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ABSTRACT 

  
Background & Objectives: Salmonellosis is the most common food-borne disease in the 
world. The purpose of this study was to determine the prevalence of salmonella serogroups 
and their antimicrobial susceptibility patterns in chicken meat and viscera in Ardabil, Iran. 
Methods: In this cross-sectional study done in spring and summer of 2014,260 samples (160 
chicken meat, 50 gizzard and liver) were collected for isolation and identification of 
salmonella. The technique used in this study was recommended by Iran standard organization 
andKirby-bauer method was also used for detection of antibiotic resistance. 
Results: Amongallthe samples,the range of detected salmonella was 10%I n which the 42.3% 
of them detected in spring and 57.7% in the summer.92.3% of samples belong to C serogroup 
and 3.8% of them were serogroup B and 3.8% serogroup D. All isolates show resistance to at 
least two antibiotics. Concurrent resistance to 2-6 antibiotics was detected in 70% of the 
isolates. The highest resistance was to Nalidixicacidand Streptomycin (100%)and 
toTetracyclin (92.3%), Penicillin (88.5%), Neomycin, Kanamycin and Furazolidon (84.6%), 
cloramfenicol (73.1%), Ofloxacin (15.4%), Co-Amoxi clave and Ampicillin (11.5%) and 
Siprophloxacin 7.7%. The lowest levels of resistance were for Gentamycin and Amikacin 
(3.8%). No salmonella isolates were resistant to ceftazidime, Azitromicin, Meropenem, 
Imipenem and cefixime.  
Conclusion: According to 10% pollution to salmonella and prevalence of serogroup C and 
salmonella importance in the human’s health, as well as high rate of antibiotic resistance of 
isolates, applying a health strategy for reduction of contamination level is necessary.  
Keywords: Salmonella; Chicken Mea; Antibiotic Susceptibility; Serogrups; Ardabil. 

 
 
 
  
  
  
  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ja

ru
m

s.
ar

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             1 / 10

https://jarums.arums.ac.ir/article-1-905-en.html


  321و همکاران  الهام رئیسی                                                                      ...ی سرمیها تعیین گروهبررسی فراوانی و 

ی بیوتیک آنتیو الگوی حساسیت  ی سرمیها گروهو تعیین  بررسی فراوانی
  شهرستان اردبیل درگوشت مرغ  درسالمونال 
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  31/4/94 :پذیرش       25/10/93: دریافت
  

  مقدمه
 پزشکی و علومدر  انجام گرفته های علیرغم پیشرفت

 هنـوز هـم   ،های اخیـر  سال طیتکنولوژی مواد غذایی 
 عمده یمشکلبعنوان غذا  طریق ی منتقله ازها بیماری

ــالمت   ــرای س ــی ب ــوب م ــان محس ــوند انس  .]1،2[ ش
ــالمونل ــوز و از سـ ــاری زئونـ ــایعترین وزیس بیمـ شـ
گسـتردگی   از وی غـذایی در جهـان اسـت    هـا  عفونت

برخوردار بوده و خسـارات   جهانی ها باالیی در کشور
زیادی را در ابعـاد مختلـف بهداشـتی و اقتصـادی بـه      

ــع انســانی وارد  ــیجوام ــ م ــرل  .]2،3[ دکن ــز کنت مرک
ــاری ــا بیم ــا ی آمه ــیش از )CDC(ریک ــالیانه ب  4/1 س
مورد گـزارش بیمـاری ناشـی از سـالمونال را      میلیون

نفر از آنها تلف شده  600د که بالغ بر کن میدریافت 
ایـن  درمان و کنتـرل  ی این کشور از بابت ها و هزینه

بیلیــون دالر تخمــین زده  1عفونــت غــذایی ســالیانه 
ل ایـن مقـدار در کشـورهای فقیـر و در حـا      .دشو می

ایـن بیمـاری    .]1،3[ دباشـ  میتوسعه به مراتب بیشتر 
ی مختلـف بـاکتری سـالمونال از    هـا  وسیله سروتیپ هب

 چکیده

این مطالعه با هـدف بررسـی فراوانـی    . غذایی در جهان است ناشی از مواد عفونتترین  سالمونلوزیس رایج :زمینه و هدف
هـای سـرمی و حساسـیت آنتـی      آلودگی گوشت و احشاء مرغ عرضه شده در شهرستان اردبیل بـه سـالمونال، تعیـین گـروه    

  .ها، انجام شد بیوتیکی جدایه
نمونـه گوشـت    160نمونه شـامل  260، 1393های بهار و تابستان سال  مقطعی طی فصل -در این مطالعه توصیفی :روش کار

. ایران تحت بررسی قرار گرفتند 1810با هدف جدا سازی سالمونال طبق استاندارد  ،نمونه کبد 50نمونه سنگدان و  50غ، مر
  .شد به روش کربی باوئر آزمایش ها حساسیت آنتی بیوتیکی جدایه

 7/57 آلودگی مربوط بـه فصـل بهـار و    درصد 3/42. ی مورد بررسی به سالمونال آلوده بودندها نمونه درصد 10: ها یافته
گـروه   درصـد  8/3و  Bگـروه سـرمی   درصد C ،8/3متعلق به گروه سرمی  ها از جدایه درصد 3/92. در تابستان بود درصد

آنتـی بیوتیـک    6تا  2به  ها جدایه درصد 70. ی بیوتیک مقاومت نشان دادندحداقل به دو آنت ها تمامی جدایه. بودند Dسرمی 
مقاومــت بــه . بــود%) 100( نســبت بــه نالیدیکســیک اســید و استرپتومایســین هــا بیشــترین مقاومــت جدایــه. مقــاوم بودنــد

، 4/15، اوفالکساسین 1/73، کلرامفنیکل 6/84 ، نئومایسین، کانامایسین، فورازولیدون5/88 ، پنی سیلیندرصد 3/92تتراسیکلین
%) 8/3(و آمیکاسین کمترین مقاومت به جنتامایسین . بوددرصد  7/7سیپروفلوکسازین و  5/11 آموکسی کالو و آمپی سیلین

  .مشاهده نشد یدر برابر آزیترومایسین، سفتازیدیم، مروپنم، ایمی پنم و سفکسیم مقاومت. بدست آمد
و اهمیت آن در بیماریزایی در  Cدی به سالمونال ، بخصوص شیوع باالی سروتیپ درص 10با توجه به آلودگی  :نتیجه گیری

موجود، اعمال راهکارهای بهداشـتی جهـت کـاهش آلـودگی ضـروری       های انسان و میزان باالی مقاومت به اکثر آنتی بیوتیک
  .است
  یلی سرمی، اردبها سالمونال، گوشت مرغ، حساسیت آنتی بیوتیکی، گروه :کلیدی های واژه
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سـالمونالها از   .دشو میخانواده آنتروباکتریاسه ایجاد 
 .نظر بیوشیمیایی و سرولوژیکی بسیار متنـوع هسـتند  

چرا که  ،پیچیده است ها بندی این میکروارگانیسم طبقه
ی هـا  ای از گونـه  شخص مجموعـه مبه جای یک گونه 

ایــن جــنس را  یاعضــا .ددهــ مــیمختلــف را تشــکیل 
ــی ــان،    م ــوع میزب ــدمیولوژی، ن ــر اســاس اپی ــوان ب ت

 ,Hیهـا  ی بیوشـیمیایی و سـاختار آنتـی ژن   ها واکنش

O,Vi عفونـت   .]2[ بندی کرد در صورت وجود طبقه
. افتـد  متعاقب مصرف غذای آلوده اتفاق میدر انسان 

وط به وقوع مسمومیت غذایی ناشی اولین مورد مرب
 1888در آلمـان در سـال    1گارتنراز سالمونال توسط 

ــد  ــزارش ش ــرآورده  .]4،5[ گ ــا گوشــت و ف ی آن ه
یکی از منابع انتقال آلودگی بـه  گوشت مرغ بخصوص 

% 6/37در آمریکـــا . ندشـــو مـــیانســـان محســـوب 
از موارد مسمومیت انسـان بـا    جداشدهسالمونالهای 

اهمیت باالیی گوشت مرغ  .]5[ استطیور بوده  أمنش
پـروتئین در   تـامین داشته و در  انساندر سبد غذایی 

 گوشت مرغ بـا  .رژیم غذایی انسانی نقش مهمی دارد
برابـر   pHو آب فعـال   %98-99پروتئین،  %21 داشتن

ــینه و  8/5-7/5 در گوشــت  4/6-7/6در گوشــت س
ا بـه  هـ  ران محیط مناسبی برای رشد و تکثیر میکروب

   .]3[ باشد ص سالمونال میخصو
عالیم بیماری در انسان به سروتیپ سالمونال و شرایط 

ــان ــتگی  میزب ــته و بس ــیداش ــ م ــورت   دتوان ــه ص ب
مســمومیت غــذایی، گاســتروانتریت، تــب تیفوئیــد و 

ــروز کنــد گــاهی ســپتی در صــورت حتــی و  ســمی ب
 شـود بآلودگی شدید باعث تلف شدن مبتالیـان نیـز   

غذایی  ده آلودگی باالی موادمطالعات انجام ش .]3،6[
بـــه ایـــن  را و بخصـــوص محصـــوالت گوشـــتی   

نشــان داده  در نقــاط مختلــف ایــرانمیکروارگانیســم 
  .]1-7[ است

ــرای درمــان ســالمونلوزیس از  ــیب ی هــا بیوتیــک آنت
امـروزه ایجـاد و گسـترش    . دشو میمختلف استفاده 

به یک معضل جهانی  ها بیوتیک آنتیمقاومت نسبت به 
                                                            

1 Gartner 

است این مقاومـت در بـاکتری سـالمونال    تبدیل شده 
در پیــدایش و گســترش ایــن . دشــو مــیهــم دیــده 

ــرف غیر   ــزایش مصـ ــت افـ ــواد  مقاومـ ــولی مـ اصـ
ــد ــکی ضـ ــانی و دامپزشـ ــز درمـ  ،میکروبی در مراکـ

احتمـال  . نقـش دارد  ،بخصوص صنعت پرورش طیـور 
ی مقـاوم نسـبت بـه    ها انتقال سالمونال و دیگر باکتری

ی حیـوانی  ها رف فراوردهاز طریق مص ها بیوتیک آنتی
حال حاضر خطری جدی برای بهداشت و  به انسان در

  ].8،5،4-10[ دشو میسالمت جوامع بشری محسوب 
که تعیین میزان آلودگی مرغ عرضه شـده   از آنجایی

د مسئولین بهداشـتی را در اعمـال   توان میبه سالمونال 
ی پیشگیرانه و کنترلـی و در نهایـت کـاهش    ها برنامه

ایـن   ،واد غذایی به این پـاتوژن یـاری کنـد   آلودگی م
به سـالمونال  مطالعه با هدف بررسی فراوانی آلودگی 

مــرغ عرضــه شــده در خــرده  ءگوشــت و احشــادر 
ی هـا  ، تعیین گروهی مرغ شهرستان اردبیلها فروشی

ــاکتری و الگــوی حساســیت  جداشــدهی هــا ســرمی ب
  .، انجام گرفتها بیوتیکی جدایه آنتی

  
  روش کار

ماه نخست سـال   6مقطعی طی  -لعه توصیفیین مطاا
با همکاری اداره کل دامپزشکی اسـتان اردبیـل    1393

ی هـا  جامعه تحت مطالعه خرده فروشی. انجام گرفت
مرغ دارای مجوز بهداشتی سطح شهرسـتان اردبیـل   

بـاب مغـازه را شـامل     180که در زمان مطالعـه  بود 
حجم نمونـه بـا اسـتفاده از فرمـول کـوکران      . شد می

نمونه گوشت مـرغ و   160محاسبه گردید که شامل 
بـرداری   نمونه. بود )نگدانسجگر و ( نمونه احشا 100

قسـمت   4از  ای چند مرحله ای و خوشه بطور تصادفی
با . فتشرق، غرب، شمال و جنوب شهرستان انجام گر

تـاثیر  که یکی از اهداف این تحقیق بررسـی  توجه به این
ــه  ــزان   فصــل نمون ــرداری روی می ــود،  ب ــودگی ب آل

یی کـه در  هـا  ی فصل تابستان از همان مغـازه ها نمونه
بـه منظـور   . گردیـد تهیـه   ،گیری شده بود بهار نمونه

گوشت مرغ از سینه ی ها ، نمونهها یکسان سازی نمونه
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از انتخــاب نمونــه همچنــین  .پرنــده انتخــاب گردیــد
شـده و   بنـدی  صورت بسـته ی عرضه شده به ها مرغ

ــاوی    ــورت مس ــه بص ــفل ــدانج ــام   .ام ش ــت انج جه
برداری به همراه بازرسین و ناظرین بهداشـتی   نمونه

ــل دا ــه     اداره ک ــه ب ــمن مراجع ــتان ض ــکی اس مپزش
بصورت استریل تهیه  ها نمونه ی مرغ،ها فروشی خرده

ی استریل در کنار یخ به ها و پس از انتقال به زیپ پک
آزمایشگاه اداره کل دامپزشکی استان اردبیل منتقل و 

سـازمان اسـتاندارد    1810العمل شـماره  ردستوطبق 
  :]11[ مورد بررسی قرار گرفتندبه روش زیر  ایران

گرم از گوشت مـرغ   25: سازی مرحله پیش غنی )1
 بـه  سـپس  ،ریـز شـده   کامالًابتدا  برداری شده نمونه
 اضـافه شـده و  میلی لیتر محـیط الکتـوز بـراث     225

بـه مـدت    هموژن گردیـده و  کامالًکر یتوسط استوم
ــ 24 ــای سـ ــانتی 37اعت در دمـ ــه سـ ــراد  درجـ گـ
  .گردید گذاری نهاخگرم

بـا   اولاز محیط یک میلی لیتر : مرحله غنی سازی )2
میلــی لیتــر محــیط  9پیپــت اســتریل برداشــت و در 

 هسلنیت سیستئین براث و راپاپورت کشت داده شـد 
 18-24درجه سانتی گراد بـه مـدت    37در دمای و 

کننده  ط غنی، محیمحیط راپاپورت. ساعت انکوبه شد
ــرای جداســازی ســالمونال   ــواد  ازمناســبی ب آب و م

  .غذایی است
مرحلـه دوم  غنی شده ی ها از هر کدام از محیط )3

شـامل   هـای انتخـابی   در محیط کشت بطور جداگانه
شیگال آگار، برلیانت گرین آگار  -مک کانکی، سالمونال

سـاعت در   24و به مـدت   هکشت داده شد XLDو 
ی بـه رنـگ زرد   ها پرگنه ،شد درجه انکوبه 37دمای 

یـا   SH2بـا تولیـد   ) الکتوز منفـی (رنگ  رنگ یا بی کم
ــوان کلنــی  ــدون تولیــد آن بعن ــه هــا ب ی مشــکوک ب

  .سالمونال در نظر گرفته شد

اقی ی افترها ی مشکوک بر روی محیطها یاز کلن )4
TSI،SIM ـ یزین ، ال، اوره آگار ، )LIA( رون آگـار آی

و شــده ده تقــال دانا MR-VPســیمون ســیترات،  

ی هـا  تغییـر رنـگ محـیط   تغییرات بیوشیمیایی آنها و 
  .شد بررسیرفته بکار

با  ،که سالمونال بودن آنها تایید گردیدی یها کلنی )5
ســاخت شــرکت  آنتــی ســرم پلــی واالن اســتفاده از

بـه منظـور   هـای سـرولوژیکی    تستافشان تحت بهار
. نـد قـرار گرفت  A ,B ,C ,D سرمی یها تعیین گروه

بـا   جداشـده ور شیرابه غلـیظ از بـاکتری   منظ نبه ای
سرم فیزیولوژی در روی الم استریل تهیـه و بـا یـک    

و نتیجه در  هقطره از سرم پلی واالن مخلوط گردید
کــه ، شــد برابــر نــور در زمینــه تاریــک قرائــت مــی

 هـر کـدام از  بـا  دقیقـه   2در کمتر از آگلوتیناسیون 
جدایـه   سـرمی  گـروه مورد استفاده  های آنتی سرم

 .داد را نشان میزبور م

 یها جدایه سروگروهپس از تعیین  :آنتی بیوگرام )6
بـا اسـتفاده از    ها ی آنبیوتیک آنتیسالمونال حساسیت 

بـا اسـتفاده از   ) وئرکربـی بـا  ( روش دیسک دیفیوژن
ی ساخت شرکت پادتن طب مورد بررسی ها دیسک

ــت  ــرار گرفـ ــک  . قـ ــه از دیسـ ــن مطالعـ  19در ایـ
نطقـه بطـور شـایع در    کـه در سـطح م   بیوتیـک  آنتی

 ،گیرنـد  مورد استفاده قرار مـی  دامپزشکی و پزشکی
               ،2نالیدیکســــیک اســــید ،1پنــــی ســــیلین :شــــامل

ــیلین ــی ســــ ــالو ،3آمپــــ ــی کــــ             ،4کوآموکســــ
     ،7ســــفتازیدیم ،6آزیترومایســــین ،5تراســــیکلینت

ــروپنم ــین ،8مــ ــین ،9اوفالکساســ  ،10استرپتومایســ
 ،14سفکسـیم  ،13پـنم  ایمـی  ،12نآمیکاسـی  ،11جنتامایسین

                                                            
1 Penicillin  
2 Nalidixic Acid 
3 Ampicilin  
4 Co-amoxiclave 
5 Tetracyclin 
6 Azitromycin(azithromycin) 
7 Ceftazidime 
8 Meropenem 
9 Ofloxacin 
10 Streptomycin 
11 Gentamycin 
12 Amikacin 
13 Imipenem 
14 Cefixime 
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ــدونف ــین ،1ورازولی ــینسیپروفلوکسا ،2کانامایس  ،3س
بـه ایـن    .اسـتفاده گردیـد   5کلرامفنیکـل  ،4نئومایسین

پس از تهیه محلول معادل نیم مک فارلنـد از   منظور
ــولر    ــایی، کشــت در محــیط م ــیون باکتری سوسپانس

گذاری شده  سپس دیسک. هینتون آگار انجام گرفت
 24گــراد بمــدت  درجــه ســانتی 37در  هــا و محــیط

بعد از این مدت با توجـه  . ساعت گرماگذاری شدند
له عدم رشـد اطـراف دیسـک و جـدول     ها  میزان به

میزان حساسیت یـا   ،راهنمای شرکت سازنده دیسک
مورد نظر تخمـین   بیوتیک آنتیبه  ها مقاومت جدایه

   .زده شد
ی حاصل از تحقیق پس از جمع آوری با کمک ها داده

SPSS-18  ــون ــتفاده از آزم ــا اس ــی   و ب  و 6دو -خ
 یدار معنــیبــا ســطح  7دوگــروه مســتقل Tآزمــون 

05/0p≤ تجزیه و تحلیل گردید.   
  

  ها یافته
ــوع  ــورد بررســی   260از مجم ــه م ــورد  26نمون م

%) 5/88( مورد 23که  سازی شدجدا %)10( سالمونال
سنگدان ی ها نمونهاز  %)5/11( از گوشت مرغ و بقیه

 .ی جگر هیچ سالمونالیی جدا نشدها نمونه از .بودند

بهـار  فصل سالمونال در جداسازی  %)3/42(مورد  11
 اتفـاق افتـاد  تابسـتان   فصل در%) 7/57( و بقیه موارد

   .)≥05/0p( نشان داد رای دار معنیاختالف  که وجود
ــورد  14 ــالمونال از   8/53مـ ــازی سـ ــد جداسـ درصـ

عرضـه شـده بـه صـورت      ی گوشـت مـرغ  هـا  نمونه
ت مـرغ  درصد از گوشـ  2/46مورد  12بندی و  تهبس

ای انجـام   و فله بندی عرضه شده به صورت غیر بسته
ی هـا  بودن جداسـازی از نمونـه  علیرغم بیشتر .گرفت
 دار معنـی شده این اختالف از نظـر آمـاری    بندی بسته

                                                            
1 Furazolidon 
2 Kanamycin 
3 Ciprofloxacin 
4 Neomycin 
5 Chloramphenicol 
6 Chi-Square 
7 Independent T- Test 

ــود ــی   .)≥05/0p( نب ــن بررس ــروه  در ای ــالمونال گ س
از  %)3/92( مــــورد 24 .جــــدا نشــــد A ســــرمی

بـود کـه    C گـروه سـرمی   از شـده ی جداها لمونالسا
. )≥05/0p( بـود  ها بیش از سایر گروه دار معنیبطور 
 1و %) B )8/3 گروه سـرمی  مورد 1فقط  که بطوری
 از .سـازی شـد  جدا%) D )8/3 از گروه سـرمی  مورد

 C، 22 گــروه ســرمیمتعلــق بــه جدایــه  24مجمــوع 
%) 2/4( مورد 2گوشت مرغ و تنها  از %)8/95( مورد

مـورد آن از   11کـه   شده بـود سازی جداسنگدان  از
 2مورد از گوشت مـرغ و   11گوشت مرغ در بهار و 

   .مورد از سنگدان در فصل تابستان صورت گرفت
 از B ســالمونال از گــروه ســرمیمــورد  1جداســازی 

 ،سـنگدان  از D گـروه سـرمی   مورد 1گوشت مرغ و 
  .انجام گرفتهر دو در تابستان 

 جداشدهسالمونالهای  یزان حساسیتتایج بررسی من
  ی به کار رفته در پژوهشها بیوتیکآنتی نسبت 

ــیت    ــی حساس ــل از بررس ــایج حاص ــینت ــوتیک آنت ی بی
تمـامی  : دباشـ  مـی شـرح  ایـن  ی سالمونال به ها جدایه
% 70. بیوتیک مقاوم بودند حداقل به دو آنتی ها جدایه
. مقاومت نشان دادنـد  بیوتیک آنتی 6تا  2به  ها جدایه

نســبت بــه  Cگــروه ســرمی   ی متعلــق بــههــا جدایـه 
ین، مروپنم، سـفتازیدیم،  ی آزیترومایسها بیوتیک آنتی

 ها این جدایه. حساس بودند کامالً ایمی پنم و سفیکسیم
ی نالیدیکســیک اســید و هــا بیوتیــک آنتــینســبت بــه 

. نشـان دادنـد  %) 100(استرپتومایسین مقاومت کامل 
ی مورد ها بیوتیک نتیآمیزان مقاومت نسبت به سایر 

، 8/95تتراسـایکلین   برحسب درصد، مطالعه به ترتیب
ــدون  ،8/95پنــی ســیلین  ،کانامایســین 5/87فورازولی

اوفالکسازین  ،75کلرامفنیکل  ،4/83، نئومایسین 5/87
ــیلین  ، 7/16 ــی س ــی 5/12آمپ ــالو ، آموکس ، 5/12ک

، جنتامایسین و آمیکاسـین هـر   4/8سیپروفلوکساسین 
تنها جدایـه متعلـق بـه گـروه     . بود رصدد 16/4کدام 

، تتراسـایکلین،  نسبت بـه نالیدکسـیک اسـید    Bسرمی 
ازولیــــدون، ورکلرامفنیکــــل، استرپتومایســــین، ف 
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کانامایســین و نئومایســین مقــاوم و نســبت بــه بقیــه  
  .ی مصرفی حساس بودها تیکبیو آنتی

 نســبت بــه  Dجدایــه متعلــق بــه گــروه ســرمی     
و نئومایســـین  ســـیناســـید، استرپتومای نالیدیکســـیک

ی ها بیوتیک آنتیسایر  مقاومت نشان داده و نسبت به
  .)1جدول ( مصرفی حساس بود

  

  بطور کلی و به تفکیک گروه سرمی ها میزان مقاومت و حساسیت جدایه .1جدول 

ف
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1 C R R S R R S S S S S R S S S S R R S R 
2 C R R S R R S S S S S R S S S S R R S R 
3 C R R S R R S S S S S R S S S S R R S R 
4 C R R S R R S S S S S R S S S S R R S R 
5 C R R S R S S S S S R R S S S S R R S R 
6 C R R S R R S S S S S R S S S S R S S R 
7 C R R R R R R S S S R R S S S S R R R R 
8 C R R S R R S S S S S R S S S S S R S R 
9 C R R R R R R S S S R R S S S S S R R R 

10 C R R S R R S S S S R R S R S S R R S R 
11 C R R S R S S S S S S R S S S S R R S S 
12 C R R S R R S S S S S R S S S S R R S R 
13 C R R  S R R S S S S S R R S S S R R S R 
14 C R R S R S S S S S S R S S S S R R S R 
15 C R R S R R S S S S S R S S S S R S S S 
16 C R R S S S S S S S S R S S  S S R R S R 
17 C R R S R S S S S S S R S S S S R R S S 
18 C R R S R R S S S S S R S S S S R R S R 
19 C R R S R R S S S S S R S S S S R R S R 
20 C R R S R R S S S S S R S S S S R R S R 
21 C R R S R R S S S S S R S S S S R R S R 
22 C R R S R R S S S S S R S S S S R R S R 
23 C  R R R R R R S S S S R S S S S R R S R 
24 C R S S R S S S S S S R S S S S S S S S 
25 B R R S S R S S S S S R S S S S R R S R 
26 D R S S S S S S S S S R S S S S S S S R 

 

  بحث
ــاکتری هــا ســالمونال ی گــرم منفــی هســتند کــه هــا ب

حیوانی  ز طریق آب یا منابع غذایی با منشأند اتوان می
، تخم مرغ و شـیر  ی گوشتی، مرغها از جمله فراورده

مطالعـه  . به انسـان منتقـل و ایجـاد مسـمومیت کننـد     

حاضر بـا هـدف بررسـی میـزان آلـودگی گوشـت و       
بـه سـالمونال    اردبیل شهر مرغ عرضه شده در ءاحشا

% 10از مطالعه حاضر  در .برای اولین بار انجام گرفت
ــه ــا نمون ــی  ه ــت بررس ــد  ی تح ــدا ش ــالمونال ج . س
متفـاوتی از میـزان آلـودگی در منـاطق      های گزارش
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و ایران ارائه شده است که برخی از این  مختلف جهان
میزان آلودگی را کمتر از مطالعه حاضـر و   ها گزارش

ان دالل و طسـل . انـد  هرش کـرد برخی دیگر بیشتر گزا
ــاران ــودگی آ همکـ ــرغ  % 8/17لـ ــت مـ را در گوشـ

 گزارش نمودند 1386شده در تهران در سال  عرضه
ــودگی ر . ]1[ ــزان آل در زنجــان % 6/86ا شــاپوری می

نتــایج مطالعــه نیــازی شــهرکی و . ]5[ گــزارش نمــود
ی شــهر تهــران حکایــت از هــا همکــاران در کشــتارگاه

ــودگی  ــه% 69آل ــا الش ــه  ه ــب ــتس  .]3[ المونال داش
آلـودگی را از گوشـت   % 21و همکـاران  مظفری امیر

نتیجـه مطالعــه   .]4[ مـرغ در تـالش گــزارش کردنـد   
ــودگی    ــانگر آل ــه نش ــی در ارومی ــادقی زال % 8/20ص

 .]7[ ی کشـتاری در ارومیـه بـه سـالمونال بـود     ها مرغ
در  2تـای  ،]12[ %32ایـن میـزان را در روسـیه     1العلی

ــام   ــمال ویتن ــایو ،]13[ %9/42ش ــاران در  3میه و همک
 %3/8در لهسـتان   4زادوروفسـکی  ،]9[ %9/22رومانی 

 ،]15[ %9/17آبابــای اتیــوپی  ازآدیــس 5تیباجیکــا ،]14[
و  7دونادوو  ،]16[ %34در مصر  و همکاران 6عبدالغنی

ایـن   .]10[ نـد گزارش کرد% 37در کلمبیا  و همکاران
رایط شـ  د ناشی ازتوان میدر میزان آلودگی  ها تفاوت

و مراکـز   هـا  ، شـرایط بهداشـتی کشـتارگاه   جغرافیایی
ی، حجم نمونـه  بردار نمونه، فصل عرضه گوشت مرغ

بـرای تشـخیص آلـودگی    ی مورد استفاده ها و روش
در روسیه نشـان داد کـه شـرایط     العلیمطالعه . باشد
ایـن محقـق    .افیایی در میزان آلودگی نقش داردجغر

گـزارش  % 32سـیه  استان رو 3میانگین آلودگی را در 
، مسکو %5/38پترزبورگ  نمود که این مقدار در سن

   .بود% 8/23و کراسنودار % 5/29
. در فصل بهار و تابستان صورت گرفتمطالعه حاضر 

بهار و فصل سالمونال در جداسازی  %)3/42(مورد  11
                                                            

1 Alali  
2 Thai  
3 Mihaiu  
4 Zadrowski  
5 Tibajika 
6 Abdelghani  
7 Donado 

کـه   اتفـاق افتـاد  تابستان  فصلدر%) 7/57( بقیه موارد
  . )≥05/0p( دنشان دا ی رادار معنیاختالف 

 حاضرپژوهش  یها بازه محدود زمانی از محدودیت
د سـال  و اگر مطالعه در فصول سر دشو میمحسوب 

حمود و همکـاران در  م. بهتر بود ،گرفت نیز انجام می
ی مـرغ را آلـوده   ها الشه% 37ای در بنگالدش  مطالعه

به سالمونال گزارش کردند که این میزان در زمستان 
دهنـده   و نشـان  بـود  ش از تابسـتان بی دار معنی بطور

  . ]17[ نقش فصل سال در میزان آلودگی است
ی هـا  قسمت pHو  با توجه به درصد متفاوت پروتئین

ــف ــرغ مختلـ ــه مـ ــتالشـ ــمتی از گوشـ ــه  ، قسـ کـ
د توان می احتماالً ،گیرد ی از آن صورت میبردار نمونه

حاضر  در تحقیق. آلودگی نقش داشته باشد میزاندر 
فقـط   ،ی گوشت مرغها سازی نمونه انبه منظور یکس
 عبـدالغنی در مطالعه . ی شدبردار نمونهاز سینه مرغ 

و % 16و همکاران جداسازی سالمونال از گوشت سـینه  
  .]16[ گزارش گردید% 28در گوشت ران 

 14در تحقیق حاضـر   جداشدهمورد سالمونالی  26از 
برداشته شده از ی ها نمونهمربوط به %) 8/53( مورد

 12بنـدی و   به صورت بستهعرضه شده مرغ  گوشت
بنـدی   غیر بسـته ی ها مربوط به نمونه %)2/46( مورد
مطالعـه  بـا  اما  بود،ن دار معنیهر چند این اختالف  .بود

توسط سلطان دالل و همکاران در منطقـه   انجام یافته
میزان موارد مثبت از که  ،1386جنوب تهران در سال 

از  و% 3/59بسته بندی از مرغ  جداشدهنظر سالمونال 
. ]1[ همخوانی داشـت  ،بود% 7/45بندی مرغ غیربسته

ی هـا  سـالمونال از گوشـت   جداسـازی دلیل کم بـودن  
تشوی مکرر ایـن  سد ناشی از شتوان میبندی  غیربسته

  .بوسیله آب در مراکز فروش مرغ باشد ها الشه
ــین  ــالمونال    26از ب ــر س ــت از نظ ــه مثب ــورد نمون م
مربوط %) 4/88( مورد 23، حاضردر تحقیق  جداشده

ی هـا  مـورد مربـوط بـه نمونـه     3و  به گوشت مـرغ 
ای مشـابه در اتیـوپی، میـزان     در مطالعه. سنگدان بود

% 3/12 بـود کـه  % 9/17 موارد مثبت از نظر سالمونال
ــرغ،   ــه گوشــت م ــوط ب ــنگدان و % 1/53مرب % 28س
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تحقیـق عبـدالغنی در مصـر    . ]15[ مربوط به جگر بود
% 60ی جگــر و هــا نمونــه% 33آلــودگی نیــز نشــانگر 

ی سنگدان به سالمونال بود که در این اخـتالف  ها نمونه
ــایج تحقیــق حاضــر  ــا نت ، منطقــه شــرایط بهداشــتی ،ب

ـ  مـی  هـا  و تعداد نمونه جغرافیایی د نقـش داشـته   توان
جگر مرغ در مطالعه  ازسالمونال  عدم جداسازی. باشد

شـد و  توانـد دلیـل رد حضـور سـالمونال با     حاضر نمی
و بایـد بــا   بـه دلیــل تعـداد کـم نمونــه بـوده     احتمـاالً 
   .دقرار گیربررسی مورد ی بیشتر ها نمونه

در تحقیق حاضر  جداشدهی ها بندی سالمونال در گروه
 B ،Cگروه سـرمی   3به  ها نمونه مشخص گردید که

 دار معنـی بطور  C تعلق داشتند، که گروه سرمی Dو 
کـه در   ، بطـوری بـود دیگـر  ی سرمی ها هبیش از گرو

 مــورد 24آوری شــده،  مــورد مثبــت جمــع 26بــین 
گروه از%) 8/3( مورد 1و  Cاز گروه سرمی %) 3/92(

جـدا   Dگروه سـرمی  از %) 8/3( مورد 1و  Bسرمی 
  .شد
همکـاران در   مهر ور مطالعه انجام شده توسط اکبرد

جدا شد که  Cو  D1 ،B گروه سرمی 3 ،منطقه سراب
؛ البتـه در  ]18[ داردمشـابهت  با نتایج مطالعـه حاضـر   

در  .بـود  D1شده اکثریت با گروه سرمی مطالعه ذکر
گروه ، دو وسط دلشاد و همکارانمطالعه انجام شده ت

انجـام  در مطالعـه   .]6[ بـود  جداشـده  Cو  A سرمی
ــده توســ  ــل  طش ــه گ ــر روی   1گونچ ــاران ب و همک

گروههــای از گوشــت مــرغ  جداشــدهی هــا ســالمونال
ا شدند که اکثریت بـا گـروه   جد A ,B ,C ,D سرمی

در  D ,B ,Cی سـرمی  هـا  گـروه . ]19[ بود Dسرمی 
بیماریزایی در انسان نقش دارند کـه همـین موضـوع    

ی دامـی را  هـا  لزوم توجه جدی به بهداشت فرآورده
  . دشو میآور یاد

 ی مثبــتهــا در ایـن مطالعــه الگـوی مقاومــت جدایـه   
طح ی مصرفی در سها بیوتیک آنتینسبت به  سالمونال

منطقه در دامپزشکی و پزشکی مـورد بررسـی قـرار    
مقاوم  بیوتیک آنتی دوحداقل به  ها تمام جدایه. گرفت

                                                            
1 Goncagul 

مقاومـت   بیوتیـک  آنتی 6تا  2به  ها جدایه %70. بودند
ــد ــان دادنـ ــه .نشـ ــامی جدایـ ــا تمـ ــه  هـ ــبت بـ نسـ

. مقــاوم بودنــد اســید و استرپتومایســین نالیدیکســیک
 ،5/88سیلین  پنی ،3/92میزان مقاومت به تتراسیکلین 

ــین و  ــدون نئومایسـ ــین و فورازولیـ ، 6/84کانامایسـ
ــل ، 4/15 اوفلوکساســـــــــین، 1/73کلرامفنیکـــــــ

، 5/11کـــــالو و آمپـــــی ســـــیلین  کوآموکســـــی
 8/3، جنتامایسین و آمیکاسـین  7/7ین سسیپروفلوکسا

ــود درصــد ــه . ب مایســین، آزیترو مقاومــت نســبت ب
مشـاهده  سفکسـیم   و پـنم  سفتازیدیم، مـروپنم، ایمـی  

  .نشد
در مطالعه مشابه در ارومیه توسط دلشاد و همکاران 

ــه ــا جدای ــفازولین،  در بر ه ــیلین، س ــر آموکســی س اب
سیلین، سـفتازیدیم و کوتریموکسـازول مقاومـت     پنی

های تتراسیکلین  بیوتیک درصدی و در برابر آنتی 100
مقاومـت  درصـد   74و جنتامایسـین   85تین ، کلیسی92

  .]6[ ددننشان دا
سلطان  ای در زنجان و مکاران در مطالعهشاپوری و ه

وب تهـــران ای در جنـــ دالل و همکـــاران در مطالعـــه
ی مـوثر در برابـر   هـا  بیوتیک جنتامایسین را جزو آنتی

از گوشت مرغ معرفی کردنـد   جداشدهسالمونالهای 
آن به ترتیـب در دو   در برابر ها که حساسیت باکتری

مطالعـه  که بـا نتـایج    درصد بود 100و  5/88مطالعه 
ــه جنتامایســین    ــه مقاومــت کمــی ب %) 8/3(حاضــر ک

ــوانی داردمشــاهده شــد ــم خ ــه  .]1،5[ ، ه در مطالع
ی سـالمونال از  هـا  جدایه درصد 92عبدالغنی در مصر 

بـه چنـد دارو مقاومـت     مرغ نسـبت  ءگوشت و احشا
ــد  ــان دادنـ ــه  نشـ ــتکـ ــد 100 مقاومـ ــه  درصـ بـ

 مشـاهده سیلین  سیلین و آموکسی اریترومایسین، پنی
ــ ــید    .دشــ ــیک اســ ــه نالیدیکســ ــت بــ و  مقاومــ

بـود کـه نتـایج     درصد 97کسازول نیز باالی وسولفامت
 میهـاین مطالعـه  . ]16[ شبیه مطالعه حاضر است تقریباً

بـه   هـا  جدایـه  درصـد  83در رومانی نشانگر مقاومت 
در ایـن مطالعـه بیشـترین     ،دباشـ  مـی  هـا  بیوتیک آنتی
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بـه   کسازول و کمترین مقاومتومقاومت به سولفامت
  .]9[ کلرامفنیکل و سفتازیدیم دیده شد

ای در شمال ویتنام که برای تعیـین میـزان    در مطالعه
 تـای توسـط   هـا  به آنتی بیوتیـک  ها مقاومت سروتیپ

، 5/58 ، مقاومـــت بـــه تتراســـیکلین  انجـــام شـــد 
 ، کلرامفنیکل8/39 ، آمپی سیلین3/47 استرپتومایسین

 بــوده و درصــد 8/27 نالیدیکســیک اســید و  3/37
 .]13[ مت نسبت بـه سـفتازیدیم مشـاهده نشـد    مقاو

در کلمبیا نشـان داد   دونادوتحقیق انجام شده توسط 
تا  1ی سالمونال از گوشت مرغ به ها جدایه درصد 35

 بیوتیـک  آنتی 10تا  6به  درصد 6/24و  بیوتیک آنتی 5
در اسپانیا نیز  1کارامی نانا مطالعه .]10[ مقاوم هستند

گوشـت مـرغ    بـا منشـأ   ها جدایه درصد 95نشان داد 
میـزان   .]8[ مقاوم هسـتند  بیوتیک آنتینسبت به چند 

که در اکثر مطالعـات   ها بیوتیک آنتیباالی مقاومت به 
ــال   ،مشــاهده شــده اســت  ــرای انتق ــگ خطــری ب زن

در  این موضـوع  .دشو میمقاومت به انسان محسوب 
زمان  ایر کشورهای در حال توسعه که مدتو س ایران

ــز ا ــراورده پرهی ــایر ف ــا ز مصــرف گوشــت و س ی ه
رعایــت  هــا بیوتیــک آنتــیی تحــت درمــان بــا هــا دام

ی موجود در ها تفاوت. دباش میبسیار جدی  ،دشو مین
ـ  مـی  ها بیوتیک آنتیالگوی حساسیت به  د ناشـی از  توان

                                                            
1 Carraminana 

در  بیوتیک آنتی و الگوی مصرف متفاوت انتخابی فشار
 .هر منطقه باشد

  

  نتیجه گیری
ــ ــا توجــه بــه آل درصــدی بــه ســالمونال و  10ودگی ب

و اهمیـت آن در   Cبخصوص شیوع بـاالی سـروتیپ   
بیماریزایی در انسان، لزوم اعمال راهکارهای بهداشتی 

با توجه همچنین . جهت کاهش آلودگی ضروری است
ی هـا  بیوتیـک  آنتـی میزان باالی مقاومـت بـه اکثـر    به 

لـزوم جلـوگیری از مصـرف     ،موجود در این مطالعـه 
ـ در طیور و رعا بیوتیک آنتیاصولی و غیررویه  بی ت ی

زمان پرهیز از مصرف گوشت حیوانات تحت درمـان  
  .ضروری است

  

  و قدردانیشکر ت
از کلیه پرسـنل اداره کـل دامپزشـکی اسـتان اردبیـل      
بخصوص جناب آقای دکتر صالحی مدیر کل محتـرم  
دامپزشکی استان و آقـای بـاقرزاده مسـئول محتـرم     

و آقـای قـادر محمـدی     یآزمایشگاه میکروب شناسـ 
ــاریکارشــناس  ــه  دانشــگاه آزاد اســالمی اهــر  آم ک
را در کلیــه مراحــل ایــن طــرح یــاری و   نویســندگان

. نماید نهایت تشکر و قدردانی را می ،مساعدت کردند
این مقاله مسـتخرج از پایـان نامـه کارشناسـی ارشـد      
میکـروب شناســی، دانشــگاه آزاد اسـالمی واحــد اهــر   

 .دباش می
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