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  چکیده 
اسیت هاي گوشتی کشتاري، تعیین سروتیپ و بررسی میزان حسهدف از این تحقیق تعیین میزان شیوع آلودگی به سالمونال در مرغ

 200تصادفی صورت ه مرغ گوشتی کشتار شده ب يگله 20از تعداد . بوداستان گیالن دربیوتیک سالمونالهاي جدا شده نسبت به آنتی
نمونه  1000گیري و در کل نمونه) پوست، گوشت، کیسه صفرا، کبد و روده(هاي مختلف و از قسمت انتخاب )الشه 10از هر گله (الشه 
اسیت و حس. دگردیشناسایی  ،هاي مختلف کشت داده شد و سپس سروتیپ سالمونالهاي جدا شدهمحیطها درنمونه. گردیداخذ 

نسبت به %) 8/0(نمونه  8و در %) 15(گله  3میزان آلودگی در  .بیوتیک تعیین شدآنتی 15نسبت به  ،شدهاي جدامقاومت سالموناله
بیشترین . دگردیدنشناسایی %) 25(مورد  2تامپسونسالمونالو %) 75(مورد  6آنتریتیدیسسالمونالهايسروتیپ .سالمونال مثبت بود

در این تحقیق . بود%) 25(مورد  2و در سکوم %) 25(مورد  2و سپس در سطح پوست %) 50(مورد  4آلودگی به سالمونال در کبد مرغ 
ها نسبت به سفازولین، استرپتومایسین، کانامایسین، جدایه% 100،بیوگرام نشان دادنتایج آنتی. باکتري سالمونال از گوشت مرغ جدا نشد

درصد  25بیوتیک و آنتی 7اقل به ها، حددرصد جدایه 100بوده و نیز متوپریم مقاومتري+ کلین، نالیدیکسیک اسید، سولفانامید تتراسی
طور ه ب. الگوي مقاومت دارویی قرار گرفتند 3ها در جدایه. هستندبیوتیک مورد آزمایش مقاوم آنتی 15بیوتیک از آنتی 8ها حداقل به آن

سالمونالسروتیپ غالب،  و ترینیاین تحقیق نشان داد میزان شیوع آلودگی عفونت سالمونالئی نسبت به سایر مطالعات پاکلی نتایج 
.اسیت داشتندها نسبت به سفتریاکسون، جنتامایسین و کلرآمفنیکل حسجدایهتمام .  استآنتریتیدیس

طیور، یبیوتیکآنتیمقاومت ،تعیین سروتیپ،سالمونال: کلیدي کلمات

  مقدمه
یکی از مشکالت ه از راه غذا،شد هاي منتقلبیماري.

قتصادي در بین اعوامل خسارات اصلی بهداشتی و
کشورهاي صنعتی و غیرصنعتی است و سالمونلوز یکی از 

به  ،غذایی در جهان بوده و طیور هايترین مسمومیتشایع
ترین مخازن سالمونال به شمار ویژه مرغ از گسترده

.Kasimoglu et al(د نرومی  شاءگوشت طیور من. )2010
سالمونلوزهاي ناشی از مصرف مواد غذایی هستند که 

سالمونالبه ویژهك وهاي متحرّسروتیپ يوسیلهه بیشتر ب

ات کشاورزي و منابع طبیعی گیالناستادیار بخش دامپزشکی مرکز تحقیق1
دانشگاه گیالن ،ي علوم کشاورزيکدهدانش ،علوم دامیگروه دانشیار*2
تحقیقات واکسن و  يسسههاي طیور مؤ تحقیق و تشخیص بیماري دانشیار بخش3
ي علوم دانشگاه گیالنانشکدهشناسی، دمربی گروه زیست4

عبودي (شود ایجاد می آنتریتیدیسسالمونالو  موریومتیفی
).1388، شاپوري و همکاران 1386، سلطان دالل 1380

این پاتوژن، به دلیل افزایش پیدایش مقاومت در عمدتاً 
داري و مراکز درمانی ها در سطح مرغبیوتیکمصرف آنتی

در . صورت یک معضل جهانی در آمده استهاست که ب
ي تلقی عنوان خطري جده حال حاضر این مسئله ب

زیرا احتمال انتقال سالمونالهاي مقاوم و دیگر  ؛شودمی
ن انسان و حیوان در زاي قابل انتقال بیهاي بیماريباکتري

E-mail: mrmohammadi1342@yahoo.com)نویسنده مسئول(
سرم سازي رازي کرج
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ا هبررسی نتایج حاصل از آزمایش.حال افزایش است
اسیت زاي سالمونال و حستعیین سروتیپ باکتري بیماري

دهد که نشان می ،بیوتیکی آن در مناطق مختلف جهانآنتی
نسبت به  ،ها و مقاومت باکترينوع و فراوانی سروتیپ

متفاوت است  ،هاي رایج در نقاط مختلفبیوتیکآنتی
)White et al. 2001, Capita et al. هاي سندرم. )2007

به دو گروه اصلی تب  ،بالینی ایجاد شده توسط سالمونالها
.شوندوئید و سالمونلوز غیر تیفوئیدي تقسیم میتیف

هاي حیوانی سالمونالهاي غیرتیفوئیدي از بیشتر ردهتقریباً 
ترین ها مهمهاي آند که ماکیان و فرآوردهونشمیجدا 

منشاء عفونت انسانی بوده و از بیماري آندمیک ایران به 
شاپوري و همکاران  ،1386سلطان دالل(آیندحساب می

میزان يدهندهدر ایران نشاند هاي متعدبررسی). 1388
بوده است% 40تا  5/19آلودگی مرغ به سالمونال از 

درصد  7/8میزان).1377ناظر و فیروزي خان(
مربوط  1360-64هاي سالشهر تهران در  درها مسمومیت

عامل سروتیپ موارد%6/48در به سالمونال بوده که
).1375عسگري(گزارش شده است  موریومتیفی سالمونال

هاي مرغ در اهواز الشهاز نمونه  400روي بررسی  در
ه استآلودگی در پوست مشاهده شد% 32میزان 

 ينمونه 525بررسی روي  در).1373اصل سعیدي(
هاي شهر تهران گوشت مرغ عرضه شده در فروشگاه

عسگري (ه استشدگزارش % 25/4به سالمونالآلودگی 
نتایج بررسی شیوع آلودگی سالمونالیی در ).1375

آلودگی  يدهندههاي کشتاري استان مرکزي نیز نشانمرغ
).1391زارع امین(درصدي بوده است  17

هاي آماري بیانگر افزایش تعداد موارد تجزیه و تحلیل
در  ی غیر تیفوئیديئهاي سالمونالابتالي انسان به عفونت

که موارد وقوع طوريهباست؛ بودهط مختلف جهان انق
 1995و  1985، 1965،1975هايها در سالاین عفونت
مورد در صد هزار نفر در  20و18، 12، 8به ترتیب 

آلودگی گوشت طیور به . )CDC 2002(آمریکا بوده است

سالمونال در کشورهاي مختلف درجات متفاوتی را نشان 
در اسکاتلند  1975-1984هايسالدر بررسی . دهدمی

مورد شیوع سالمونلوز از طریق گوشت مرغ گزارش  108
هاي سرد شده و مرغ در 1995در سال و  شده است

 هاي کشور انگلستان میزان آلودگیسوپر مارکت منجمد
ه استدگردیدرصد گزارش  5/25و6/18به ترتیب

)Plummer et al. در آمریکا بالغ 2000در سال .)1995
در انسان گزارش  مورد ابتال به سالمونلوز 1300000بر 
و  هها تلف شدنفر از آن 550که بیش از  ه استشد

بیلیون دالر برآورد  2300هاي مربوط به این بیماري هزینه
.Elben et al(شده است  طبق قانون اتحادیه . )2006

باید محصوالت گوشت مرغ تازه 2011از آغاز سال اروپا 
شیوع سالمونال در  آنعالوه بر  بوده وعاري از سالمونال 

تر باید کم 2012گذار در سال هاي گوشتی و تخمبین گله
.Mederios et al(از یک درصد در هر کشور باشد 2011,

Mezali and Hamdi 2012(. با توجه به اهمیت  بنابراین
 هدف از این تحقیق ، ییغذا هايدر مسمومیتسالمونلوز

هاي سالمونال در مرغ آلودگیشیوع تعیین وضعیت نیز 
و  استان گیالن کشتار شده و قابل عرضه به بازار مصرف

-حساسیت آنتعیین هاي غالب و چنین تعیین سروتیپهم

.بود هاي رایجبیوتیکنسبت به  آنتی ها

   کارمواد و روش
با مراجعه ) 1390و 1389هاي سال(تحقیقدر طول 
 يگله 20تعداد از،استان گیالنهاي صنعتی به کشتارگاه

گله به طور هر الشه از 10تعداد،مرغ گوشتی کشتار شده
با کشیدن سوآب از تمام سطح پوست  تصادفی انتخاب و

صفرا،  ي، کیسه)گرم 25(هاي بافت از گوشتو تکه مرغ
هاي وارد لولهها شد و نمونه نمونه گرفتهروده و کبد

نتقل شده و بالفاصله به آزمایشگاه محاوي الکتوز براث 
. نمونه اخذ شد 1000در کل تعداد . نددش
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 برايزیر  مراحل در آزمایشگاه میکروبیولوژي
 Mallinson and(جداسازي  عامل باکتري انجام گرفت

Snoeyebos 1989( :
سازي در لیه و پیش غنیسوسپانسیون او يتهیه-1

لیه سوسپانسیون او يبراي تهیه: محیط مایع غیرانتخابی
لیتر آبگوشت میلی 225هاي بافتی به گرم از نمونه 25

برابر وزن حجمی نمونه، محیط پیش 10(الکتوز اضافه شد 
هاي براي جلوگیري از رشد باکتري).کننده اضافه شدغنی

رنگ برلیانت گرین نیز ها گرم مثبت مثل استرپتوکوك
يدرجه 37ها در دماي ، لولههم زدنبعد از . اضافه شد
.ندخانه گذاشته شدساعت در گرم 24ت به مد سلسیوس

 1مقدار )الف:سازي در محیط مایع انتخابیغنی- 2
 Fلیتر سلنیت میلی 9ل به او يلیتر از محیط مرحلهمیلی

درجه  37ساعت در  18-24و به مدت  شداضافه 
. گردیدنگهداري  سلسیوس

 9ل به او يلیتر از محیط مرحلهمیلی 1مقدار )ب
-48و به مدت  شد لیتر تتراتیونات نووبیوسین اضافهمیلی
. گردیدنگهداري  سلسیوس يدرجه 43ساعت در  24

در این مرحله :هاي جامد انتخابیکشت در محیط-3
 يمرحله يلوپ از هر کدام از دو محیط غنی شدهیک 

شامل  ،روي چند محیط انتخابیطور جداگانهه دوم  ب
 -سالمونالقرمزفنل، محیط /محیط آگار سبز درخشان

کانکی آگار کشت و و محیط مک) آگار SS(شیگال آگار 
سلسیوس يدرجه 37ساعت در  18-24ت به مد

. گردیدنگهداري 
و یا  H2Sبا تولید ) رنگبی(الکتوز منفی هاي کلنی-4

هاي مشکوك به سالمونال عنوان کلنیه ب H2Sبدون تولید 
. در نظر گرفته شدند

هاي افتراقی شامل محیط درهاي مشکوك کلنی - 5
، اوره براث، سیمون سیترات آگار وTSI،SIMآگار 

MRVPشامل قندي هايمحیطها درکشت و واکنش آن:
 Dمانیتول، مالتوز، الکتوز، آرابینوز، ساکارز، گلوگز و 

هاي سالمونال تشخیص داده باکتري.ارزیابی شد گزیلوز
 Mastکیت  Hو Oهايسرمآنتیبا استفاده از شده، 

Diagnostic kit (Mast Group LTD. Merseyside, UK)
تعیین سازي رازي تحقیقات واکسن و سرم يسسهدر مؤ

. شدند سروتیپ
سالمونالهاي جداشده بیوتیکی الگوي مقاومت آنتی

، شرکت پادتن طب(بیوتیکدیسک آنتی15نسبت به 
بر  بوئر -آزمایش انتشار از دیسک به روش کربی با) ایران

 Kirby and Bauer(انجام گرفت 1CLSIاساس اصول 

 :بیوتیک عبارت بودند ازهاي آنتیدیسک.)1996
سفتریاکسون، سفوتاکسیم، سفازولین، سفالکسین، 

ین، جنتامایسین، استرپتومایسین، سسفالوتین، سیپروفلوکسا
-آمپیایسین، نئومایسین، تتراسیکلین، کلرآمفنیکل، امکان

بر .متوپریمتري+سیلین، نالیدیکسیک اسید و سولفانامید
، حساس )S(اس در سه گروه حسها باکتري،نتایجاساس 
. قرار گرفتند) R(و مقاوم ) MS(متوسط

  نتایج 
 3،گیري شدهنمونه مرغ گوشتی يگله 20از تعداد 

آلودگی به سالمونال را نشان دادند و از تعداد %) 15(يگله
از نظر سالمونال %) 8/0(نمونه  8نمونه، تعداد  1000کل 

.)مرغ جدا شد يقطعه 8نمونه از  8(ندمثبت بود
و % 25، آلودگی سکوم %50آلودگی در کبد با بیشترین 

در این  .را نشان دادند% 25سطح خارجی پوست نیز 
صفرا  يبررسی باکتري سالمونال از گوشت مرغ و کیسه

.جدا نشد
و سروتیپ  کبد مرغ درسالمونال به بیشترین آلودگی 

.)1جدول(بود  آنتریتیدیسسالمونال،غالب نیز

1- Clinical and Laboratory Standards Institute
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  استان گیالن يهاي گوشتی کشتار شده هاي سالمونالي جدا شده از مرغمیزان فراوانی سروتیپ:  1جدول 
درصد فراوانی

سروتیپ
صفراسکومکبدگوشت

سطح خارجی
پوست

%)25(02%)25(2%)25(02  سالمونال آنتریتیدیس
-0-%)25(02  سالمونال تامپسون

%)25(02%)25(2%)50(04جمع

  بیوتیکنوع آنتی 15اسیت سالمونالهاي جدا شده نسبت به توزیع فراوانی حس: 2 جدول
سالمونالحساسیت 

بیوتیکآنتی
عالمت اختصاري و(

)غلظت بر حسب میکروگرم

مقاوم
(R)

حساس متوسط
(MS)

حساس
(S)

درصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانی

CRO 30)(----8100ریاکسون سفت
--CTX 30)(--8100سفوتاکسیم 

----CZ 30)(8100سفازولین
--CN 30)(--8100سفالکسین 
--CF 30)(675225سفالوتین 

--CP 5)(--8100سیپروفلوکساسین
GM 10)(----8100جنتامایسین

----S 10)(8100استرپتومایسین 
----K 30)(8100کانامایسین
--N 30)(450450نئومایسین

----TE 30)(8100تتراسیکلین 
C 30)(----8100کلرآمفنیکل

AM 10)(--450450سیلینآمپی
----NA30)(8100اسیدنالیدیکسیک 

متوپریمتري+سولفانامید
)SXT 23/75(8100----

S= Sensitive, MS= Moderate Sensitive, R= Resistant

هاي بیوتیکی جدایهنتایج حساسیت و مقاومت آنتی
نشان داده  2بیوتیک در جدول آنتی 15سالمونال نسبت به 

به سفتریاکسون، ها درصد جدایه 100. شده است
اسیت داشتندجنتامایسین و کلرآمفنیکل حس.

درصد  25بیوتیک و آنتی 7اقل به ها، حدجدایه تمام
بیوتیک مورد آنتی 15بیوتیک از آنتی 8اقل به ها حدآن

الگوي مقاومت ). 3جدول (آزمایش مقاوم بودند 
ها جدایه. تعیین شد ،هاي سالمونال نیزبیوتیکی جدایهآنتی
 4الگوي مقاومت دارویی قرار گرفتند که در جدول  3در 

.نشان داده شده است
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جدایه سالمونال در طیور  8 يمقاومت چندگانه: 3جدول 
  بیوتیکنوع آنتی 15گوشتی نسبت به 

بیوتیکتعداد آنتیدرصد
1001>

1002>

1003>

1004>

1005>

1006>

1007>

258>

09>

الگوي مقاومت  3هاي سالمونال در درصد جدایه :4 جدول
  دارویی

شماره 
الگو

درصدبیوتیکآنتی

1TE, SXT, CF, 
NA, K, S, CZ

50
2TE, SXT, N, 

NA, K, S, CZ
25

3TE, SXT, CF, 
N, NA, K, S, CZ

25
CZ : ،سفازولینCF :،سفالوتینS :،استرپتومایسین

K :،کانامایسینN :،نئومایسینTE :،تتراسیکلین
NA : ،نالیدیکسیک اسیدSXT :متوپریمتري+ سولفانامید

بحث
 مشاهده شدهتحقیق حاضر نشان داد که میزان آلودگی 

چنین در این هم .استتر نسبت به سایر مطالعات پایین
گونه آلودگی از نظر وجود بررسی در گوشت مرغ هیچ

نشد و بیشترین آلودگی مربوط به کبد،  مشاهدهسالمونال 
کلونیزه  يدهندهسکوم و سطح خارجی الشه بود که نشان

شدن باکتري در سطح دستگاه گوارش بوده و یا احیاناً با 
امکان آلودگی  ،توجه به آلودگی سطوح خارجی پوست

ثانویه از تماس دست آلوده کارگر و یا تماس چاقوي 
. ود داردآلوده با سطح خارجی الشه وج

 140در استان همدان از  1379در سال  مشعوفیوسفی
را آلوده به سالمونال %) 6/8(نمونه  12مرغ،  ينمونه

در بررسی روي طیور ذبح شده در . دکرگزارش 
آنتریتیدیسسالمونالهاي شیراز، سروتیپ کشتارگاه

چنموآنسالمونالو% 5/28موریومتیفیسالمونال،8/42%
)S. muenchen(19 % گزارش شد)ناظر و فیروزي خان

میزان آلودگی مرغ و  1380عبودي در سال ). 1377
اي به باکتري سالمونال در ی و کارخانههاي محلّمرغتخم

عرضه هاي مرغدرموارد آلودگیشیراز را تعیین نمود که 
در .آلوده به سالمونال بودند% 68ها شده به فروشگاه

نمونه  120دار و اي و ماركمرغ فلهتخم 120روي بررسی 
اي شهر زنجان، میزان آلودگی دار و فلههاي ماركاز مرغ

% 6/86و در گوشت مرغ % 61/56مرغ به سالمونال تخم
ترین سالمونالهاي جدا شده در شایع. ه استدشگزارش 

سالمونالو پس از آن % 3/23با  گالینارومسالمونالمرغ 
.S(آگونا agona(  ویرشوسالمونالو)S. virchow(  با

بیوتیک بیشترین مقاومت نسبت به آنتی. ه استبود% 3/13
اسیت نسبت به و بیشترین حس% 3/92اریترومایسین 
شاپوري و همکاران (نشان داده شد % 5/88جنتامایسین با 

بندي و غیر مرغ بسته ياز واحدهاي عرضه کننده). 1388
نمونه گوشت  315، ازجنوب تهرانبندي از مناطق بسته

به %) 3/11(نمونه  71،هشدبرداري و آزمایش مرغ نمونه
. )1386دالل سلطان(نداهسالمونال  آلوده بود

هاي گوشتی هاي جدا شده از مرغبا توجه به سروتیپ
 آنتریتیدیسسالمونالکشتاري در تحقیق حاضر که 

غالب بوده و در بسیاري از مطالعات دیگران نیز  سروتیپ
باید توجه است، هاي شایع گزارش شده جزء سروتیپ

اي نسبت به این سروتیپ که مشترك بین انسان و ویژه
 ،که در این مطالعهییاز آنجا .دصورت گیر،طیور است

پرورش تا  يهاي جدا شده از مرحلهوضعیت سروتیپ
هاي گیري از مرغتنها نمونهو است کشتار بررسی نشده 

دلیل اهمیت بهداشت انسانی مطرح بوده، ه کشتاري ب
دیگري در خصوص بررسی  ياحتیاج به مطالعهبنابراین 
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هاي هاي گوشتی در سالنوضعیت سالمونال در جوجه
. دارد وجودپرورش تا انتهاي آن  يپرورشی از ابتداي دوره

شد که انتشار در اسپانیا طی یک بررسی مشاهده 
سازي بیشتر سالمونال در گوشت مرغ طی کشتار و آماده

هاي جدا سروتیپ ،بوده و برحسب مناطق جغرافیایی نیز
هاي جداشده بیشترین سروتیپ. شده متفاوت هستند

.S(هادارسالمونالمربوط به  hadar(،سالمونال
، ویرشوسالمونال، موریوم تیفیسالمونال، آنتریتیدیس

.S(نیوپورتسالمونال newport ( هیدلبرگسالمونالو
)S. heidelberg( ه استبود)Dominguez et al. 2002( .
دیگري توسط  يا مطالعهامCapita  در سال و همکاران

 6طیور از  يالشه 336که تعداد  ه استانجام شد 2007
ازگیري و سالمونال کشتارگاه در شمال غربی اسپانیا نمونه

 9ق به ها متعلّجدایه ؛جدا شده است%) 9/17(ها نمونه% 60
سالمونالکه بیشترین سروتیپ مربوط بهه سروتیپ بود

نسبت به %) 5(سه سروتیپ . گزارش شده استآنتریتیدیس
به بیش از یک %) 40(سروتیپ 24بیوتیک و یک آنتی

بیشترین مقاومت نسبت به . نداهت داشتمبیوتیک مقاوآنتی
.ه استها و تتراسیکلین گزارش شدینولونسولفامیدها، فلوروک

Kasimoglu  در ترکیه نیز 2010در سال و همکاران، 
تعیین طیور جدا و  يالشه 400سالمونال از32تعداد 
 22هاي شناسایی شده شامل سروتیپ. نمودند یپسروت
ينمونه 5، آنتریتیدیسسالمونال%) 7/68(ينمونه

سالمونال%) 3/9(ينمونه 3، ویرشوسالمونال%) 6/15(
در . بود هادارسالمونال%) 2/6(ينمونه 2و یوممورتیفی

بیوتیکی شناخته شده از ها، مقاومت آنتیتمامی نمونه
داراي %) 75/68(نمونه  22سروتیپ سالمونال،  32تعداد 

نسبت %) 100(نمونه 32الگوي مقاومت چند گانه بوده، 
به %) 5/62(نمونه  G ،20سیلین بیوتیک پنیبه آنتی

نمونه  2به سفالوتین، %) 5/12(نمونه  4نالیدیکسیک اسید، 
به %) 2/6(نمونه  2به استرپتومایسین و %) 2/6(

که  ،نشان داد فوق يمطالعه.تتراسیکلین مقاوم بودند
سالمونالهاي جدا شده داراي مقاومت چندگانه بوده و در 

ها، با توجه به سروتیپ، مقاومت نسبت به دایهبین این ج
.بیوتیک متفاوت استآنتی

در الجزایر2012در سال Hamdiو  Mezaliدر تحقیق 
نمونه از گوشت قرمز و  144(نمونه  314از تعداد 

 ينمونه از گوشت طیور و فرآورده 128هاي آن، فرآورده
 61) گوشتآوري شده هاي عملنمونه از فرآورده 42آن، 

 21و نداهاز نظر سالمونال مثبت بود%) 43/19(نمونه 
ها شامل ترین آنکه شایع هسرووار مختلف شناسایی شد

.S(آناتومسالمونال anatum (%)6/14( ،آلتوناسالمونال
)S. altona (%)5/12( ،کوروالیسسالمونال)S. corvallis(

سالمونال، )8/7(%آنتریتیدیسسالمونال، )81/7(%
 46بیوتیکی مقاومت آنتی. اندهبود%) 81/7(موریوم تیفی

که ته ها مورد بررسی قرار گرفبیوتیکآنتینسبت به ،جدایه
و %) 1/87(بیشترین مقاومت مربوط به سولفونامیدها 

ه بود%) 3/16(ترین آن مربوط به نالیدیکسیک اسید کم
.است

 515ق به نمونه متعل764ّدر استان شانکسی چین روي 
مونه گوشت گاو  ن 78خوك،  ينمونه 91مرغ،  ينمونه

 276% (54که گرفتهانجام بررسی نمونه گوشت بره  80و
گوشت خوك،  از )نمونه 28% (31مرغ، گوشت از ) نمونه

از ) نمونه 16% (20از گوشت گاو و ) نمونه %13 (17
در بررسی . نداهگوشت بره نسبت به سالمونال مثبت بود

سالمونالکه ته مورد شناسایی قرار گرفسرووار  24فوق 
آن  پس ازو  هسروتیپ غالب بود% 5/31با  آنتریتیدیس

.S(شوبراسالمونال،%)4/13(موریومتیفیسالمونال

shubra ()10(% ایندیاناسالمونالو)S. indiana ()7/9 (%
) نمونه283(ها از جدایه%  80نزدیک به . ه استبود
به ) نمونه 191% (53بیوتیک و اقل نسبت به یک آنتیحد

بیشترین مقاومت  .نداهبیوتیک مقاوم بودبیش از سه آنتی
، %67بیوتیک سولفامتوکسازول با نسبت به آنتی
و تتراسیکلین %) 58(متوپریم تري+سولفامتوکسازول

ها نسبت به بسیاري از جدایه. ه استبود%) 56(
و %) 21(ین س، سیپروفلوکسا%)35(اسید نالیدیکسیک 
ها، در بین سروتیپ. نداهمقاوم بود%) 16(سفتریاکسون 

نسبت به بیش  ایندیاناسالمونالو شوبراسالمونالسروتیپ
ند و اهمقاوم بود% 88و % 89به ترتیب  ،بیوتیکآنتی 9از 
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اینفانتیسسالمونالو تیدیسیآنترسالمونالدر مقایسه با 
)S. infantis(،  9مقاومت به بیش از % 9و% 11به ترتیب 

Yang(بیوتیک را نشان دادندآنتی et al. 2010( .
Mederios شهر برزیل تعداد  15از  2011در سال

هاي سالمونال در نمونه را از نظر شیوع گونه 2679
% 7/2که  ه استهاي طیور مورد بررسی قرار دادالشه
آلودگی را نشان % 6/50ایالت سائوپائولو  .اندهبود مثبت

که  ه استسروتیپ شناسایی شد 18کالً  .ه استداد
، %)8/48(آنتریتیدیسسالمونالبیشترین شیوع مربوط به 

) %2/7(موریومتیفیسالمونال، %)6/7(اینفانتیسسالمونال 
 يسویه 250تمام . اندهبود) %2/7(هیدلبرگسالمونالو 

بیوتیک و نسبت به یک یا تعداد بیشتر آنتی ،آزمایش شده
ها مقاوم بیوتیکخانواده از آنتی 3به بیش از %) 2/53(133
%) 75(نسبت به سفتریاکسون  هیدلبرگسالمونال.نداهبود

 67در مطالعه فوق .مقاوم بود%) 8/3(و به سفیتوفور 
نمونه با دو  10نمونه تنها به یک سروتیپ سالمونال، 

سروتیپ سالمونال و یک نمونه با چهار سروتیپ سالمونال 
هاي شناسایی شده ترین سروتیپشایع. نداهآلوده بود

 29هادارسالمونالنمونه،  47آنتریتیدیسسالمونالشامل 
بیوتیکی با استفاده از حساسیت آنتی. ه استنمونه بود

جدایه  11که، ه استنیز نشان دادروش انتشار از دیسک 
نمونه آزمایش شده، داراي حساسیت  103از ) 7/10%(

بیشترین مقاومت . نداهها بودبیوتیکنسبت به تمامی آنتی
، %)5/84(بیوتیکی نسبت به تتراسیکلین آنتی

ه بود) %34(و نالیدیکسیک اسید %) 7/44(استرپتومایسین 
3مقاوت به (مقاومت چندگانه %) 8/39(جدایه  41. است

ند اهداشت) هاي مختلفبیوتیک از خانوادهآنتی 3یا بیش از 
آنتریتیدیسسالمونالو % 3/68هادارسالمونالکه نسبت به 

سالمونالبیشترین الگوي مقاومت در . ه استبود% 9/12
نالیدسکسیک  نسبت به استرپتومایسین، تتراسیکلین و هادار

.ه استاسید مشاهده شد
تحقیقی توسط 2006در سال در شهر هانوي ویتنام 

Luu هاي طور تصادفی از فروشگاهه که ب ه استانجام شد
ها نمونه% 9/48. نددکرآوري نمونه جمع 262مرغ تعداد 

سروتیپ غالب در این بررسی  ؛نداهآلوده به سالمونال بود
.S(سالمونال امک، سالمونال آگونا emek(  سالمونال لندنو

)S. london( این یافته حکایت از آن داشت . ه استبود
هاي کشتاري وجود ی در گوشت مرغئکه آلودگی سالمونال

پایش و سیستم مراقبتی براي سالمونال در  بایدداشته و 
. این شهر به اجرا در آید

 گوشت طیور 268در سه استان شمالی ویتنام از 
از نظر % 9/42نمونه  115که  ه استانجام شد بردارينمونه

سالمونالهاي جدا شده ترین شایع.اندهسالمونال مثبت بود
 سالمونال،آناتوم سالمونالهايدر این بررسی سرووار

به  ،آنتریتیدیسسالمونالو ردینگسالمونال،موریومتیفی
بیشترین . نداهبود% 2/6و %5/7، %1/9، %8/15ترتیب 

، %5/58بیوتیکی نسبت به تتراسیکلین مقاوت آنتی
، %3/47، استرپتومایسین %1/58سولفامیدها 

و نالیدیکسیک % 3/37، کلرآمفینکل%8/39سیلین آمپی
کدام در این تحقیق هیچ. ه استگزارش شد% 8/27اسید 

ند اهت نشان ندادمه سفتازیدیم مقاوها نسبت باز جدایه
)Thai et al. 2012(.

حاضر و سایر  يدر مطالعه ،که مشاهده شدطور همان
هاي مطالعات انجام شده در ایران و کشورهاي دیگر، سویه

بیوتیکی باالیی نشان ت چندگانه آنتیممورد مطالعه مقاو
ها بیوتیکآنتی يرویه و کنترل نشدهمصرف بی. نداهداد

هاي افزایش مقاوت در پزشکی و دامپزشکی از علت
ها بیوتیکاز آنتی ،در پرورش طیور نیز .استبیوتیکی آنتی

ك رشد و هم به عنوان پیشگیري از به عنوان محرّ
د و در صورت بیماري در نشوها استفاده میبیماري

ها قبل بیوتیکآنتی يرویهاستفاده بی ،هاي پرورشیسالن
شود که در هاي مقاوم میبیوگرام باعث ایجاد سویهاز آنتی

هاي مقاوم از دستگاه طیور، این سویههنگام کشتار 
طیور را آلوده  يراحتی الشهگوارش خارج شده و به

مرغ در اکثر مواقع با  يالشه،کنند و در نتیجهمی
هاي این سویه. هاي مقاوم به چند دارو آلوده استسویه
توانند انسان را آلوده مییا از طریق غذاو مستقیماً  ،مقاوم
هاي مقاوم در دستگاه گوارش کلونیزه کترياین با. کنند
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ت را به فلوراي مهاي مقاود و ممکن است ژنونشمی
. آندوژن انسان انتقال دهند

میزان شیوع  که ی نتایج این تحقیق نشان دادطور کلّه ب
هاي کشتاري استان آلودگی عفونت سالمونالئی در مرغ

تمقاوم و استترپایین نسبت به سایر مطالعات ،گیالن

تواند میبیوتیک آنتی 7نسبت به  ،سالمونالهاي جدا شده
ها در مرغداريهابیوتیکرویه آنتیمصرف بی دلیلبه 

نسبت به سفتریاکسون،  ،هاجدایه% 100چنین هم. باشد
سروتیپ و اسیت داشتندجنتامایسین و کلرآمفنیکل حس

.بود آنتریتیدیسسالمونالغالب نیز 

  تشکر و قدردانی
و از الزم براي انجام این تحقیق را فراهم نمودند يآوري دانشگاه گیالن که بودجهاز معاونت محترم پژوهشی و فن

 محترم مرکز تحقیقات کشاورزي ونیز رئیس علوم کشاورزي و  يآوري دانشکدههاي معاون محترم پژوهشی و فنمساعدت
دکتر میراعلمی و بان،مهندس رفیعی، مهندس سایه ،بخشدکتر نیک :جناب آقایان زحماتچنین از منابع طبیعی گیالن و هم

. پورمقدم سپاسگزاریمسرکار خانم حسین

  منابع
 ،گیالنیبازرگانی ؛سحر ،خلیقغفاري ؛مجید ،زارعامین

بررسی شیوع آلودگی  ).1391(منوچهر ،بهناز و امینی
هاي کشتاري استان مرکزي به سالمونالیی در مرغ
تحقیقات علوم  يمجله ،PCRروش سنتی و 

، 1ي، شماره4يآزمایشگاهی دامپزشکی، دوره
.  55يصفحه

بررسی میزان ). 1377(رویا  ،حسین و فیروزي ،ناظرخان
آلودگی سالمونالئی طیور گوشتی ذبح شده در 

پژوهش و . هاي شیراز و تعیین سروتیپ آنهاکشتارگاه
.98-100، صفحات 39يسازندگی، شماره

بررسی حضور انواع ). 1373(محمدرضا  ،اصلسعیدي
. هاي اهوازهاي مرغ کشتارگاهسالمونال در الشه

عمومی دامپزشکی، دانشگاه شهید  يادکتر ينامهپایان
.چمران اهواز

مقایسه میزان شیوع ). 1386(محمدمهدي ،داللسلطان
بندي و هاي قرمز و مرغ بستهآلودگی میکربی گوشت

هاي ها و فروشگاهفروشیبندي در خردهغیر بسته
دانشگاه علوم پزشکی  يمجله. اي جنوب تهرانزنجیره

 يو خدمات بهداشتی، درمانی شهید صدوقی یزد، دوره
.35-43ل، صفحات او يپانزدهم، شماره

). 1388(شبنم ،زادهمهدي و اقبال ،رهنما ؛رضا ،شاپوري
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Abstract
The aim of this study was determining the prevalence rate, serotyping and sensitivity to 

antibiotics of Salmonella isolated from slaughtered broiler chickens of Guilan province. Two 
hundred carcasses were randomly selected out of 20 slaughtered broiler flocks and then 1000
samples were collected from different parts of carcasses (skin, meat, gallbladder, liver and 
intestine). All samples were cultured in different media, and the isolated Salmonella serotypes 
were identified. Sensitivity and resistance of isolated Salmonella were determined to 15
antibiotics. Three flocks (15%) and in 8 cases (0.8%) were positive to the Salmonella. Two 
serotypes were identified, including 6 samples (75%) of Salmonella enteritidis and 2 samples 
(25%) of Salmonella thompson. Salmonella was isolated from 4 samples of liver (50%), 2
samples of skin (25%) and 2 samples of caecum (25%). In this study, no salmonella was 
isolated from poultry meat. The results of sensitivity and resistance of Salmonella to 
antibiotics indicated that, 100% of isolates were resistant to cefazolin, streptomycin, 
kanamycin, tetracycline, nalidixic acid and sulfonamide + trimetoprim. There were three 
resistance patterns among the isolates, 100% of isolates were resistant at least to seven 
antibiotics and 25% were resistant to eight antibiotics from fifteen antibiotics. It is concluded 
that, the prevalence rate of Salmonella infection was lower than to the other studies, the 
dominant serotype was Salmonella entritidis and 100% of isolates were sensitive to 
ceftriaxone, gentamicin and chloramphenicol. 
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