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 چکيده
ترين منابع   مرغ از اصلي  گوشت مرغ و تخم ار مهم هستند.يي پارا تيفوئيدي در صنعت طيور بسها  از سالمونال يناش هاي  عفونت :مقدمه

شهرستان سنندج  يگوشت يها  زان آلودگي گلهين مطالعه بررسي مي. هدف از ااند ي اخير شناخته شدهها   انتقال سالمونال به انسان در سال
 ي آن بوده است. ها   در بين جدايه يين گروه سرمي و بررسي الگوي مقاومت داروييبه سالمونال، تع

شد. از هر سالن  يجمع آور يگله گوشتي به طور تصادف 37نمونه از مدفوع تازه دفع شده مرغان در  3337تعداد  :ها  مواد و روش

بر  يگله گوشت 37ع شده از ينمونه تجم 333 يع شد. تمامينمونه با هم تجم 67شد که هر  يجمع آور ينمونه مدفوع 17، يمرغدار
ن گروه سرمي ييالم جهت تع يون بر رويناسيت سالمونال کشت داده شدند. روش استاندارد آگلو يجداساز ياستاندارد برا يها  اساس روش

مورد استفاده ال مختلف يباکتر يعامل آنت 37نسبت به  ها هيجدا يکروبيت ضد مين حساسييتع يون برايفوزيسک ديو روش استاندارد د
 قرار گرفت.

ش يبه دست آمد. آزما يمزرعه مرغ گوشت 2ه سالمونال متعلق به يجدا 4ع شده، تعداد يه تجمنمون 333از مجموع  :پژوهش هاي   يافته

تعلق داشتند. همه   Dيبه گروه سرم  هيو سه جدا C يه به گروه سرميه سالمونال، يک جدايجدا 4مشخص نمود که از  ين گروه سرمييتع
ت کامل و به ين و فلور فنيکل حساسين، نور فلوکساسين، لوو فلوکساسيساسم، دانو فلوکيدين، سفتازيليس  يجدا شده به آمپ هاي   نمونه

ار يه سالمونال به دست آمده، وقوع مقاومت چند گانه دارويي بسيجدا 4ن ين مقاومت کامل نشان دادند. در بيد و فلو مکوئيک اسيکسيدينال
 شد. ييشناسا ييمقاومت دارو يالگو 4د و دارو مقاوم بودن 5و حداکثر به  9حداقل به  ها که آن يع بود به طوريشا

ه ين وجود مقاومت بر علياطراف سنندج به سالمونال و هم چن يور گوشتيط هاي  گله ي، آلودگين بررسيج اينتا: گيري  بحث و نتيجه

ن از يمهم است و هم چن رانيور ايصنعت ط ين پژوهش برايا هاي  افتهيجدا شده را نشان داد.  هاي  ال در سالموناليباکتر يبات آنتيترک
 باشد.  مي مورد توجه ينقطه نظر بهداشت عموم
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 مقدمه
صنعت طيور از جنبه  مهم يها   سالمونال يکي از نگراني

به عنوان سالمت عمومي است. طيور و به ويژه ماکيان 
 اند  ترين ناقل سالمونال به انسان شناخته شده  اصلي

 (. سالمونلوز در انسان با خوردن گوشت مرغ نيم2-6)
ي طيوري که در اثر آلودگي ها  پز يا ساير فرآورده 

 اند شدهبه سالمونال آلوده  ،متقاطع با گوشت مرغ خام
شونده است اما  محدود اين بيماري خود ابد.ي  انتقال مي

در کودکان و افراد مسن و نيز افرادي که از نقص 
برند اسهال شديد ايجاد نموده و نياز به   ايمني رنج مي

درماني دارد. اين  بستري شدن در بيمارستان و دارو
قادر است از روده به جريان خون وارد چنين  همباکتري 

از  (.4) ند و سبب مرگ شودشده و سپتي سمي ايجاد ک
ي در حال افزايش در ها   از جمله نگرانيسوي ديگر، 

ي ها   مسئله مقاومتعمومي،  بهداشتاز جنبه جهان 
 سال اخير به ويژه سالمونال 27در  .بيوتيکي است  آنتي

 اند  گانه دارويي گسترش يافته ي داراي مقاومت چندها 
محرك رشد قطعا ي ها   بيوتيک  استفاده از آنتي .(9)

ي دارويي ها  گيري مقاومت نقش بسزايي در شکل
ي انساني ها   بيوتيک  اين استفاده از آنتي بر . بنااند داشته

به عنوان محرك رشد در غذاي دام و طيور در بسياري 
 در بسياري از کشوردرحاليکه  اند هممنوع شد ها  از کشور

رمان يي که مصارف دها  بيوتيک  چنان آنتي هم ها 
 دنشو مي انساني ندارند به عنوان محرك رشد استفاده

ساير نيز به مانند  سالمونلوز در صنعت طيور ايران(. 1)
هاي در حال توسعه در خاورميانه، آسياي جنوب  کشور

. (0) آندميک است شرقي، افريقا و امريکاي التين
درصدهاي ران ير در اياخ يسالها ات گوناگونتحقيق

ور واقع يطي ها  گلهع سالمونال را در متفاوتي از شيو
هدف از  .(8-64) اند  گزارش کرده ايرانمختلف مناطق 

  گلهاز  يتعداددر  اين مطالعه نيز بررسي شيوع سالمونال
شهرستان سنندج و تعيين اطراف ي مرغ گوشتي ها

 ها  آن ييداروي مقاومت ها  و الگو يمي سرها   گروه
ن يج حاصله از اينتال يتحلبوده است. به طور قطع 

صورت گرفته در  هاي  يبررسق با نتايج ساير يتحق
ش و يپا هاي  ن برنامهيمناطق مختلف کشور، جهت تدو

 يکنترل سالمونال در طيور صنعتي و کاهش آلودگ
و متعاقب آن کاهش  ييره غذايق زنجيمتقاطع از طر

مقاوم  هاي  ژه سالموناليبه و ييسالمونال هاي  عفونت
 ت است.يع انساني حائز اهمدر جوام

 

  ها مواد و روش

 37واقع در  يسالن مرغدار 20 از :ينمونه بردار

سنندج  شهرستاندر اطراف  يمرغ گوشتمزرعه پرورش 
تازه  ينمونه مدفوع 3337 و در مجموع يبه طور تصادف

 1به  يهر سالن مرغدار شد.دفع شده از پرندگان اخذ 
تازه  ينمونه مدفوع 67ه يم شد و از هر ناحيه تقسيناح

 1که با هم مخلوط شدند لذا از هر سالن  برداشته شد
 . نمونه مخلوط شده بدست آمد

پس از  :سالمونال يجداساز يروش کشت برا

نمودن  و مخلوط يتازه مدفوع يها  نمونه يجمع آور
 يساز يط غنيبه مح ها  نمونه ينمونه، تمام 67هر 

 ها   ياعت باکترس 34اضافه شدند و پس از  F  سلنيت
 شيگال -سالمونال و کانکي  مک يط انتخابيبه مح

در ك به سالمونال مشکو هاي پرگنهمنتقل شدند. 
ن يچن وره کشت داده شدند. همو ا TSI هاي طيمح
مختلف شامل  ييايميش ويي بها  طيدر مح ها هيجدا
ترات يو س MR-VP ،تونهيترات، آب پين يها طيمح

ترهالوز،  هاي  ر قنديظ تخمکشت داده شدند و از لحا
  هيقرار گرفتند. جدا يز مورد بررسيتول نيتول و مانيدولس

و  -C  °07زريد به عنوان سالمونال در فريپس از تائ ها
  (.69)شدند  يدار ع نگهيازت ما

پس از خارج کردن هر جدايه از  :ين گروه سرمييتع

تر يل يليم 2ه را داخل يک لوپ از هر جدايع، يازت ما
خته و پس از ير Tryptic Soy Broth (TSB)ط يحم

 يباتور و در دما کر انکويون در شيباس ساعت انکو 68
کانکي کشت   ط آگار مکيگراد، در مح يدرجه سانت 20

رشد  هاي  ساعت از پرگنه 34داده شد. مجدداً پس از 
ک تک پرگنه در ي، يکانک ط آگار مکيمح يکرده رو

کشت داده شد و  Triple Sugar Iron (TSI)ط يمح
روش  هن گروه سرمي بيياز کشت حاصله براي تع

ص يجهت تشخو الم  يون رويناسيت استاندارد آگلو
)شرکت  A-Dواالن  يپل هاي سرم ياز آنت Oپادگن 

ن گروه ييافشان، ايران( استفاده شد. جهت تع بهار
 يه باکتريساعته و خالص هر جدا 34از کشت  يسرم
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 يولوژيزيبا سرم ف يظيابه غلري، شTSIط يمح يدر رو
 ه و پس از کنترل اتويز تهيک الم تمي ي% بر رو89/7
واالن را  يسرم پل يک قطره از آنتيون، يناسيت اگلو
آن قرار داده و با هم مخلوط شدند. هر کدام از  يرو

ن مطالعه در برابر هر چهار يدر ا يباکتر هاي  هيجدا
ش يانه آزماطور جداگه ( بA-Dواالن ) يسرم پل يآنت

برابر چراغ الم  يون رويناسيت آگلوش يآزماج ينتاشدند. 
 آگلومشاهده  د. در صورتياه قرائت گردينه سيو در زم

شد  يواکنش مثبت تلققه، يدق 3تر از  ون در کميناسيت
(69 .) 

 ين الگوييتع يبرا :ييمقاومت دارو ين الگوييتع

سک يمورد استفاده د يفيروش ک ،ييمقاومت دارو
از . (61) بودبائر -د کربيون به روش استانداريفوزيد

فارلند براي  سوسپانسيون ميکروبي معادل نيم مک
هاي سالموناليي از محيط  جدايهکشت استفاده شد. 

TSB  مک کانکي کشت داده شدند آگار به روي محيط
 يدرجه سانت 20در  ساعت انکوباسيون 68و بعد از 

ط آگار مک يز محپرگنه تک سالمونال ا 4-9 ،گراد
ل يش استريک لوله آزمايبرداشت شده و به  يکانک
انتقال داده شد.  TSBط يتر محيل يليم 4-9 يحاو
ساعت در  3-2به مدت ال ح شده معمويع تلقيط مايمح
ک کدورت يگراد تا مشاهده  يدرجه سانت 20 يدما

 9/7واضح و قابل قبول و منطبق با کدورت استاندارد 
ل را يگرديد. سپس يک  سواب استر مک فارلند انکوبه

ع يوارد نموده، ما ييايون باکترين سوسپانسيبه درون ا
 يلوله حاو يسواب را با فشار به جدار داخل ياضاف

گرفته و بعد سواب را به صورت  ييايون باکتريسوسپانس
سطح  ين خطوط کشت، بر رويو بدون فاصله ب يخط
از استفاده  قه قبليدق 37نتون که يه -ط آگار مولريمح
ده بود کشت داده شد. به منظور يخچال خارج گردياز 
ن يسه مرتبه انجام شد. بد يکنواخت، کشت خطيح يتلق

زان يط کشت به ميمح يت حاوينحو که هر مرتبه پل
ده شده و مجدداً يدرجه نسبت به دفعه قبل چرخان 17

ت يده شد. در نهايکش يآن بصورت خط يسواب بر رو
ت و در تماس با سطح يپل يه داخلسرسواب را به لب

ک دور کامل چرخانده شد. يط کشت چسبانده و يمح
قه به همان يدق 2-9ح شده به مدت يتلق هاي  تيپل

قبل از گذاشتن  يماندند تا رطوبت اضاف يحال باق

 سکيگرام توسط آگار جذب شود. بعد د ويب يسک آنتيد
ک ساعت قبل به منظور يش  که يمورد آزما هاي 

خچال خارج شده يشگاه از ين به درجه حرارت آزماديرس
 -ط مولريسطح مح يل بر رويبودند توسط پنس استر

ت يح شده قرار داده شدند . به منظور رعاينتون تلقيه
 34زان يط کشت به ميمح يبر رو ها سکين ديفاصله ب

ت فقط يمتر از جدار پل يليم 69گر و يتر از همديل يليم
گذاشته  يمتر يليم 57ت يک پلي يسک بر رويد 1

 يسک گذاريقه پس از ديدق 69شد. ظرف مدت 
ت وارونه و به مدت يشده و در وضع يجمع آور ها تيپل

گراد انکوبه شدند.  يدرجه سانت 29ساعت در  68تا  61
ر يش از چشم غيجه آزمايقرائت نت ين مدت برايبعد از ا

له ممانعت شونده ها  ح و در حضور نور متمرکز، قطرلمس
متر توسط خط  يليک بر حسب ميوتيب يز رشد هر آنتا

ر يسه با جداول تفسيشد و با مقا يريکش اندازه گ
 CLSI (Clinical and منتشر شده توسط 

Laboratory Standard Institute به صورت )
تعداد  شدند. يم بنديتقسحساس، مقاوم و نيمه حساس 

وه عامل آنتي باکتريال مورد آزمايش و غلظت بالق 37
 يآمپگرم( عبارت بودند از:  )بر حسب ميکرو ها  آن
(، 9ن )يفلوکساس پرويس(، 27کل )يامفن (، کلر67ن )يليس

ن يمکوئ (، فلو677دون )يل (، فورازو9ن )يفلوکساس انرو
(، 377/69) نياسپکت نکوي(، ل67ن )يسيما (، جنتا27)

 (، تترا67ن )يفلوکساس (، نور27د )يک اسيکسيدينال
 (، سولفا67ن )يسيما (، استرپتو27ن )يکليسا

 و(، دان09/32+39/6م )يمتوپر يتر ول+متوکساز
(، 27راکسون )  يسفت (،9م )يکسي(، سف9ن )يفلوکساس

ن يسيما (، کانا9ن )يفلوکساس (، لوو27م )يديسفتاز
 اليباکتر يآنت هاي سکيهمه د. (27کل )يفن ، فلور(27)

 ه شدند.يران( تهياز شرکت پادتن طب )ا

 

 پژوهش هاي  افتهي
  يدار تازه از مرغ ينمونه مدفوع 3337ن مطالعه يدر ا
شات يانجام آزما يشهرستان سنندج اخذ شد و برا هاي
نمونه  333نمونه با هم مخلوط و در مجموع  67هر 

 ها  شيميايي روي آن داده شد و آزمايشات بيوکشت 
 هيجدا مخلوط شده، چهار ه ينمون 333از  انجام شد.
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مزرعه  2متعلق به به دست آمد که ( 8/6 )% نالسالمو
% 69 زان برابريمن يمختلف بودند که ا يمرغ گوشت

%( 39ه )يجدا يکاست.  يمزارع مرغ گوشت يآلودگ
%( به گروه 09ه )يجدا سهو C  يمتعلق به گروه سرم

 ه سالموناليجدا هرکدام از چهارتعلق داشتند.  D يسرم
 جدامقاومت  يالگو لايباکتر يآنتب يترک 37نسبت به 

 يمورد بررس يها هي. همه جدا(6)جدول  ي داشتند ا گانه
ن، يليس  يآمپ يکروبيضد م باتينسبت به ترک

 نور ن،يفلوکساس ن، لوويفلوکساس م، دانويديسفتاز
ن يحساس بودند. بعد از او فلورفنيکل ن يفلوکساس

م، يکسيسف در مقابل ها  تين حساسيتر شيببات، يترک
شد.  مشاهدهن يسيما ن و کانايسي، جنتاماسونراک يسفت

 يز متعلق به آنتين ييمقاومت داروزان ين ميشتريب
ن و پس از يمکوئ و فلو ديک اسيکسيدينال هاي کيوتيب 

. در قرار داشتندفلوکساسين  مايسين و انرو اين دو نئو
ع بود يشابسيار وقوع مقاومت چندگانه  ها  هيان جدايم

همزمان نسبت به حداقل  ها  يه% جدا677که  يبه طور
دارو  9حداقل به  ها پنج دارو مقاومت داشتند و همه آن

کدام از   چي(. ه6شکل دارو مقاوم بودند ) 5 به و حداکثر
 دارو مقاوم نبودند. 5ش از يبه ب ها  هيجدا

  يکروبيب ضد ميترک 02به  سالموناله يا مقاومت چهار جدايت يزان حساسي. م1جدول شماره 

 تعداد حساس )%( حساس )%( تعداد نيمه  تعداد مقاوم )%( دارو فيدر
 4( 677) 7( 7) 7( 7) نيليس يآمپ 6
 3( 97) 7( 7)  3( 97) کليکلرامفن 3
  4( 677) 7( 7) 7( 7) ميدايسفتاز 2
 2( 09) 7( 7) 6( 39) ميکسيسف 4
  2( 09) 7( 7) 6( 39) اکسونيسفتر 9
  4( 677) 7( 7) 7( 7) نيدانوفلوکساس 1
 7( 7) 7( 7) 4( 677) نيفلومکوئ 0
 3( 97) 7( 7) 3( 97) دونيفورازول 8
 2( 09) 7( 7) 6( 39) نيسيجنتاما 5
  2( 09) 7( 7) 6( 39) نيسيکاناما 67
 4( 677) 7( 7) 7( 7) نيلووفلوکساس 66
  3( 97) 7( 7)  3(97) نينکواسپکتيل 63
 6( 39) 7( 7) 2( 09) نيسينئوما 62
 7( 7) 7( 7)  4( 677) ديک اسيکسيدينال 64
 6( 39) 7( 7) 2( 09) نيانروفلوکساس 69
    4( 677) 7( 7) 7( 7) نينورفلوکساس 61
  2( 09) 6( 39) 7( 7) نيسياسترپتوما 60
 3( 97) 7( 7)  3( 97) ميمتوپر يسولفامتوکسازول+ تر 68
 7( 7) 3( 97) 3( 97) نيکليتتراسا 65
  4( 677) 7( 7) 7( 7) کليلورفنف 37
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مقاوم  يميکروبي که نسبت به هر باکتر ن مطالعه. تعداد )درصد( ترکيبات ضديه سالمونال ايجدا 4مقاومت چندگانه در  -1شکل 

 در شکل  نشان داده شده است.  اند  بوده

 

 يريجه گيو نت بحث
 هاي   گوشت ييسالمونال ين آلودگيب يميارتباط مستق

وجود  يگوشت هاي   گله يرغ در بازار مصرف و آلودگم
 مرغ از گله هاي  گوشت ييسالمونال يرا آلودگيدارد ز

ت يرد که در اثر عدم رعايگ يم ءمنشا يگوشت يها 
 ها  متقاطع در سطح کشتارگاه يو آلودگ ينکات بهداشت

تعيين ميزان آلودگي شود.   يو مراکز فروش منتشر م
ه تيفوئيدي و ب ي پاراها  المونالي گوشتي به سها  گله
گيري اصول امنيت زيستي و بهداشتي در جهت  کار

ها يکي از اهداف مهم   کاهش آلودگي در سطح فارم
پزشکي از جنبه سالمت عمومي جامعه و پيشگيري  دام

 در انسان ي غذايي با منشا طيوريها  از مسموميت
حال ي در ها  کشوراز  ياريبس . متاسفانه در(37) است

توسعه آمار دقيقي از شيوع سالمونال چه در انسان و چه 
جا که اسهال يکي از  در دام و طيور وجود ندارد. از آن

در شونده  محدود ي بسيار اندميک و خودها  بيماري
اطالعات مربوط به شيوع آن در کشور است انسان 

تاکنون چندين تر از ميزان واقعي است.  حتماالً کما
هاي مختلف براي تعيين   تانو اس ها مطالعه در شهر

ي ها  ي مختلف طيور و الشهها  لودگي گلهميزان آ
ي ها  صورت گرفته است. در همين راستا گله ها  مرغ

 گوشتي شهرستان سنندج هدف اين بررسي براي جدا
سالمونال  يزان جداسازيمسازي سالمونال قرار گرفتند. 

 ير بررسبوده است. د 8/6% نمونه پول شده 333از 
 يساز جدازان يران ميدر ا گرفته مشابه صورت هاي 

در  يگوشت هاي  گلهاخذ شده از  هاي  سالمونال از نمونه
در  6285(،  60) درصد 28/38، در اهواز 6282سال 
، در کل کشور 6257(، 67) درصد 35/29، تهران

( 66درصد ) 42/30در آمل،  6256(، 68) درصد  82/67
 ( بوده است.65) درصد 69/62، هرش قائمدر  6253و 

 هاي  سالمونال در اندام ياز مواقع، باکتر ياريدر بس
م يبه صورت عفونت پنهان بدون نشان دادن عال يداخل

و همين امر ماند يم يباق يو دفع باکتر ينيبال
 خواهد کردمواجه مشکل با آن را در مدفوع  يجستجو

   ونال از اندامبه عبارت ديگر ميزان جداسازي سالم(. 37)
ها  ي مختلف به يک نسبت نيست و بهترين اندامها

براي جداسازي سالمونال سکوم، کبد و کيسه زرده 
توان   هستند و با افزايش سن تنها از کبد و سکوم مي

سالمونال از  يجداسازلذا  (.66 ، 37باکتري را جدا کرد )
وع يدهنده ش  تواند نشان نمي فوع و سواپ کلواكمد

 يزان آلودگيم باشد و قطعاً ها  در گله سالمونال يواقع
 ين بررسيا هاي  افتهيتر از  ار بااليبسان يماک هاي  گله

 هاي داخلي هم  ي اندامها  استفاده از نمونه(. 36است )
چون کبد و سکوم در صورت امکان دسترسي به الشه 

هاي مدفوعي براي   پرندگان، در کنار استفاده از نمونه
  شود.  سالمونال توصيه مي جداسازي

ان يغالب در م يگروه سرم،  Dق، گروهين تحقيدر ا
را به خود  ها  هي% جدا 09سالمونال بود که  هاي  هيجدا

گرفته در  صورت هاي  ياز بررس برخياختصاص داد. در 
و بررسي انجام شده در  (66) براي مثال در آمل، ايران
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- افتي يالمونالن سيتر عيشا D گروه (68) کل کشور
ي ها  که در گله بود در حاليي گوشتي ها  شده در گله
تهران ي گوشتي استان ها گلهو  (65) شهر گوشتي قائم

شيوع  رسد   مي به نظر .غالبيت داشت Cگروه ( 67)
 هاي گلهدر ر ياخ هاي  در سال Cگروه  هاي سالمونال

در حال  يوريط هاي  و متعاقباً در فرآورده يگوشت
 677ر ، از حدود ياخ يدر مطالعه  زايش هستند.اف

  دست آمده از گلهه سالمونال ب C يه گروه سرميجدا
،  PCRش يه در آزمايجدا 05ور کشور تعداد يط هاي

 . (64)ص داده شدنديس تشخينفنتيسالمونال ا
يي هستند که قادرند از ها  ز جمله باکتريا ها  سالمونال

 بل ترکيبات آنتيي مختلف، مقاومت در مقاها راه
را کسب کنند و به يکديگر منتقل کنند.  باکتريال

طيور  يها   گلهدر  ي انسانيها  بيوتيک مصرف آنتي
ي غذايي ناشي از ها  شيوع مسموميتباعث افزايش 

سالمونال در انسان شده است زيرا زمينه تکثير 
گانه  ي مقاوم و حتي داراي مقاومت چندها سالمونال

که يکي  آورد مي قال آن به انسان را فراهمدارويي و انت
 ،32) لوژيک در سراسر دنيا است اپيدميو تمشکال از

 يآنتترکيبات ه از يرو  يروند استفاده نادرست و ب(. 33
 يابيور به دور از ارزيپرورش ط هاي  ال در واحديکتراب 

ويژه به عنوان محرك ه و ب ييايت باکتريق حساسيدق
 هاي  مقاوم به دارو يها  ژن، منجر به گسترش رشد

به  ها   در انسان ييمتعاقباً مقاومت داروو  يکروبيضد م
 وريط هاي   در فرآورده ييمانده دارو يل اثرات باقيدل

زان ين ميتر شين مطالعه، بيدر ا(. 34گردد )  مي
 هاي  کيوتيب  يمتعلق به آنت ييمقاومت دارو

 و انرون مايسي ن، نئويمکوئ د و فلويک اسيکسيدينال
نسبت  يسمورد برر يها  هيمه جدابود. هفلوکساسين 

 م، دانويديز ن، سفتايليس  يآمپ هاي  کيوتيب  يبه آنت
 و فلور نيفلوکساس نور ن،يفلوکساس ن، لوويفلوکساس

از آن  يين مقاومت دارويتر حساس بودند و کم فنيکل
 راکسون، جنتا  يم، سفتيکسيسف هاي   کيوتيب  يآنت
که بيانگر ارتباط مستقيم  بودن يسيما کانان و يسيما

 . به نظرمقاومت دارويي با گستردگي مصرف دارو است
هنوز به  سالمونال هاي هياز جدا ييرسد درصد باال مي

کدام از  هر دارند. ييت بااليحساس ها   نولونياکثر ک
ي سالمونال در اين تحقيق الگوي مقاومت ها  جدايه

 33، طالعه مرشد و پيغمبريدر م. اند  متفاوتي داشته
بيوتيک در  آنتي 27الگوي مختلف مقاومت در مقابل 

جدايه طيوري سالمونال انتريتيديس گزارش شد  29بين 
 مکوئين، فورازو ترين ميزان مقاومت از آن فلو که بيش

(. در 5) سايکلين بود ليدون، ناليديکسيک اسيد و تترا
الگوي  06،  گران ن پژوهشيتوسط هممطالعه ديگري 

 632بين  يکروبيب ضد ميترک 27مقاومت در مقابل 
ب يترک 5الگو در برابر  26جدايه طيوري سالمونال و 

مصرف در صنعت طيور يافت شد و  پر يکروبيضد م
 ي تتراها  بيوتيک ترين مقاومت نسبت به آنتي بيش

 ليدون، ناليديکسيک اسيد و لينکو سايکلين، فورازو
(. سلطان دالل 62کوئين گزارش شد )م اسپکتين و فلو

جدايه سالموناليي از گوشت مرغ  23در  6281در سال 
ترين ميزان مقاومت را نسبت به  در استان تهران، باال
افزايش تعداد (. 39کرد )گزارش ناليديکسيک اسيد 

ژه طي دو يوه ب ن دارويمقاوم به چند هاي  سالمونال
مت جامعه يک مشکل اساسي براي سالر به يدهه اخ

که نياز به پايش دائمي و احتياط در  ه استبدل شدت
هر ، حاضردر تحقيق دارد.  ها  بيوتيک مصرف آنتي

داراي  ها  جدايه% 677جدايه سالمونال و به عبارتي چهار
به  بيوتيک  آنتي تا چهارگانه نسبت به دو  مقاومت چند
چه که قابل تامل است  بودند. آن زمان صورت هم

 غير يها سالمونال گانه چند افزون مقاومت وزافزايش ر
نسبت به  در طي ساليان اخير تيفوئيدي با منشا طيور

تواند ناشي   مي است کهمطالعات قبلي در ايران و جهان 
 باکتريايي به عنوان پيش از استفاده وسيع داروهاي ضد

فيالکسي، محرك رشد و به منظور درمان  گيري و پرو 
در مطالعات . ي صنعتي طيور باشدها ويژه گلهه در دام ب

جدايه  29گانه  قبلي در ايران ميزان مقاومت چند
 % و مقاومت چند03طيوري سالمونال انتريتيديس حدود 

(. 5، 62% بوده است )86جدايه سالمونال  632گانه 
از مطالعات در اين پژوهش  گانه ميزان مقاومت چند

موروکو  ،(30) %37، چين (31) %10پيشين در مالزي 
و  ( 27) % 53، روماني (35) %24، ويتنام (38) 44%

 ي جدا شده از الشهها  اي بر روي سالمونال  مطالعه
 تر بوده است. ( بيش26)% 50 در چين هاي طيور 

به عنوان مويد اين نکته هستند که طيور  ها   اين يافته
ه دارويي و بي داراي مقاومت ها  بع سالمونالامناز  يکي
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و دستيابي به درمان باشند  مي گانه چندقاومت ويژه م
با  سالمونلوزکنترل انسان براي بيوتيکي موفق در  آنتي

 ي غربالها  گذاري سيستم پايهنيازمند  ،منشا طيوري
پايش و کنترل اي براي  گري استاندارد به صورت دوره

و ي گوشتي ها   بويژه جوجه ي طيورها  در گله سالمونال
نظر در خصوص استفاده  و تجديد ها  ي آنها  فرآورده

به عنوان محرك رشد و نيز به عنوان   ها  بيوتيک از آنتي
ي طيور ها  در گله ها  يمارياز بگيري اوليه   پيش

در صورت  يکروبيضد مو ارزيابي حساسيت صنعتي 
 .است در موارد درماني ها   بيوتيک  از آنتياستفاده 
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Abstract 
 

Introduction: Paratyphoid Salmonella 

infections are very important in poultry 

industry. Chicken meat and eggs are 

recognized among the major sources for 

Salmonella infection in recent years. The 

main purpose of this survey was to isolate 

Salmonella from broiler farms around 

Sanandaj city, identifying the serogroups 

and determine the drug resistance pattern of 

the isolated Salmonella. 

 

Materials & methods: A total number of 

2220 samples were randomly collected 

from freshly dropped feces of broilers from 

20 different broiler flocks around Sandanaj 

city. Sixty samples were taken from each 

poultry house in a farm and then each 10 

samples were pooled. All 220 pooled 

samples obtained from 20 flocks were 

processed for Salmonella isolation 

according to standard procedures. By using 

polyvalent Salmonella antisera and by slide 

agglutination test the serogroup of each 

isolate was determined. Antimicrobial 

susceptibility of the isolates against 20 

antibacterial agents was determined using 

standard disk diffusion method. 

 

Findings: Out of 222 pooled samples, four 

Salmonella isolates were recovered which 

belonged to three different flocks. 

Serogrouping of four Salmonella isolates 

identified three isolates as serogroup D and 

one as serogroup C. All Salmonella isolates 

were susceptible to danofloxacin, 

norfloxacin, ampicillin and levofloxacin 

and were resistant to nalidixic acid and 

flumequine. Multi-resistance was observed 

for all Salmonella isolates. Resistance to 5-

9 antibacterial agents was shown. Four drug 

resistance patterns were exhibited. 

 

Discussion & conclusions: The results of 

this study showed the presence of 

Salmonella infection among broiler 

chickens in Sanandaj region and the 

occurrence of resistance to antibacterial 

agents for four isolated Salmonella. These 

findings are important for Iranian poultry 

industry and public health concerns. 

 

Keywords: Salmonella, Serogroup, Drug 

resistance, Broiler chicken, Sanandaj, Iran 
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