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 Cهاي گروه در بین جدایه PCRسرووار اینفنتیس با انتریکاسالمونالجستجوي
های آنیتعیین الگوي مقاومت داروسالمونالي طیور و
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چکیده
ن یآخر. شودیجاد میسالمونال ا يهاسروواراز  یعیف وسیکه توسط ط استزئونوز  يهايمارین بیتراز مهم یسالمونلوز یک

سالمونال وار سرو .استهاي جدا شده سالمونالان یدر م Cهاي گروهپیوع سروتیش شیافزاور، بیانگر یط يهاها در گلهیبررس
سرووارجستجوي ن مطالعه،یاهدف از .دیآین گروه به حساب میا يهان زئونوزیتراز مهمو Cمی سرگروه ياز اعضا ییک سینفنتیا

 مخزناز  Cسالمونالي گروه  جدایهصد کیبدین منظور . بودCسالمونالهاي گروهاز  یعیوس يان مجموعهیدر م سینفنتیسالمونال ا
 يهامریپرا يریو به کارگ PCRبا استفاده از روش . دانشگاه تهران انتخاب شد یدامپزشک يور دانشکدهیط يهايماریگروه ب ییایباکتر

 ،سپس با استفاده از روش دیسک دیفوزیون .دیه مشخص گردین صد جدایدر ب سروتیپن یوع ایش ،سینفنتیسالمونال ایاختصاص
ج ینتا. مشخص شدپزشکی و دامپزشکی ج در یراترکیبات ضد میکروبی در برابر  سالمونال اینفنتیسهاي جدایهییمقاومت دارو يالگو

سنجش آزمایش ج ینتا. بودند سینفنتیسالمونال امتعلق به سروتیپ درصد 79،هیجدا 100ن یان ایکه در م دادن مطالعه نشان یا
ز ین یین مقاومت دارویترشیب. ن بودیکل و دانوفلوکساسیفنمقابل فلورها در هیجدا یت تمامیاز حساس یحاکحساسیت ضد میکروبی 

 يهمه. ج بودیرابسیار ن مطالعه یچندگانه در ا ییدارو يهامقاومت. مشاهده شددون ید و فورازولیک اسیکسیدینالن، یکلیمقابل تتراسا
بیترک 11به طور همزمان مقاوم بودند و حداکثر مقاومت چندگانه دارویی نیز در مقابل ضد میکروبی بیترک 4به  نسبتحداقل ها جدایه

که از استیگوشت مرغ يهادر گلهبا مقاومت باالي دارویی سالمونال اینفنتیسيوع باالیش بیانگریق کنونیج تحقینتا.مشاهده شد
.استبرخوردار  ياژهیت ویاز اهم یموارد سالمونلوز انسان يبرابودن و زئونوز  یکیولوژیدمیلحاظ اپ

یکروبیمضد حساسیت ، PCR،سینفنتیسالمونال ا، یگوشتيجوجه:يدیکلمات کل
  

مقدمه
 يکه برا يل خطریدر پرندگان به دلعفونت سالمونلوز .

.برخوردار است ییت باالیاز اهم ،دارد یبهداشت انسان
یبه عنوان عامل اصل يدیفوئیتریغ يهاسالمونال

اند شده شناختهدر انسان غذایی أبا منشياروده يهاعفونت
ه ب یها محصوالت دامن عفونتیا يکه منبع عمده

با ).Gast 2008(باشند یور میمحصوالت ط وصخص
،انسان و دام يسالمونال برا یتوجه به خطرات بهداشت

 يور و مطالعهیط يهاگلهوز پایش سالمونل ياستمرار برنامه
ت یاهمگیري به لحاظ همهمربوط  يهاهیات جدایخصوص

دانشگاه تهران ،دامپزشکی يهاي طیور، دانشکدهاستاد گروه بیماري*1
دانشگاه تهران ،دامپزشکی يدانشکده اي،ي دکتراي حرفهآموختهدانش2
استادیار گروه دامپزشکی و کشاورزي، بنیاد دانشنامه نگاري ایران، وزارت علوم، 3

سالمونال و  سالمونال تیفی موریومبراي مثال . دارد يادیز
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ا، ین، استرالیاز جمله آرژانت ییتمام جهان در کشورها
ه در حال گسترش یروسل، هلند، فنالند، کانادا، ژاپن و یبرز

 ها خصوصاًرستانمایدر ب معموالً سینفنتیسالمونال ا. است
اما چنانچه افراد  ،شودیدر بخش کودکان مشاهده م

و مرگ همراه  یسم یر شوند با عالئم سپتیبزرگسال درگ
ژه یوانات به وی، حين باکتریا يمنبع عمده. است
Miller(باشندیم یور صنعتیط يهاتیجمع et al. 2010(.

هاي طیور براي پایش گله يران با توجه به برنامهیدر ا
سالمونال (متحرك ریغ يهاوع سالمونالیسالمونال، ش

کاهش  يبه طور آشکار) گالینارومسالمونال و  پولوروم
متحرك  يوع سالمونالهایکه شیدر حال ،یافته است

Morshed and Peighambari(ستباالهمچنان  2010 ،
سالمونال  ين رو جداسازیاز ا).1391اکبریان و همکاران 

ن ییهاي شایع و تعران، تعیین سروتیپیور ایط يهادر گله
 يبرا هاي سالمونال خصوصاًجدایه ییمقاومت دارو يالگو

 ،ثر هستندؤجامعه م یکه در سالمت عموم یهایسروتیپ
هاي ت موضوع، در سالیبا توجه به اهم. مهم استار یبس

وضعیت آلودگی  گذشته مطالعات متعددي با هدف بررسی
ور ایران صورت گرفته است و هاي طیسالمونالئی در گله

 Cهاي کثیري از سالمونال از جمله گروه سرمی جدایه
هدف از بررسی . آوري و نگهداري شده استعجم

در بین یک سالمونال اینفنتیسسرووارحاضر، جستجوي 
شده از  يآورجمع Cصد جدایه سالمونالي گروه سرمی 

ن یا ییمقاومت دارو ين الگوییایران و تع یگوشت يهاگله
وبی رکیمضدبت به طیف وسیعی از ترکیبات ها نسهیجدا

.بودرایج در پزشکی و دامپزشکی 

مواد و روش کار
هاجدایه

هاي ه شده از گلهیته ،ه سالمونالیصد جداکیتعداد 
هاخصوصیات آنروي یور کشور که در مطالعات قبلیط

از شده بودند یشناسائ Cجزء گروه سرمی کار شده و 
يدانشکدهور یط يهايماریبگروه یائیباکتر مجموعه

روش .انتخاب شدنددامپزشکی دانشگاه تهران 

برداري و کشت سالمونالها در مقاالت پیشین به نمونه
 Morshed and(تفصیل توضیح داده شده است 

Peighambari جهت ). 1391، اکبریان و همکاران، 2010
ها بعد از خارج کردن از ازت مایع، یک جدایهسازي آماده

و شده ریخته  TSBلیتر محیط میلی 2لوپ از نمونه داخل 
سانتیگراد،  يدرجه 37ر ساعت انکوباسیون د 24پس از 

 24مجدداً پس از . شدکانکی کشت داده در محیط مک
کانکی در کرده روي محیط مکهاي رشد ساعت از پرگنه

دست آمده جهت ه هاي بکشت داده و از پرگنه TSIمحیط 
.کارهاي بعدي استفاده گردید

تعیین گروه سرمی
ها مجدداًتر، گروه سرمی جدایهبه منظور اطمینان بیش

 يهاسرمبراي تعیین گروه، از آنتی. مشخص گردید
از کشت . استفاده شد) O)Prolab, Englandواالن پلی
 ي، شیرابهTSIساعته و خالص باکتري روي محیط  24

درصد روي یک الم تمیز  85/0غلیظی با سرم فیزیولوژي 
و پس از کنترل اتوآگلوتیناسیون، یک قطره از  شدتهیه 
روي آن قرار  O (S–Aواالن پلی(Oچند ارزشی  مسرآنتی
برابر چراغ و در  نتیجه در. شدندو با هم مخلوط شد داده 
در صورتی که آگلوتیناسیون در . شد خواندهسیاه  يزمینه

ت تلقی واکنش مثبشددقیقه مشاهده می 2تر از کم
سرم مربوط به آزمایش با آنتیکه در این حالت  ،گردیدمی

تا گروه سرمی  شدواالن تکرار میسرم پلیدر آنتی  Cگروه
Waltman(گرددشده تایید سالمونالي جدا et al. 1998.(

DNAاستخراج 

، ابتدا هر نمونه فریز شده در DNAاستخراج  يبرا
؛ساعت کشت داده شد 18مدت ه کانکی آگار بمحیط مک

آگار منتقل  یبط الیبه مح يباکتر خالص هايپرگنهسپس 
 يوسیلهه بسپس . ندشدساعت انکوبه18به مدت و

 200در باکتریایی برداشته و ل از کشت یآنس استر
ه یثان 10و در دور باال به مدت حل آب مقطر تر یکرولیم

گراد یسانت يدرجه 100يها در دمانمونه. گردیدورتکس 
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سپس  .ه شددانجوش يمارقه در دستگاه بنیدق 10به مدت 
ییع رویاز ماو  انجام شدفوژیسانترx g6000قه در یده دق
.برداشته شد براي کارهاي مولکولی تریکرولیم 100

  PCRآزمایش 
سالمونال يص باکترید تشخییأق، جهت تین تحقیدر ا

-مربوط به آنتی fliBژن یاختصاص يهامریاز پرا سینفنتیا

 )1جدول(سینفنتیاسالمونالسروتیپهاي تاژکی ژن
Kardos(دیاستفاده گرد et al. 2007 .(مواد مورد  يکلیه

. تهیه شد) ایران(از شرکت سیناکلون  PCR آزمایشنیاز 
اجزاي و  میکرولیتر طراحی شد 25حجم در PCRواکنش

: شاملیک و حجم هر) مستر میکس(مخلوط واکنش 
 dNTP10میکرولیتر PCR buffer ،5/0میکرولیتر  5/2

میکرولیتر  1مول، میلیMgCl250میکرولیتر 1مول،میلی
-میلی R10میکرولیتر پرایمر 1،مولمیلی F10پرایمر

5)میکرولیتر 2/0، مول U/µl)Taq DNA polymerase ،
DNAمیکرولیتر 3میکرولیتر آب دیونیزه استریل و  8/15

 ،مستر میکساین  يپس از تهیه.بود شدهاستخراج
در سه شد و قرار داده ها در دستگاه ترموسایکلر نمونه

 60اول يدر مرحله. به ترتیب زیر تنظیم گردید مرحله
انجام گراد انتیس يدرجه 95سازي اولیه در ثانیه واسرشت

که هر صورت پذیرفت سیکل  35در  دوم يمرحله. شد
 95سازي درثانیه براي واسرشت 60سیکل آن شامل

 يدرجه 56ثانیه براي اتصال در  15، گرادسانتی يدرجه
-سانتی يدرجه 72ه براي بسط در یثان 60، وگرادسانتی

 270به مدت  بسط نهایینیز سوم يمرحلهدر . بود گراد
در هر .گراد انجام پذیرفتسانتی يدرجه 72در  ثانیه

به سالمونال اینفنتیسید شده أیک جدایه تیواکنش از 
Rahmani(عنوان کنترل مثبت  et al. 2013 ( و مستر

به عنوان کنترل  DNAجاي ه حاوي آب مقطر بمیکس
.  منفی استفاده شد

ژل  يرو PCRپس از اتمام واکنش، محصوالت 
ییشناسا يالکتروفورز براو  شدمنتقل  درصد 7/0آگاروز 

قه صورت یدق 40ولت به مدت  75در  سینفنتیسالمونال ا

با دستگاه آمیزي با اتیدیوم بروماید پس از رنگگرفت و 
UV شد يبردارعکسسپس بررسی و ناتور یلومایترانس.

ییتعیین الگوي مقاومت دارو
هاي سروتیپبراي تعیین الگوي مقاومت دارویی

روش کیفی مورد استفاده دیسک  ،سالمونال اینفنتیس
Quinn(بائر بود  -دیفوزیون به روش استاندارد کربی et al. 

 باکتریال مورد آزمایش وعامل آنتی 20تعداد ). 1994
: عبارت از) کروگرممیبر حسب (ها غلظت بالقوه آن

، )5(، انروفلوکساسین )30(، کلرامفنیکل )10(سیلین آمپی
، فلومکوئین )100(فورازولیدون ، )10(نورفلوکساسین 

، )200/15(، لینکواسپکتین )10(، جنتامایسین )30(
، تتراسایکلین )30(، نئومایسین )30(نالیدیکسیک اسید 

-تري+ ، سولفامتوکسازول )10(سین یتوما، استرپ)30(

، سفیکسیم )10(وکساسین ، دانوفل)75/23+25/1(متوپریم 
، لووفلوکساسین )30(، سفتازیدیم )30(اکسون یر، سفت)5(
براي قرائت . بود )30(، فلورفنیکل )30(، کانامایسین )5(

ضور مسلح و در حآزمایش با استفاده از چشم غیر يجهنتی
شونده از رشد هر ترکیب ممانعت ير هالهنور متمرکز، قط

-کش اندازهمتر توسط خطمیلیضد میکروبی بر حسب 

ه با جدول تفسیر قطر هاله ممانعتگیري شد و با مقایس
-حساس و مقاوم و حساسیت نسبی طبقهاساس شونده بر

در این مطالعه، مقاومت به .  )CLSI 2013(د یگردبندي 
کروبی به عنوان مقاومت چند یمبیش از یک ترکیب ضد

ها از شرکت پادتن دیسک يکلیه. گانه در نظر گرفته شد
.تهیه شد) ایران(طب 

  
نتایج

در آزمایش آگلوتیناسیون روي الم براي تعیین گروه 
بندي طبقه Cجدایه سالمونال در گروه  100کلیه سرمی، 

جدایه  100استفاده از پرایمر اختصاصی،سپس با . شدند
که از  ندقرار گرفت PCRمورد آزمایش Cسالمونالي گروه 

را براي  bp413جدایه باند اختصاصی 79ها مجموع آن
.)1تصویر(نشان دادند سالمونال اینفنتیس
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سالمونال اینفنتیسجفت باز  413براي تکثیر ژن اختصاصی  PCRهاي ژل الکتروفورز فرآوره: 1 تصویر
،)کنترل منفی( 8 ،)کنترل مثبت( 6، )جفت باز شرکت فرمنتاس 100 يمارکر تجار( 7و  1: ها عبارتند ازستون

)هاي مثبتنمونه( 13-9و  2-5

مورد بررسی به  هايجدایه يهاین مطالعه هم در    
ن حساس یدانوفلوکساس کل ویهاي فلورفنبیوتیکآنتی

به ترین حساسیت دارویی بیشها پس از آنو بودند 
، اکسونیسفترن، سفتازیدیم، یسیجنتاماهاي وتیکبیآنتی

مقاومت  . شدمربوط میو لووفلوکساسین  نینورفلوکساس
بود و بعد از آن  درصد 100در مقابل تتراسایکلین 

متعلق به به ترتیب ترین میزان مقاومت دارویی بیش
 نیفلومکوئ ،لینکواسپکتین نالیدیکسیک اسید، فورازولیدون،

هاي مقاوم، بین جدایه  ).2 جدول(و استرپتومایسین بود 
ها وقوع مقاومت چندگانه بسیار شایع بوده به طوري که آن

).3 جدول( دارو مقاوم بودند 11و حداکثر به  4حداقل به 

  
ص یمورد استفاده جهت تشخ يمرهایپرا یتوال: 1جدول 
Kardos( سینفنتیسالمونال ا سروتیپ یمولکول et al. 2007(

اندازه محصول 
(bp)

تعداد 
باز

توالی پرایمر نام پرایمر

413
20 ttgcttcagcagatgctaag SI-F

17 ccacctgcgccaacgct SI-R

  

سالمونال  يهجدای 79زان حساسیت یا مقاومت یم: 2 جدول
ضد میکروبی ترکیب 20اینفنتیس نسبت به 

جدایه) درصد(تعداد  ترکیب ضد 
مقاوممیکروبی متوسط 

حساس حساس

14 )7/17( 26 )94/32( 39 )36/49( لینیآمپی س
0 )0( 17 )5/21( 62 )5/78( سفیکسیم
2 )5/2( 3 )8/3( 74 )7/93( سفتازیدیم

0 )0( 8 )10( 71 )90( سفتریاکسون
6 )6/7( 2 )4/2( 71 )90( کلرآمفنیکل

0 )0( 0 )0( 79 )100( دانوقلوکساسین
0 )0( 0 )0( 79 )100( فلورفنیکل
67 )85( 5 )4/6( 7 )6/8( فلومکوئین
75 )95( 2 )5/2( 2 )5/2( فورازولیدون
1 )3/1( 0 )0( 78 )7/98( جنتامایسین
29 )7/36( 8 )2/10( 42 )1/53( کانامایسین
2 )55/2( 13 )45/16( 64 )81( لووفلوکساسین
70 )6/88( 4 )5( 5 )4/6( لینکواسپکتین
32 )5/40( 16 )3/20( 31 )2/39( نئومایسین
78 )7/98( 1 )3/1( 0 )0( دیک اسیکسیدینال
24 )4/30( 43 )4/54( 12 )2/15( انروفلوکساسین

0 )0( 10 )7/12( 69 )3/87( نورفلوکساسین
65 )3/82( 11 )9/13( 3 )8/3( استرپتومایسین

41 )9/51( 1 )3/1( 37 )8/46( سولفامتوکسازول
تري متوپریم+

79 )100( 0 )0( 0 )0( تتراسایکلین
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سالمونال  يهجدای 79الگوي مقاومت چندگانه :3جدول 
ضد میکروبی ترکیب 20اینفنتیس نسبت به 

جدایه ) درصد(تعداد 
مقاوم

ضد تعداد ترکیب 
میکروبی

79)100( 1حداقل 
79)100( <1
79)100( <2
79)100( <3
77)46/96( <4
70)60/88( <5
45)96/56( <6
37)83/46( <7
23)11/29( <8
14)72/17( <9
3)79/3( <10

0)0( <11
  

بحث
در  سینفنتیسالمونال ا، سرووار1970از اواخر سال 

ل، هلند، فنالند، یا، برزین استرالیاز جمله آرژانت ییکشورها
EFSA(ه در حال گسترش استیکانادا، ژاپن و روس

 سرووارسال گذشته  10یدر طسروواراین . )2010
بوده وهاي مرغ گوشتی آلوده در اروپا الشهدر غالب 
از سالمونال  یناش یرتبه را در موارد عفونت انسان سومین

EFSA(در اروپا به خود اختصاص داده است 2010 .(
در  ها خصوصاًمارستانیدر ب معموالً سینفنتیسالمونال ا

اما چنانچه افراد بزرگسال  ،شودیبخش کودکان مشاهده م
. و مرگ همراه است یسمیر شوند با عالئم سپتیدرگ

مدت در شرایط محیط بیمارستانی از پایداري طوالنی
Hasenson(است تیسنسالمونال اینفهاي بارز ویژگی et 

al. 1995, Miller et al. 2010( .ين باکتریا يمنبع عمده، 
. باشندیم یور صنعتیط يهاتیژه جمعیوانات به ویح

در  2008در سال و همکاران  Nogradyمولکولی  يمطالعه
 جدا شده از سالمونال اینفنتیسهاي جدایهمجارستان روي 

ها و نیز موارد فروشگاههاي گوشتی، کشتارگاه وگله
هاي ویژه گلهه طیوري و بءمنشاوجود احتمال  ،انسانی

هاي انسانی این سالمونال گوشتی را براي موارد بیماري
.تایید نمود

سالمونال اروپا، EFSAقات سازمان یبر اساس تحق
گذار تخم وریدر طعمدتاً سالمونال اینفنتیسو  انتریتیدیس

سالمونال وع ین شیترشیب. شوندیده میاروپا د یو گوشت
 64(مجارستان یگوشت يهاجوجه مربوط بهسینفنتیا

EFSA Report(است بوده)درصد شیوع .)2007
چک  يو جمهوردرصد 8لهستاندرسالمونال اینفنتیس

EFSA Report(بوده استدرصد 5/2 حضور . )2007
سلند، فرانسه، یا،ژاپن یگوشت يهادر گله ين باکتریا

ره یو الجز يعودسه، عربستان یا، ترکیکا، استرالیهلند، آمر
در  2010نتایج مطالعات در سال .نیز گزارش شده است

انتریکاسالمونالدهد که شیوع نشان می اشغالی فلسطین
به حدود  2001مورد در سال  2/1از  اینفنتیسسرووار

رسیده که  2009هزار نفر در سال مورد در هر صد 7/14
Gal-Mor(افزایشی دوازده برابري داشته است et al. 

 یه سالمونال طیجدا 164در ژاپن  يادر مطالعه. )2010
81ده بود که یگرد يآورجمع2008تا 2006يهاسال
Iwabuchi(بودندسینفنتیسالمونال اه متعلق به یجدا et al. 

نشان عوديسدر عربستان مطالعات انجام شده ). 2011
هاي مرغ هاي الشهنمونهدرصد 60حدود 1994ر داد که د
23بین بودند که سالمونال اینفنتیسآلوده به  گوشتی
در ،بودسروتیپ اینفنتیس غالب شده، ییشناسا سرووار

از  شدهجدا يهانمونهاز ات بعدي مطالعکه در حالی
موارد درصد 6/20در فقط ،هاي مختلف طیورگله

Al-Nakhli(شدجدا  سینفنتیسالمونال ا et al. 1999.(
هاي اخیر در در سال سروواردر ایران نیز شیوع این 

رنجبر و  يچنانچه در مطالعه. حال افزایش است
جدا Cروي سالمونالهاي گروه  1391همکاران در سال 

،جدایه 26شده از موارد انسانی مشخص شده است که از 
 سالمونال اینفنتیسسرووارجز ) درصد 73(جدایه  19

 2007از سال  یرحمان). 1391رنجبر و همکاران (بودند 
 یگوشت يهاسالمونال از جوجه ينمونه 36، 2011تا سال 

 درصد 75که نمود يآورسه منطقه در شمال کشور جمع
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سالمونال درصد 25و  سینفنتیسالمونال اها هیجدا
Rahmani(بودند سیدیتیانتر et al. 2013 .(در  يعماد

نمونه  1125ران از یدر شمال ا يادر مطالعه 1388سال 
سالمونال درصد 5/55یان بومیشده سالمونال از ماکجدا
 8/14،ومیمور یفیسالمونال تدرصد 2/22،سیدیتیانتر

 سینفنتیسالمونال ادرصد 4/7و  سالمونال هاداردرصد
Emaddi Chashmi(جدا نمود et al. 2009(. در تحقیق

جدا شده از طیور  Cسالمونالهاي گروه  درصد 79ما نیز 
گوشتی با روش مولکولی و بکارگیري پرایمر اختصاصی، 

يوقوع باال. شناسایی شد سالمونال اینفنتیسسرووار
توان به یمرا برخی مناطق ور یدر ط سینفنتیسالمونال ا

که نیژه ایوه منطقه مرتبط دانست و ب یط بومیشرا
ط یبا شرا یسالمونال به خوب سرووارن یا احتماالً

ور تطابق یافته یبدن ط يباال يژه دمایک به ویولوژیزیف
.است

هاي در گله سالمونال اینفنتیسشیوع مقاومت باکتریایی 
و همکاران  Gal-Morيوسیلهه فلسطین اشغالی ب گوشتی
در و همکاران Asaiيوسیلهه ژاپن بو در 2010در سال

 نشان داده شده است که همانند 2007و 2006هايسال
ها هاي مجارستان مقاومت به تتراسایکلین در آنجدایه

کنونی نیز باالترین میزان  يدر مطالعه.برجسته بود
مقاومت در مقابل تتراسایکلین و پس از آن نالیدیکسیک 

میزان مقاومت چندگانه . اسید و فلومکوئین مشاهده شد
بیوتیک به صورت آنتی 11نیز بسیار باال و در مقابل 

مقاومت چندگانه در کشورهاي . همزمان گزارش شد
ن اشغالی و لهستان، مجارستان، اتریش، ژاپن و فلسطی

ها پایش سالمونال در آن يسایر کشورهایی که برنامه

فشار ناشی از ندتواکه میضعیف است گزارش شده 
بیوتیکی یکسان یهاي آنتمصرف مداوم ردهدر پی گزینشی 
Nogrady(هاي گوشتی باشددر گله et al. 2012 .(

هاي سالمونالي یوتیکی در جدایهبافزایش مقاومت آنتی
شده از حیواناتی که براي مصرف انسان پرورش داده جدا 

سالمت عمومی داراي اهمیت زیادي  يشوند از جنبهمی
در زیرا این نگرانی وجود دارد که درمان سالمونلوز  ؛است

هاي مقاوم سبب بیماري شود و سویهانسان پیچیده 
در هاي حساستر یا شدیدتري نسبت به سویهطوالنی

.انسان شوند
در  Cبا توجه به افزایش فراوانی سالمونالهاي گروه 

ویژه ه این گروه بطیور ایران و اهمیت عفونت هاي گله
 سروواردر انسان، ارزیابی فراوانی این  سالمونال اینفنتیس

با . و نیز الگوي مقاومت دارویی آن حائز اهمیت است
توجه به افزایش اهمیت سالمونالهاي پاراتیفی به ویژه 

هاي اخیر در در انسان و طیور در سال سینفنتیونال اسالم
جهان و از جمله در کشور ما، نیاز به تحقیقات وسیع و 
پیشرفته در این زمینه به منظور کاهش و کنترل 

عفونت در طیور و متعاقباً در انسان وجود سرووارهاي 
 اینگردد تحقیقاتی نظیر دارد، بدین منظور پیشنهاد می

هاي طیور سایر مناطق کشور از نظر مطالعه براي پایش گله
تر مطالعات گسترده. صورت گیردآلودگی به سالمونال 

خطر، بررسی  عواملسالمونال و تعیین  يهاروي جدایه
هاي ایران در انواع سیته جدایهیولکولی و تعیین پاتوژنم

هاي ناشی ثیرات اقتصادي عفونتأر و تعیین تهاي طیوگله
از سالمونال، از جمله مواردي است که باید به آن توجه 

.شود
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Abstract
Salmonellosis is an important zoonotic disease that is caused by a variety of Salmonella 

serovars. Our recent surveys from the Iranian poultry flocks have shown a high prevalence of 
serogroup C among Salmonella isolates. Because Salmonella ser. Infantis is a member of 
serogroup C and an important zoonotic agent as well, this study was conducted to determine 
the detection of Salmonella ser. Infantis among a large collection of serogroups C Salmonella
isolates available in our laboratory. A total of 100 serogroup C Salmonella isolates originated 
from broiler chickens were selected from our bacterial collection in the Department of Avian 
Diseases, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran. Using PCR and by 
application of primers specific for Salmonella ser. Infantis, the prevalence of this serovar was 
detected among 100 isolates. Then, using the disk diffusion procedure, the drug resistance 
patterns of S. ser. Infantis isolates were determined against a panel of antibacterial agents 
commonly used in medicine and veterinary medicine. The results showed that among 100
serogroup C Salmonella isolates, %79 isolates belonged to S. ser. Infantis. Antimicrobial 
susceptibility test revealed that all isolates were sensitive to florfenicol and danofloxacin. The 
highest antimicrobial resistance was seen for tetracycline, nalidixic acid and furazolidone. 
Among the resistant isolates, multidrug resistance was widespread and resistance to at least 4
and at most 11 compounds were observed. This study showed a high prevalence of S. ser. 
Infantis with high drug resistance among broiler flocks which is very critical due to the public 
health and zoonotic issues related to this serovar. 
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