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چکيد ه 

گونه های مختلف ساملونال جزء باکرتی های بیامری زای مهم در حیوانات و انسان می باشند که غالبا گله های طیور را آلوده می منایند. بیشرت 
عفونت های ساملونالیی در انسان در اثر مرصف مواد غذایی آلوده به این باکرتی اتفاق می افتد. هدف از این مطالعه تعیین وضعیت آلودگی 
در  بود.  شده  جدا  ساملونالهای  آنتی بیوتیکی  مقاومت  الگوی  تعیین  و  تعیین رسوتیپ ها  و  خوزستان  استان  مرغداری  چند  در  ساملونالیی 
سال 1392 تعداد 1829 منونه شامل سواب مدفوع، منونه بسرت، پر و پوسته تخم مرغ از یک مزرعه مرغ مادر گوشتی، دو مزرعه مرغ مادر 
تخم گذار و یک کارخانه جوجه کشی جمع آوری شد و بر اساس روش های استاندارد در محیط های غنی کننده و انتخابی ساملونالها کشت داده 
شده و با استفاده از آزمون های بیوشیمیایی تشخیص داده شدند. در این مطالعه تعداد 10 جدایه ساملونال جداسازی گردید و با استفاده از 
آزمايش هاي تعیین نوع رسمی ساملونال رسوتیپ های entritidis )سه مورد(، corvallis )سه مورد(، typhimurium )سه مورد( و ruzizi )یک 
مورد( مورد شناسایی قرار گرفت. پس از انجام آزمایش آنتی بیوگرام با روش استاندارد دیسک دیفیوژن مشخص گردید که 100 % جدایه ها 
نسبت به کلیستین، سفازولین و سفالکسین مقاوم بودند. جدایه ها نسبت به سفتازیدیم، نالیدیکسیک اسید، آمپی سیلین، سیپروفلوکسازین، 
زیادی نشان  ترتاسایکلین مقاومت  کانامایسین، سفتی زوکسیم، جنتامایسین و  اسرتپتومایسین،  نئومایسین،  نیرتوفورانتوئین، آموکسی سیلین، 
دادند. همه جدایه های ساملونال در این تحقیق نسبت به آمیکاسین، انروفلوکسازین، سفرتیاکسون، ایمیپنم، سفکسیم، سفوتاکسیم، افلوکسازین، 

سفپیم، پیپراسیلین، فلورفنیکل، فورازولیدن، کلرامفنیکل و تری متوپریم سولفامتوکسازول دارای حساسیت بودند.
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Different species of Salmonella are important pathogenic bacteria in animals and humans that often infect poultry 
flocks. Most Salmonella infections in humans are caused by eating foods contaminated with this bacterium. The aim 
of this study was to determine the Salmonella infection status of several poultry farms in Khuzestan province and to 
determine the serotypes and antimicrobial resistance pattern of isolated Salmonella. In the year 1392 total of 1829 
samples including stool swabs, litter samples, feathers and eggshells were collected from a broiler mother farm, two 
laying mother hen farms and an incubator and cultured in enriching and selective media and detected using bio-
chemical tests according to standard methods. In this study, 10 Salmonella isolates were isolated including serotypes 
enteritidis (3 cases), corvallis (3 cases), typhimurium (3 cases) and ruzizi (1 case) using Salmonella serum type tests. 
After performing antibiogram test with standard disk diffusion method, it was determined that 100% of the isolates 
were resistant to Colistin, Cefalexin and Cefazolin. Isolates were highly resistant to Ceftazidime, Nalidixic acid, 
Ampicillin, Ciprofloxacin, Nitrofurantoin, Amoxicillin, Neomycin, Streptomycin, Kanamycin, Ceftizoxime, Genta-
micin and Tetracycline. All Salmonella isolates in this study were sensitive to Amikacin, Enrofloxacin, Ceftriaxone, 
Imipenem, Cefixime, Cefotaxime, Ofloxacin, Cefepime, Piperacillin, Florfenicol, Furazolidone, Chloramphenicol 
and Trimethoprim- Sulfamethoxazole.

Key words: Salmonella, poultry flocks, antibiotic resistance, Khuzestan province

مقدمه
بیامری  عامل  و  انرتوباکرتیاسه  خانواده  از  منفی  گرم  باکرتی  ساملونال 
شناسی  میکروب  طبقه بندی های  آخرین  طبق  بر  می باشد.  ساملونلوز 
تنها  که  می باشد   bongori و    enterica گونه  دو  دارای  ساملونال  جنس 
arizonae زیرگونه  شش  دارای  خود  و  است  بیامری زا   enterica  گونه 

در  و  بوده   indica و   diarizonae ،enterica ،salamae ،houtenae  ،
مجموع این زیرگونه ها دارای انواع مختلف رسوتیپ می باشند )6, 9(. 

باکرتی ساملونال یکی از مهم ترین عوامل بیامری زای مشرتک انسان و دام 
نظر  از  ساملونال  جنس  اعضای  دارد.  گسرتش  جهان  رسارس  در  که  است 
مقاومت در برابر عوامل فیزیکی و شیمیایی شاخص هستند و به سختی 

نابود می شوند به طوریکه رسوتیپ Choleraesuis شاخصی برای سنجش 
کیفیت ضدعفونی کننده ها می باشد )11(. عفونت ساملونال در پرندگان به 
دلیل خطری که برای بهداشت انسانی دارد از اهمیت زیادی برخوردار 
است. بیامری های ناشی از رسوتیپ های این باکرتی از لحاظ اقتصادی و 
بهداشت جهانی اهمیت زیادی دارند )7(. ماهیت اندمیک، واگیری باال، 
ارتباط با زنجیره غدایی و خطری که عفونت ساملونال در پرندگان برای 
بهداشت انسانی دارد ساملونال را به یکی از نگرانی های مهم بهداشت و 

سالمت عمومی تبدیل کرده است )17(.
مرصف  دلیل  به  پاتوژن  این  در  آنتی بیوتیکی  مقاومت  پیدایش  عموما 
بی رویه انواع آنتی بیوتیک ها در صنعت پرورش دام و طیور و همچنین 
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به صورت یک معضل جهانی درآمده است.  مراکز درمانی می باشد که 
می شود  محسوب  جدی  خطر  یک  عنوان  به  مشکل  این  حارض  حال  در 
زیرا احتامل انتقال ساملونالهای مقاوم و دیگر باکرتی های بیامری زای قابل 
انتقال بین حیوان و انسان در حال افزایش است )18(. بررسی نتایج به 
دست آمده از آزمایش های تعیین رسوتیپ ساملونالها و تعیین مقاومت 
آنتی بیوتیکی آن ها در مناطق مختلف دنیا نشان می دهد که نوع و شیوع 
رسوتیپ های ساملونال و حساسیت این باکرتیها نسبت به آنتی بیوتیک های 

مورد استفاده در نقاط مختلف دنیا متفاوت است )3, 14(. 
جدا  ساملونالی  رسوتیپ های  عمومی ترین  از  قبلی  تحقیقات  اساس  بر 
شده از طیور می توان به رسوتیپ های entritidis،hadar ،heidelberg و 
typhimurium اشاره منود. مطالعات نشان داده که رشایط جغرافیایی تاثیر 
خاصی در شیوع آلودگی های ساملونالیی ندارد و عفونت های ساملونالیی 
در طیور مناطق مختلف دنیا با رشایط جغرافیایی متفاوت مشاهده شده 
است. رسوتیپ های مختلف ساملونال باعث بیامری هایی از قبیل پولوروم، 
تیفوئید و پاراتیفوئید در طیور می شوند. در طیور ساملونالها به صورت 
در  را  پایداری  عفونت های  معموال  و  می شوند  منتقل  افقی  و  عمودی 

گله های آلوده ایجاد می کنند )2, 15(.
کشت  روش های  کنار  در  ساملونال  شناسایی  برای  مختلفی  روش های 
اجرا  شده  اخذ  منونه  روی  مستقیم  طور  به  که  دارد  وجود  قراردادی 
می گردد. روش های کشت قراردادی برای جستجوی ساملونال معموال چهار 
مرحله دارند: پیش غنی سازی، غنی سازی انتخابی، استفاده از محیط های 
از  همچنین  رسولوژیکی.  و  بیوشیمیایی  روش های  با  تایید  و  انتخابی 
روش های مولکولی مثل PCR نیز برای شناسایی و تایید ساملونال استفاده 

می شود )12, 25(.
گوشت و تخم مرغ طیور به عنوان منابع اصلی انتقال گونه های ساملونال 
به انسان شناخته شده اند به عالوه بسیاری از رسوتیپ های ساملونال قادر 
به ایجاد بیامری های جدی و کشنده در جوجه ها به ویژه در سن جوانی 

می باشند )9, 23(. 
بررسی  و  رسوتیپ ها  تعیین  شناسایی،  جداسازی،  هدف  با  مطالعه  این 
الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی ساملونالهای به دست آمده از چند مرغداری 

در استان خوزستان صورت پذیرفت.

مواد و روش ها
جمع آوری منونه ها و جداسازی ساملونالها

در این مطالعه در سال 1392 مجموعا 1670 منونه مدفوع تازه، 99 منونه 
و  با سنین مختلف  مرغ هایی  از  تخم مرغ  پوسته  و  پر  60 منونه  و  بسرت 
سالن های متعدد یک مزرعه مادر گوشتی، دو مزرعه مرغ مادر تخم گذار 

و یک کارخانه جوجه کشی در دفعات متعدد تهیه شد.
منونه های تهیه شده در دو محیط کشت غنی کننده اختصاصی ساملونالی 
(Merck KGaA, Darmstadt Germany) و محیط عمومی  سلنیت براث 
داده شده و  (Merck KGaA, Darmstadt Germany) کشت  پپتونه  آب 
بعد  براث  از محیط سلنیت  در 37 درجه سانتی گراد گرماگذاری شدند. 
از 12 تا 18 ساعت گرماگذاری برداشت شده و روی محیط کشت مک 
داده  کشت خطی   (Merck KGaA, Darmstadt Germany) آگار  کانکی 
آب  کشت  محیط  از  شد.  گرماگذاری  سانتی گراد  درجه   37 در  و  شده 

محیط  روی  و  شده  برداشت  گرماگذاری  ساعت   24 از  بعد  هم  پپتونه 
کشت مک کانکی آگار کشت خطی داده شده و در 37 درجه سانتی گراد 
گرماگذاری شد. استفاده از دو رسی محیط کشت غنی کننده براث و سپس 
منظور  به  آگار  کانکی  محیط کشت مک  دو رسی  روی  آن ها  از  انتقال 
افزایش احتامل جداساری باکرتی ساملونال از منونه ها بوده است. در مرحله 
ایجاد شده روی محیط های کشت مک  منفی  کلونی های الکتوز  از  بعد 
 Merck) کانکی آگار بر روی محیط کشت های افرتاقی الیزین آیرون آگار
باکرتی ها  توانایی  بررسی  منظور  به   (KGaA, Darmstadt Germany
 Merck KGaA,) آگار  آهن  قندی  سه  الیزین،  آمینه  اسید  هیدرولیز  در 
Darmstadt Germany) به منظور بررسی توانایی باکرتی ها در استفاده از 
قندهای گلوکز، الکتوز و ساکارز و تولید سولفید هیدروژن و تولید گاز از 
 (Merck KGaA, Darmstadt Germany) آگار  گلوکز، سیرتات  هیدرولیز 
به منظور بررسی توانایی باکرتی ها در استفاده از سیرتات به عنوان تنها 
 Merck KGaA,) منبع کربن در محیط کشت، متیل رد ووگس پراسکوئر
Darmstadt Germany) به منظور بررسی توانایی باکرتی ها در تولید اسید 
از تخمیر قندهای موجود در محیط کشت و یا تولید ترکیبات کتونی از 
 (Merck KGaA, Darmstadt Germany) قندها، سولفید اندول موتیلیتی
تولید  کشت،  محیط  در  حرکت  در  باکرتی ها  توانایی  بررسی  منظور  به 
اندول از تجزیه اسید آمینه تریپتوفان و تولید سولفید هیدروژن و اوره 
توانایی  به منظور بررسی   (Merck KGaA, Darmstadt Germany) آگار 
باکرتی ها در استفاده از اوره موجود در محیط کشت، کشت داده شدند. 
جواب های  دارای  که  ساملونال  جدایه های  باال  محیط های  نتایج  روی  از 
سولفید  تولید  منفی،  ساکارز  منفی،  الکتوز  مثبت،  گلوکز  مثبت،  الیزین 
هیدروژن مثبت، توانایی مرصف سیرتات مثبت، متیل رد مثبت، ووگس 
مورد  بودند  منفی  اوره  و  مثبت  منفی، حرکت  اندول  منفی،  پراسکوئر 

شناسایی قرار گرفتند.

تعیین رسوتیپ جدایه های ساملونال
از  استفاده  با  و  وایت   - کوفمن  روش  براساس  ساملونال ها  رسوتیپ 
آنتی رسم های منوواالن مشخص گردید. در این روش ابتدا سوسپانسیون 
غلیظی از باکرتی در رسم فیزیولوژی اسرتیل روی الم تهیه شد سپس یک 
قطره از آنتی رسم منوواالن O به آن اضافه شده و ایجاد آگلوتیناسیون در 
کمرت از دو دقیقه مورد بررسی قرار گرفت. در مرحله بعد منونه فوق با 
آنتی رسم های H )فاز یک و دو( مجاور شده و نتیجه آگلوتیناسیون در کمرت 
از دو دقیقه مشاهده شد. در نهایت بر اساس نتیجه آگلوتیناسیون و به 
کمک جدول کوفمن – وایت رسوتیپ های جدایه ها مورد شناسایی قرار 
 H آنتی رسم  Mast از رشکت O گرفت. آنتی رسم  مورد استفاده منوواالن
فاز یک از رشکت BBL و آنتی رسم H فاز دو از رشکت Microgen تهیه 

شدند.

آزمایش تعیین مقاومت میکروبی
این آزمایش به روش استاندارد کربی بائر )بر مبنای روش دیسک دیفیوژن 
از  استفاده  با  و   CLSI بین املللی  استاندارد  اساس  بر  و  آگار(  روی  بر 
انجام گرفت.  ایران  پادتن طب  آنتی بیوتیکی ساخت رشکت  دیسک های 
نیم  لوله  معادل  باکرتی  تازه  کشت  از  سوسپانسیونی  منظور  این  برای 

جداسازی، شناسایی، تعیین رسوتیپ ها و  ...
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جدول 1- دیسک های آنتی بیوتیک مورد استفاده برای تعیین مقاومت ضد میکروبی.

غلظتعالمت اختصاریآنتی بیوتیکردیف

C30 μgکلرامفنیکل1

FR100 μgفورازولیدن2

PIP100 μgپیپراسیلین3

FEP30 μgسفپیم4

OFX5 μgافلوکسازین5

CTX30 μgسفوتاکسیم6

CFM5 μgسفکسیم7

IPM10 μgایمیپنم8

CRO30 μgسفرتیاکسون9

NFX5 μgانروفلوکسازین10

AN30 μgآمیکاسین11

CN30 μgسفالکسین12

CZ30 μgسفازولین13

CL10 μgکلیستین14

SXTμg 23/75  ، 1/25 μgتری متوپریم سولفامتوکسازول15

FF30 μgفلورفنیکل16

CAZ30 μgسفتازیدیم17

NA30 μgنالیدیکسیک اسید18

AM10 μgآمپی سیلین19

CP5 μgسیپروفلوکسازین20

FM300 μgنیرتوفورانتوئین21

S30 μgاسرتپتومایسین22

AMX25 μgآموکسی سیلین23

N30 μgنئومایسین24

CT30 μgسفتی زوکسیم25

TE30 μgترتاسایکلین26

K30 μgکانامایسین27

CF30 μgسفالوتین28

GM10 μgجنتامایسین29
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جدول 2- میزان حساسیت یا مقاومت 10 جدایه ساملونال نسبت به 29 نوع آنتی بیوتیک.

% مقاوم% نیمه حساس% حساسآنتی بیوتیکردیف

--C(100( کلرامفنیکل1

--FR(100( فورازولیدن2

--PIP(100( پیپراسیلین3

--FEP(100( سفپیم4

--OFX(100( افلوکسازین5

--CTX(100( سفوتاکسیم6

--CFM(100( سفکسیم7

--IPM(100( ایمیپنم8

--CRO(100( سفرتیاکسون9

--NFX(100( انروفلوکسازین10

--AN(100( آمیکاسین11

CN(--100( سفالکسین12

CZ(--100( سفازولین13

CL(--100( کلیستین14

--SXT(100(تری متوپریم سولفامتوکسازول15

--FF(100( فلورفنیکل16

CAZ(60-40( سفتازیدیم17

NA(20-80( نالیدیکسیک اسید18

AM(-4060( آمپی سیلین19

CP(40-60( سیپروفلوکسازین20

FM(105040( نیرتوفورانتوئین21

-S(6040( اسرتپتومایسین22

AMX(206020( آموکسی سیلین23

N(30-70( نئومایسین24

-CT(6040( سفتی زوکسیم25

TE(205030( ترتاسایکلین26

-K(8020( کانامایسین27

CF(-7030( سفالوتین28

GM(80-20( جنتامایسین29
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مک فارلند تهیه گردید، سپس توسط سواب اسرتیل بر روی محیط مولر 
روی  بر  نظر  مورد  آنتی بیوتیک های  دیسک  و  داده  آگار کشت  هینتون 
 c در  گرماگذاری  ساعت   18-24 از  بعد  و  شد  داده  قرار  مذکور  محیط 
35 قطر هاله عدم رشد را با خط کش مخصوص اندازه گرفته و بر اساس 
مقاوم  و  نیمه حساس  میزان حساس،   CLSI بین املللی  استاندارد  جدول 
باکرتی ها نسبت به دیسک های گذاشته شده به دست آورده شد  بودن 

)جدول یک(.

نتایج
در این مطالعه از مجموع 1829 منونه مدفوع، بسرت، پر و پوسته تخم مرغ 
استان خوزستان  نظر چند مرغداری  از سالن های مورد  جمع آوری شده 
پس از کشت و تایید خصوصیات بیوشیمیایی در نهایت 10 جدایه ساملونال 
)حدود 0/6%( به دست آمد. پس از انجام آزمایش تعیین رسوتیپ مشخص 
سه   ،entritidis مورد رسوتیپ  سه  ساملونال  جدایه   10 این  از  که  گردید 
مورد رسوتیپ corvallis، سه مورد رسوتیپ typhimurium و یک مورد 

رسوتیپ  ruzizi بوده است.
ساملونال به دست آمده  آزمایش تعیین مقاومت ضد میکروبی 10 جدایه 
در برابر 29 آنتی بیوتیک رایج انجام شد. در این تحقیق 100% جدایه ها 
جدایه ها  بودند.  مقاوم  سفالکسین  و  سفازولین  کلیستین،  به  نسبت 
نسبت به سفتازیدیم، نالیدیکسیک اسید، آمپی سیلین، سیپروفلوکسازین، 
نیرتوفورانتوئین، آموکسی سیلین، نئومایسین، اسرتپتومایسین، کانامایسین، 
مقاومت  ترتاسایکلین  و  سفالوتین  جنتامایسین،  سفتی زوکسیم، 
به  نسبت  تحقیق  این  در  ساملونال  جدایه های  همه  دادند.  نشان  زیادی 
آمیکاسین، انروفلوکسازین، سفرتیاکسون، ایمیپنم، سفکسیم، سفوتاکسیم، 

جدول 2- میزان حساسیت یا مقاومت 10 جدایه ساملونال نسبت به 29 نوع آنتی بیوتیک.

الگوی مقاومت آنتی بیوتیکیجدایهردیف

CAZ, CL, NA, CZ, CP, CN, CFساملونال انرتیتیدیس1

CAZ, CL, NA, CZ, CP, CN, CFساملونال انرتیتیدیس2

CAZ, CL, NA, CZ, CP ,AMX, CN, CFساملونال انرتیتیدیس3

CAZ, CL, NA, AM, CZ, CP ,AMX, CN,TEساملونال کوروالیس4

CAZ, CL, NA, AM, CZ, CP ,CN, TE, CF, GMساملونال کوروالیس5

CAZ, CL, NA, AM, CZ, CP ,CN, TE, CFساملونال کوروالیس6

CL, AM, CZ, FM, CN, CFساملونال تیفی موریوم7

CL, AM, CZ, FM, CN, CFساملونال تیفی موریوم8

CL, AM, CZ, FM, CN, CFساملونال تیفی موریوم9

CL, NA, CZ, FM, CN, CFساملونال روزیزی10

پیپراسیلین، فلورفنیکل، فورازولیدن، کلرامفنیکل و  افلوکسازین، سفپیم، 
تری متوپریم سولفامتوکسازول حساس بودند )جدول دو(.

چندگانه  مقاومت  دارای  تحقیق  این  در  ساملونال  جدایه های  متام 
آنتی بیوتیکی (Multi Drug Resistance -MDR) نسبت به 29 نوع آنتی 

بیوتیک مورد استفاده بودند )جدول سه(.

بحث
و   entritidis ،corvallis ،typhimurium رسوتیپ  چهار  تحقیق  این  در 
و   entritidis ،corvallis رسوتیپ  سه  فراوانی  و  شدند  شناسایی   ruzizi
typhimurium با یکدیگر برابر بودند. در این مطالعه یک جدایه هم به 

عنوان رسوتیپ ruzizi شناسایی گردید.
از  بسیاری  در  ساملونالیی  غالب  عنوان رسوتیپ  به   entritidis رسوتیپ 
مطالعات از طیور جدا شده است و همچنین این رسوتیپ به عنوان یکی 
است  مطرح  انسان  در  غذایی  بروز مسمومیت های  عوامل  شایعرتین  از 

.)24(
از  تهیه شده  بر روی 1125 منونه  در طی مطالعه خود   )2009( عامدی 
مرغان خانگی در روستاهای شامل، 27 جدایه ساملونال به دست آورد که 
شش مورد از آنها )22/2%( متعلق به رسوتیپ تیفی موریوم و نه مورد 
)33/3 %( متعلق به رسوتیپ entritidis تشخیص داده شد )4(. پوالدگر 
)2010( تعداد 493 منونه مربوط به جوجه های تلف شده از 93 مزرعه 
به  ساملونال  جدایه   92 نهایت  در  و  داد  قرار  بررسی  مورد  را  مرغداری 
 typhimurium فراوانی4/86% و رسوتیپ entritidis دست آورد. رسوتیپ
فراوانی 2/8% از جدایه ها را به خود اختصاص داد )19(. خاکی )2013( در 
طی بررسی خود در اراک تعداد 75 جدایه ساملونال را از طیور به دست 
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آورد که 45/33 % آنها متعلق به رسوتیپ entritidis و 5/33 % متعلق به 
تهیه  تعداد 646 منونه  راد )1387(  بودند )10(.   typhimurium رسوتیپ 
شده از مرکز اصالح و پرورش مرغ بومی در مازندران را مورد بررسی 
که  آورد  دست  به  ساملونال  جدایه  هفت  تعداد  مجموع  در  و  داد  قرار 

همگی به عنوان رسوتیپ entritidis شناسایی گردیدند )20(.
اساس  بر  که  داد  نشان  آنتی بیوتیکی  مقاومت  بررسی  مطالعه  این  در 
نسبت  ساملونال  جدایه های  همه   CLSI بین املللی  استاندارد  جدول 
سفکسیم،  ایمیپنم،  سفرتیاکسون،  انروفلوکسازین،  آمیکاسین،  به 
فورازولیدن،  فلورفنیکل،  پیپراسیلین،  سفپیم،  افلوکسازین،  سفوتاکسیم، 
جدایه ها  بودند.  حساس  سولفامتوکسازول  تری متوپریم  و  کلرامفنیکل 
نسبت به سفتازیدیم، نالیدیکسیک اسید، آمپی سیلین، سیپروفلوکسازین، 
نیرتوفورانتوئین، آموکسی سیلین، نئومایسین، اسرتپتومایسین، کانامایسین،  
دادند.  نشان  زیادی  مقاومت  ترتاسایکلین  و  جنتامایسین  سفتی زوکسیم، 
سفالوتین  و  سفالکسین  سفازولین،  کلیستین،  به  نسبت  جدایه ها   %100
مقاومت  دارای  تحقیق  این  در  ساملونال  جدایه های  متام  بودند.  مقاوم 
که  بودند   (Multi Drug Resistance -MDR) آنتی بیوتیکی  چندگانه 
آنتی بیوتیک  به  مقاومت  ژن های  انتقال  زیاد  شیوع  آن  دلیل  مهم ترین 
از رسوتیپ  آن ها یک سویه  بیشرتین  در  که  میان جدایه ها می باشد  در 
نالیدیکسیک  کلیستین،  سفتازیدیم،  آنتی بیوتیک  نوع   10 به    corvallis
اسید، آمپی سیلین، سفازولین، سیپروفلوکسازین، سفالکسین، ترتاسایکلین، 
سفالوتین و جنتامایسین از مجموع 29 آنتی بیوتیک مورد استفاده مقاومت 
نشان داد و در کمرتین حالت مقاومت چندگانه به شش نوع آنتی بیوتیک 
کلیستین، آمپی سیلین، سفازولین، نیرتوفورانتوئین، سفالکسین، و سفالوتین 

در میان جدایه ها وجود داشت.
در طی بررسی انجام شده توسط ارم )1392( بر روی سویه های ساملونال 
نسبت  جدایه ها   %93/33 قائم شهر،  گوشتی  مرغداری های  از  شده  جدا 
به  نسبت   %70 و  ایمیپنم  به  نسبت  جدایه ها   %93/33 آمیکاسین،  به 
سفرتیاکسون از خود حساسیت نشان دادند در صورتی که 90% جدایه ها 
مقابل  در  جدایه ها   %93/33 سولفامتوکسازول،  تری متوپریم  مقابل  در 
فورازولیدون و 50% در مقابل کلرامفنیکل از خود مقاومت نشان دادند 
از نظر حساسیت به داروهای  )5(. رنجرب )2013( 60 جدایه ساملونال را 
ضد میکروبی مورد آزمایش قرار داد و متامی سویه ها )100%( نسبت به 
 %93/34 و  سولفامتوکسازول  متوپریم  تری  و  سفوتاکسیم  کلرامفنیکل، 
انروفلوکساسین حساسیت نشان دادند )21(. اسدپور  سویه ها نسبت به 
حساسیت  ساملونال  جدایه   روی هشت  بر  خود  بررسی  طی  در   )1392(
جنتامایسین  و  کلرامفینکل  سفرتیاکسون،  به  نسبت  را  سویه ها  متام 
سفازولین،  مقابل  در  جدایه ها  متام  مطالعه  آن  در  البته  داد.  گزارش 
اسرتپتومایسین، کانامایسین، ترتاسایکلین، نالیدیکسیک اسید و تریمتوپریم 

سولفامتوکسازول نیز مقاومت نشان دادند )1(.
قابل  و  مهم  مسئله  یک  آنتی بیوتیک ها  به  نسبت  باکرتی ها  مقاومت 
توجه در سالمت انسان و دام می باشد. در مطالعه ای که توسط مامرب و 
در  آنتی بیوتیکی  مقاومت  که  شد  بود مشخص  گرفته  انجام  همکارانش 
مقاومت  افزایش  باعث  مرغ ها  در  ساملونالها  ویژه  به  انرتوباکرتیاسه ها 
دارویی در عفونت های انسانی می گردد همچنین گزارش شده است که 
شیوع عفونت های انسانی به مقاومت آنتی بیوتیکی ساملونالهای با منشاء 

حیوانی بستگی دارد )13(. افزایش سویه های ساملونالیی دارای مقاومت 
از  استفاده  گسرتدگی  دلیل  به  طیور  در   (MDR) آنتی بیوتیکی  چندگانه 
انواع آنتی بیوتیک ها در مراکز پرورش طیور می باشد چون استفاده مداوم 
آنها دیده شده  از مقاومت در  آنتی بیوتیک های معمولی که مواردی  از 
سویه های  انتخاب  باعث  زمان  مرور  به  طیور  پرورش  صنعت  در  است 
دارای مقاومت آنتی بیوتیکی چندگانه و گسرتش این میکروارگانیسم ها در 

جوامع طیور، دام و انسان می گردد )17، 22(.
از آنجاییکه آنتی بیوتیک ها بهرتین گزینه در درمان عفونت های ساملونالیی 
خانواده  ویژه  به  آنتی بیوتیک ها  به  نسبت  مقاومت  ظهور  می باشند 
شده  زمینه  این  در  نگرانی ها  افزایش  باعث  ساملونالها  در  بتاالکتام ها 
میان رسوتیپ های  در  مقاوم  پیدایش سویه های  دلیل  به همین  و  است 
توجه  مورد  اخیر  سال های  در  طیور  و  دام  جمعیت های  در  ساملونالیی 

زیادی قرار گرفته است )8, 16(.

نتیجه گیری کلی
مطالعات نظارتی و پایش وضعیت سویه های در گردش ساملونال و بررسی 
در  اطالعات  جمع آوری  در  می تواند  آن ها  آنتی بیوتیکی  مقاومت های 
مورد سویه های در گردش ساملونال و انتقال ژن های مقاومت دارویی بین 

منابع انسانی و طیور دارای اهمیت زیادی باشد.

تشکر و قدردانی
و  واکسن  تحقیقات  موسسه  شناسی  میکروب  بخش  محرتم  کارکنان  از 
رسم سازی شعبه کرج و همچنین از کارکنان آزمایشگاه موسسه تحقیقات 
واکسن و رسم سازی شعبه جنوب غرب – اهواز که امکانات انجام این 

پروژه را فراهم منودند قدردانی و سپاسگزاری می شود.
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