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 - 1گروه بیماریهای طیور ،دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
 - 2گروه کشاورزی و دامپزشکی ،بنیاد دانشنامه نگاری ایران ،وزارت علو  ،تحقیقات و فناوری ،تهران ،ایران
 - 3علو درمانگاهی ،دانشکده دامپزشکی دانشگاه زاد اسالمی -واحد گرمسار ،گرمسار ،ایران
دریافت مقاله  18 :اسفند  ،1316بازنگری 14 :خرداد  ،1317پذیرش نهایی 6 :مرداد 1317

چکیده
اسااتفاده از نتیبیوتی هااا در حیواناااتی کااه باارای مصااار انسااانی پاارورش داده میشااوند ساابب ظهااور باکتریهااای
زئونوز مقاو باه نتیبیوتی هاا همچاون ساالمونالهاای مقااو و انتقاال نهاا باه انساان از طریاق زنجیاره غاذایی میشاود.
این مطالعه در استان گلستان باه منظاور بررسای میازان لاودگی ساالمونالیای گلاههای گوشاتی باه عناوان یکای از منااب
مهم غذایی انساان و ارزیاابی میازان مقاومات دارویای جدایاهها انجاا شاده اسات .در تحقیاق کناونی از  52فاار گوشاتی
(مشتمل بر  85ساالن گوشاتی) در سانین مکتلاف نموناهبرداری انجاا شاد و  511نموناه مادفوع تجمیا شاده باهدسات
مااد .نمون اهها بااه منظااور جداسااازی سااالمونال بااه روش اسااتاندارد کشاات داده شاادند .سااپ

بااا کم ا

نت ایساار های

پلاایوا ن و مونااووا ن سااروگرو هاار جدایااه سااالمونال تعیااین شااد و مقاوماات نتیبیااوتیکی جدایااهها بااا روش انتشااار
دیس ا

مااورد ارزیااابی قاارار گرفاات .از مجمااوع  511نمونااه، ،هااارده جدایااه سااالمونال ب اهدساات مااد ( 2/74 %درصااد) و

می ازان ش ایوع سااالمونال باار اسااا
شدند و دو جدایه باه هایچ کادا یا

 85سااالن 16/47 ،درصااد بااود .سااه جدای اه گااروه  Dو  1جدای اه گااروه  Cشناسااایی
از گروههاای سارمی  Aتاا  Dتعلاق نداشاتند .در مجماوع  13الگاوی مقاومات یافات

شااد .صددرصااد جدایااههای مااورد بررساای نساابت بااه دو نتیبیوتیاا
نالیدیکساای

سفیکساایم و سفتریاکسااون حسااا

و در مقاباال

اسااید ،فلومکااوئین ،کلرتتراسااایکلین ،تااایلوزین ،اریترومایسااین و داکسیسااایکلین مقاااو بودنااد .مقاوماات

،ندگانااه در براباار حااداقل ،هااار ترکی اب ااد میکروب ای در تمااامی جدایااههای سااالمونال مشاااهده شااد .بیشااترین میاازان
مقاوم ات در مقاباال ترکیبااات ااد میکروب ای پرمصاار در صاانعت طیااور مشاااهده شااد کااه کااامالع بااا پیشفاارف مصاار
بیرویه داروهای د میکروبی در گلهها و ایجاد باکتریهای بیماریزای مقاو همکوانی دارد.

واژگان کلیدی :استان گلستان ،ایران ،سالمونال ،گله گوشتی ،مقاومت دارویی

* پست الکترونی

نویسنده مسئول مکاتبهmpeigham@ut.ac.ir :

سیدمصطفی پیغمبری و همکاران

سااروگرو سااالمونالهااای جداشااده بااا اسااتفاده از نت ای

مقدمه
گسترش جهاانی عفونتهاای باا منشاگ غاذایی ایجااد

ساار هااای پل ایوا ن و تعیااین الگااوی مقاوماات دارویاای

شاااده باااه وسااایله پاتوژنهاااای مقااااو در مقابااال

این جدایهها انجا پذیرفته است.

نتیبیوتی هاااا یکااای از نگرانیهاااای مهااام در بکاااش

مواد و روشها

WHO

سااالن) اطاارا شهرسااتان گنبااد و گرگااان در اسااتان

مطاارح شااده اساات ( .)1-4سااالمونال بیشااترین عاماال

گلسااتان نمونااهبرداری انجااا شااد .هاار سااالن مرغااداری

عفونتهااای بااا منشااگ غااذایی و سااالمونلوز شااای ترین

به  6ناحیه تقسایم شاده و از هار ناحیاه 11 ،نموناه تاازه

بیمااااری بااااا منشاااگ غااااذایی بعاااد از عفونتهااااای

ماادفوعی برداشااته شااد و نهایتاااع هاار  11نمونااه در هاار

کمپیلوباااکتر اساات ( .)5مااره و فاار وردههااای گوشااتی

سااالن بااا هاام مکلااو شااد .در مجمااوع  5111نمونااه

بزر ترین منااب ساالمونلوز در اکاار کشاورهاای جهاان

تازه مدفوعی باه دسات ماد کاه در  511نموناه مکلاو

میباشاند .گوشات ماره ممکان اسات در کشاتارگااه باا

شااده مااورد بررساای قاارار گرفاات .جزئیااات مربااو بااه

محتویاااات رودهای لاااوده شاااود و خیاااره نامناساااب و

نمونهبرداری در جادول  1باه تفصایل ماده اسات .پا

پکاات ناااقه ن موجااب بقااا و حتاای تکایاار باااکتری

از جمااا وری نموناااههای تاااازه مااادفوعی و مکلاااو

یکاای از مشااکالت بهداشااتی بازپدیااد از طاار

گردد ( .)6در دو دهاه اخیار ظهاور ساالمونالهاای مقااو

نمااودن هاار  11نمونااه ی ا

سااالن ،تمااامی نمونااهها بااه

نیاااز مشاااکالت را دو،نااادان کااارده اسااات .اساااتفاده

ی

بیوقفااه و بیبرنامااه از نتیبیوتی هااا در جیااره غااذایی

وپ

از  18ساعت بااکتریهاا باه محای هاای انتکاابی

دا و طیااور باعااا شااکلگیری باکتریهااای مقاااو شااده

مااا

کاااانکی و ساااالمونال -شااایگال منتقااال شااادند.

که از طریق ،رخه غذایی باه انساان نیاز انتقاال یافتاه و

کلن ایهااای مشااکو

محای غنایساازی یعنای سالنیت  Fا اافه شادند

بااه سااالمونال بااه مح ای

Triple

فر ینااد درمااانی را در انسااان بااا اخااتالل مواجااه کردهانااد

) Sugar Iron (TSIو اوره باارده شاادند .جدایااهها در

( .)8 ،7بناااابراین برناماااهریزی بااارای کااااهش لاااودگی

محی هااای بیوشاایمیایی مکتلااف شااامل محی هااای

ساالمونالیای در ساط ،گلاههای طیاور باهویاژه گلاههای

نیتاارات ،ب پیتونااه  MR-VPو ساایترات کشاات داده

گوشتی باه عناوان منبا غاذایی انساان بایاد در دساتور

شاادند و از لحااا تکمی ار قناادهای ترهااالوز ،دولس ایتول

کااار سااازمانهای مربوطااه قاارار گیاارد و ایاان اماار باادون

و مااانیتول نیااز مااورد بررساای قاارار گرفتنااد .جدایااهها

گاااهی از و ااعیت کنااونی شاایوع سااالمونال در گلااههای

پ

از تگیید به عناوان ساالمونال در ایان محی هاا بارای

طیااور امکانپااذیر نکواهااد بااود .در کشااورهای درحااال

تعیااین گااروه ساارمی مادهسااازی شاادند ( .)13کلیااه

توسااعه ارزیااابی شاایوع سااالمونال بااه دلیاال فقاادان

محی هااای مااورد اسااتفاده از شاارکت  Merckلمااان

سیسااتم دقیااق پااایش دشااوار اساات ( .)12 ،1بنااابراین،

تهیه شدند

انجااا تحقیقااات اپیاادمیولوژی

وساای باارای گاازارش

.

بااارای تعیاااین گاااروه سااارمی از روش اساااتاندارد

شاایوع سااالمونال در کشااور و تفریااق سااروتیپهای ن

گلوتیناسایون روی

در منااطق جغرافیااایی مکتلاف امااری اروری اساات .بااا

اسااتفاده شااد .باارای ایاان منظااور از نتاایساار های

توجاااه باااه اهمیااات مو اااوع ،مطالعاااهای باااا هاااد

پلایوا ن ) O (A-Dشارکت بهارافشاان (تهاران ،ایاران)

جداساااازی ساااالمونال از  52گلاااه طیاااور گوشاااتی

اسااتفاده شااد .جهاات تعیااین گااروه از کشاات  24ساااعته

شهرسااتان گرگااان و گنبااد در اسااتان گلسااتان و تعیااین

و خاااله باااکتری در روی مح ای  ،TSIش ایرابه غلیظ ای

جهات تشاکیه پادگنهاای

O
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سااالمت و بهداشاات عمااومی جامعااه اساات و بااه عنااوان

از  52مرغاااداری گوشاااتی (در مجماااوع دارای 85
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تهیااه کاارده و پاا
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تمیاز

از کنتاارل اتواگلوتیناساایون ،یاا

پااا

از کشااات و زمایشاااات بیوشااایمیایی 511

نمونااه ماادفوع تااازه و تجمیاا شااده از  52گلااه مااره
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قطااره از نتاایساار های موجااود را روی ن قاارار داده و

گوشاااتی دو شهرساااتان گرگاااان و گنباااد در سااانین

بااا هاام مکلااو گردیااد .نتیجااه در براباار ،ااراه و در

مکتلااف  14جدایااه سااالمونال بااهدساات مااد (2/74

زمینااه سایاه قرائاات شااد .در صااورتی کااه گلوتیناسایون

درصد) که ساه جدایاه ن مرباو باه یا

گلاه بودهاناد.

در کمتاار از  2دقیقااه مشاااهده شااود واکاانش ماباات

در مطالعااه حا اار  23درصااد گلااههای گوشااتی (12

تلقی میگردد (.)13

گلاااه از  52گلاااه) و  16/47درصاااد از ساااالنها (14

باارای تعیااین الگااوی مقاوماات داروئاای جدایااههای
ساالمونال باهدسات مااده از طیاور گوشاتی ،روش کیفای
دیساا

دیفوزیااون بااه روش اسااتاندارد

Kirby-Bauer

)(14اسااتفاده شااد کااه قاابالع بااهطااور کاماال بااه ن
پرداختاه شاده اسات ( .)17اساا

سااالن از  85ساااالن) لاااوده گاازارش شااادهاند .نتاااای
تعیااین گااروه ساارمی در جاادول  1مااده اساات (جاادول
.)1
براساا

ایاان نتاای  1جدایااه در گاروه ساارمی  Cو

ایان روش باه انتشاار

 3جدایاه در گاروه سارمی  Dقارار داشاتند و دو جدایاه

گااردار و ممانعات از رشاد

باه هیچکاادا از گروههااا ) (A-Dتعلااق نداشااتند .الگااوی

در محوطااااه حرکاااات و انتشااااار

مقاوماات  14جدایااه بساایار متنااوع بااوده و بااه جااز دو

اسااتوار اساات .مح ای کشاات انتکااابی در

جدایااه کااه الگااوی یکسااان داشااتند بقیااه جدایااهها

ایان روش مااولر -هینتااون ) (Merck, Germanyاساات

الگوهااای مقاوماات متفاااوتی از هاام را نشااان دادنااد .در

که رشد پرگناههاا را باه صاورت انفارادی و در کناار هام

مجمااوع  13الگااوی مقاوماات شناسااایی شااد کااه در

به طاور ر اایتبکشای فاراهم مایکناد .بیسات و ،هاار

جدول  2نشان داده شدهاند.

بار روی محای

نتیبیوتی

باااااکتری حسااااا
نت ایبیوتی ا

ااد میکروباای ایاان مطالعااه از شاارکت پااادتن

هماااه جدایاااههای ماااورد بررسااای نسااابت باااه دو

دیساا

طااب تهیااه شاادند و مااورد اسااتفاده قاارار گرفتنااد کااه

نتیبیوتیااا

سفیکسااایم و سفتریاکساااون حساسااایت

غلظاات نهااا باار حسااب میکروگاار عبااارت بودنااد از

کامااال نشاااان دادناااد .در مرتباااه بعااادی باااا ترین

 :مپااااااای سااااااایلین ( ،)11کلرامفنیکااااااال (،)31

حساسااایت دارویااای از نز سااافتازیدیم ،جنتامایساااین،

انروفلوکساساااین ( ،)5فورازولیااادون ( ،)111فلومکاااوئین

فلورفنیکاااااال ،کلر مفنیکاااااال ،نورفلوکساسااااااین و

( ،)31جنتامایساااین ( ،)11لینکواساااپکتین (،)15/211

لووفلوکساسااین بااود .مقاوماات جدایااههای سااالمونال در

اسااااااید ( ،)31نئومایسااااااین (،)31

اسااااااید ،فلومکااااااوئین،

نالیدیکساااااای

مقاباااااال نالیدیکساااااای

نورفلوکساساااااااااین ( ،)11تتراساااااااااایکلین (،)31

کلرتتراسااااااایکلین ،تااااااایلوزین ،اریترومایسااااااین و

استرپتومایسااااین ( ،)11سولفامتوکسااااازول  +تااااری

داکسیسااایکلین  111درصااد بااوده اساات .پاا

از ایاان

متاااااوپریم ( ،)23/75 + 1/25دانوفلوکساساااااین (،)11

ترکیبااات ااد میکروباای بیشااترین مقاوماات در مقاباال

سفیکساااایم ( ،)5سفتریاکسااااون ( ،)31ساااافتازیدیم

تتراساااااایکلین ،فورازولیااااادون ،لینکواسااااااپکتین و

( ،)31لووفلوکساساااااااین ( ،)5کانامایساااااااین (،)31

استرپتومایسین ثبت شد.

فلورفنیکااااااااال ( ،)31کلرتتراساااااااااایکلین (،)31

مقاومااات همزماااان نسااابت باااه ،نااادین ترکیاااب

داکسیسااااااااااایکلین ( ،)31تااااااااااایلوزین ( )31و

ااادمیکروبی در جااادول  4نشاااان داده شاااده اسااات.

اریترومایسین (.)15

تمامی جدایاههای ساالمونال در برابار ،هاار ترکیاب اد

نتایج

میکروباای بااهصااورت همزمااان مقاااو بودنااد .مقاوماات

سیدمصطفی پیغمبری و همکاران

ترکیب د میکروبی مشاهده

،ندگانااه حااداقل در براباار سااه و حااداکار در مقاباال 12

شد.

جدول  -1مشخصاد جدایههای سالمونال
1
2
3
4
5
6
7
8
1
11
11
12
13
14

گرگان
گرگان
گرگان
گرگان
گرگان
گرگان
گنبد
گنبد
گنبد
گنبد
گنبد
گنبد
گنبد
گنبد

34
48
21
11
11
11
46
42
22
42
27
45
35
22

1
2
11
18
18
18
1
11
13
15
16
24
26
31

C
C
C
C
C
C
*N
C
C
D
D
N
C
D

جدول  -2الگوهای مقاومت در بین  14سالمونالی جداشده از شهرهای گرگان و گنبد
ردیف

تعداد جدایه

شهر جداسازی

الگوی مقاومت

1
2
3
4
5
6
7
8
1
11
11
12
13

1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1

گرگان
گرگان
گرگان
گرگان
گرگان
گرگان
گنبد
گنبد
گنبد
گنبد
گنبد
گنبد
گنبد

TE, NA, FR, LP, E, D, FF, S, C, TY, CTE
TE, NA, FR, LP, E, D, S, C, ENF, TY, CTE
TE, NA, FR, LP, E, D, FF, C, TY, CTE
TE, NA, FR, LP, E, D, FF, S, TY, CTE
TE, NA, FR, LP, E, D, S, AM, TY, CTE
TE, NA, FR, LP, E, D, S, TY, CTE
TE, NA, FR, LP, N, S, FM, AM, ENF, SXT, K, CAZ
TE, NA, FR, LP, N, S, FM, AM, ENF, SXT, K
TE, NA, LP, S, FM, NOR, GM, AM, ENF, LOM, DFX
TE, NA, FR, FM, AM, ENF
NA, FR, FM, AM
NA, FR, LP, FM, AM, ENF
TE, NA, FR, LP, S, NOR, FM, AM, ENF, LOM, SXT, DFX

AM =Ampicilin, C=Chloramphenicol, CAZ=Ceftazidime, D=Doxycycline, DFX=Danofloxacin,
=ENF
Enrofloxacin,
=E
Erythromycin,
FM=Flumequine,
FR=Furazolidone,
FF=Flofenicol,
GM=Gentamycin,
K=Kanamaycin,
LOM=Levofloxacin,
LP=Linco-spectin,
NA=Nalidixic
Acid,
=N=Neomycin NOR=Norfloxacin, S=Streptomycin, SXT= Sulfamethoxazol + Trimethoprim, CTE
Chlortetracycline, TE=Tetracycline, TY=Tylosine

بحث و نتیجهگیری

متعاادد میزبااانی ،بیماااریهااایی بااا نشااانههااا و عااوارف

بیماااریهااای ناشاای از سااالمونالها در سراساار دنیااا و

متعدد ایجاد مایکنناد .بااکتری از راه مادفوع دفا شاده

در اکااار گونااههااای حیااوانی مشاااهده میشااود .ایاان

و باعااا لااودگی ب ،غااذا و محاای ماایگااردد .انسااان و

بااااکتری در دساااتگاه گاااوارش مهااارهداران اعااام از

حیوانات در بیشتر موارد در اثار مصار ایان گوناه ماواد

پساااتانداران ،پرنااادگان ،خزنااادگان و ماهیاااان سااایطره

لااوده باااکتری را وارد دسااتگاه گااوارش خااود کاارده و در

پیاادا کاارده و بسااته بااه سااروتیپ ،شاارای و عواماال

نتیجااه ایاان گااردش دهااانی -ماادفوعی تااداو پیاادا
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شماره جدایه

شهر جداسازی

سن گله گوشتی (روز)

شماره گله

سروگرو

سالمونلوز در گلههای طیور گوشتی استان گلستان ...

74

ماایکنااد .یکاای از مهمتاارین دغدغااههای ماارتب بااا

عماااومی دارای اهمیااات ویاااژهای اسااات ،از ایااان رو

ساااالمونال بحاااا زوئوناااوز و انتقاااال ن از گوشااات و

تشااکیه فراواناای عفوناات سااالمونال در گلااههااای طیااور

فر وردههااای حیااوانی بااه انسااان اساات .گوشاات مااره

صااانعتی باااه منظاااور باااهکارگیری اقااادامات کنترلااای

لااوده بااه سااالمونال اصاالیترین منباا انتقااال لااودگی

صحی ،در سط ،کشور امری روری است (.)15

سااالمونالیی بااه انسااان اساات کااه از جنبااه بهداشاات
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جدول -3میزان حساسیت و مقاومت دارویی جدایههای سالمونال و درصد منها

ردیف

1
2
3
4
5
6
7
8
1
11
11
12
13
14
15
16
17
18
11
21
21
22
23
24

نا شهر مورداستفاده

نا نتیبیوتی

گرگان

گنبد

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

مپیسیلین
کلرامفنیکل
سفیکسیم
سفتیریاکسون
فلورفنیکل
فورازولیدون
جنتامایسین
لینکواسپکتین
نئومایسین
نالیدیکسی اسید
انروفلوکساسین
استرپتومایسین
تتراسایکلین
سفتازیدیم
دانوفلوکساسین
فلومکوئین
کانامایسین
لووفلوکساسین
نورفلوکساسین
سولفامتوکسازول+تریمتوپریم
کلرتتراسایکلین
تایلوزین
اریترومایسین
داکسیسایکلین

√
√
√
√

تعداد جدایههای حسا و نیمه حسا
به کل جدایههای تست شده
14/5
14/11
14/14
14/14
14/11
14/1
14/12
14/2
14/11
14/1
14/7
14/4
14/1
8/7
8/6
8/1
8/5
8/6
8/6
8/4
6/1
6/1
6/1
6/1

درصد

تعداد جدایههای مقاو به کل
جدایههای تست شده

درصد

72/35
58/78
111
111
58/78
15/7
72/85
28/14
43/71
1
51
57/28
15/7
5/87
75
1
5/62
75
75
51
1
1
1
1

14/1
14/3
14/1
14/1
14/3
14/13
14/2
14/12
14/4
14/14
14/7
14/11
14/13
8/1
8/2
8/8
8/3
8/2
8/2
8/4
6/6
6/6
6/6
6/6

28/64
42/21
1
1
42/21
85/12
28/14
72/85
57/28
111
51
42/71
85/12
5/12
25
111
5/37
25
25
51
111
111
111
111

جدول  -4الگوی مقاومت چندگانه در بین 14سالمونالی جداشده از شهرهای گرگان و گنبد
تعداد ترکیبات نتیباکتریال

تعداد جدایههای مقاو

درصد جدایههای مقاو

≥4
>5
>6
>7
>8
>1
>11
>11
>12

14
13
11
11
11
11
7
2
1

111
85/12
57/78
57/78
57/78
42/71
51
28/14
1

سیدمصطفی پیغمبری و همکاران

اسااتان گلسااتان

سااالمونالیی گلااههای گوشااتی ماال از مجمااوع 226

طراحاای و اجاارا شااده اساات .بااه ایاان ترتیااب کااه از 52

نمونااه  62جدایااه سااالمونال بااهدساات ورد کااه معااادل

مرغااااداری گوشااااتی (دارای  85سااااالن) اطاااارا

 27/43درصااااد لااااودگی اساااات ( .)21در مطالعااااات

شهرسااتان گرگااان و گنبااد  5111نمونااه تااازه ماادفوعی

تابااای در سااال  12همگ ای جدای اهها متعلااق بااه گااروه

جماا وری شااد کااه  511نمونااه تجمیاا شااده مااورد

سااارمی  Dبودناااد ( .)16ار در هماااین ساااال 13/33

از کشااات و

درصاااد ساااالمونالی گاااروه سااارمی  Cو  6/66درصاااد

زمایشااات بیوشاایمیایی 14 ،جدایااه سااالمونال حاصاال

سااالمونالی گااروه ساارمی  Dجاادا کاارد ( .)18در مطالعااه

شد .در تعیاین گاروه سارمی 1 ،جدایاه در گاروه سارمی

پیغمبااری و همکاااران در اسااتانهای حاشاایه دریااای

 Cو  3جدایااه در گااروه ساارمی  Dقاارار گرفتنااد و دو

خاازر در مجمااوع  35ایزولااه سااالمونال جاادا شااد کااه 17

جدایاااه باااه هیچکااادا از گروههاااای ( )A-Dتعلاااق

( 48/57درصاااد) ایزولاااه در گاااروه  Dو 51/43( 18

نداشااتند .بررساای مااار و اطالعااات موجااود در زمینااه

درصااد) ایزولااه در گااروه  Cدسااتهبندی شاادند ( .)11در

شاایوع سااالمونلوز در طیااور صاانعتی در کشااور اعااداد

مطالعاااه مرشاااد در ساااال  11نیاااز  81/64درصاااد

متفاااوتی را نشااان میدهااد .تابااای در سااال  1312در

جدایاههااای بااهدساات مااده بااه گااروه  17/74 ،Dدرصااد

بررسی  614ماورد از شاههاای ارجااعی باه کشاتارگاه،

بااه گااروه  Cو  1/61درصااد جدایااهها بااه هاایچ یاا

از

 37جدایااه سااالمونال بااهدساات ورد کااه معااادل 7/64

گروههاا  Aتاا  Dتعلاق نداشاتند ( .)21باه نظار میرساد

درصااد لااودگی بااود ( .)16عاازت پناااه در سااال  11در

که در طیور باین ساروتیپهای مکتلاف ،ارخش وجاود

بررسااای میااازان لاااودگی ماکیاااان باااه ساااالمونال در

دارد و در دوران خاصاای سااروتیپی جااایگزین سااروتیپ

75

دیگاار میشااود ( .)6در بساایاری از مطالعااات انجااا شااده

از گلااههای گوشااتی دو شااهر باازر

ناااالیز و بررسااای قااارار گرفتناااد .پااا

شهرساااتان ارا  ،از مجماااوع  245نموناااه کلاااوا

مااورد ( 31/61درصااد) سااالمونال جاادا کاارد ( .)17ار

در پن ساال اخیار در ایاران ساروگرو  Cغالبیات پیادا

در سااااال  1311در بررساااای لااااودگی سااااالمونالیی

کاارده و بااه همااراه سااروگرو  Dو حتاای بیشااتر از ن

مرغداریهاای گوشاتی شهرساتان قاائمشاهر و حوماه از

در گلههای طیور یافت میشود (.)18،11،21،22

مجماااوع  228نموناااه مااادفوعی تعاااداد  31جدایاااه

الگاااوی مقاومااات دارویااای در منااااطق مکتلاااف و

سااالمونال جاادا کاارد کااه معااادل  13/1درصااد لااودگی

مقاااط زمااانی متفاااوت حتاای در یاا

ناحیااه ممکاان

اساات ( .)18در مطالعااه وساایعی کااه توس ا پیغمبااری و

اساات متفاااوت باشااد کااه میتوانااد ناشاای از تفاااوت در

همکاااران در طاای  5سااال باار روی گلااههای گوشااتی

نااوع ،میاازان و تااداو مصاار داروهااای نتاایباکتریااال

اسااتان مازناادران و گاایالن صااورت گرفاات از شهرسااتان

باشااااد .رونااااد اسااااتفاده نادرساااات و باااایرویااااه از

و حوماااه از مجموعاااه  138نموناااه مااادفوعی،

نتیباکتریاالهااا در واحاادهاای پاارورش طیااور بااه دور از

تعااداد  11جدایااه سااالمونال جاادا شااد کااه معااادل 8

ارزیابی دقیاق حساسایت باکتریاایی منجار باه گساترش

درصااد لااودگی اساات ،از شهرسااتان هیجااان و حومااه

ژنهااای مقاوماات ماایگااردد ( .)23اهمیاات ایاان مو ااوع

از مجموعااه  138نمونااه ماادفوعی ،تعااداد  11جدایااه

در حیواناااتی کااه باارای مصااار انسااانی پاارورش داده

سااالمونال جاادا کاارد کااه معااادل  7/2درصااد لااودگی

میشااوند از جنبااه بهداشاات و سااالمت عمااومی اساات

اساات؛ باباال ،ساااری و ماال نیااز بااهترتیب ،1/11 ،3/13

زیاارا ایاان نگراناای وجااود دارد کااه درمااان سااالمونلوز بااا

 1/11درصاااد لاااودگی ساااالمونالیی را نشاااان دادناااد

منشااگ غااذایی در انسااان پیچیااده شااود و سااویههای

،اااالو
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این مطالعاه باه منظاور ارزیاابی جداساازی ساالمونال

( .)11مرشااااد در سااااال  11در بررساااای لااااودگی

سالمونلوز در گلههای طیور گوشتی استان گلستان ...

مقاو سبب بیماری طاو نیتار یاا شادیدتری نسابت باه
سااویههااای حسااا

76

شااوند .نگراناای دیگاار بااه خاااطر

کلر مفنیکااال ،نورفلوکساساااین و لووفلوکساساااین باااود.
مقاوماات جدایااههای سااالمونال در مقاباال نالیدیکساای
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افاازایش مقاوماات نساابت فلوروکینولونهاساات زیاارا ایاان

اسااااید ،فلومکااااوئین ،کلرتتراسااااایکلین ،تااااایلوزین،

دساااته داروهاااای انتکاااابی بااارای درماااان عفونااات

اریترومایساااین و داکسیساااایکلین  111درصاااد باااوده

ساااالمونالیااای در کودکاااان و بزرگساااا ن باااه شااامار

اساات کااه بااا توجااه بااه طااول و تااداو اسااتفاده از ایاان

میرونااد ( .)24در مطالعااه سااالمونالهای ایاان دو شااهر

نتیبیوتی هااا در سااط ،گلااههای طیااور ایااران قاباال

حساساااایت در مقاباااال فلوروکینولونهااااا همچااااون

پیشبیناااای و توجیهپااااذیر اساااات .پاااا

از ایاااان

نورفلوکساساااین ،لووفلوکساساااین ،دانوفلوکساساااین 75

نتیبیوتی هاااااا بیشاااااترین مقاومااااات در مقابااااال

درصااد و انروفلوکساسااین  51درصااد بااود .دلیاال ایاان

تتراساااااایکلین ،فورازولیااااادون ،لینکواسااااااپکتین و

اول در گلاههای

استرپتومایسااین ثباات شااد .در بااین جدایااههااای مقاااو ،

طیااور اساات ،نانچااه انروفلوکساسااین کااه بااه وفااور در

وقوع مقاومت ،ندگانه بسایار شاای باود باه طاوری کاه

طیااور اسااتفاده میشااود مقاوماات بیشااتری را نشااان داد.

نهااا حااداقل بااه  4و حااداکار بااه  12دارو بااه صااورت

سااااازمان غااااذا و داروی امریکااااا ( )FDAاسااااتفاده از

همزمان مقاو بودند.

امر اساتفاده کمتار از ساه نتایبیوتیا

نتیبیوتی هااای دسااته فلوروکینولونهااا را در طیااور

غیرتیفوئیدی باه ویاژه ساالمونالهاای گاروه  Cدر انساان

ممنااوع اعااال کاارده اساات و تنهااا بااه دو نتیبیوتی ا
دانوفلوکساسااین و انروفلوکساسااین در گاااو و خااو

باااا توجاااه باااه افااازایش اهمیااات ساااالمونالهاااای

در

و طیااور در سااالهااای اخیاار در جهااان و از جملااه در

شرای خاض اجاازه مصار داده اسات تاا بادین ترتیاب

کشور ما و نیااز باه تحقیقاات وسای و پیشارفته در ایان

از وقااوع مقاوماات اجتنابناپااذیر ممانعاات شااود (.)25

زمینااه بااه منظااور کاااهش و کنتاارل عفوناات در طیااور و

همااه جدایااههای مااورد بررساای در ایاان مطالعااه نساابت

متعاقبااااع در انساااان ،انجاااا مطالعاااات اپیااادمیولوژی

سفیکسااایم و سفتریاکساااون از

گسااترده و سراسااری باار روی جدایااههااای سااالمونال،

خااانواده سفالوسااپورینها 111درصااد حساساایت نشااان

تعیااین سااروتیپ ،تعیااین فاااکتورهااای خطاار و تعیااین

دادنااد .در مرتبااه بعاادی بااا ترین حساساایت دارویاای از

پاتوژنیساایته در انااواع گلااههااای طیااور مناااطق مکتلااف

نز ساااااافتازیدیم ،جنتامایسااااااین ،فلورفنیکاااااال،

جغرافیایی کشور پیشنهاد میشود.

باااه دو نتیبیوتیااا
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Summary
The use of antibiotics in food animal production systems has resulted in emergence of antibiotic
resistant zoonotic bacteria such as Salmonella that can be transmitted to humans through the food chain.
This survey was done to determine Salmonella contamination and to evaluate Salmonella drug resistance in broiler flocks as one of the most important sources of food in Golestan province. In this
survey, samples were taken from 52 broiler farms (85 broiler houses) at different ages and, in total, 510
pooled manure samples were collected. Standard cultural method was performed for Salmonella isolation. The serogroup of each isolate was determined by using polyvalent and monovalent Salmonella
antisera. The occurrence and the level of antimicrobial resistance patterns in Salmonella isolates were
determined by disk diffusion method. Fourteen Salmonella were isolated from 510 pooled samples
(2.74%). There was an occurrence rate of 16.47% in 85 houses. Three isolates belonged to group D, 9
isolates belonged to group C, and 2 isolates did not belong to serogroups A to D. Thirteen different
patterns of resistance were found. All of the isolates (100%) were sensitive to ceftriaxone and cefixime
and resistant to nalidixic acid, flumequine, chlortetracycline, tylosin, erythromycin, and doxycycline.
Multiple resistances to at least four antimicrobial drugs were observed in all isolates. The highest resistance rate was found against most prevalent drugs in poultry industry, reinforcing this hypothesis that
wide usage of drugs results in the emergence of drug resistant bacteria.
Keywords: Antimicrobial resistance, Broiler, Golestan province, Iran, Salmonella

