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 چکیده
ها، احتمال انتقال  : با توجه به حجم باالی کشتار طیور در کشتارگاه های صنعتی و سیستم کشتار در این کشتارگاهمقدمه

شده است  باشد. در پژوهش حاضر سعی ها یک خطر بالقوه در بهداشت انسانی می ای به الشه و نوع این باکتری آلودگی هایی روده
چنین سروتیپ  هم ای غالب در دستگاه گوارش طیور مورد بررسی قرار گیرد. نوع آلودگی به بعضی از باکتری های گرم منفی روده

 سالمونالهای جدا شده تعیین گردد.

واحد نمونه(  5گله)هر گله  04مرغ گوشتی از  044 از کلواک و دستگاه گوارشبه صورت تصادفی مواد و روش ها: 

عمل آمده است. کلیه نمونه ها ه ب نمونه گیریکه در کشتارگاه صنعتی این استان کشتار شدند ایالم  استانغداری طیور گوشتی مر
ارسال و پس از آن نمونه های مشکوک به سالمونال  انشگاه ایالمد به آزمایشگاه باکتری شناسیهای بیوشیمیایی  بررسی جهت

یید تشخیص و تعیین توالی اسیدهای نوکلئیک به  شرکت اتعدادی  هم به منظور بررسی ت سسه رازی ووجهت تعیین سروتیپ به م
ماکروژن کره جنوبی ارسال گردید. نمونه ها با استفاده از روش های استاندارد شامل مراحل پیش غنی سازی، غنی سازی و کشت در 

 رفتند.محیط های اختصاصی و آزمایشات تکمیلی بیوشیمیایی مورد بررسی قرار گ

باکتری های روده ای متفاوتی جدا گردید که  ، در سنین مختلف از طیور گرفته شدههای از نمونه  یافته های پژوهش:

(، انتروباکتر درصد 40گله )حدود  55(، پروتئوس از درصد 6گله)حدود  5از  های سالمونال  عمل آمده باکتریه پس از بررسی های ب
نمونه سالمونال با آنتی ژن  0( جدا گردید. از سالمونالهای جدا شده درصد 54گله) 04شریشیاکوالی از ( و ادرصد 00گله)حدود  04از 

شناسایی  O9(Group D) و  O8(Group C2)جدایه سالمونال با آنتی ژن سوماتیک 2و تعداد  O7(Group C1)سوماتیک
 شدند.

حل کشتار گاه بالفاصله قبل از کشتار طیور به ظاهر ها در م جا که در تحقیق حاضر نمونه از آن بحث و نتیجه گیری:

سالم تهیه گردیده، حضور جمعیت باالی باکتریایی در کلواک طیور از یک سو و مقاومت آنتی بیوتیکی آن ها از سوی دیگر می تواند 
 کنندگان می باشد.  بناکشتار گردد که این مسئله زنگ خطری برای مصرف  سبب آلودگی الشه در مراحل مختلف به ویژه در هنگام

یند کشتار می تواند در سالمت و بهداشت آبر این، با توجه به یافته های این پژوهش رعایت اصول بهداشتی در تمام مراحل فر
 سزایی داشته باشد.ه عمومی نقش ب
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 مقدمه
مین پروتئین حیوانی مورد نیاز جامعه دارای یک ات

زنجیره تولید طوالنی و حساس می باشد و در هر 
مرحله ای، اعم از پرورش و کشتار، در معرض شدید 

زا من جمله باکتری ها تحت تاثیر قرار  ماریاجرام بی
می گیرد که این آلودگی برای طیور و از طریق انتقال 

(. با 1به الشه برای مصرف کننده مشکل ساز می باشد)
توجه به این مسائل شناسایی جمعیت باکتریایی در هر 
منطقه می تواند نقش مهمی در مبارزه و کنترل بیماری 

 .نماید ایفا طیورانسان و های 
های  بحران ملی مشاوره کمیته ،رو این از

 بهداشت میکروبی به خاصی توجه غذا میکروبیولوژیکی

کنترلی از های  سیستم اعمال کمیته این و داشته غذا
 مواد بهداشت برای رهیافت بهترین راتولید تا مصرف 

 .(15)است معرفی کرده غذایی
مانند سالمونال، پروتئوس و  ییها باکتری

روباکتر در دستگاه گوارش طیور ممکن است حضور انت
های  بیماری در در انسانها  . این باکتریداشته باشند

مانند مسمومیت های غذایی، مننژیت نوزادان  یمختلف
و ایجاد عفونت ادرای و سنگ های کلیوی می توانند 

 و کنترلی های سیستمکه  ییجا از آن (.6دخالت نمایند)
سیستم کنترلی  نون نتوانسته اندتاک غذا ایمنی تضمین

کاملی در جهت جلوگیری از آلودگی الشه به 
های  بیماری بروز میکروارگانیسم ها ارائه نمایند و از

 ،نمایند های آلوده جلوگیری منتقله در اثر مصرف الشه
شناسایی جمعیت باکتریایی در هر منطقه می تواند 

و یور نقش مهمی در مبارزه و کنترل بیماری های ط
. تاکنون ایفا نمایندجلوگیری از انتقال آن به انسان 

های  تحقیقات گسترده ای در زمینه بررسی آلودگی
الشه به باکتری های مختلف در مراحل مختلف کشتار 
صورت گرفته است. تخلیه امعاء و احشاء در پروسه خط 
کشتار اغلب منجر به پارگی لوله گوارشی گردیده و در 

ودگی بیشتر باکتریایی الشه ها می نتیجه موجب آل
آلودگی دستگاه گوارش طیور می تواند بر این  بنا ،گردد

ها در مراحل مختلف  به عنوان منبع آلودگی الشه
جمشیدی و همکاران از مورد توجه واقع شود.  کشتار

سیستم  نمونه های آب گرفته شده دردرصد  2/14
های  خنک کننده الشه طیور در کشتارگاه، باکتری

 (.0،2جنس سالمونال در شهرستان مشهد جدا نمودند)
تخلیه که  ییهادر جاجوادی و همکاران نشان دادند 

 دستی صورته کارگران ب مستقیم خالتد با ها روده
 و چاقو با ها روده شدن بریده لاحتماگرفته، صورت 

 دان چینه ه محتویاتتخلی و کشیدن اثر در ها آن پارگی
 جمعیت نتیجه باعث باال رفتنافزایش یافته و در 
می  الشهسالمونالیی در  استافیلوکوکوسی و

 .(1006)جوادی و رضویلر گردد
این پژوهش بررسی آلودگی کلواک اهداف اصلی 

طیور به باکتری های گرم منفی روده ای در استان 
های  ها با روش ایالم، شناسایی فنوتیپی آن

با روش  یکنوکلئبیوشیمیایی و تعیین توالی اسیدهای 
چنین بررسی خطرات  کروبیولوژی و هممولکوالر می

 برای بهداشت انسانی می باشد.احتمالی 

 ها مواد و روش

 1041در این مطالعه که از شهریور  نمونه گیری:
به صورت  ،در استان ایالم انجام گرفت 1042تا آذر ماه 
گله مورد آزمایش میکروبی قرار گرفت.  04تصادفی 

مرغ  044کلواک و دستگاه گوارش  نمونه ها از
نمونه( ارجاعی به کشتارگاه صنعتی  5گوشتی)هر گله 

استریل  بطیور ایالم بالفاصله قبل از کشتار با سوا
تهیه و همراه با محیط های غنی کننده جهت بررسی 

ترین زمان ممکن به  آزمایشات بیوشیمیایی در کوتاه
تقال داده آزمایشگاه میکروب شناسی دانشگاه ایالم ان

ساعت در  20شد. نمونه های اخذ شده به مدت 
در جه سانتی گراد قرار داده شدند. پس از  05 مخانهرگ

این مرحله نمونه ها بر روی محیط های اختصاصی 
 SSagarمک کانکی و محیط سالمونال شیگال 

(Merckکشت داده شد )و مشابه شرایط قبل  ه
ی و خالص . پس از جدا سازندگرمخانه گذاری گردید
 Sugerشامل بیوشیمیایی  اتنمودن نمونه ها آزمایش

Iron Agar (TSI) ،Urease ،Indol ،Methyl Red 

(MR) ،Voges Proskauer (VP) ،Simmon 

citrate تولید گاز ،H2S حرکت، و تست(Motility )
های بیوشیمیایی  نمونه که در تست 22انجام شد. تعداد 

ید یاشدند جهت ت مشکوک به سالمونال تشخیص داده
شیب در محیط تشخیص و تعیین گروه سرمی 

به بخش میکروبیولوژی نوترینت آگار ( Slantدار)
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سسه واین نمونه ها در م سسه رازی ارسال گردیدند.وم
یید خلوص بر ارازی بالفاصله پس از دریافت جهت ت

 McConkey  و SS Agarهای افتراقی  روی محیط
تحت  مشکوک مجدداًهای  کشت داده شده و کولونی

آزمایشات بیوشیمیایی قرار گرفتند. نمونه های الکتوز 
 TSIدر محیط  H2Sاوره منفی و تولیدکننده گاز  ،منفی

 ها آن IMVCکه آزمایشات   Alk/Acidبا تظاهر
انتخاب و پس از  ،بود -/+/-دارای نتایج به ترتیب +/

تحت آزمایشات سرولوژیک مطابق جدول سازی جدا
 . ابتدا سروگروپشدند ت تعیین سروتیپکوفمن وای

های  های پلی واالن شامل دو گروه اصلی آنتی سرم
های سوماتیک  سپس آنتی سرم و Oسوماتیک 

در  Hهای فالژالر  آنتی سرمو در نهایت  Oمنوواالن 
مورد هر یک از جدایه ها مورد ارزیابی قرارگرفتند و 

 نتایج ثبت گردید.
نمونه  14تعداد  :PCRو آزمایش  DNAاستخراج 

بر اساس  و شناسایی شده از باکتری های جدا شده
 تعیینیید تشخیص و ات جهت ،های بیوشیمیایی تست

دند. جهت استخراج شانتخاب  یکئتوالی اسیدهای نوکل
DNA  ساعته باکتری استفاده شد.  20از کشت

روش جوشاندن استفاده از  ژنومیک با DNAاستخراج 
نی از باکتری رشد ویک کل ه،. به طور خالصانجام شد
 -Trisحاوی میکرولیتر محلول بافر  144یافته در 

EDTA  دقیقه در  14قرار داده شده و سپس به مدت
دقیقه  5 درجه سانتی گراد قرار داده شد و پس از 144

از مایع رویی جهت  g10444  سانتریفوژ با سرعت
با  PCRاستفاده شد. آزمایش  PCRانجام آزمایش 

اول یا به عبارتی یک  bp  544حدود ثیر درهدف تک
 با استفاده از پرایمرهای 16S rRNAاز ژن سوم اول 

 ذیل انجام شد.

AGAGTTTGATCMTGGCTC  -  ) pA 

(  - و   
  -ATTACCGCGGCTGCT  -  ))16S_517 

rvs . 
 54در حجم نهایی  PCRگرهای  واکنش

میکرولیتر از  DNA ،1میکرولیتر  5میکرولیتر شامل 
 MgCl2میکرولیتر  2پیکومول(،  14پرایمر)غلظت  هر

 mM غلظت) dNTPsمیکرولیتر  mM2( ،1غلظت)

 DNA Taqواحد آنزیم  5/1(، از هر کدام 244

Polymerase   میکرولیتر آب با هم مخلوط  04و
درجه سانتی گراد به  45شدند. دناتوراسیون اولیه در 

مل چرخه حرارتی شا 05دقیقه و به دنبال آن  5مدت 
درجه سانتی  52و امتداد در  56، اتصال 40دناتوراسیون 

دقیقه انجام گردید. امتداد  1یک به مدت  گراد هر
دقیقه به  5درجه سانتی گراد در زمان  52نهایی نیز در 

 2/1روی ژل آگاروز بر  PCRپایان رسید. محصول 
به همراه اتیدیوم بروماید مورد شناسایی و بررسی  درصد

 قرار گرفت.
پس از  تعیین توالی وآنالیز اسیدهای نوکلئیک:

در آزمایش  16S rRNAاطمینان از تکثیر مناسب ژن 
PCR محصول به دست آمده جهت تعیین توالی به ،

نمونه شرکت ماکروژن کره جنوبی ارسال گردید. 
سکانس های به دست آمده با استفاده از نرم 

 MEGA V. 5.04 و  DNA Star V. 6.0افزارهای
در پایان با توالی  و تجزیه و تحلیل قرار گرفته مورد

( مقایسه و .Gen Bank)های موجود در بانک ژنی
هویت هر یک از جدایه ها بر حسب درصد اعالم 

 گردید.

 یافته های پژوهش
گرفته شده در سنین مختلف های از نمونه 

باکتری های روده ای متفاوتی جدا گردید که پس از 
گله  5سالمونال از  باکتری عمل آمدهه های ب بررسی
(، درصد 40گله)حدود  55(، پروتئوس از درصد 6)حدود 

کوالی شریشیا( و ادرصد 00گله)حدود  04انتروباکتر از 
 گردید.جدا ( درصد 54گله) 04از 

به صورت تصادفی برای تعدادی   PCRآزمایش
 زیآنال( و 1 شماره از جدایه های میکروبی انجام)شکل

به دست آمده وجود گونه های  کینوکلئ یهادیاس یتوال
Proteus mirabilis  وEnterobacter 

hormaechei بانک ژن، شماره نمود صیتشخیید ارا ت(
 (.KF110789.1: یدسترس

ارسالی به نمونه مشکوک به سالمونال  22از تعداد 
نتی ژن آ واجدنمونه سالمونال  0سسه رازی وم

 دارایه جدای 2و تعداد  O7 (Group C1)سوماتیک
 O9 (Group و  O8 (Group C2)آنتی ژن سوماتیک

D) .تشخیص داده شدند 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

jim
u.

m
ed

ila
m

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                               3 / 6

https://sjimu.medilam.ac.ir/article-1-2096-fa.html


 مصطفی نعمتی -...جداسازی باکتری های گرم منفی و تعیین گروه های سرمی سالمونالهای 

971 

 

این سه باکتری مورد بیشتر الزم به ذکر است 
بررسی قرار گرفته اند و عدم گزارش دیگر باکتری های 

گرم منفی روده ای در این گزارش دلیلی بر عدم وجود 
 د.می باشها ن آن

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 بر روی ژل آگاروز برای تعدادی از نمونه های جدا شده از  دستگاه گوارش طیور  PCRج نتای .1شماره  شکل

 : نمونه های جدا شده.8تا  3: کنترل مثبت، 2: کنترل منفی، bp 111 ،1: مولکوالر سایز مارکر M  ردیف

 

 

 

 بحث و نتیجه گیری
در پژوهش حاضر بیشترین آلودگی کلواک طیور به 

، پروتئوسری های ترتیب مربوط به باکت
گزارش گردید که  و سالمونال ترانتروباکی، کوالایشیاشر

 با توجه به نتایج آزمایشات تکمیلی، سروتیپ سالمونال
O8, O7   وO9  و گونه های انتروباکتر هورمچیای و

پروتئوس میرابیلیس با آزمایشات مولکوالر بیولوژی 
مطالعات مختلف از سراسر دنیا تشخیص داده شد. 

های مختلف روده ایی از جمله  دگی طیور به باکتریآلو
چنین گزارشات متعددی  سالمونال را نشان می دهد. هم

در خصوص آلودگی الشه های طیور در ایران و دیگر 
انگر بینقاط جهان به این باکتری ها وجود دارد که 
 1004اهمیت این موضوع می باشد. اکبر مهر در سال 

طیور به سالمونال ارائه  صددر 65/0گزارشی از آلودگی 
نموده که بیشترین آلودگی با سالمونالهای گروه سرمی 

D  بوده که با این تحقیق از نظر فراوانی و نوع سروار
 (. 0مطابقت دارد) ،گزارش شده
هایی که در دستگاه گوارشی یک پرنده  باکتری

حضور دارند در صورت پاره شدن و عدم تخلیه کامل 
چنین  توانند الشه خود پرنده و همامعاء و احشاء می 

شو و خنک کننده که تمام و  های شست آب سیستم
( که این 2الشه ها از آن عبور می کنند را آلوده نمایند)

مسئله می تواند بهداشت انسانی را در معرض خطر قرار 
 دهد. 

( در یک تحقیق در 1005سلطان دالل و همکاران)
به بیمارستان امام مورد بیماران کلیوی مراجعه کننده 

خمینی تهران متوجه شدند که پس از باکتری 
( شایع ترین باکتری میله درصد 4/06)کوالیشریشیاا

ای گرم منفی جدا شده از بیماران کلیوی پروتئوس 
( می باشند که این باکتری ها به آنتی درصد 0/14ها)

یلین بیوتیک های کلیندا مایسین، تتراسایکلین، آمپی س
 ،(. بر اساس گزارشات5و اگزاسیلین مقاوم بودند)

پروتئوس میرابیلیس که در این تحقیق به تعداد زیاد از 
شده است، می  سالم آماده کشتار جدابه ظاهر طیور 

چنین منجر  و هم تواند عفونت های انفرادی در طیور
و  (Struvite stone)های استروویت به تشکیل سنگ

با توجه به  .(6انسان گردد) در( Apatite stone)آپاتیت
زایی طیور از  در بیماری پروتئوس این که باکتری

اهمیت زیادی برخوردار نیست کمتر مورد توجه قرار می 
گیرد اما انتقال آن از طریق مصرف الشه های آلوده 
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می تواند از یک طرف خطر عفونت های ادراری و 
مت های ایجاد سنگ کلیه و از طرف دیگر افزایش مقاو

انتروباکتر باکتری  آنتی بیوتیکی را به دنبال داشته باشد.
 سازی و تعیین توالیکه در این پژوهش جدا یایهورمچ

 می تواند به عنوان عامل مننژیت در نوزادان و هم ،شد
چنین به عنوان یکی از عوامل عفونت های بیمارستانی 

 . (6،5)مطرح باشد

لودگی دستگاه نتایج حاصل از این تحقیق بیانگر آ
 گوارش طیور به باکتری های سالمونال، پروتئوس و
انتروباکتر می باشد و با توجه به تحقیقات گسترده ای 
که در زمینه انتقال آلودگی از دستگاه گوارش به الشه و 
متعاقب آن احتمال آلودگی مصرف کنندگان و کسانی 
که در امر تهیه و توزیع طیور نقش دارند خطری است 

در این زمینه و اید بیشتر مورد توجه قرار گیرد که ب
 پیشنهادات ذیل ارائه می گردد:

نمونه های جمع آوری شده از نظر مقاومت های -1
 آنتی بیوتیکی مورد مطالعه قرار گیرد.

ادرار افراد مبتال به بیمارهای کلیوی در استان از -2
نظر نوع آلودگی باکتریایی و الگوی مقاومت دارویی 

 ررسی قرار گیرد.مورد ب
های جدا شده از طیور در این تحقیق با  باکتری-0

 اءباکتری های جدا شده از بیماران کلیوی از نظر منش
 مورد بررسی قرار گیرند.

های طیور نظارت ویژه ای بر  در کشتارگاه-0
کارکنان بخش جداسازی امعاء و احشاء صورت پذیرد و 

و و خنک شو  قبل از ادغام الشه ها در تانک شست
 کننده الشه ها یک بار شسته شوند.

هزینه انجام این تحقیق بر اساس قرارداد شماره 
از محل اعتبارات دانشگاه ایالم  1/0/41مورخ /د 106/5

پرداخت گردیده و کلیه حقوق این طرح برای معاونت 
 پژوهشی دانشگاه ایالم محفوظ می باشد.
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Abstract 

Introduction: The contamination of poultry 

carcasses in slaughter house according to 

the number of poultry and systems has a 

risk for human health. In this research some 

Gram- negative bacteria were isolated from 

alimentary canal. In addition, serotyping of 

Salmonella was performed. 

 

Materials & methods: Four hundred 

alimentary canal specimens from 80 

industrial poultry farms (5 chickens per 

farm) were sampled and sent to Ilam 

University laboratory. Gram-negative 

bacteria were isolated and identified by 

mean of standard biochemical tests. The 

serotyping of salmonella isolates was 

carried out by the Razi Vaccine and Serum 

Research Institute, Karaj, Iran. Sequence 

analyses for a representative selection of 

Gram-negative bacteria were performed 

commercially by Macrogen, South Korea. 

 

Findings: Out of 80 flocks, species of some 

genera including Proteus, Escherichia, 

Enterobacter and Salmonella were isolated 

form 75 (94 %), 40 (50%), 30 (38%) and 5 

(6%) flocks, respectively. The results 

showed that three salmonellae were 

identified as Salmonella O7 (Group C1), 

one O8 (Group C2) and the other as O9 

(Group D). 

 

Discussion & Conclusions: The high 

presence of the bacteria in poultry’s 

alimentary tract in slaughter house 

immediately before they were slaughtered 

may be a pose for human health hazards. 

Thus, based on the findings of this study 

poultry’s alimentary tract bacteria should be 

considered as a potential source of 

contamination for the public health.  

 

Keywords: Poultry, Salmonella, Proteus, 

Enterobacter, Human health 
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