
شامره 133، نرشيه د امپزشكی، زمستان 1400

97

 

   

بررسی آلودگی و تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی سالمونالهای 
جداشده از گله های بلدرچین تخمگذار در استان تهران

bb

چكيد ه 

با توجه به رشد رسیع صنعت بلدرچین در کشور و اهمیت  بیامری ساملونال، پایش بیشرت گله های بلدرچین به لحاظ آلودگی به این باکرتی 
رضوری به نظر می رسد. هدف مطالعه بررسی وجود آلودگی به ساملونال و ارزیابی مقاومت آنتی بیوتیکی جدایه ها در 10 گله تخم گذار 
بلدرچین و تخم های تولیدی آنها در استان تهران می باشد. منونه گیری از 10 مزرعه بلدرچین تخم گذار صورت گرفت و از هر گله تعداد 36 

منونه سوآپ کلواک، به  صورت تصادفی اخذ گردید سپس هر شش منونه در یک لوله ی آزمایش
 تجمیع شد. همچنین از هر گله 25 عدد تخم جهت بررسی آلودگی پوسته و محتویات جمع آوری گردید. سپس کلیه منونه ها جهت کشت، 
تائید تشخیص و آزمایش حساسیت آنتی بیوتیکی جدایه ها به آزمایشگاه ارسال شدند. در سه گله از 10 گله مورد بررسی آلودگی به ساملونال 
تائید گردید. از سواپ کلواک 5%، از پوسته تخم 4% و از محتویات تخم بلدرچین 4% ساملونال مثبت شدند. همچنین همه جدایه های مورد 
بررسی نسبت به آنتی بیوتیک های فسفومایسین و لینکواسپکتین کاماًل حساس بودند و بیشرتین مقاومت نیز در کلیستین مشاهده گردید. 
با توجه به آلودگی باالی گله های بلدرچین تخم گذار به ساملونال )30%( در این مطالعه و اهمیت آن به لحاظ بهداشت عمومی پایش بیشرت 

آلودگی گله های بلدرچین به این باکرتی و اجرای مناسب برنامه های امنیت زیستی و بهبود روش های مدیریتی رضوری به نظرمی رسد.
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Due to the rapid growth of the quail industry in the country and the importance of Salmonella infection, further moni-
toring of quail flocks in terms of infection with this bacterium seems necessary. Therefore, the aim of this study was 
to investigate the presence of Salmonella infection and evaluate the antibiotic resistance of the isolates in 10 laying 
quail flocks and their eggs in Tehran province. Sampling was done from 10 laying quail flocks. 36 samples of cloaca 
swaps were randomly taken from each flock, then each six samples were pooled in one test tube. Also, 25 eggs were 
collected from each flock to check contamination of the shell and the contents. Then all the samples were sent to 
the laboratory for culture, confirmation of diagnosis and antibiotic susceptibility testing of the isolates. Salmonella 
infection was confirmed in 3 out of the 10 quail flocks. 5% of cloaca swap samples, 4% of quail eggshell samples 
and 4% of quail egg content samples were positive for Salmonella infection. Also, all isolates were completely sensi-
tive to the antibiotics Fosfomycin and Lincospectin and the highest resistance was observed in Colistin. Considering 
the high contamination of laying quail flocks with salmonella and its importance in terms of public health, further 
monitoring of quail flocks contamination with this bacterium and proper implementation of biosecurity measures and 
improvement of management methods seem necessary.
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مقدمه
امروزه با افزایش رشد جمعیت کشور عالوه برافزایش تقاضا در مرصف 
پروتئین افزایش تقاضا در مرصف پروتئین های متنوع حیوانی نیز ایجاد 
گردیده که این امر عالوه بر گسرتش صنعت ماکیان موجب گسرتش پرورش 
سایر پرندگان مانند بلدرچین، قرقاول، شرتمرغ و کبک گردیده. پرورش 
بلدرچني و توليد صنعتي گوشت و تخم بلدرچني به دالیل ارزش غذایي بسيار 
باالی این محصوالت، طول دوره کوتاه انکوباسیون و پرورش، مقاومت باالی 
پرنده به ویژه در پرورش مرتاکم باعث شده که جایگاه خايص در صنعت 
پرورش طيور کشور پيدا کند و با توجه به تقاضای زیاد و اقتصادی بودن 
توليد آن، پیش بینی می شود در آینده توسعه بيشرتی پيدا كند )14, 19(.

حیوانات  و  انسان  مشرتک  مهم  بیامری های  ازجمله  ساملونلوز  بیامری 
هست. ساملونال توسط سازمان بهداشت جهانی )WHO( و سازمان خواربار 
بیامری  مهم ترین  و  شایع ترین  به عنوان   )FAO( متحد  ملل  کشاورزی  و 
رایج ترین   .)4( است  اعالم  شده   1950 سال  از  حیوان  و  انسان  مشرتک 
غذا  از طریق  آلودگی  است،  دهانی  مدفوعی  ساملونال، مسیر  انتقال  راه 

یا  انسان  مدفوع  با  غیرمستقیم  یا  مستقیم  متاس  اثر  در  یا  آلوده  آب  یا 
به خصوص  حیوانی،  منشأ  با  غذاهای   .)9( می شود  ایجاد  آلوده،  حیوان 
گوشت و تخم ماکیان و محصوالت مرتبط با آن ها از عوامل اصلی انتقال 
و آلودگی های غذایی ساملونال محسوب می شوند )13, 23(. گونه ساملونال 
باکرتی هایی میله ای شکل، گرم منفی و بی هوازی هستند که به خانواده 
به  ساملونال  طبقه بندی،  آخرين  طبق  بر   .)5( دارند  تعلق  انرتوباکرتیاسه 
بونگري طبقه بندی می شود كه  ساملونال  و  انرتيكا  ساملونال  دو گونه مهم 
از  بیش  شامل  که  می گردد  تقسیم  زيرگونه  شش  به  خود  انرتيكا  گونه 
2500 رسورار هست )3, 8(. از رایج ترین رسوتیپ های جداشده ساملونال 
از انسان، ساملونال تیفی موریوم و انرتیتیدیس می باشد که عموماً از طریق 
مرصف فرآورده های آلوده ماکیان، شامل گوشت و تخم به انسان منتقل 
انسان و  بین  این بیامری  لذا به دلیل مشرتک بودن  می شوند )16, 18(. 
حیوانات و اهمیت انتقال این باکرتی به  ویژه از فراورده های ماکیان، و 
نظر  در  این مطالعه  در کشور  بلدرچین  پرورش  دلیل گسرتش رسیع  به 
دارد آلودگی گله های تخم گذار بلدرچین و تخم های تولیدی و مقاومت 
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دارویی ساملونالهای احتاملی جدا شده در استان تهران را بررسی مناید.

مواد و روش ها
جمع آوری منونه ها

مختلف  نقاط  در   )Coturnix japonica( ژاپنی  بلدرچین  گله   10 از 
از  باشند،  نکرده  دریافت  دارو  گذشته  روز   15 در  که  تهران  استان 
سواپ  منونه  و  انتخاب  تصادفی  صورت  به  بلدرچین   36 گله  هر 
حمل  محیط  در  کلواک  سواپ  شش  هر  سپس  شد.  گرفته  کلواک 
گله  هر  از  همچنین  شدند.  منتقل  آزمایشگاه  به  و  تجمیع   F سلنیت 
پالستیکی  کیسه  در  و  جمع آوری  گذاشته  شده  تازه  تخم  عدد   25
شدند. ارسال  آزمایشگاه  به  کلواک  سواپ  منونه های  همراه  اسرتیل 

کشت و جداسازی ساملونال
گردید  اخذ  بلدرچین  تخم   250 و  کلواک  سواپ  منونه   360 مجموع  در 
آزمایشگاه  به  کشت  جهت  کلواک  سواپ  منونه   60 تجمیع  از  پس  که 
ارسال گردید. در آزمایشگاه از 250 عدد تخم بلدرچین 125 عدد جهت 
بررسی  جهت  دیگر  تخم   125 و  ساملونال  به  پوسته  آلودگی  بررسی 
مجموع  در  عدد  پنج  هر  تجمیعی  به صورت  داخلی  محتویات  آلودگی 
25 منونه جهت بررسی آلودگی پوسته و 25 منونه جهت بررسی آلودگی 
پس  شدند.  داده  کشت   F سلنیت  آبگوشت  محیط  داخل  در  محتویات 
تخم  حاوی   F سلنیت  کشت  محیط های  کلیه  دادن  قرار  ساعت   24 از 
بلدرچین و سواپ کلواک در گرمخانه 37 درجه سانتی گراد به محیط های 
کشت انتخابی ساملونال شیگال آگار )SS( و مك كانيك آگار )MAC( انتقال 
داده  شده و در گرم خانه 37 درجه سانتی گراد به مدت 24 ساعت قرار 

افرتاقی  ساملونال در محیط های  داده شدند سپس پرگنه های مشکوک به 
کشت  سانتی گراد  درجه   37 دمای  در  ساعت   24 مدت  به  اوره  و   TSI
جهت   SIM محیط  در  ساملونال،  تشخیص  تأیید  در صورت  و  داده  شده 
.)21( شدند  داده  کشت  باکرتی  بودن  متحرک  غیر  یا  متحرک  تعیین 

تعیین گروه رسمی
مورد  رسمی،  آزمایش  انجام  جهت  ساملونال  مثبت  پرگنه های 
واالن  پلی  آنتی رسم  از  استفاده  با  ابتدا  در  گرفتند.  قرار  استفاده 
در  آگلوتیناسیون  واکنش  طریق  از  ایران(،  افشان،  بهار  )رشکت 
گروه  تعیین  جهت  سپس  و  شد  تائید  ساملونال  وجود  الم،  سطح 
.)22( گردید  استفاده   A، B، C، D آنتی رسم های  ساملونال،از  رسمی 

الگوی مقاومت دارویی
بررسی الگوی مقاومت دارویی در جدایه های تائیدشده ی ساملونال، به روش 
کیفی دیسک دیفیوژن، مطابق با استاندارد Kirby-Bauer جهت آزمودن 
آنتی بیوگرام، در محیط کشت آگار مولر-هینتون، صورت گرفت )2, 11(.

دیسک های آنتی بیوتیک )پادتن طب-ایران( مورداستفاده در این مطالعه 
از:دانوفلوکساسین  و غلظت بالقوه ی آن ها برحسب میکروگرم، عبارتند 
 LS;15/200( لینکواسپکتین ،)ENR;5 µ( انروفلوکساسین ،)DFX;10 µg(
 ،)FF;30 µ( فلورفنیکول   ،)DOX;30 µ( سایکلین  داکسی   ،)µ
 CL;10( کلیستین ،)SXT;23/75+1/25 µ(  سولفامتوکسازول+تری متوپریم
µ(، نئومایسین )N;30 µ( و فسفومایسین )FOS;50 µ(. نتایج با استفاده 
از جدول تفسیر قطر هاله عدم رشد رشکت سازنده )پادتن طب- ایران(، 
به صورت حساس )+3(، نیمه حساس )+2( و مقاوم )+1(، گزارش گردید.

جدول1- نتایج تعیین گروه رسمی گله های مختلف.

گروه سرمیتعداد جدایه هاکشت محتویات تخمکشت پوسته تخمکشت سواپ کلواکشامره گله

1-__

2+++3D

3___

4___

5___

6___

7+__1D

8___

9___

10+__1D
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تحلیل آماری
محتویات  و  پوسته  کلوآک،  منونه های سوآپ  از  داده های حاصل  جدول 
تخم بلدرچین در نرم افزار SPSS نسخه 24 مورد تجزیه و تحلیل آماری 
قرار گرفتند. و جهت اطالع از اختالف بین نتایج کشت منونه های ساملونال 
گردید. استفاده  دو جمله ای  آزمون  از  تخمگذار  بلدرچین  گله   10 میان 

نتایج
کشت و جداسازی ساملونال

میان  در  ساملونال  جدایه های  تشخیص  در   )P>0/05( معناداری  اختالف 
منونه های سوآپ کلوآک، پوسته و محتویات تخم بلدرچین در بین 10 گله 
بلدرچین تخم گذار مشاهده گردید.در سه گله از 10 گله بلدرچین تخم گذار 
مورد بررسی، ساملونال )متحرک( شناسایی گردید و تعداد پنج جدایه به 
دست آمد. سه جدایه مربوط به کشت منونه های تجمیعی سواپ کلواک 
از سه گله مختلف )5% موارد سواپ کلواک(، یک جدایه مربوط به کشت 
جدایه  یک  و  تخم(  پوسته  کشت  موارد   %4( مرغ  تخم  پوسته  تجمیعی 
مربوط به کشت تجمیعی محتویات داخل تخم )4% موارد کشت محتویات 
داخل تخم(که هردوی آن ها از تخم های متفاوت گله شامره دو که یک 
منونه تجمیعی سواپ کلواک آن مثبت گردید جداسازی شدند. )جدول 1(

تعیین گروه رسمی
در آزمایش تعیین گروه رسمی مشاهده شد که متامی جدایه ها جز گروه 

رسمی D بودند. )جدول 1(.

آنتی بیوگرام
در آزمایش آنتی بیوگرام مشخص شد همه جدایه های مورد بررسی نسبت به 
آنتی بیوتیک فسفومایسین و لینکواسپکتین کاماًل حساس هستند و بیشرتین 
مقاومت نیز در کلیستین سولفات دیده شد. همچنین در برخی جدایه ها 
بروز مقاومت به دو الی سه آنتی بیوتیک مشاهده گردید. )جدول 2، 3(

بحث
فراورده های  و  گوشت  مرصف  که  می دهد  نشان  مختلف  مطالعات 

توجه  با  انسان هست.  به  ساملونال  عفونت  انتقال  مهم  منابع  از  ماکیان 
متعاقباً  و  بلدرچین  تخم  و  گوشت  مرصف  جهت  تقاضا  افزایش  به 
پایش  ساملونال  عفونت  اهمیت  و  کشور  در  بلدرچین  پرورش  گسرتش 
حضور آلودگی به ساملونال به پیشگیری از شیوع آن با اتخاذ برنامه های 
مدیریتی و امنیت زیستی مناسب تر می تواند کمک فراوانی مناید )1, 17(. 
تخم گذار  گله های  در  ساملونال  حضور  بررسی  باهدف  که  مطالعه  این 
بلدرچین صورت گرفت در سه گله از 10 گله مورد بررسی )30%( آلودگی 
به ساملونال تشخیص داده شد. این میزان از آلودگی در گله های بلدرچین 
تخم گذار می تواند به لحاظ بهداشت عمومی از اهمیت بسیاری برخوردار 
داخلی  محتویات  برروی   )2002( همکاران  و  تورگای  مطالعه  در  باشد. 
ساملونال )5.69%( را  123 تخم بلدرچین در سوپرمارکت ها هفت جدایه 
شناسایی منودند. تعداد بیشرت جدایه ها در مطالعه تورگای در مقایسه با 
این مطالعه می تواند به دلیل میزان باالتر آلودگی بلدرچین های تخم گذار 
و یا آلودگی در زمان حمل  و نقل و نگهداری آن ها در سوپرمارکت ها به 
دلیل آلودگی های ثانویه و نگهداری نامناسب باشد )20(. در مطالعه مک 
کراو همکاران )2006( بروی سه گله بلدرچین پرورشی هیچ ساملونالیی در 
منونه گیری سواپ کلواک از بلدرچین ها جداسازی نگردید. دلیل عدم آلودگی 
عالوه بر احتامالً رعایت بهرت اصول امنیت زیستی می تواندبه دلیل پرورش 
آن ها در قفس و عدم متاس پرندگان با بسرت و مدفوع دفعی خودشان باشد 
)12(. در مطالعه فریتاس و همکاران )2013( بروی مکونیوم جوجه های 
یک  روزه بلدرچین و محتویات سکومی بلدرچین ها در سنین مختلف تا 
قبل از کشتار توانستند ساملونال را از مکونیوم جوجه های یک  روزه سه 
گله از چهار گله مورد آزمایش و از محتویات سکومی بلدرچین های چهار 
گله مورد بررسی جداسازی و شناسایی منایند که این یافته هامنند مطالعه 
ساملونال  به  بلدرچین  گله های  باالی  آلودگی  نشان دهنده  گرفته  صورت 
می باشد )6(. همچنین در مطالعه جهان و همکاران )2018( بروی سه گله 
بلدرچین گوشتی توسط سواپ کلواک، در هر سه گله ساملونال با میانگین 
شیوع بیش از 13 درصد جداسازی و شناسایی گردید که این مطالعه نیز 
نشان دهنده آلودگی باالی بلدرچین های پرورشی به ساملونال است )10(.  
به  مقاومت  بیشرتین  باکرتیایی  حساسیت  آزمون  نتایج  با  ارتباط  در 
انروفلوکساسین  آنتی بیوتیک های  در  سپس  و  کلیستین  آنتی بیوتیک 

جدول 2-تابلوی حساسیت دارویی پنج جدایه ساملونال به دست آمده از سه گله مثبت.

FOSLSFFCLNENRDFXSXTDOXتعداد جدایهشامره گله و نوع منونه

+2+2+2+2+2+1+3+3+13دو )سواپ کلواک(

+2+22+2+2+2+2+3+13هفت )سواپ کلواک(

+2+1+2+1+2+2+2+3+13ده )سواپ کلواک(

+2+3+1+3+2+1+3+3+13دو )پوسته تخم مرغ(

+2+2+1+1+2+1+2+3+13دو )محتویات تخم مرغ(
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که  است  این  قابل توجه  نکته  گردید.  مشاهده  دانوفلوکساسین  و 
به  تخم  داخلی  محتویات  و  پوسته  از  گرفته شده  جدایه  دو  هر 
که  بودند  مقاوم  دانوفلوکساسین  و  کلیستین  آنتی بیوتیک های 
عمومی  بهداشت  لحاظ  به  تخم ها  این  خوراکی  مرصفی  دلیل  به 
است. برخوردار  بیشرتی  اهمیت  از  آنتی بیوتیکی  مقاومت  این 

در  ساملونال  های  جدایه  بروی   )2017( همکاران  و  فرگالی  مطالعه  در 
جدایه ها  بین  آنتی بیوتیکی  مقاومت  تائیدکننده  نیز  بلدرچین  گله   13
آنتی بیوتیکی  مقاومت  الگوی  در  تفاوت  این  وجود  با  است.  ساملونال 
متفاوت  آنتی بیوتیک های  از  استفاده  دلیل  به  می تواند  مطالعه  این  در 
ساملونال به  به عنوان دیسک و همچنین تفاوت در حساسیت جدایه های 
آنتی بیوتیک ها به دلیل تفاوت در سویه های جداشده و آنتی بیوتیک های 
 .)7( باشد  گرفته  صورت  مطالعه  با  گله ها  در  استفاده  مورد  متداول 
در مطالعه اوموشابا و همکاران )2017( بروی 14 جدایه ساملونال حاصل 
از کشت سواپ کلواک از 400 بلدرچین ژاپنی، مقاومت آنتی بیوتیکی در 
آن ها  از  تعدادی  در  چندگانه  مقاومت  همچنین  و  جدایه ها  از  بسیاری 
مشاهده گردید. این مطالعه نیز مانند مطالعه صورت گرفته عالوه بر تائید 
آنتی بیوتیکی  بلدرچین ها وجود مقاومت  به ساملونال در  آلودگی  حضور 
بویژه مقاومت چندگانه به آنتی بیوتیک های رایج را تائید می مناید )15(. 

نتیجه گیری کلی
نتایج این مطالعه آلودگی باالی گله های بلدرچین تخمگذار اطراف استان 
تهران )30%( را به ساملونال نشان می دهد. این میزان از آلودگی و وجود 
جدایه های  در  ویژه  به  ساملونال  جدایه های  در  آنتی بیوتیکی  مقاومت 
حاصل از پوسته و محتویات تخم خوراکی بلدرچین اهمیت باالی بهداشت 
پایش بیشرت آلودگی گله های  لذا  این موضوع را نشان می دهد.  عمومی 

زیستی  امنیت  برنامه های  مناسب تر  اجرای  و  باکرتی  این  به  بلدرچین 
می گردد. توصیه  اکیداً  بلدرچین  پرورش  مدیریتی  روش های  بهبود  و 

تشکر و قدردانی
امور  انجام  در  که  بزرگمهری فرد  محمدحسن  دکرت  آقای  جناب  از 
سپاسگزاریم. منودند  بسیاری  کمک های  تحقیق  این  آزمایشگاهی 
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