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قلعهنو*2

 -1دانشجوی کارشناسی ارشد باکتری شناسی ،کارمند اداره کل دامپزشکی استان سیستان و بلو،ستان
 -2گروه میکروب شناسی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علو پزشکی زابل ،زابل
دریافت مقاله 2 :اردیبهشت  ،1317بازنگری 4 :خرداد  ،1317پذیرش نهایی 26 :مرداد 1317

چکیده
بیماری سالمونلوز باا گساترش باا ی جهاانی ،یکای از مهامتارین بیماریهاای زئونوتیا
مدفوع تقریبا همه حیواناات از قبیال ساگ ممکان اسات باه عناوان یا

انساان و حیواناات مای باشاد.

منبا باالقوه عفونات ساالمونال در انساان و حتای

دیگر حیوانات باشد .با توجه باه افازایش نگهاداری ساگ در میاان مارد  ،باهویاژه کساانی کاه در منااطق روساتایی زنادگی
م ایکننااد ،خطاار افاازایش انتقااال عفوناات سااالمونال بااه انسااان وجااود دارد .ب اه دلی ال کمبااود اطالعااات مربااو بااه نقااش
سگها به عنوان منبا عفونات ساالمونال در انساان در زابال (جناوب شارقی ایاران) ،ایان مطالعاه باا هاد تعیاین فراوانای
سالمونال در سگهای منطقاه سیساتان و نقاش ن باه عناوان منااب باالقوه عفونات در انساان انجاا شاد .در ایان پاژوهش
نموناهها باا اساتفاده از سااواب رکتاال از  251ساگ روسااتایی فاقاد عالئام باالینی جما وری شاد .نموناهها در محی هااای
عمااومی و اختصاصاای کشاات و بااا اسااتفاده از تسااتهای رایاا

زمایشااگاهی تعیااین هویاات گردیااد .سااپ

تعیااین هوی ات شااده بااا اسااتفاده از روش مولکااولی ) (PCRو پرایمرهااای عمااومی در سااط ،جاان

ایزولااههای

مااورد شناسااایی قاارار

گرفتنااد .تعیااین مقاوماات نتای بیاوتیکی سااالمونالهای جاادا شااده نیاز بااا اسااتفاده از روشهااای اسااتاندارد انجااا شااد .در
ایاان تحقیااق  58ایزولااه سااالمونال از  251نمونااه سااواب رکتااال تعیااین هویاات گردیااد .بیشااترین مقاوماات نساابت بااه
نتااایبیوتی هاااای کوتریموکساااازول ،جنتامایساااین ،تتراسااایکلین و نالیدیکسااای
سااویههای زئونوتیا

اساااید مشااااهده شاااد .جداساااازی

سااالمونال از سااگهای فاقااد عالئاام بااالینی ،نهااا را بااه عنااوان یکای از خطرنااا تاارین عواماال انتشااار

باکتری سالمونال در محی و خطری برای بهداشت عمومی و سالمت حیوانات معرفی میکند.

واژگان کلیدی :جنوب شرقی ایران ،سالمونال ،سگ

* پست الکترونی

نویسنده مسئول مکاتبهzahrarashki@yahoo.co.uk :

رضا میر و همکاران

شاااهریور 1316باااه منظاااور بررسااای مقاومااات نتااای

مقدمه
انتروباکتریاسااه ،یکاای از شااای تاارین باکتریهااای قاباال

ساگ باه ظاااهر ساالم از  15روسااتا در منطقاه سیسااتان

انتقااال از حیوانااات و محصااو ت غااذایی حاصاال از نهااا،

انجا شد .در ایان تحقیاق نموناهها پا

از مقیاد کاردن

به انسان میباشد کاه باه دلیال تناوع مکاازن حیاوانی و

ساااگها باااا اساااتفاده از ساااواب رکتاااال تهیاااه و در

انتقاااال ن از طریاااق مااادفوع بیماریهاااای زئوناااوز را

محی هااای اختصاصاای ماننااد مکااانکی ،زایلااوز لیاازین

ایجاد میکند .باا توجاه باه مقاا دو بیمااری ساالمونلوز

دزوکساایکو ت گااار ،سااالمونال شاایگال گااار و کاارو

در بااین بیماریهااای کااه از طریااق غااذای لااوده بااه

گار ساالمونال در دماای  37درجاه باه مادت  24سااعت

انسااان و سااایر حیوانااات منتقاال مایشااود ،ایان بیماااری

کشاااااات شااااااد .سپ

یکااای از بزرگتااارین ،الشهاااای بهداشااات عماااومی در

بیوشیمیایاای مانند لیاازین دکربوکساایالز هاان دار ،اوره

سراساار دنیااا ماای باشااد ( .)1دا هااای اهلاای ،ااون

گااار ،تکمی ار قناادها ،تعیااین حرکاات و تولی اد سااولفید

گوسااافند کاااه از مهااامتااارین منااااب غاااذایی انساااانی

هیاادروژن ،متیاال رد و وژپروسااکوئر تعااداد  58ایزولااه

ماایباشااند ،از مکااازن اصاالی سااروتیپهای مکتلااف

سالمونال تعیین هویت

سااالمونالهااای زئونااوز بااوده و نقااش بااالقوه و خطرنااا

با استفاده از زمایش های رای

گردید.

تعیین الگيوی مقاوميت منتيی بیيوتیکی :الگاوی

این حیوانات ،باه عناوان حااملین فاقاد عالئام باالینی ،در

مقاومت نتی بیاوتیکی ساالمونالهاای جادا شاده نسابت

بساایاری از گزارشااات بااروز بیماااری سااالمونلوز غااذایی

بااه  12دیس ا

شاارکت پااادتن طااب ،بااا

در انسانها ثابت شده است (.)2

زمااایش انتشااار از دیساا

ساااروتیپهای مکتلاااف بااااکتری ساااالمونال باااا
گسااتردگی بااا ی میزبانااان ،عاماال یکاای از مهاامتاارین

اسااا

نت ایبیوتی ا

بااه روش کرباای -بااائر باار

اصااول  CLSIصاااورت گرفاات .دیسااا های

نتااایبیوتیااا

عباااارت بودناااد از :استرپتومایساااین،

انسااان و حیااوان ماای باشااد (.)3

تااایلوزین ،مپاایساایلین ،جنتامایسااین ،کلرامفنیکاال،

سااگسااانان اهل ای و وحش ای لااوده فاقااد عالئاام بااالینی

کوتریموکسااااااااازول ،نالیدیکساااااااای

اسااااااااید،

ممکااان اسااات تاااا  111روز ساااروتیپهای مکتلاااف

سیپروفلوکساساااین ،انروفلوکساساااین ،سفتریاکساااون،

بیماریهااای مشااتر

سااالمونال را در ماادفوع خااود دف ا کننااد ( .)4بااا توجااه

نئومایسین

و تتراسیکلین.

بااه حضااور تعااداد بااا ی سااگهای خااانگی و ولگاارد در

اسيتخرا  DNAو انجيام  : PCRبارای اساتکرا

روسااتاها و عااد رعایاات بساایاری از نکااات بهداشااتی و

 DNAابتااادا ایزولاااههای ساااالمونال بااار روی محااای

نهااا بااا انسااانها ،سااگهای روسااتایی

مغااذی باارا بااه ماادت  24-18ساااعت در دمااای 37

تمااا

نزدیاا

میتوانند نقش بسایار مهمای در انتقاال ایان بااکتری باه

درجااااه سااااانتیگراد گرماگااااذاری گردیااااد .پاااا

از

روستائیان ایفا کنناد .در ایان مطالعاه باه بررسای میازان

ساااانتریفوژ محلاااول رویااای دور ریکتاااه شاااد و در دو

لاااودگی نموناااه مااادفوع باااه ساااالمونال در ساااگهای

مرحلااه بااا 1 PBSدرصااد شستشااو داده شااد .در مرحلااه

روساااتایی و ولگااارد شهرساااتان زابااال پرداختاااه شاااد.

بعد باه مادت  11دقیقاه در دماای  18درجاه سااتیگراد

همچنین میازان مقاومات نتای بیاوتیکی ساالمونالهاای

جوشااانده شااد و محلااول رویاای حاااوی  DNAژنومی ا

جداشده نیز تعیین گردید.

باارای انجااا  PCRدر دمااای  -21درجااه سااانتیگراد

مواد و روشها
ایااان مطالعاااه در فاصاااله زماااانی فاااروردین تاااا

خیاااره گردیاااد .بااارای انجاااا واکااانش  PCRاز
پرایمرهااای جاادول  1و دسااتگاه ترموسااایکلر اپناادور
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سااااالمونال ،باااااکتری گاااار منفاااای از خااااانواده

بیااوتیکی سااالمونالهای جداشااده باار روی ماادفوع 251

بررسی فراوانی و الگوی مقاومت آنتیبیوتیکی ...

استفاده شد.
جدول  -1پرایمرهای استفاده شده در این مطالعه
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نا پرایمر

توالی

STF-1

’5’- GTGAAATTATCGCCACGTTCGGGCAA -3

STR-1

’5’- TCATCGCACCGTCAAAGGAAC -3
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جهاات انجااا فراینااد  PCRناازیم

اندازه
285

2×Master Mix

ماادت  41ثانیااه و اتصااال پرایمرهااا ( (annealingبااه

 REDاز شاارکت پیشااگا خریااداری شااد .در ایاان

 DNAالگااو در 61درجااه سااانتیگراد بااه ماادت  45ثانی اه

واکاانش  2میکرولیتاار از  DNAالگااو˒  12/5میکرولیتاار

و طوی ال شاادن رشااته الگااو ) (extensionدر 72درجااه

 2×Masterو  1میکرولیتاااار از

ساااانتیگراد باااه مااادت  61ثانیاااه و طویااال شااادن

پرایمرهاااای  Forwardو  21) Reverseپیکوماااول در

نهااایی ) (final extensionبااه ماادت  7دقیقااه در دمااای

میکرولیتاار) بااا یکاادیگر مکلااو و حجاام نهااایی بااا ب

 72درجاه سااانتیگراد انجااا شاد .پا

از انجااا واکاانش

مقطاار دوبااار تقطیاار بااه  25میکرولیتاار رسااانده شااد.

 5میکرولیتاااار از محصااااو ت واکاااانش در ژل گااااارز

برنامه اجرایای سایکلهای  PCRواجاد مراحال زیار باود:

2درصااد بااه ماادت  41دقیقااه تحاات تااگثیر ولتاااژ 75

) (denaturationاولیاااه در  14درجاااه

الکتروفااورز شااد و قطعااات تکایاار شااده بااا اسااتفاده از

از

RED

واسرشاااتگی

Mix

سااانتیگراد بااه ماادت  5دقیقااه و سااپ

 35ساایکل

نشانگر  Ladder 100ارزیابی شد.

تکایاار شااامل واسرشااتگی در  14درجااه سااانتیگراد بااه

شکل -1نمونهای از محصول  PCRقطعه تکثیر شده با اندازه  285جفت باز

رضا میر و همکاران

از مجمااوع  58ایزولااه سااالمونال بااه ترتیااب ،11/37

نتایج
باااین تعاااداد  251نموناااه ماااورد مطالعاااه 58 ،ایزولاااه

جنتامایساااین ،تتراسااایکلین و نالیدیکسااای

اساااید

سالمونال جادا گردیاد کاه حااکی از جداساازی ساالمونال

مقاااو بودنااد .بیشااترین حساساایت نساابت بااه نتاای

از  23/2درصااد سااگهای مااورد مطالعااه بااود .در ایاان

بیوتی هاااااای کلرامفنیکااااال ( ،)13/11تاااااایلوزین

مطالعه تمامی ایزولههای جادا شاده باا انجاا تساتهای

( ،)81/65سفتریاکسااااااون( ،)86/2انروفلوکساسااااااین

میکااروب شناساای ،بااا روش  PCRنیااز تگییااد شاادند

( )82/75و سیپروفلوکساساااین ( )74/13مشااااهده شاااد

(شااکل .)1نتااای حساساایت و مقاوماات نتاایبیااوتیکی

(جاادول  .)2الگااوی مقاوماات نت ای بی اوتیکی درایزولااهها

پا

از انجااا زمونهااای باکتریولوژی ا

ایزولااههای سااالمونال نساابت بااه  12نتاای بیوتیاا

در

متفاوت بود.

جدول 2نشان داده شده است .
جدول :2توزیع فراوانی حساسیت سالمونالهای جدا شده نسبت به  12نوع منتی بیوتیک
نتی بیوتی
مپی سیلین
استرپتومایسین
انروفلوکساسین
تایلوزین
تتراسیکلین
جنتامایسین
سفتریاکسون
سیپروفلوکساسین
کلرامفنیکل
کوتریموکسازول
نالیدیکسی اسید
نئومایسین

حسا

مقاو

نیمه حسا

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

7
12
48
52
8
3
51
43
54
1
17
5

16/12
68/21
75/82
65/81
71/13
17/5
2/86
13/74
11/13
1
31/21
62/8

51
21
8
6
12
13
2
15
4
5
8
38

21/86
48/34
71/13
34/11
68/21
41/22
44/3
86/25
81/6
62/8
71/13
51/65

1
26
2
1
38
42
6
1
1
53
33
15

72/1
82/44
44/3
1
6
41/72
34/11
1
1
37/11
81/56
86/25

بااا تر بااودن می ازان لااودگی بااه سااالمونال در جمعی ات

بحث و نتیجهگیری
نتای این تحقیاق بیاانگر لاودگی حادود  23درصاد

مااورد مطالعااه ،وجااود دارد .جاادا سااازی  23درصااد

سگهای مورد مطالعاه باود .از نجاایی کاه محال اصالی

ایزولااههای سااالمونال از سااگهای فاقااد عالئاام بااالینی

اساتقرار ساالمونال در باادن حیواناات روده اسات ،یکای از

هماننااد مااواردی کااه در ایان مطالعااه دیاده شااد ،بیاانگر

مناساابتاارین نمونااههای بیولااوژیکی جهاات بررساای

لااودگی بااا ی مح ای بااه سااالمونال و همچن این نقااش

لودگی حیواناات باه ساالمونال نموناه مادفوع مایباشاد.

بس ایار مهاام سااگهای روسااتایی در انتشااار سااالمونال در

گفته میشاود دورههاای دفا ساالمونال توسا حیواناات

مناااطق روسااتایی ماایباشااد .در ایاان مطالعااه تمااامی

متناااوب بااوده و جهاات تکم این باار ورد دقی اق لااودگی

ایزولاااههای تعیاااین هویااات شاااده باااا روشهاااای

بااه سااالمونال نیاااز بااه حااداقل  3بااار نمونااهگیااری از

میکااروبشناس ای بااا روش  PCRنی از تگیی اد شااد .نتااای

ماادفوع م ایباشااد ( ،)5لااذا بااا توجااه بااه اینکااه در ای ان

مطالعااات مکتلااف در راسااتای مقایسااه ایاان دو روش

باار نموناه بارداری باود احتماال

متفاوت بوده است .باه عناوان مااال رساتگار و همکااران

مطالعه تنها امکان یا

47
نشریه تازهها در میکروبشناسی دامپزشکی جلد /1شماره /1بهار و تابستان 1931

و  PCRاز

 65/51 ،72/41و  56/81باااااااه کوتریموکساااااااازول،

بررسی فراوانی و الگوی مقاومت آنتیبیوتیکی ...
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در سااااال  2111اختصاصاااایت و حساساااایت دو روش

 1/35درصاااد ساااگها در اسااالوواکی 2/4 ،درصاااد در

نااامبرده را بااا مطالعااه اخیاار تااا حاادودی مشااابه کاار

ایتالی اا و  11درصااد در ترکی اه بااوده اساات ( )12،14کااه

کردنااد ( .)6از طاار دیگاار برخاای از محققااین ،ااون

حاااکی از بااا بااودن می ازان لااودگی سااگها در منطقااه

فاادر و همکاااران در سااال  2111اامن گاازارش توانااایی

سیستان اسات .کاه دلیال ن میتواناد تغذیاه ساگهای

بااه ترتی اب  44و  81درصاادی روشهااای کشاات و PCR

روسااتایی و ولگاارد از مرههااای تلااف شااده در مراکااز

در شناساااایی ساااالمونال در نموناااه ب ،اختصاصااایت و

فروش یا مرغاداریها باشاد .گزارشااتی مبنای بار فصالی

حساس ایت بااا تری را باارای  PCRعنااوان کااردهانااد(.)7

بودن بیمااری در دسات اسات .البتاه جهات اثباات ایان

با توجه باه اینکاه ممکان اسات در صاورت وجاود تعاداد

فر اایه نیاااز بااه بررساای مولکااولی ایزولااهها و مقایسااه

کاام باااکتری سااالمونال در نمونااه ماادفوع احتمااال رشااد

فاکتورهااای ژنتیک ای نهااا بااا یکاادیگر م ایباشااد .ایجاااد

ن در محای کشاات باکتریاایی کاااهش یاباد و از طرفای

مقاوماات نتایبیاوتیکی باااکتریهااا یکای از د یال عااد

بااا توجااه بااه حساساایت بااا ی روشااهای مولکااولی در

پاسااخ مناسااب بااه درمااان بااا نت ایبیوتی هااا و صاار

شناسایی عوامل بیمااریزا حتای باا تعاداد کام ،میتاوان

هزینااههای درمااانی بااا در طااب پزشااکی و همچنااین

علاات احتمااالی بااا تر بااودن سااالمونالهااای شناسااایی

دامپزشااکی م ایباشااد .در ای ان مطالعااه مقاوماات بااا ی

شااده در نمونااه ماادفوع بااه روش  PCRرا نساابت بااه

ایزولاااههای ساااالمونال نسااابت باااه کوتریموکساااازول،

روش کشاات میکروب ای در ای ان تحقی اق تو ای ،داد (.)8

جنتامایساااین ،تتراسااایکلین و نالیدیکسااای

اساااید

مطالعات مشاابه انجاا شاده در ایاران محادود مایباشاد

مشاهده گردید.

و نتااای فراواناای لااودگی بااه سااالمونال در جمعیاات

حساساایت بااا ی سااالمونالهااای جداشااده در ایاان

سااگها در ایااران متفاااوت گاازارش شااده اساات .اولااین

مطالعااه حساساایت بااه نتاایبیوتی هااای کلرامفنیکاال،

مطالعااه صااورت گرفتااه توساا شاایمی و همکاااران در

سیپروفلوکساساااااین ،سفتریاکساااااون ،تاااااایلوزین و

سااال  1355بیااانگر لااودگی  15/8درصاادی سااگهای

انروفلوکساساااین بیانگرکااااربرد مناساااب ایااان داروهاااا

ولگاارد تهااران بااه سااالمونال بااوده اساات ( .)1در مطالعااه

جهاات درمااان عفونتهااای ناش ای از سااالمونالهای جاادا

جاللاای و همکاااران باااکتری سااالمونال از  12/5درصااد

شده ازسگها در ایان تحقیاق مایباشاد .البتاه باا توجاه

ارجاااعی بااه

بااه متفاااوت بااودن الگااوی مقاااومتی ایزولااهها ،همچنااان

درمانگاههااای دامپزشااکی شهرسااتان رشاات جاادا شااد

انجااا نت ای بی اوگرا قباال از درمااان در ارجحی ات م ای

کااه مقااداری کمتاار از نتااای مطالعااه اخیاار بااود (.)11

باشااااد .اطالعااااات مربااااو بااااه الگااااوی مقاوماااات

طااای جدیااادترین مطالعاااه صاااورت گرفتاااه بااار روی

نتااایبیاااوتیکی ساااالمونال در میزباناااان مکتلاااف در

سگهای گلاه منطقاه گرمساار  11/5درصاد ساگها باه

سیسااتان ،محاادود بااه الگااوی مقاوماات نتاایبیااوتیکی

باودن

سااالمونالهای جاادا شااده از پرناادگان گوشااتی پرورش ای

شهرسااتان گرمسااار ،پااائینتاار بااودن شایوع سااالمونال در

و محلااای مااایباشاااد .مقاومااات باااا ی ساااالمونالهای

سااگهای مااورد مطالعااه نساابت بااه مطالعااه اخی ار قاباال

جداشااده نساابت بااه کوتریموکسااازول ،جنتامایسااین و

تو ی ،مایباشاد ( .)11باا توجاه باه اهمیات ساالمونلوز

تتراسایکلین در ایان تحقیاق مشاااهده شااد .شااایان کاار

مطالعااات زیااادی در کشااورهای مکتلااف روی لااودگی

اساات کااه نتاایبیوتیکهااای فااو از پرمصاار تاارین

سااگها بااه سااالمونال صااورت گرفتااه اساات .مطالعااات

داروهااای مااورد اسااتفاده در صاانعت طیااور در ایااران

سایر محققاین حااکی از جداساازی بااکتری ساالمونال از

میباشند و باا توجاه باه معماول نباودن اساتفاده از ایان

سااگهای مبااتال بااه انتریاا

هموراژیاا

سالمونال لوده بودناد .باا توجاه باه گار و خشا

رضا میر و همکاران

1931 بهار و تابستان/1 شماره/1 نشریه تازهها در میکروبشناسی دامپزشکی جلد
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نتاایبی اوتیکی در سااالمونالهااای جداشااده از سااگهای

،نتااایبیوتی هاااا بااارای درماااان ساااگهای روساااتایی

روسااتایی اهمیات بررسای نتای بیاوگرا قباال از تجااویز

ممکاان اساات ایاان نااوع سااالمونالهای مقاااو از طریااق

در درمااان بیماااری داماای و انسااانی را

نتاایبیوتیاا

مصر گوشات پرنادگان باه ایان حیواناات منتقال شاده

 درصاادی سااگهای فاقااد23  لااودگی.شااکار م ایکنااد

 در مطالعااه صااورت گرفتااه باار روی سااگهای.باشااد

عالئم باالینی در ایان مطالعاه کاه حضاور نهاا درناواحی

 همااه سااویههای جاادا شااده بااه،وپااان درگرمسااار،

مسااتقیم و

روسااتایی کااامالع پذیرفتااه مایباشااد و تمااا

، تاااریمتاااوپریم سولفامتوکساااازول،استرپتومایساااین

غیر مستقیم نها باا روساتائیان باا باوده و خطار باالقوه

 بااه.)15( پناایساایلین و اریترومایسااین مقاااو بودنااد

بااااروز سااااالمونلوز را بااااه خصااااوض در کودکااااان و

نظر میرسد کاه الگاوی مقاومات دارویای در هار منطقاه

ساااالکوردگان کاااه دارای سیساااتم ایمنااای اااعیفی

 میازان و تاداو مصار داروهاای نتای،بستگی باه ناوع
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Summary
Salmonellosis is one of the most important cases of zoonotic diseases with global distribution. Rural
dogs may not show clinical signs of Salmonella infection. Faeces of nearly all animal species including
dogs may serve as a potential source of Salmonella infection to humans and even to other animals. Due
to the increase in dog keeping among the people, especially those living within the rural regain in Sistan,
there is an increased risk of transmission of Salmonella infection to humans. The aim of this study is to
determine the carrier status of Salmonella in dogs and their role as potential sources of infection to
humans. In this research, rectal swabs of 250 asymptomatic rural dogs from Zabol rural regains were
cultured in general and specific media, identified by using common laboratory tests, and evaluated by
PCR and general primers at the genus level. Salmonella isolates were tested for antimicrobial susceptibility, by applying standard methods. In this study, 58 isolates of Salmonella were identified from 250
rectal swabs. The highest resistance was to antibiotics co-trimoxazole, gentamycin, tetracycline, and
nalidixic acid. Isolation of Salmonella spp. from asymptomatic dogs makes it a dangerous source of
Salmonella and a threat for human and animal health.
Keywords: Salmonella, dogs, Southeast of Iran
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