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جستجوی سروتیپ اینفنتیس سالمونال آنتریکا در گله های طیور 
گوشتی استان اردبیل و تعیین الگوی مقاومت دارویی آن

bb

چکيد ه 

در طی سال های  ایجاد می شود.  توسط رسوتیپ های مختلف ساملونال  که  است  دنیا  در  زئونوز  بیامری های  از مهم ترین  یکی  ساملونلوز 
اخیر، میزان شیوع گروه رسمی C ساملونال به ویژه رسوتیپ اینفنتیس در گله های طیور افزایش یافته است. بنابراین هدف از این تحقیق 
جستجوی رسوتیپ اینفنتیس ساملونال آنرتیکا در گله های طیور گوشتی استان اردبیل و تعیین الگوی مقاومت دارویی آن نسبت به 30 
آنتی بیوتیک رایج درمراکز پزشکی و دامپزشکی ایران می باشد. از 23 گله مرغ گوشتی کشتاری به طور تصادفی تعداد پنچ الشه انتخاب و 
از کبد، پوست، سکوم و قلب با استفاده از سواب  اسرتیل منونه برداری صورت گرفت. پس از کشت و جداسازی ساملونال، پرگنه های آن با 
روش های بیوشیمیایی و رسولوژی شناسایی شدند. حساسیت و مقاومت آنتی بیوتیکی جدایه ها بر اساس روش استاندارد انتشار از دیسک 
)Disc diffusion( تعیین گردید. از مجموع 445 منونه مورد بررسی، تعداد 13 جدایه ساملونال آنرتیکا )2/92 %( متعلق به 3 گله طیور گوشتی 
به دست آمد که از 13 جدایه ساملونال، 11 جدایه )84/62 %( به گروه رسمی C و دو جدایه )15/38 %( به گروه رسمی D تعلق داشتند. 
در آزمایشات رسوتایپینگ صورت گرفته روی 11 جدایه گروه رسمی C، 10 جدایه )90/9 %( به عنوان ساملونال اینفنتیس تشخیص داده 
شدند. آنتی بیوگرام انجام شده بر جدایه های ساملونال اینفنتیس نشان داد که جدایه ها نسبت به ترتاسایکلین، کلر ترتاسایکلین، فلومکوئین 
و نالیدیکسیک اسید مقاومت کامل )100 %( و به سفرتیاکسون و سفالوزلین حساسیت کامل )100 %( داشتند. در بین 10 جدایه ساملونال 
اینفنتیس، وقوع مقاومت چند گانه دارویی بسیار شایع بود، بطوری که 100 % آنها بطور همزمان حداقل به چهار دارو و حداکرث به 15 
دارو مقاوم بودند. نتایج این بررسی حاکی از آلودگی گله های طیور گوشتی استان اردبیل به رسوتیپ اینفنتیس ساملونال و همچنین وجود 

مقاومت دارویی نسبت به آنتی بیوتیک های رایج در حوزه دامپزشکی است که از نقطه نظر بهداشت عمومی مورد توجه می باشد. 
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Salmonellosis is one of the most important zoonotic diseases in the world which caused by different Salmonella sero-
types. In recent years, the prevalence of Salmonella serogroup C, especially S. Infentis has increased in poultry flocks. 
Therefore, The aim of this study was to detect S. Infentis in broiler flocks in Ardabil province and to determine their 
antibiotic resistance patterns to thirty the common antibiotics in Iranian Medical and Veterinary Centers. Five carcasses 
were randomly selected from 23 slaughtered broiler flocks and sampled from liver, skin, cecum and heart using sterile 
swabs. After culture and isolation of Salmonella, colonies were identified by biochemical and serological methods. An-
tibiotic susceptibility and resistance of the isolates were determined according to the standard method of disc diffusion. 
Out of 445 samples. 13 Salmonella isolates (2.92%) were recovered which belonged to three broiler flocks. From 13 
Salmonella isolates, 11 isolates (84.62%) belonged to serogroup C and two isolates (15.38%) belonged to serogroup D. 
In serotyping tests of 11 serogroup C isolates, 10 isolates (90.9%) were identified as S. Infentis. Antibiograms test per-
formed on S. Infentis isolates showed that the isolates were resistant to tetracycline, chlortetracycline, flomequine and 
nalidixic acid and were susceptible to ceftriaxone and cephaloselin. Multi-resistance was observed among S. Infentis 
isolates. Resistance at least to 4 drugs and up to 15 drugs. The results of this study showed that the presnce infection of 
S. Infentis in broiler flocks of Ardebil province, and also existence of drug resistance to common antibiotics in veteri-
nary medicine field. These findings are important for public health concerns.
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مقدمه
ساملونلوز یکی از شایع ترین بیامری عفونی با منشا مواد غذایی می باشد 
که در اکرث نقاط مختلف جهان گزارش شده است )1(. بطوریکه می توان 
و  بهداشتی  لحاظ  از  را  فراوانی  خسارات  ساله  هر  بیامری  این  گفت 
 2700 از  بیش  حارض  حال  در   .)11( می کند  وارد  کشورها  به  اقتصادی 
رسوتیپ ساملونال در مناطق مختلف شناسایی شده است و اکرثیت آنها 
در انسان و حیوانات منجر به عفونت می شوند )3(. در یک تقسیم بندی، 
غیر  ساملونال  و  تیفوئیدی  ساملونال  گروه  دو  به  ساملونال  رسوتیپ های 
تیفوئیدی دسته بندی می شوند )9، 13(. ساملونالی غیر تیفوئیدی در انسان 
بدون  یا  و  با  صورت  به  می تواند  که  است  برخوردار  ویژه  اهمیت  از 
پیر، خردسال و دچار ضعف سیستم  افراد  بروز کند و در  بالینی  عالیم 
ایمنی، شکل شدید بیامری و باکرتیمی و نهایتا به صورت مرگ و میر دیده 
شود )18، 19(. یکی از متداول ترین رسوتیپ های ساملونال غیر تیفوئیدی، 
این  شیوع  میزان  اخیر،  سال های  در طی  که  می باشد  اینفنتیس  ساملونال 
رسوتیپ افزایش یافته است که از نظر بهداشت عمومی جامعه از اهمیت 
ویژه ای برخوردار می باشد )2، 11، 19(. ساملونال اینفنتیس عمدتا از طریق 
متاس مستقیم و غیر مستقیم انسان با منشا آلودگی از جمله مواد غذایی 

با منشا دامی آلوده شامل انواع گوشت و تخم مرغ و یا سایر فرآوده های 
طیور آلوده منتقل می شود )4، 14، 15(. از سوی دیگر، در دهه های اخیر 
و  دام  غذایی  جیره  در  آنتی بیوتیک ها  بی رویه  مرصف  دلیل  به  عمدتا 
طیور، مقاومت آنتی بیوتیکی افزایش یافته است و مسئله سویه های مقاوم 
ساملونال به عنوان خطر جدی برای بهداشت عمومی نیز تلقی می گردد )3، 

 .)20 ،18 ،12
از این رو تشخیص و تایپینگ رسوتیپ ها به ویژه رسوتیپ های زئونوز و 
تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی آن ها، برای کنرتل و کاهش عفونت 
 .)13  ،10( است  مناسب رضوری  داروی  انتخاب  اطالعات الزم جهت  و 
اینفنتیس  رسوتیپ  شیوع  میزان  بررسی  تحقیق  این  از  هدف  بنابراین 
الگوی  تعیین  و  اردبیل  استان  گله های طیور گوشتی  در  آنرتیکا  ساملونال 
مقاومت دارویی آنها نسبت به 30 آنتی بیوتیک رایج در مراکز پزشکی و 

دامپزشکی ایران می باشد.

مواد و روش ها
جمع آوری منونه ها 

اردبیل  از 23 گله مرغ گوشتی کشتاری در کشتارگاه های صنعتی استان 
در سال 1397 به طور تصادفی تعداد پنچ الشه انتخاب و از قسمت های 
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مختلف با استفاده از سواب منونه برداری صورت گرفت که مجموعا 445 
خارجی  سطح  منونه   114 قلب،  منونه   108 کبد،  منونه   112 شامل  منونه 
به  ساملونال  جداسازی  برای  و  جمع آوری  سکوم  منونه   111 و  پوست 

آزمایشگاه دامپزشکی انتقال داده شدند. 

شناسایی باکرتی ساملونال
 F (HiMedia سلنيت  کننده  غنی  محیط  در  شده  تهیه  منونه های 
درجه   37 در   ساعت   24 مدت  به   (Laboratories, Mumbai, India
سانتي گراد کشت داده شدند و بعد از رشد به محيط هاي جامد انتخابی 
 ،(HiMedia Laboratories, Mumbai, India) ساملونال نظیر مکانکی آگار 
و   (HiMedia Laboratories, Mumbai, India) آگار  شیگال  ساملونال- 
منتقل   (HiMedia Laboratories, Mumbai, India) آگار  گرين  بريليانت 
و کشت داده شدند و پس از مدت 24 ساعت انکوباسیون در 37 درجه 
با  رنگ(  )بی  منفی  الکتوز  کلنی های  شدند.  برريس  كلني ها  سانتي گراد 
نظر  در  مشکوک  کلنی های  عنوان  به   H2S تولید  بدون  و   H2S تولید 
دزوکسی  لیزین  گزیلوز  در  منونه هاي مشكوك مجددا   .)3( گرفته شدند 
داده  كشت   (XLD Agar) (Biolife Company, Italiana) آگار  کوالت 
با مرکز سیاه توليد كردند. کلنی های همرنگ  شدند كه كلنی های قرمز 
اوره  شامل  افرتاقی  محیط هاي  در  مشکوك  کلنی هاي  عنوان  به  محیط 
آگار  (HiMedia Laboratories, Mumbai, India)، سیمون سیرتات  براث 
موتیلیتی  ایندول  سولفید   ،(HiMedia Laboratories, Mumbai, India)
آهن دار  قندی  سه   ،(SIM) (HiMedia Laboratories, Mumbai, India)
در  آن ها  واکنش  و  کشت   (TSI)  (Biolife Company, Italiana) آگار 
محیط هاي قندي شامل متیل رد – وژوس پروسکائر (MR-VP): مانیتول، 
سپس   .)15( شدند  بررسی  گزیلوز   D و  گلوگز  ساکارز،  مالتوز،آرابینوز، 
شده  جدا  باکرتی  بیوشیمیایی،  جدول  با  آمده  بدست  نتایج  مقایسه  با 
مشخص گردید. تعیین گروه رسمی و رسوتیپ منونه های مثبت با استفاده 
و   )D تا   A( واالن  پلی  آنتی رسم های  کمک  به  رسولوژی  تست های  از 
اساس  بر   ).....  H6 ،  H2،.......O4 ،  H )O2 و O منوواالن  آنتی رسم های 
الم  روی  آگلوتیناسیون  روش  با  )انگلستان(   Mast رشکت  دستورالعمل 
انجام شد )4، 7( که در نهایت با توجه به جدول كافمن-وايت رسوتيپ 

باكرتي مشخص گرديد )3(.

آزمایش تعیین مقاومت آنتی بیوتیکی
الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی جدایه های ساملونال با استفاده از دیسک های  
 ،)µg30( آنتی بیوتیک ساخت رشکت پادتن طب ایران شامل ترتاسایکلین
 ،)1.25/23.75  µg( سولفامتوکسازول  )تریمتوپریم-  کوتریموکسازول 
 µg( 5(، سفرتیاکسون   µg( 10(، سیپروفلوکساسین   µg( آموکسی سیلین 
 ،)30  µg( فلورفنیکل   ،)30  µg( تایلوزین   ،)15  µg( آزیرتومایسین   ،)30
 ،)10  µg( کلیستین   ،)10  µg( جنتامایسین   ،)µg  5( انروفلوکساسین 
 ،)30  µg( سفالوتین   ،)30  µg( کالو  10(،کوآموکسی   µg( سیلین  آمپی 
ایمی پنم )µg 10(، سفتازیدیم   ،)30 µg( سفالوزلین ،)5 µg( سفیکسیم
 )30 µg( کانامایسین )30 µg( فلومکوئین )30 µg( کلرآمفنیکل)30 µg(
 µg( فورازولیدون   ،)100  µg( پنی سیلین   ،)15/200  µg( لینکواسپکتین 
نئومایسین   ،)30 µg( داکسی سایکلین   ،)30 µg( ترتاسایکلین  کلر   ،)100
و   )30  µg( اسید  نالیدیکسیک  و   )10  µg( اسرتپتومایسین   ،)30  µg(
همچنین فوزباک ® (فسفومایسین + مواد انژی زا( )µg 200( از رشکت 
بر   (Disc diffusion) دیسک  انتشار  کیفی  روش  به  )ایران(  پایادارویه 
 (CLSI) اساس دستورالعمل موسسه استانداردهای آزمایشگاهی و بالینی
سال 2018  بر روی  محیط مولر هینتون آگار (Merck, Germany) مورد 
بررسی قرار گرفتند )6(. در نهایت با اندازگیری قطر هاله مامنعت شونده 
از رشد اطراف هر ترکیب ضدمیکروبی و مقایسه با جدول تفسیر قطر 
هاله مامنعت شونده به صورت مقاوم، نیمه حساس و حساس طبقه بندی 
شدند )3(. در این بررسی مقاومت به بیش از سه نوع آنتی بیوتیک بعنوان 

مقاومت چندگانه در نظر گرفته شد.

آنالیز آماری
داده های بدست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS  ورژن 21 و آزمون 
سطح  گرفتند.  قرار  تحلیل  و  تجزیه  مورد   (Chi-square) کای  مربع 

معنی داری 0/05 در نظر گرفته شد.

نتایج
گله  سه  تعداد  شده،  منونه گیری  کشتاری  گوشتی  مرغ  گله   23 تعداد  از 
)13/04 %( آلودگی به ساملونال را نشان دادند و از مجموع 445 منونه مورد 
آزمایش، در 13 مورد )2/92 %( ساملونال آنرتیکا جداسازی شد که بیشرتین 

جستجوی رسوتیپ اینفنتیس ساملونال آنرتیکا در  ...

   جدول 1- فراوانی ساملونالهای جدا شده از ارگان های منونه برداری شده گله های مرغ گوشتی. 

نسبت موارد مثبت از منونه ها )درصد(تعداد موارد مثبت از کل منونه های مثبت )درصد(تعداد منونه های مورد آزمایشنوع منونه ردیف

43/57 )30/77 %(112کبد1

43/51)30/77 %(114پوست2

32/70 )23/08 %(111سکوم    3

21/85 )15/38 %(108قلب4
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  جدول 2- میزان مقاومت و حساسیت جدایه های ساملونال اینفنتیس نسبت به 30 آنتی بیوتیک مورد آزمایش.

ترکیبات آنتی بیوتیکردیف
تعداد کل جدایه های

 آزمایش شده

جدایه های حساسجدایه های نیمه حساسجدایه های مقاوم 

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

گروه ماکرولیدها

88/8900111/11 8 9اریرتومایسین1

10990/00110/0000تایلوزین2

گروه ترتاسایکلین ها

991000000ترتاسایکلین3

991000000کلر ترتاسایکلین4

10990/00110/0000داکسی سایکلین5

گروه فنیکل ها

9555/56111/11333/33کلرآمفنیکل6

10550/00110/00440/00فلورفنیکل7

گروه کلینو لون ها و فلوروکلینولون ها

10101000000فلومکوئین8

991000000نالیدیکسیک اسید 9

10660/00220/00220/00انروفلوکساسین10

9333/33111/11555/56سیپروفلوکساسین11

7228/5700571/43دانوفلوکساسین12

7114/2900685/71نورفلوکساسین13

گروه آمینوگلیکوزیدها

9777/78111/11111/11اسرتپتومایسین14

10770/00220/00110/00نئومایسین15

7342/85114/28342/85کانامایسین16

10330/0000770/00جنتامایسین17

7228/57228/57342/86آمیکاسین18

گروه پلی میکسین ها

10770/00110/00220/00کلیستین19

گروه لینکوزامیدها

10880/0000220/00لینکواسپکتین20
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مــیزان جداسازی ساملونال به ترتیب در کبد با 4 مورد )3/57 %(، سکوم 4 
مورد )3/51 %(، قسمت خارجی پوست 3 مورد )2/70 %( و قلب 2 مورد 
)1/85 %( مشاهده گردید، هرچند این تفاوت ها از نظر آماری معنی دار 

نبودند )جدول 1(. 
جدایه   13 از  که  منود  مشخص  رسوتیپ  و  رسمی  گروه  تعیین  آزمایش 
ساملونال، 11 جدایه )84/62 %( به گروه رسمی C و دو جدایه )15/38 %( 
به گروه رسمی D تعلق داشتند. از 11 جدایه گروه رسمی C، 10 مورد 
ساملونال  نیز   D اینفنتیس و هر 2 جدایه گروه رسمی  ساملونال   )% 90/9(

آنرتیتیدیس بودند.
به  نسبت  اینفنتیس  ساملونال  جدایه های  حساسیت  و  مقاومت  میزان 
در  ایران  دامپزشکی  و  پزشکی  حوزه های  در  مرصفی  آنتی بیوتیک   30
این مطالعه جدایه های مورد بررسی به  جدول 2 آورده شده است. در 
 )%  100( کامل  حساسیت  سفالوزلین  و  سفرتیاکسون  آنتی بیوتیک های 
برابر  در  آنتی بیوتیکی  حساسیت  بیشرتین  آنها،  از  بعد  و  دادند  نشان 
نورفلوکساسین، سفتازیدیم، سفیکسیم، فوزباک ®( فسفومایسین + مواد 

انژی زا(، دانوفلوکساسین و جنتامایسین، مشاهده گردید. جدایه ها نسبت 
به ترتاسایکلین، کلر ترتاسایکلین، فلومکوئین و نالیدیکسیک اسید مقاومت 
بیشرتین  میکروبی،  ضد  ترکیبات  این  از  بعد  داشتند.   )%  100( کامل 
میزان مقاومت دارویی به ترتیب متعلق به داکسی سایکلین، تایلوزین، 
نئومایسین،  اسرتپتومایسین،  لینکواسپکتین،  فورازولیدون،  اریرتومایسین، 

سولفا متوکسازول + تریمتوپریم، کلیستین و انروفلوکساسین بود. 
بسیار شایع  گانه  بررسی شده، وقوع مقاومت چند  میان جدایه های  در 
دارو  نوع  به چهار  نسبت  آن ها همزمان حداقل   % بطوری که 100  بود، 
مقاومت داشتند. همه آن ها حداقل به چهار دارو و حداکرث به 15 دارو 
نبودند  دارو مقاوم  از 15  بیش  به  از جدایه ها  بودند. هیچ کدام  مقاوم 

)جدول 3(.      
                  

بحث    
عمومی  بهداشت  معضالت  مهم ترین  از  یکی  ساملونالیی  عفونت های 
عفونت های  بیشرت  مختلف  گزاشات  طبق  می روند.  شامر  به  کشورها 

ادامه جدول 2- میزان مقاومت و حساسیت جدایه های ساملونال اینفنتیس نسبت به 30 آنتی بیوتیک مورد آزمایش.

ترکیبات آنتی بیوتیکردیف
تعداد کل جدایه های

 آزمایش شده

جدایه های حساسجدایه های نیمه حساسجدایه های مقاوم 

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

گروه لینکوزامیدها

10550/00110/00440/00آمپی سیلین21

7457/1400342/86کوآموکسی کالو22

9444/4400555/56پنی سیلین  23

گروه سولفانامیدها

24
سولفا 

متوکسازول+تریمتوپریم
10770/00220/00110/00

7228/5700771/43فوزباک®25

گروه نیرتوفوران

9888/89111/1100فورازولیدون26

گروه سفالوزپورین ها

9111/11111/11777/77سفیکسیم 27

7114/28685/71سفتازیدیم28

700007100سفرتیاکسون29

700007100سفالوزلین30
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ماکیان  گوشت  حیوانی،  منشا  با  غذایی  مواد  با  متاس  اثر  در  ساملونالیی 
و فرآورده های آن ها آلوده شیوع پیدا می کند )4، 15، 20(. به طوری که 
به عنوان  آن  فرآورده های  و  طیور  است  داده  نشان  محققین  مطالعات 
یک منبع آلودگی مهم برای ساملونالهای غیرتیفوئیدی در انسان می باشد 
بنابراین شناسایی ساملونال به ویژه رسوتیپ های منتقله از غذا   .)14 ،1(
و تعیین الگوی مقاومت دارویی آن جهت جلوگیری از افزایش مقاومت 

آنتی بیوتیکی از نظر بهداشت عمومی اهمیت فراوان دارد.
دنیا  مختلف  مناطق  در  ساملونال  اینفنتیس  رسوتیپ  شیوع  خصوص  در 
گزارش های متفاوتی وجود دارد که بیانگر افزایش میزان شیوع آن است 
)15(. در مطالعه بین و همکاران )2011( در اتیوپی بر روی موارد انسانی، 
یک مورد ساملونال اینفنتیس جداسازی شد )5(. در سال 2012 بر روی 174 
افراد مبتال به گاسرتوآنرتیت در تهران  از  جدایه ساملونالی بدست آمده 
مطالعاتی انجام گرفت که در بین رسوتیپ های مختلف، ساملونال اینفنتیس 
نیز وجود داشت )19(. در مطالعه دیگر توسط رنجرب و همکاران )2012( 
ساملونال   C رسمی  گروه  به  متعلق  انسانی  جدایه   26 تعداد  تهران  در 
بررسی گردید که 73 % )19 جدایه( رسوتیپ اینفنتیس تشخیص داده شد 
)18(. در سال 2013،  36 جدایه ساملونال بدست آمده از گله های گوشتی 
میزان  که  گرفتند  قرار  آزمایش  مورد  ایران  شامل  منطقه  سه  در  واقع 

شیوع ساملونال اینفنتیس و ساملونال انرتیتیدیس به ترتیب 75 درصد و 25 
درصد گزارش شد )17(. در سال 2013 از 256 جدایه ساملونال بدست آمده 
 )7/8( جدایه   20 تعداد  جنوبی  کره  در  بیامرستانی  بالینی  منونه های  از 
متعلق به ساملونال اینفنتیس بود )11(. فالح و همکاران )2013(  در بابل 
از گوشت مرغ تعداد 44 مورد ساملونال جداسازی کردند که از این تعداد، 
34 مورد )79/5 %( ساملونال اینفنتیس بودند )9(. در بررسی که در سال 
2014 در رومانی روی 149 جدایه ساملونال از مواد غذایی انجام شد، میزان 
49 درصد آلوده به ساملونال اینفنتیس بودند )12(. اصغرپور و همکاران 
)2014( از ماکیان تعداد 50 منونه ساملونال اینفنتیس جداسازی کردند )2(. 
قدوسی و همکاران )2015( نشان دادند که متامی 44 جدایه ساملونالی 
بدست آمده از طیور بومی استان مازندران به رسوتیپ اینفنتیس تعلق 
ماکیان  کلواک  منونه   620 از   )2017( بیدهندی  مرادی   .)10( داشتند 
 .)15( آوردند  بدست  اینفنتیس  ساملونال  جدایه   70 تعداد  اراک  کشتاری 
در یک بررسی در سال 2017 از مواد انسانی مورد مطالعه در کرمان ، از 
130 جدایه ساملونال، میزان شیوع رسوتیپ های آنرتیتیدیس، تایفی موریوم 
و  مقدم   .)14( شد  گزارش   %  19 و   %  22  ،%  32 ترتیب  به  اینفنتیس  و 
نظریان )2018(، 842 منونه مدفوع و خون بیامران مبتال به گاسرتوآنرتیت 
در مراکز درمانی کرمان بررسی و تعداد 48 جدایه را رسوتیپ اینفنتیس 

 

جدول3- الگوی مقاومت چندگانه بین 10 جدایه ساملونال اینفنتیس نسبت به 30 آنتی بیوتیک مورد آزمایش.

درصد جدایه های مقاومتعداد جدایه های مقاومتعداد ترکیبات آنتی بیوتیکردیف

11 10100

22 10100

33 10100

44 10100

55 990/9

66 981/8

77 881/8

88 772/7

99 663/3

1010 554/5

1111 436/7

1212 336/7

1313 218/2

1414 19/1

1515 00
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ساملونال تشخیص دادند )13(. در مطالعه حارض نیز میزان شیوع ساملونال 
اینفنتیس در 445 منونه مورد بررسی 2/92 % مشاهده شد که این یافته 
در  اختالف  می رسد  نظر  به  است.  کمرت  مختلف  گزارش های  اکرثیت  از 
نتایج مطالعات مختلف می تواند مربوط به نوع منونه )انسانی و طیور( و 

وضعیت چرخشی رسوتیپ  ها در مناطق مختلف باشد. 
در خصوص مقاومت آنتی بیوتیکی ساملونال در نقاط مختلف گزارش های 
متعددی انتشار یافته است. طبق بررسی نوگرادی و همکاران )2007( در 
چندگانه  مقاومت  طیور  از  آمده  به دست  اینفنتیس  ساملونال  جدایه های 
سولفانامید  و  اسرتپتومایسین  نالیدیکسیک،  اسید  ترتاسایکلین،  برابر  در 
برابر  در  مقاومت   )2010( همکاران  و  داهشان   .)16( کردند  مشاهده 
اسرتپتومایسین، داکسی سایکلین و سولفا متوکسازول را 100 % و آمپی 
 ،%  50  ،%  90 ترتیب  به  را  سفتازیدیم  و  سفالوتین  کلرآمفنیکل،  سیلین، 
30 % و 20 % بیان کردند )7(. تاج بخش و همکاران )2012( بیان کردند 
بیوتیک های  آنتی  به  نسبت  اینفنتیس  ساملونال  انسانی  جدایه های  که 
سفوتاکسیم(  و  سفریاکسون  )سفتازیریم،  سفالوسپورین ها  سوم  نسل 
گزارش   ،)2013( همکاران  و  لی   .)19( دادند  نشان  مقاومت  خود  از 
جنتامایسین،  به  نسبت  اینفنتیس  ساملونال  جدایه   20 همه  که  کردند 
آمپی سیلین،  به  و  حساس  آمیکاسین  و  تریمتوپریم  سیپروفلوکساسین، 
بودند  مقاوم  سفالوزلین  و  سفرتیاکسون  کلرآمفنیکل،  ترتاسایکلین، 
جدایه ها  همه  که  دادند  نشان   )2013( همکاران  و  رحامنی    .)11(
اینفنتیس را در برابر سیپروفلوکساسین، اسید نالیدیکسیک، ترتاسایکلین، 
اسپکتینومایسین، اسرتپتومایسین و سولفامتوکسازول مقاومت کامل دارند 
)17(. در مطالعات فالح و همکاران )2013( همه جدایه ها به سفتازیدیم 
و  اسید  نالیدیکسیک  اسرتپتومایسین،  به  و  حساس  سیپروفلوکساسین  و 
آمپی سیلین،  به  نسبت  مقاومت  همچنین  و  بودند  مقاوم  ترتاسایکلین 
و 64 % مشاهده شد   %  66 ،% ترتیب 70  به  کلرآمفنیکل  و  تریمتوپریم 
)9(. میهایو و همکاران )2014( باالترین میزان مقاومت در برابر سولفا 
متوکسازول )87/25 %( و سپس اسرتپتومایسین )81/21 %(، ترتاسایکلین 
 42/95( سیپروفلوکساسین  و   )%  65/10( اسید  نالیدیکسیک   ،)%  80/53(
%( و کمرتین مقاومت را در مقابل آمپی سیلین )20/81 %(، کلرآمفنیکل 
)16/78 %(، آموکسی سیلین )11/41 %( گزارش کردند )12(. اصغرپور و 
همکاران )2014( گزارش کردند که متامی جدایه ها نسبت به سفوتاکسیم 
و  اسید  نالیدیکسیک  ترتاسایکلین،  به  و  حساس  سیپروفلوکساسین  و 
گزارش   )2015( همکاران  و  قدوسی   .)2( بودند  مقاوم  اسرتپتومایسین 
داکسی سایکلین  و  ترتاسایکلین  آنتی بیوتیک های  به  منودند که جدایه ها 
 %  70 از  بیش  فلورفنیکل  و  کلرامفنیکل  آنتی بیوتیک های  به  و   %  100
همه  که  دادند  نشان   )2017( بیدهندی  مرادی   .)10( دارند  مقاومت 
به  و  مقاوم  نیرتوفورانتوئین  و  اسید  نالیدیکسیک  به  نسبت  جدایه ها 
سفوتاکسیم، سیپروفلوکساسین، سفرتیاکسون و آمیکایسین حساس بودند 
)15(. در بررسی دولتیابی و همکاران )2017( جدایه ها نسبت به آمپی 
به  و  کامل  حساسیت  سفتازیدیم  و  فلورفنیکل  دانوفلوکساسین،  سیلین، 
و  عزیزپور   .)8( داشتند  کامل  مقاومت  اسید   نالیدیکسیک  فلومکوئین، 
ترتاسیکلین )100 درصد(،  برابر  را در  باالترین مقاومت  قضایی )2019( 
و  درصد(   100( متوپریم  تری  سولفادیازین+  درصد(،   100( آمیکاسین 
برابر  در  مقاومت  و  کردند  مشاهده  درصد(   100( کوتریموکسازول 

سیکلین  داکسی  درصد(،   66/7( آمپی سیلین  درصد(،   66/7( کلرامفنیکل 
)33/4 درصد(، فلورفنیکل )33/4 درصد( و انروفلوکساسین )33/4 درصد( 
در رتبه های بعدی قرار داشتند، اما در برابر سیپروفلوکساسین حساسیت 
در   )2019( همکاران  و  تادس   .)4( داشت  وجود  درصد(   100( کامل 
جنوب غربی اتیوپی بیان کردند که متامی جدایه ها در برابر کانامایسین و 
اسرتپتومایسین حساسیت کامل ولی در مقابل سولفانامیدها و آمپی سیلین 
مقاومت 90 % دارند، همچنین گزارش منودند علی رغم فقدان مقاومت 
در برابر سیپروفلوکساسین، کلرآمفنیکل و ترتاسایکلین، این چنین داروها 
آنتی بیوتیک های  بین  از  مطالعه حارض  در   .)20( دارند   %  90 حساسیت 
ترتیب  به  مقاومت  میزان  باالترین  طیور  صنعت  در  رایج  مرصف  با 
مربوط به ترتاسایکلین، کلر ترتاسایکلین، فلومکوئین، نالیدیکسیک اسید، 
داکسی سایکلین، تایلوزین، لینکواسپکتین، نئومایسین، سولفا متوکسازول 
مصارف  با  بیوتیک های  آنتی  گروه  در  بود.  کلیستین  و  تریمتوپریم   +
انسانی باالترین مقاومت به ترتیب در برابر اریرتومایسین، فورازولیدون، 
فراوانی  در  تفاوت  گردید.  مشاهده  کالو  کوآموکسی  و  اسرتپتومایسین 
مقاومت دارویی جدایه ها در مطالعه حارض با برخی از گزارشات پیشین 
مختلف،  مناطق  در  آنتی بیوتیک ها  بی رویه  مرصف  از  ناشی  می تواند 
تفاوت زمانی و مکانی و تفاوت در جدایه های مورد بررسی و همچنین 
انتقال ژنتیکی مقاومت دارویی بین باکرتی ها در طی دهه های اخیر باشد 

.)10 ،3(
نتایج این مطالعه حاکی از آلودگی گله های طیور گوشتی استان اردبیل به 
رسوتیپ اینفنتیس ساملونال و هچنین وجود مقاومت دارویی باال نسبت 
به آنتی بیوتیک های با مرصف رایج در صنعت طیور است که از نقطه نظر 
بهداشت عمومی اهمیت بسزایی دارد. برای کاهش عفونت ساملونالیی 
در سطح مرغداری ها باید اقدامات کنرتلی و پیشگیری به طور کامل اعامل 
گردد و برای جلوگیری از بروز و انتقال سویه های مقاوم باکرتی، بایستی 

مرصف آنتی بیوتیک ها به صورت اصولی و منطقی باشد.
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