوتیک استوار استحرکت و انتشار آنتی يمحوطه
ولرهینتون آگار است محیط کشت انتخابی در این روش م

ه م بصورت انفرادي و در کنار هه ها را بکه رشد پرگنه
).CLSI, 2006(کندبخشی فراهم میطور رضایت

با کیفیت و با از کاغذهایی  بیوتیکی ي آنتیهادیسک
طور استاندارد تهیه ه ب یوتیک وبغلظت مشخص از آنتی

 این تحقیقبیوتیک بکار رفته در هاي آنتیدیسک.اندشده
عامل آنتی  27که از شرکت پادتن طب تهیه شده بودند

 تتراسایکلین،کلر:از بودند تریال مورد آزمایش عبارتباک
، استرپتومایسین، نئومایسین، جنتامایسین،تتراسایکلین

سفتریاکسون، ، کسیماسید، سفکلرامفنیکل، نالیدیکسیک 
، فلوروفنیکل، فورازولیدون، لینکواسپکتین، انروفلوکساسین

سفازولین، سیلین،آموکسی،سایکلینداکسی
سایکلین، تترا، اکسیسیپروفلوکساسین، کانامایسین

+ نیتروفورانتوئین، کلیستین، تري متوپریم 
، کالو، آموکسیسولفامتوکسازول، فلومکوئین

.ین، نورفلوکساسین و فسفومایسینفلوکساسداي
ي برداشت شده از محیط سالمونالهاي ابتدا جدایه

روي محیط  Brain Heart Infusion (BHI)ذخیره 
ساعت در  24به مدت کانکی کشت خطی داده شد و مک
تک  يهاو سپس از پرگنهگراد انکوبه شد سانتی يدرجه 37

ي شد و به یک لولهکانکی برداشته از محیط مک سالمونال
.انتقال داده شد BHIلیتر محیط میلی 4-5آزمایش حاوي 

ساعت در  2-4به مدت محیط مایع تلقیح شده معموالً
یک کدورت  يگراد تا مشاهدهسانتی يدرجه 37دماي 

محیط نیم مک (واضح و قابل قبول و منطبق با استاندارد
روي گذاري  دیسک يسپس مرحله.انکوبه گردید )فارلند

با سوسپانسیون  شده کشت دادهسطح محیط مولرهینتون 
گراد به سانتی يدرجه 35دمايدر باکتریایی انجام شد و 

پس از آن با استفاده از .گرفتساعت قرار  18مدت 
متر اندازه هاله عدم رشد بر حسب میلیکش دقیق، قطرخط
یزان حساسیت و با استفاده از جدول استاندارد مشد هگرفت

 -صورت حساس، نیمهه بیوتیک بباکتري نسبت به آنتی

.)CLSI, 2006(ثبت گردیدحساس و مقاوم 

نتایج
23مدفوعی تازه از  ينمونه 1560در این مطالعه 
 10هر  کهو اطراف اخذ شد  مشهدمرغداري شهرستان 

نمونه مورد بررسی  156نمونه با هم مخلوط و در مجموع 
یید خصوصیات أپس از کشت و ت.قرار گرفت
دست آمده ب سالمونالجدایه  30مجموع در بیوشیمیایی 

سالن گوشتی  9از  سالمونالاین تعداد . )درصد 2/19(
سالن گوشتی مورد  26جدا شد بنابراین میزان آلودگی در 

).1جدول (محاسبه گردید )درصد 6/34(مطالعه



. . . هاي مرغ گوشتی اطراف شهرستان مشهد به بررسی آلودگی گله

139837بهار، 1، شماره پانزدهممجله دامپزشکی ایران، دوره 

جدایه حاصله که از نظر  30بر اساس این نتایج از 
، شش جدایه متعلق به مثبت تلقی شدند سالمونالوجود 

-A، یک جدایه متعلق به سروگروپی غیر از Dسروگروپ 

D متعلق به گروه سرمی ) جدایه 23(ها جدایهو مابقیC

).1جدول (دنودب
مورد بررسی  يهاجدایهمیزان مقاومت در این مطالعه 

.درصد بود 100کالو  کلیستین و آموکسینسبت به 
سایکلین،  نیتروفورانتوئین، داکسیتتراسایکین، اکسی

، کلرتتراسایکلین، لینکواسپکتین، اسیدنالیدیکسیک
تریمتوپریم +تتراسایکلین، فورازولیدون و سولفامتوکسازول

ترین حساسیت بیش.نیز مقاومت باالیی را نشان دادند

 هايبیوتیکنسبت به آنتی) حساسیت درصد 100(دارویی
، سفکسیم، نورفلوکساسین و سفتریاکسونفسفومایسین، 

که  ضمن این).2جدول (مشاهده شد  جنتامایسین
هاي  بیوتیک ی نسبت به آنتیحساسیت باالی

فلوکساسین و  سیلین، داي سیپروفلوکساسین، آموکسی
جدایه  30الگوي مقاومت . سفازولین نیز وجود داشت

هاي مورد مطالعه متنوع بیوتیکنسبت به آنتی سالمونال
بین  .)3جدول (مشاهده شد الگوي مقاومت 19بوده و 

ه هاي مقاوم، وقوع مقاومت چندگانه شایع بوده بجدایه
دارو مقاوم بودند  18و حداکثر به 2که حداقل به طوري

).4جدول (

هاي گوشتی هاي مدفوع گلهدست آمده از نمونهه ي بسالمونالهاي  مشخصات جدایه:1جدول 
گروه سرمیي جدا شدهسالمونالتعداد )روز(سن گله تعداد سالنتعداد جوجهگله گوشتی

1300003220-
2100001353C

3100001250-
470001501C

5100001320-

660001250-
7100001270-

810000170-

9100001350-

1050001150-

1180001174C

12100001400-

1370001102D

142000023810C*

15100001201D

1680001200-

17100001364C

18100001200-
19100001351D

20100001144C, D

2190001350-

2280001200-
23100001430-

.تعلق نداشت A-Dهاي سرمی بود و یک نمونه به هیچ کدام از گروه Cجدایه گروه سرمی  9گوشتی  يیافت شده در این گله ينمونه 10از * 
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ضدمیکروبیترکیب  27به  سالمونالجدایه  30مقاومت یا  حساسیتمیزان  :2جدول
هاي حساسجدایه % حساس هاي نیمهجدایه % هاي مقاومجدایه % ضدمیکروبیترکیب  ردیف

10 10 80 )CTE(کلرتتراسایکلین 1
66/46 66/6 66/46 )K(کانامایسین 2
26/96 - 33/3 )AMX(سیلینآموکسی 3
66/96 - 33/3 )CP(سیپروفلوکساسین 4

100 - - )CFM(سفکسیم 5
33/13 - 66/86 )NA(ک اسیدنالیدیکسی 6

10 33/13 66/76 )FR(فورازولیدون 7
66/46 50 33/3 )NFX(انروفلوکساسین 8

100 - - )G(جنتامایسین 9
70 33/3 66/26 )FF(فلورفنیکل 10
50 - 50 )N(نئومایسین 11

33/53 - 66/46 )S(استرپتومایسین 12
33/3 66/16 80 )TE(تتراسایکلین 13
66/6 66/6 66/86 )D(داکسی سایکلین 14

20 - 80 )LP(لینکواسپکتین 15
100 - - )CRO(کسونی راسفت 16

33/73 - 66/26 )C(کلرامفنیکل 17
33/3 33/3 33/93 )FM300(نیتروفورانتوئین 18
33/23 66/6 70 )SXT(تریمتوپریم+ سولفامتوکسازول  19
66/86 - 33/13 )CZ(سفازولین 20
33/3 33/3 33/93 )T(اکسی تتراسایکلین 21
- - 100 )CL(کلیستین 22
33/13 33/33 33/53 )FM30(فلومکوئین 23

- - 100 )AMX(آموکسی کالو 24
33/93 33/3 33/3 )DF(داي فلوکساسین 25

100 - - )NOR(نورفلوکساسین 26
100 - - )FOS(فسفومایسین 27
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سالمونالجدایه  30الگوهاي مقاومت یافت شده در بین  : 3جدول
الگوي مقاومتشماره گلهتعداد جدایهشماره الگو

112LP, C, TE, CP, K, NA, FR, FM300, SXT, N, CL, D, FM30, S,
AMC, FF, CTE, T

,4LPو 222 C, TE, K, NA, FR, FM300, SXT, N, CL, D, FM30, S,
AMC, FF, CTE, T

312LP, C, TE ,K, NA, FR, FM300, SXT, N, CL, D, S, AMC, FF,
CTE, T

4311LP, TE, NA, FR, FM300, CL,D, FM30, AMC, CTE, T

5111LP, TE, NA, FR, FM300, CL, D, SXT, AMC, CTE, T

6113CL, AMC

7113TE, FM300, CL, D, AMC, T

8114LP, C, TE, NFX, K, NA, FR, FM300, SXT, N, CL, D, FM30,
S, AMC, DF, CTE, T

9214LP, TE, K, NA, FR, FM300, SXT, N, CL, D, S, AMC, CTE, T

10614LP, TE, K, NA, FR, FM300, SXT, N, CL, D, FM30, S, AMC, 
CTE, T

11114LP, TE, K, NA, FR, FM300, SXT, N, CL, D, FF, S, AMC, 
CTE, T

12115C, NA, CL, AMC, FF, T, AMX

13117LP, TE, NA, FR, FM300, SXT, N, CL, D, FM30, AMC, CTE, 
T

14317LP, TE, NA, FR, FM300, SXT, CL, D, AMC, CTE, T

15119NA, FM300, CL, AMC

16120LP, C, TE, NA, FR, FM300, SXT, CL, D, FM30, AMC, FF, 
CTE, T

17120FM300, CL, AMC, T

18120LP, C, NA, FR, FM300, SXT, CL, D, FM30, AMC, FF, CTE, 
T

19120FM300, CL, D, AMC, T

سالمونالجدایه 30الگوي مقاومت چندگانه در بین :4جدول 
هاي مقاوم جدایه(%) تعداد تعداد ترکیبات ضد میکروبی

≤230)100(
<329)66/96(
<427)90(
<526)66/86(
<625)33/83(
<724)80(
<824)80(
<924)80(
<1024)80(
<1117)66/56(
<1217)66/56(
<1315)50(
<1412)40(
<155)66/16(
<164)33/13(
<172)66/6(
<180
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بحث
 سالمونالهاي  شیوع گونه يدهنده ننشا، 1نتایج جدول 

هاي گوشتی سنین مختلف مورد بررسی در  در گله
 6/34ها  میزان آلودگی این گله. شهرستان مشهد است

هاي  یک سوم گلهحدود تخمین زده شده است که  درصد
مطالعات اخیر شود و با نتایج  مورد بررسی را شامل می
ها و شهرهاي مختلف تهران،  صورت گرفته در استان

بیش شهر کم ومشهد، اراك، گیالن، سنندج، آمل و قائم
Jamshidi et al. 2007, Morshed and(مشابهت دارد 

Peighambari 2010, Eram et al. 2013, Ezzatpanah et 
al. 2013, Morshed 2013, Asadpour et al. 2014, 

Doulatyabi et al. 2017.( همیت بررسی آلودگی و ا
هاي گوشتی بدان سبب است  از گله سالمونالجداسازي 
هاي گوشتی آلوده قادرند در زمان کشتار سبب  که جوجه

شوند ها  ها و خطوط کشتار در کشتارگاه آلودگی سایر الشه
)Corry et al. 2002, Olsen et al. 2003.(

 66/76(سالمونالدر این تحقیق بیست و سه جدایه 
 يبودند که با مطالعه Cمتعلق به گروه سرمی ) درصد

در . خوانی داردهم 1386دیگري در مشهد در سال 
هاي مرغ گوشتی در  قبلی در مشهد روي الشه يمطالعه

 درصد 66/11، آلودگی در2007ها در سال  کشتارگاه
هاي  از جدایهدرصد4/71ها گزارش شد که نمونه

 .Jamshidi et al(بودند  Cمتعلق به گروه سرمی  سالمونال

سالمونال وارسروویژه ه گروه سرمی باین ). 2007
-سال گذشته سروتیپ غالب در الشه 10یدر ط سینفنتیا

هاي مرغ گوشتی آلوده در اروپا بوده و سومین رتبه را در 
در اروپا به خود  سالمونالاز  یناش یموارد عفونت انسان

وانات ی، حين باکتریا يمنبع عمده.اختصاص داده است
 EFSA(باشند  یم یور صنعتیط يهاتیژه جمعیبه و

نیز از نکات  Cبه  Dتغییر سروگروپ غالب از ). 2010
هاي  هاي اخیر روي گله ل توجه در مطالعات ساقابل

 ,Rahmani et al. 2013(گوشتی در ایران است 

Peighambari et al. 2015 (ًنیاز به انجام  که قطعا

این تغییر در  يمطالعات تطبیقی در انسان و یافتن رابطه
.ها دارد موارد سالمونلوز انسانی در بیمارستان

کالو،  ترین مقاومت در مقابل کلیستین، آموکسیبیش
سایکلین،  نیتروفورانتوئین، داکسیتتراسایکین، اکسی

، کلرتتراسایکلین، لینکواسپکتین، اسیدنالیدیکسیک
تریمتوپریم +تتراسایکلین، فورازولیدون و سولفامتوکسازول

کالو در  تمامی این داروها به جز آموکسی. مشاهده شد
ترین داروهاي ضدباکتریایی دامپزشکی  فهرست پرمصرف

ویژه طیور در ایران قرار دارند که بحث جلوگیري از ه ب
بیوتیکی و استفاده از ترکیبات  رف داروهاي آنتیتداوم مص

ها را  ها و پربیوتیک ها چون پروبیوتیکنجایگزین آ
به ترتیب  ترین حساسیت داروییبیش.کند پررنگ می

، سفتریاکسونفسفومایسین،  هايبیوتیکنسبت به آنتی
، سیپروفلوکساسین، جنتامایسینسفکسیم، نورفلوکساسین، 

 .فلوکساسین و سفازولین مشاهده شد سیلین، داي آموکسی
هاي  رسد میزان حساسیت در مقابل کینولون به نظر می

فلوکساسین، نورفلوکساسین و  نسل سوم همچون داي
هاي نسل سوم  همچون  سیپروفلوکساسین؛ سفالوسپورین

سفتریاکسون و سفیکسیم؛ آمینوگلیکوزیدها مثل 
حساسیت باال . جنتامایسین و فسفومایسین بسیار باال است

سیلین و سفازولین نیز با توجه به عدم  در مقابل آموکسی
. هاي طیور ایران دور از انتظار نیست در گله هاآن مصرف

 ،بیوتیکی داراي اهمیت است مقاومت آنتی يآنچه در زمینه
ویژه ه هاي انسانی است ب هاي مقاومت به جدایه انتقال ژن

ها و  وروکینولونهاي مقاومت در مقابل فل انتقال ژن
ها که داروهاي حیاتی و مهم در درمان موارد  سفالوسپورین

). WHO 2001(شوند سالمونلوز در انسان محسوب می
 سالمونالجدایه  30نوزده الگوي مقاومت در بین 

الگوهاي . داروي ضد میکروبی یافت شد 27نسبت به 
گله هاي جدا شده از یک سالمونالمقاومت مشابه در بین 

و شش  11به طوري که سه جدایه در گله  .مشاهده شد
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و سه جدایه  14و  و دو جدایه در گله  14جدایه در گله 
.الگوهاي مشابه مقاومت از خود نشان دادند 17در گله 

جدایه  35،وسیعی در مازندران و گیالن يدر مطالعه
جدایه  گروه  18و Dجدایه گروه  17یافت شد،  سالمونال

Cبیوتیکی در  مقاومت آنتیدر بررسی . شناسایی شدند
ترین میزان بیش. الگوي مقاومت پیدا شد 32مجموع 

اریترومایسین، هاي  بیوتیک مقاومت مربوط به آنتی
سایکلین،  سیلین، داکسی ونکومایسین، کلیندامایسین، پنی

سیلین، فورازولیدون و  تتراسایکلین، کربنی کلستین، اکسی
نسبت به  سالمونالهاي  جدایه. بود تتراسایکلین

سفتریاکسون، دانوفلوکساسین، هاي  بیوتیک آنتی
لووفلوکساسین، ایمیپنم، افلوکساسین، سفازولین و 

درصدي نشان دادند 100حساسیت  سیلین آموکسی
)Peighambari et al. در تحقیق دیگري در گیالن ). 2019

با سه الگوي مقاومت  سالمونال8گوشتی  ياز بیست گله
ها نسبت به سفازولین،  جدایه درصد 100. دست آمده ب

استرپتومایسین، کانامایسین، تتراسایکلین، نالیدیکسیک 
متوپریم مقاوم و نسبت به  تري + اسید و سولفامتوکسازول

سفتریاکسون، جنتامایسین و کلرامفنیکل حساس بودند 
)Asadpour et al. 2014 .( اراك شهر  دریگر ددر تحقیقی

جدا  سالمونالمورد  75هاي گوشتی در کشتارگاه  روي گله
که همگی در مقابل جنتامایسین، انروفلوکساسین،  شد

ایمیپنم و سفتریاکسون حساس و در مقابل نیتروفورانتوئین 
 .Ezzatpanah et al(و نالیدیکسیک اسید مقاوم بودند

14هاي گوشتی استان گلستان  در بررسی گله .)2013
Cجدایه گروه  9و  Dسه جدایه گروه جدا شد،  سالمونال

 13در مجموع . و دو جدایه نامعلوم شناسایی شدند
 صد در صد. بیوتیکی یافت شد الگوي مقاومت آنتی

بیوتیک  هاي مورد بررسی نسبت به دو آنتی جدایه

مقابل نالیدیکسیک سفیکسیم و سفتریاکسون حساس و در 
اسید، فلومکوئین، کلرتتراسایکلین، تایلوزین، اریترومایسین 

 .Peighambari et al(اند  سایکلین مقاوم بوده و داکسی

2018 .(
در این آزمایش به بیش از  سالمونالجدایه  30يهمه

طوريه ب بیوتیک به صورت همزمان مقاوم بودند یک آنتی
ت همزمان دارو مقاوم 18و حداکثر به 2که حداقل به 

هاي چندگانه در بین  ظهور مقاومت. نشان دادند
هاي  هاي مهم درمان عفونت هاي باکتریایی از چالش جدایه

در ها در انسان و حیوانات  حاصل از این میکروارگانیسم
 ,M'ikanatha et al. 2010(ایران و سراسر جهان است 

Gieraltowski et al. 2016, Trongjit et al. 2017.( این
هاي گوشتی  هاي داراي مقاومت چندگانه در گله جدایه

عفونت سالمونلوز انسانی در آینده  يتوانند منابع بالقوه می
.در ایران باشند
کنونی با مطالعات پراکنده انجام  يمطالعه يبا مقایسه

توان به این نتیجه رسید  شده در نواحی مختلف کشور می
ها بسیار متنوع سالمونالکه الگوهاي مقاومت در مقابل 

بوده و نه تنها از کشوري به کشور دیگر بلکه از استانی به 
متفاوت  ياستان دیگر و حتی در طول زمان در یک ناحیه

ین نیاز است تا مطالعات هدفمندي از بنابرا. خواهند بود
 ءهاي با منشا گیري بیماري سوي مراکز کنترل و پیش

غذایی ساماندهی گردد تا در آن ارتباط بین شیوع مقاومت 
هاي طیور و موارد سالمونلوز انسانی در  در گله

اي مدون براي پایش  هاي کشور بررسی و برنامه بیمارستان
در مصرف داروهاي و محدودیت  سالمونالاي  دوره

ویژه در حیواناتی که براي مصارف انسانی ه ضدباکتریایی ب
. شوند تدوین و اجرایی شود پرورش داده می

و قدردانی تشکر 
آوري جمع درجهت مساعدت باسامیدکتر هاي طیور زنده یاد مرحومنویسندگان مقاله از پرسنل کلینیک تشخیص بیماري

.نماینددامپزشکی دانشگاه آزاد گرمسار تشکر میپرسنل آزمایشگاه میکروبیولوژي دانشکدههمچنین ها و نمونه
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Abstract
Zoonotic diseases of food origin such as salmonellosis are among the main economic and 

health issues in industrialized and non-industrialized countries. Poultry can play an important 
role in epidemiology and distribution of salmonellosis in humans. The aims of this study were 
to isolate Salmonella from poultry farms around Mashhad city, identify the serogroups and 
determine the antimicrobial resistance patterns of the isolated Salmonella. A total number of 
1560 samples were collected from freshly dropped feces of broiler chickens in 23 flocks. 
Every 10 samples were pooled and processed for Salmonella isolation according to standard 
procedures. Slide agglutination test was used for determination of O serogroups using 
polyvalent antisera of A to D. Antimicrobial susceptibility of the isolates against 27 agents 
was determined using standard disk diffusion method. Out of 1560 samples (156 pooled-
samples), 30 Salmonella isolates were recovered. The results of serological tests identified six 
serogroup D, one serogroup other than A-D and the rest of 23 isolates as serogroup C. The 
highest resistance was belonged to colistin, amoxiclav, oxytetracycline, nitrofurantoin, 
doxycycline, nalidixic acid and the highest susceptibility belonged to fosfomycin, ceftriaxone, 
cefixime, norfloxacin and gentamycin. Multi-drug resistance was common among the 
Salmonella isolates. Resistance to at least 2 and at most 18 antimicrobial agents was shown. 
Nineteen drug resistance patterns were found. The results of this study showed the presence of 
Salmonella infection among broiler chickens in Mashhad region and the occurrence of 
antimicrobial resistance among the isolates. 
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