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ABSTRACT

Background & objectives: Salmonellosis is an important zoonotic disease in worldwide that
causes food-borne disease, gastroenteritis, enteric fever and bacteremia in humans. The
purpose of this study was to determine the prevalence of salmonella common serotypes in
broiler flocks of Ardabil province and their antibiotics resistance rate to five antibacterial
agents widely used in the Iranian medical field.
Methods: One-hundred and eighty nine samples including 70 liver, 70 heart and 49 intestine
were collected for identification of salmonella. After microbial culture and isolation,
serotyping with O monovalent and H monovalent antisera was performed. The antibiotic
resistance rate of isolates was determined by disc diffusion test.
Results: 7.93% samples were positive to Salmonella spp. The most common serotypes
isolated from positive samples were Salmonella enteritidis (86.6%), Salmonella typhimurium
(6.7%) and Salmonella thompson (6.7%), respectively. The highest isolation of Salmonella
was observed in liver (40.0%), then in intestine (33.4%) and heart (26.6%). In view of
salmonella contamination in different seasons, the highest rate of prevalance was in winter
(p<0.05). All isolates were resistant to tetracycline. The highest resistance was to
cotrimoxazole (53.3%), amoxicillin (33.3%) and ciprofloxacin (13.3%). No salmonella
isolates were resistant to ceftriaxone.
Conclusion: The results of this study show the dominant serotype was Salmonella entritidis
and the high frequency of resistance to the three drugs tetracycline, cotrimoxazole and
amoxicillin widely used in the Iranian medical field. These findings are important for public
health.
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قدمهم
هــاي عفــونیتــرین بیمــاريیکــی از مهمســالمونلوز

مشترك انسان و دام بـا گسـتردگی جهـانی اسـت کـه      
شکالت فراوانی از لحـاظ بهداشـتی و اقتصـادي    مباعث 

توســط ). ایــن بیمــاري  1(شــودمــیدر کشــورها 
شـود  مـی هاي مختلف باکتري سالمونال ایجادسروتیپ

از نظـر بیوشـیمیایی و سـرولوژیک بسـیار متنـوع     کـه  

سالمونالها متعلق به خانواده باکتریاسـه  .)2(باشند می
جملـه  و طیـف وسـیعی از موجـودات زنـده از    هستند

پستانداران، دوزریستان، خزندگان و پرندگان را در بر 
از ایـن  سـروتیپ  2700تاکنون بیش از ). 2گیرند (می

باکتري در نقاط مختلف دنیـا شناسـایی شـده اسـت و     
.)3(اکثر آنها براي انسان و حیوانـات بیمـاریزا هسـتند    

باشـد و از  مـی اي شـکل این باکتري گرم منفی و میلـه 

چکیده
در انسـان سـبب   سراسر جهان اسـت کـه  در انسان و دام مشتركهاي ترین بیماريمهمی ازسالمونلوز یک:زمینه و هدف

آلـودگی بـه   میـزان شود. لذا هدف از این مطالعه بررسی باکتریمی میگاستروآنتریت، تب روده اي و مسمومیت غذایی، 
سالمونال در طیور گوشتی استان اردبیل و تعیین میزان مقاومت دارویی آنها نسبت به پنچ آنتی بیوتیک با هاي شایع سروتیپ

در حوزه پزشکی ایران بود. مصرف رایج 
نمونه روده جمع آوري گردید. پس از کشت و جداسازي 49نمونه قلب و 70نمونه کبد، 70نمونه شامل 189روش کار: 

آنتی بیوتیکی جدایه مقاومتمیزان تحت آزمایش قرار گرفتند.Hو Oهاي منو واالنسرمهاي آن با آنتیجدایه،سالمونال،
شد.مشخصروش انتشار از دیسک ز ها با استفاده ا

هـاي  تـرین سـروتیپ  از نمونه هاي مورد بررسی از نظر آلودگی به سالمونال مثبـت بودنـد. شـایع   درصد93/7یافته ها:
سـالمونال  و %) 7/6سـالمونال تیفـی موریـوم (   ، %)6/86(سـالمونال آنتریتیـدیس  جداشده از کل نمونه هاي مثبت به ترتیـب  

%) 4/33)، سپس در روده (%40، در کبد (به ترتیبهاي سالمونالسروتیپ. بیشترین میزان جداسازي ندبود%) 7/6تامپسون (
در فصول مختلف سال، زمستان نسبت به سایرین بیشترین بودسالمونالمشاهده گردید. از نظر آلودگی با) %6/26و قلب (

)05/0p<.(100درصد، آموکسی سـیلین  3/53کوتریموکسازولومت به درصد جدایه ها به تتراسایکلین مقاوم بودند. مقا
مقاومتی مشاهده نشد. هیچ گونه درصد بود. در برابر سفتریاکسون 3/13و سیپروفلوکساسین درصد3/33

نیـز  جدایـه هـا  مقاومـت میزان داد که سروتیپ غالب سالمونال آنتریتیدیس است ونتایج این بررسی نشان :نتیجه گیري
باشد که از نظر بهداشت عمـومی حـائز   و آموکسی سیلین نسبتا باال میکوتریموکسازولي تتراسایکلین، داروسه نسبت به

.اهمیت فراوانی است
استان اردبیل،هاي گوشتیگلهآنتریتیدیس، مقاومت دارویی، سالمونال کلیدي:هايواژه
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مل مسمومیت غذایی در انسان محسوبمهمترین عوا
ــین گــزارش مســمومیت غــذایی )2،4شــود (مــی . اول

مرتبط با سالمونال توسط کارتنر در آلمان بوده اسـت  
درمهممنابعازآلودهتخم مرغوماکیانگوشت. )5(

شـمار بـه انسـان درسـالمونلوز گیـري همهوانتشار
ــرومــی ســالمونالي اخیــر، هــادر طــی ســال.)2،4(دن

ي هـا ترین سروتیپ سالمونال در گلهشایعآنتریتیدیس 
طیور گزارش شده است که از نظر بهداشت عمـومی  

). 3،4باشـد ( مـی جامعه از اهمیت ویژه اي برخـوردار 
ي بیماري در انسـان بسـته بـه نـوع سـروتیپ      هانشانه

ــان  ــرایط میزب ــالمونال و ش ــیس ــورت  م ــه ص ــد ب توان
ــمســمومیت غــذایی،  ب روده اي گاســتروآنتریت و ت

در افـراد پیـر، خردسـال و دچـار ضـعف      بروز کنـد و  
بـاکتریمی دیـده  سیستم ایمنی، فرم شدید بیمـاري و  

کـه بـدنبال آن پنومـونی و مننژیـت و نهایتـاً     شودمی
گاســتروآنتریت . )2،4(افتــدمــیمــرگ و میــر اتفــاق

ــداول ــانی مت ــع انس ــت ســالمونال در جوام ــرین عفون ت
هـاي سـالمونال بـه ویـژه     در اثر سروتیپباشد کهمی

ایجـاد آنتریتیدیس و سالمونال تیفی موریـوم سالمونال
. امروزه در کشورها مقابله با این بیماري )4گردد (می

بیشتر متکی بر استفاده از ترکیبات ضد باکتریایی است 
در هـا بی رویه آنتی بیوتیکمصرف که بدلیل افزایش 

امـل  مقاومـت ع سطح مزارع طیور و مراکز درمـانی  
این بیماري نسبت به ترکیبات دارویـی افـزایش یافتـه    
است و درمـان آن را بـا مشـکل مواجـه کـرده اسـت       

پیـدایش و  توان گفت میکه). بطوري2،4،6،7،8،9،10(
به نسبت سالمونال) (بویژه هاگسترش مقاومت باکتري

یک معضل جهـانی درآمـده   به صورت هاآنتی بیوتیک
ــت. احتمــال انتقــال و انت   و ســایر ســالمونالشــاراس

هاي مقـاوم از طریـق مصـرف گوشـت طیـور      باکتري
بعنـوان تهدیـد   به جوامع انسانی در حال حاضـر  آلوده
گـردد  مـی تلقـی براي بهداشت عمومی جامعـه جدي

پرنـدگان  سالمونلوز). لذا با توجه به اهمیتی که 2،11(
هدف از این مطالعه بررسی ،در سالمت عمومی دارد

ي شـایع سـالمونال در   هـا بـه سـروتیپ  میزان آلودگی

طیور گوشتی استان اردبیل و ارزیابی میزان مقاومـت  
آنتی بیوتیک با مصـرف  پنچنسبت به هادارویی جدایه

.بودحوزه پزشکی ایرانرایج در 

روش کار
ماه 12این مطالعه به روش توصیفی مقطعی به مدت 

40در استان اردبیل انجـام گرفـت. از   1393طی سال 
گلــه جوجــه گوشــتی در پایــان دوره پــرورش در     

پرنـده انتخـاب و   5تعـداد  تصادفی کشتارگاه به طور
نمونـه  189مورد کالبدگشایی قرار گرفتند. مجموعـاً 

نمونــه 49نمونــه قلــب و 70نمونــه کبــد، 70شــامل 
ــع ــرايروده جم ــه   آوري و ب ــالمونال ب ــازي س جداس

درونهـا نمونـه ابتـدا آزمایشگاه انتقال داده شـدند. 
هايمحیطگرفتند. سپس تمامیقرار Fسلنیت محیط
درجـه  37گرمخانـه درسـاعت 24بـه مـدت  کشت

هــاي محــیطبعــد بــهشــدند.نگهــداريســانتیگراد
منتقـل و  بریلیانت گرین آگـار شیگال آکار و-سالمونال
سـانتیگراد  درجه37گرمخانهدرساعت24به مدت

ــداري و ــینگه ــد. دربررس ــگردیدن ــدص ورت رش
تفریقییا قرمز، آزمایشاتصورتیي به رنگهاپرگنه

حذفاینصورتغیردروشدندمیتکمیلی استفادهو
تلقـی منفـی سـالمونال از نظـر مربوطـه انداموشده

هـاي  ازمحـیط تفریقی). براي آزمایشات3(گردیدمی
SIMو الیـزین آیـرون  سـیترات، سـیمون ، TSI، اوره

آنهابیوشیمیایینتایجیی کههانهنمووگردیداستفاده
).2،4(شدندشناساییعنوان سالمونالبه،بودندمثبت

ــه   ــروتیپ نمونـ ــین سـ ــراي تعیـ ــابـ ــت از هـ ي مثبـ
بـر  Hتاژکی وOي پلی واالن و منو واالنهاسرمآنتی

) بــه (انگلســتانProlabاســاس دســتورالعمل شــرکت 
).1،4(آگلوتیناسیون روي الم استفاده گردید روش 

از روش کیفـی  دارویـی  الگـوي مقاومـت   براي تعیـین  
طبـــق 2بـــه روش کربـــی بـــائر1انتشـــار از دیســـک

دستورالعمل موسسـه اسـتانداردهاي آزمایشـگاهی و    

1 Disc Diffusion
2 Kirby Bauer
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). ایـن  12اسـتفاده گردیـد (  2006سال (CLSI)بالینی 
سـاخت  هاي آنتی بیوتیـک مطالعه با استفاده از دیسک

5اد شرکت پادتن طب ایـران انجـام گرفـت کـه تعـد     
حـوزه  در عامل ضـد میکروبـی بـا مصـرف گسـترده     

(غلظـت بـر حسـب میکروگـرم) شـامل      پزشکی ایران
-(تریمتــوپریمکوتریموکســازول)،30(تتراســایکلین

ــازول) ( ــیلین 23,75/1,25سولفامتوکس ــی س )، آموکس
) 30) و سفتریاکســـون (5)، سیپروفلوکساســـین (10(

مورد بررسی قرار گرفتند.
5تـا  4براي انجـام آزمـایش انتشـار از دیسـک، ابتـدا      

آگار به لوله آزمایش حاوي پرگنه از محیط مک کانکی 
TSB1درجـه  37ساعت در دماي 3دت منتقل و به م
مـک فارلنـد انکوبـه    5/0گراد جهت تهیه کدورت سانتی

ــیون    ــتریل از سوسپانس ــواب اس ــا س ــپس ب ــدند. س ش
مـولر هینتـون  باکتریایی نیم مک فارلنـد روي محـیط   

دقیقـه،  10آگار کشت داده شد. پس از گذشت تقریبا 
مولر هینتـون ی بیوتیکی بر روي محیطي آنتهادیسک

18ت بـه مـد  هـا تلقیح شده قـرار داده شـد و پلیـت   
گراد انگوبه گردیدنـد  درجه سانتی35ساعت در دماي 

له عدم رشد اطراف هاسپس با توجه به میزان).2،13(
هر دیسک و مقایسه با جداول اسـتاندارد مربوطـه در   

CLSIبــه صــورت مقــاوم، نیمــه حســاس و حســاس
بندي شدند. قهطب

آماري و تحلیلتجزیه 
SPSSي بدست آمده با استفاده از نرم افـزار  هاداده

مـورد تجزیـه و تحلیـل قـرار     2و آزمون مربـع کـاي  
در نظر گرفته شد.05/0داري گرفتند. سطح معنی

1 Trypicase Soy Broth
2 Chi-Square

هایافته
مـورد  15نمونه مـورد آزمـایش، در   189مجموع از 

شـد. از  باکتري سالمونالي آنتریکا جداسازي%) 93/7(
سـروتیپ  %) 6/86مـورد ( 13ي مثبـت هـا کل نمونـه 

مربــوط بــه %) 7/6مــورد (1ســالمونال آنتریتیــدیس، 
بـه عنـوان   %) 7/6(مـورد  1سالمونال تیفی موریـوم و  

بیشـترین میـزان   ). 1سالمونال تامپسون بودند (جدول 
6کبد بـا  به ترتیبرا سروتیپ سالمونال 15جداسازي 

4و قلـب بـا   %) 4/33(مـورد 5)، روده با40%(مورد
تالف از نشان دادنـد، هرچنـد ایـن اخـ    %) 6/26مورد (

).1(جدول دار نبود نظر آماري معنی

هاي سالمونالي جدا شده از طیور گوشتی بر . فراوانی سروتیپ1جدول 
اساس نوع نمونه

نوع نمونه
رودهقلبکبدنوع سروتیپ

%)7/26(4%)6/26(4%)4/33(5آنتریتیدیس
--%)7/6(1تیفی موریوم

%)7/6(1--تامپسون
%)4/33(5%)6/26(4%)40(6جمع

بر اساس نتایج حاصل از آزمون آماري مربع کاي بین 
15فصول مختلـف سـال از نظـر میـزان آلـودگی بـه       

). >05/0pدار وجود دارد (جدایه سالمونال اختالف معنی
%) 0/40مـورد ( 6ه بیشترین میزان شیوع بـا  کبطوري

در بهار %) 3/13مورد (2در زمستان و کمترین آن با 
).3مشاهده گردید (جدول 

1393سروتیپ سالمونالي جدا شده از طیور گوشتی استان اردبیل در سال 15فراوانی آلودگی فصلی به .2جدول 

هانمونه
فصول

زمستانپاییزتابستانبهار
45554049اد نمونه مورد آزمایشتعد

%)3/12(6%)5/7(3%)3/7(4%)4/4(2ي اخذ شدههاتعداد موارد مثبت از نمونه
3/137/260/200/40ي مثبتهادرصد موارد مثبت از کل نمونه
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نسـبت  سالمونال جدایه15قاومتحساسیت و ممیزان 
ر جدول دحوزه پزشکیدر مصرفیآنتی بیوتیک 5به 

بـه  هـا درصـد جدایـه  3/93نشان داده شده اسـت. 3
نسـبت  هاحساس بودند. این جدایهسفتریاکسون کامالً

نشـان دادنـد.   ) %100به تتراسایکلین مقاومـت کامـل (  
بـه ترتیـب   هـا میزان مقاومت به سایر آنتـی بیوتیـک  

3/33درصد، آموکسی سیلین 3/53کوتریموکسازول
درصد بود. 3/13درصد و سیپروفلوکساسین 

حوزه پزشکی ایراندر آنتی بیوتیک با مصرف رایج5نسبت به ونالجدایه ي سالم15فراوانی مقاومت .3جدول

تعداد مقاومترکیبات آنتی بیوتیکردیف
(درصد)

تعداد نیمه حساس 
(درصد)

تعداد حساس
(درصد)

00%)100(15تتراسایکلین1
%)7/26(4%)0/20(3%)3/53(8کوتریموکسازول2
%)0/40(6%)7/26(4%)3/33(5سیلینآموکسی3
%)4/73(11%)3/13(2%)3/13(2سیپروفلوکساسین4
%)3/93(14%)7/6(01سفتریاکسون5

بحث
با منشاء غذایی ایجـاد  هاي که در اثر سالمونال،بیماري

شوند گسترش جهانی داشته و یک مشـکل اساسـی   می
حتی است که نه تنها در کشورهاي در حال توسعه بلکه

). ایـن  1در کشورهاي پیشرفته اهمیت زیادي دارنـد ( 
در نتیجه تغییر عادات غـذایی، روش  ها عموماًيبیمار

عرضه کردن مواد غذایی، زمان تولید، ذخیره و توزیع 
گـردد و ضـررهاي فراوانـی بـه     مواد غذایی ایجاد می

جامعـه و صـنعت مـواد غـذایی وارد     سالمت عمـومی  
ــی ــ2،14،15آورد (م ــان). گس ــدد  تردگی میزب ــا، تع ه

ها و وجود حـاملین طبیعـی باعـث شـده کـه      سروتیپ
هاي میکروبی ناشـی  بیماري سالمونلوز از همه بیماري

تر بوده و طیور صنعتی و از مواد غذایی در انسان شایع
تـرین  هـا مهم ي آنهـا خانگی مثل کبـوتر و فـرآورده  

هاي متحرك گروه پارا تیفوئید ومنابع انتقال سروتیپ
ــمومیت  ــاد مس ــند    ایج ــان باش ــذایی در انس ــاي غ ه

ــایی و 1،4،8،11،14،16،17،18،19( ــابراین شناســ ). بنــ
کنتــرل ســالمونال از نظــر بهداشــت عمــومی اهمیــت  
فراوان دارد و به رغـم همـه اقـدامات انجـام شـده و      

عنـوان یـک معضـل    هاي بهداشـتی هنـوز بـه    پیشرفت
ــه حســاب مــی  ــد (جهــانی ب کــه در ). بطــوري2،20آی

ــالمونالیی در  م ــودگی س ــود آل ــین وج ــات محقق طالع
کشورهاي مختلف نشان داده است.

گله طیـور  28نمونه از 1999،2345در ژاپن در سال 
ــزان    ــد و می ــایش ش ــالمونال آزم ــر س ــتی از نظ گوش

). در بلژیک 21درصد گزارش گردید (3/14آلودگی 
نمونه مدفوع کبـوتر،  114از مجموع 2004طی سال 

نمونه) سالمونال تیفی موریوم 26رصد (د8/22میزان 
ــد (  ــازي گردی ــتاري در  336). 11جداس ــه کش 6الش

مـورد  2007کشتارگاه صنعتی شمال اسپانیا طـی سـال   
درصد آنهـا  9/17بررسی قرار گرفتند که سالمونال از 

). در مطالعـه دیگـر در   19نمونه) شناسایی شـد ( 60(
مدفوع ي هادرصد از نمونه11در نیجریه 2010سال 

15). در مطالعه دیگر در 22آلوده به سالمونال بودند (
الشــه کشــتاري از نظــر ســالمونال 2679شــهر برزیــل 

درصد آنها مثبـت مشـاهده   7/20بررسی گردید که 
ــدند ( ــال  20شـــ ــیه در ســـ در 2012). در روســـ

درصـد  32ها میزان آلودگی به سـالمونال  فروشمرغ
، از 2014). در رومـانی در سـال  23گـزارش گردیـد (  

نمونه گوشت متعلق به مرغ و خوك بررسی شد 650
ــالمونال   ــه س ــودگی ب ــزان آل ــد (9/22و می 149درص

300از 2014). طـی سـال   16(نمونه) گزارش گردید
درصد 3/8بوقلمون کشتاري در شمال شرقی لهستان، 

مورد) از نظر آلودگی به سالمونال مثبت بودنـد 25(
درصـدي از 34آلودگی 2015). در مصر در سال 10(

). 6نمونه گوشت مورد بررسی گزارش شد (200
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هاي متفاوتی در خصوص میـزان  در ایران نیز گزارش
آلودگی به سالمونال در منـاطق مختلـف کشـور ارائـه     

از تعـداد  2005شده است. در استان فـارس در سـال   
30درصـد ( 62/15نمونه طیور مورد آزمـایش،  192

). در مطالعـه  15مونال بودنـد ( نمونه) آلـوده بـه سـال   
میزان آلودگی گوشت خام طیور 2008دیگر در سال 

درصـد اعـالم گردیـد    91/17به سالمونال در اصـفهان  
ــه و 93تعــداد ،2010). در اهــواز در ســال 5( 493گل

سـالمونال بررسـی گردیـد کـه میـزان      نمونه از نظـر 
درصـد  66/18درصد و 31آلودگی به آن به ترتیب 

در شهرسـتان  2011). در مطالعه اي در سال 24بود (
درصــد آلــودگی ســالمونالیی 2/7الهیجــان و حومــه 

2011در سـال  کهمطالعه ايدر). 8گزارش گردید (
نمونه اخذ شده از مرغ، شـترمرغ و کبـوتر  520روي

بـه  آلـودگی شـد، میـزان   انجامدر آذربایجان شرقی
در . )7شـد ( ذکـر نمونـه)  45(درصد65/8سالمونال

الشه طیور در کشتارگاه صنعتی 550شهرستان بیرجند 
مورد بررسـی قـرار گرفـت و میـزان     2013در سال 

درصد مشـاهده گردیـد  45/13آلودگی به سالمونال 
میزان آلودگی گوشـت  2013در تالش در سال ).18(

در استان گـیالن  ). 14(درصد بود21مرغ به سالمونال 
ــه 20از 2014در ســال  تی کشــتاري و مــرغ گوشــگل

پوســت، گوشــت، کیســه صــفرا، کبــد و نمونــه (1000
روده) مورد بررسی قرار گرفت، میزان آلـودگی بـه   

). 3درصـد بـود (  8/0درصد و 15سالمونال به ترتیب 
درصــد 10در اردبیــل 2015مطالعــه دیگــر در ســال 

ي گوشت مرغ و احشاي عرصه شده در بازار هانمونه
، تعـداد  2016در سـال  ). 4آلوده به سالمونال بودنـد ( 

ي هـا نمونه مدفوع از سه کشتارگاه طیور اسـتان 585
البرز، مرکزي و فارس از نظر آلودگی سالمونال مورد 

ص یدرصد مثبـت تشـخ  5/25بررسی قرار گرفت که 
مطالعه حاضـر نیـز کـه در طیـور     در).8داده شدند (

صنعتی استان اردبیـل انجـام گرفـت، میـزان آلـودگی      
یع سـالمونال ي شاهار گوشتی به سروتیپي طیوهاگله
ردید. این میـزان آلـودگی از   درصد مشاهده گ93/7

ــ ــزارشراکثـــ ــی  گـــ ــین داخلـــ ــاي محققـــ هـــ
) نیز بیشتر3،25) کمتر و برخی (5،7،14،15،18،24،26(

تواند ناشی از میرسد این تفاوتمیباشد. به نظرمی
شرایط جغرافیایی، وضعیت بهداشـتی مراکـز پـرورش    

ــو ــه و روش طی ــم نمون ــوع و حج ــخیص ر، ن ــاي تش ه
آلودگی باشد. 

بـا  کبـد در استان گیالن،2014مطالعاتی در سال طبق 
را تشـکیل  میزان آلودگی سالمونال بیشترین درصد 50
درصـد و  25و سپس پوست و سکوم به ترتیب با داد
). در 3ي بعدي قـرار داشـتند (  هادرصد در جایگاه25

برز بیشترین میزان جداسـازي  ، در استان ال2015سال 
گـزارش گردیـد و پـس از    %) 6/21سالمونال در کبد (

). در 27بودنـد ( %) 3/8و سنگدان (%) 1/14آن قلب (
در مصر باالترین میزان آلـودگی در کبـد   2012سال 

قـرار داشـت   %) 5/40بود و بعـد از آن قلـب (  %) 48(
يهـا ). در مطالعه حاضر نیز کبد مطـابق بـا یافتـه   23(

ي مـورد  هـا محققین بیشترین آلودگی را میـان انـدام  
آزمایش نشان داد که پـس از آن بـه ترتیـب روده و    

ي بدست آمـده از مطالعـه   هاقلب قرار داشتند. یافته
درصدي کبد در 40حاضر در خصوص میزان آلودگی 

هاي پیشـین  برخی گزارشي مثبت ازهابین کل نمونه
) بیشـتر اسـت.   23،27) کمتر و از برخی نتایج دیگر (3(

تفـاوت  تواند بـه علـت  میرسدمیبه نظراین اختالف 
ي مـورد بررسـی و شـرایط    هـا در نوع و تعداد نمونه

بهداشتی باشد.
) گــزارش کردنــد کــه میــزان 9محمـود و همکــاران ( 

بـیش از  دارمعنـی شیوع سـالمونال در زمسـتان بطـور    
باشد. با توجه به نتایج مطالعه حاضر میزان میتابستان

آلودگی به سالمونال در زمستان نسبت به سایر فصول 
) 9(باشـد کـه ایـن یافتـه بـا نتـایج محققـین       میبیشتر

مطابقت دارد. این موضوع بیانگر آن است که زمستان 
در زیاد شدن میزان آلودگی سالمونالیی تاثیر مستقیم 

دارد. 
ی بیوتیکی سالمونال در کشـور  در خصوص مقاومت آنت

نیز کارهاي متعددي صورت گرفته اسـت. زهرایـی و   
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ــاران  ــه از   ) 15(همک ــد ک ــزارش کردن ــه 30گ نمون
ها جداسازي شد تمامی سالمونالیی که در بررسی آن

در مقابــل ســفالوتین و سیپروفلوکساســین هــاجدایــه
حساس بودند، اما در برابر تتراسایکلین و تریمتـوپریم  

در )1(پیغمبـري ن مقاومت داشتند. مرشـد و  بیشتری
جدایـه سـالمونال   29مطالعه اي که در ایـران بـرروي   

بـه  هادرصد جدایه9/6طیور انجام و نشان دادند که 
کوتریموکسـازول درصد بـه  2/17انروفلوکساسین و 

) همـه  25مقاوم بودنـد. در مطالعـات فـالح دوسـت (    
نسبت به سیپروفلوکساسین حساس بودنـد و  هاجدایه

نسـبت بـه تتراسـایکلین مقاومـت     هـا اما تمامی جدایه
نشان دادند. در مطالعه دیگري از پیغمبري و همکاران 

، باالترین میزان مقاومـت سـالمونالها نسـبت بـه     )17(
ی تتراسایکلین و نالیدیکسیک اسید گزارش شد؛ در حـال 

ــنم   ــه سیپروفلوکساســین، و ایمیپ 100حساســیت 1ک
) بیشـترین  4(همکـاران  درصد نشان دادند. رئیسـی و 

%) و 3/92ر تتراسـایکلین ( دراهامیزان مقاومت جدایه
%) و سـپس  5/11کمترین آن را در آموکسی سـیلین ( 

و مهـر  اکبر.%) نشان دادند7/7در سیپروفلوکساسین (
) بیشترین و کمترین مقاومت را به ترتیب 7(همکاران 

ــایکلین ( ــین (%) 7/29در تتراسـ ) %0و سیپروفلوکساسـ
) بـاالترین  27مشاهده کردند. سوداگري و همکـاران ( 

ــز ــایکلین ( میـ ــت را تتراسـ ــپس ) %81ان مقاومـ و سـ
ــازول ــیت را  و بی%) 2/61(کوتریموکس ــترین حساس ش

و )%100()، سیپروفلوکساســین %100سفتریاکســون (
گـزارش کردنـد. در   %) 6/94سپس آموکسی سیلین (

ي هـا مطالعه کنونی نیز باالترین میزان مقاومت جدایه
ســــالمونال مربــــوط بــــه تتراســــایکلین و ســــپس 

1 Imipenem

و آموکسـی ســیلین بـوده اســت و   کوتریموکسـازول 
باالترین حساسیت آنتـی بیـوتیکی در سفتریاکسـون و    

هاکه این یافتهبعد سیپروفلوکساسین مشاهده گردید
) همخـوانی  1،7،25با نتایج مطالعـات محققـین (  تقریباً
دارد.

نتیجه گیري
درصدي به 93/7نتایج مطالعه حاضر نمایانگر آلودگی 

آنتریتیـدیس  سـروتیپ سالمونال به ویژه شیوع بـاالي  
فراوانـی  اهمیـت  است که از جنبـه بهداشـت عمـومی   

بـاالي مقاومـت  میزان نسبتاًبا توجه به همچنین.دارد
ــوتیکی ــی بی ــهآنت ــبت ب ــه نس ــایکلین، داروس ي تتراس

الزم اســـت و آموکســـی ســـیلینکوتریموکســـازول
هاي مناسـب بـه منظـور اسـتفاده و کنتـرل      استراتژي

ها اجرایـی  ها در سطح مرغداريمصرف آنتی بیوتیک
شود. بـی تردیـد ارتقـاي سـطح مـدیریت بهداشـتی،       

جـا از  رعایت نکات امنیت زیستی به همراه استفاده بـه 
اقــداماتی هـا از جملـه   مقـادیر مناسـب آنتـی بیوتیــک   

ــاهش  ــه در ک ــتند ک ــزانهس ــودگیمی ــاهشوآل ک
مقاومت به ترکیبات ضد میکروبی مؤثر خواهند بود.

تشکر و قدردانی
این مقاله بخشی از طـرح تحقیقـاتی مصـوب دانشـگاه     

باشـد. نویسـنده   مـی 1127محقق اردبیلی بـا شـماره   
مقاله از حوزه معاونت پژوهشی آن دانشگاه بـه دلیـل   

ام این تحقیق کمال تشکر و قـدردانی  مساعدت در انج
را دارد.

References
1-Morshed R, Peighambari SM. Salmonella infections in poultry focks in the vicinity of Tehran.
International Journal of Veterinary Research. 2010; 4: 273-276.
2-Moradi Bidhendi S. A Review of studies on isolation, diagnosis and antimicrobial resistance of
Salmonella in Iran. Veterinary Researches and Biological Products (Pajouhesh and Sazandegi). 2015;
109 (4): 21-30.



1397ویژه نامه بهار ، دوم، شماره نهمسال جله سالمت و بهداشت                 م150

3-Asadpour Y, Mohammadi M, Pourbakhsh SA, Rasa M. Isolation, serotyping and antibiotic
resistance of Salmonella isolated from chicken carcasses in Guilan province. Iranian Veterinary
Journal. 2014; 9(4): 5- 14.
4-Raeisi E, Ghiamirad M. Survey on Prevalence of Salmonella Serogroups and Antibiotics
Susceptibility Pattern in Chicken Meat in Ardabil, Iran. Journal of Ardabil University of Medical
Sciences. 2015; 15(3): 320- 329.
5-Jalali M, Abedi D, pourbakhsh SD. Prevalence of Salmonella spp in raw and cooked foods in
Isfahan Iran. Journal of food safety.2008; 28: 442-452.
6-Abdelghany SM, Sallam KI, Abd-Elkhalek A, Tamura T. Occurrence, genetic characterization and
antimicrobial resistance of salmonella isolated from chicken meat and giblets. Epidemiology and
Infection. 2015; 143 (5): 997-1003.
7-Akbarmehr J. Isolation of Salmonella spp. from poultry (ostrich, pigeon, and chicken) and detection
of their hilA gene by PCR method. African journal of microbiology research. 2010; 4 (24): 2678-2681.
8-Ghaderi R, Moradi Bidhendi S, Khaki P. Occurrence of multidrug-resistant Salmonella enterica
serovar Enteritidis isolates from poultry in Iran. Archives of Razi Institute. 2016: 71 (1):43-49.
9-Mahmud MS, Bari ML, Hossain MA. Prevalence of Salmonella serovars and antimicrobial
resistance profiles in poultry of Savar area, Bangladesh. Foodborne Pathogens and Disease. 2011;
8(10): 8-14.
10-Zdrodowska B, Liedrke K, Radkowski M. Post-harvest Salmonella spp. prevalence in turkey
carcasses in processing plant in the northeast of part of Poland. Polish Journal of Veterinary Sciences.
2014; 17(1):181-3.
11-Pasmans F, Immerseel FV, Hermans K, Heyndrickx M, Collard JM, Ducatelle R, Haesebrouck F.
Assessment of virulence of pigeon isolates of Salmponella enterica subsp. enterica serovar
Typhimurium variant Copenhagen for human. Journal of Clinical Microbiology. 2004; 52(3): 2000 -
2002.
12-Cockerill FR. Clinical and Laboratory Standards Institute methods for dilution antimicrobial
susceptibility tests for bacteria that grow aerobically; approved standard, 7th Edition. CLSI document
M7-A7. pennsylvania: USA; 2006: 9-12.
13-Roy P, Dhillon AS, Lauerman LH, Schaberg DM, Bandli D, Johnson S. Results of Salmonella
isolation from poultry products, poultry, poultry environment, and other characteristics. Avian
Diseases. 2002; 46:17-24.
14-Amirmozaffari N, Rahmani Z, Iesazadeh Kh. Evaluation of the level of contamination with
salmonella spp.in red meat, chicken and domestic and industrial eggs produced in Talesh city and
assessment of their antibiotic resistance pattern, Iran. Qom University of Medical Sciences Journal.
2013; 7(5): 60-65.
15-Zahraei Salehi T, Mahzounieh M, Saeedzadeh A. The isolation of Antibiotic- Resistant Salmonella
from intestine and liver of poultry in Fars province of Iran. International Journal of Poultry Science.
2005; 4(5): 320-322.
16-Mihaiu L, Lapusan A, Tanasuica R, Sobola R, Mihain R, Oniga O, Mihaiu M .First study of
salmonella in meat in Romania. Journal of Infection in Developing Countries. 2014; 8(1):50-8.
17-Peighambari SM, Akbarian R, Morshed R, Yazdani A. Characterization of Salmonella isolates
from poultry sources in Iran. Iranian Journal of Veterinary Medicine. 2013; 7:35-41.
18-Zare Bidaki M, Tehrani Pour A, Dadpour S, Gholizadeh H. Prevalence of Salmonella in poultry
carcasses serotypes in Birjand industrial slaughterhouses. Journal of Birjand University of Medical
Sciences. 2013; 20 (2): 191-197.
19-Capita R, Alonso-Calleja C, Prieto M. Prevalence of Salmonella enterica serovars and genovars
from chicken carcasses in slaughter houses in Spain. Journal of Applied Microbiology. 2007; 103
(5):1366-1375.
20-Mederios MA, Oliveira DC, Rodrigues P, Freitas DR. Prevalence and antimicrobial resistancc of
Salmonella in chicken carcases at retail in 15 Brazillian cities. Revista Panamerican de Salud Publica.
2011; 30 (6): 555-560.



151آیدین عزیزپورسالمونال...میزان شیوع سروتیپ هاي

21-Limawongpranee S, Hayashidani H, Pkatani AT, Ono K, Hirota C, Kaneko K, Ogava M.
Prevalence and persistence of Salmonella in broiler chicken "ocks. Journal of Veterinary Medical
Science. 1999; 61: 255-259.
22-Kasimoglu DA, Ayaz ND, Gencay YE. Serotype identification and antimicrobial resistance
profiles Salmonella SPP. Isolated from chicken carcasses. Tropical Animal Health and Production.
2010; 42 (5): 893-897.
23-Alali WQ, Gaydashov R, Petrova E, Panin A, Tuqarinov Q. Prevalence of salmonella on retail
chicken meat in Russian Federation. Journal of Food Protection. 2012: 75(8):1469-73.
24-Pooladgar AA, Youse JV, Nemati M. Salmonellosis in Ahwaz poultry farms-southwest of Iran.
Journal of Experimental Zoology. 2010; 13: 503-507.
25-Falah Dost M. Salmonella contamination in poultry flocks around Lahijan and determination of
serotypes and antibiotic resistance patherns of Isolates. DVM Thesis Tehran University, Faculty of
Veterinary Medicine. 2011; 38-51.
26-Rahimi E. Prevalence and antimicrobial resistance of Salmonella spp isolated from retail chicken,
turkey and ostrich by-products in Iran. Revue de MédecineVétérinaire. 2012; 163(52): 271-275.
27-Sodagari HR, Mashak Z, Ghadimianazar A. Prevalence and antimicrobial resistance of Salmonella
serotypes isolated from retail chicken meat and giblets in Iran. Journal of Infection in Developing
Countries. 2015: 9(5):463-469.


