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تعیین گروه سرمی و الگوی مقاومت آنتیبیوتیکی سالمونالهای جداشده از ماکیان گوشتی
در اهواز
رمضانعلی جعفری ،*1مسعود قربانپور ،2تقی زهرائی صالحی ،3منصور میاحی ،4مصطفی قلی

پورآذر5

 -0دانشیار گروه علوم درمانگاهی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ايران.
 -2استاد گروه پاتوبیولوژی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ايران.
 -3استاد گروه میکروب شناسی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ايران.
 -4استاد گروه علوم درمانگاهی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ايران.
 -5دانشجوی تخصصی بهداشت و بیماریهای طیور ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ايران.
*نويسنده مسؤل مکاتباتjafari.ramezanali@scu.ac.ir :
(دريافت مقاله 15/1/3 :پذيرش نهايی)15/01/01 :

چکیده
سالمونلوزیس یکی از مهمترین بیماریهای مشترک انسان و حیوان است .استفاده از آنتیبیوتیکها شیوهای مهم برای کااه

میانان

بروز و تلفات مرتبط با عفونتهای سالمونالیی است ،اما مصرف نادرست و بیرویه آنها در منارع طیور صنعتی ممکن است منجر به
پیدای

مقاومت و در نتیجه ناکارآمدی داروهای ضدمیکروبی شود .همچنین ،انتقال سویههای مقاوم به آنتیبیوتیکها به انسان از طریق

زنجیره غذایی میتواند تهدیدی برای بهداشت عمومی باشد .هدف از این مطالعه تعیین گروه سرمی و الگوی مقاومت آنتیبیوتیکی در
سالمونالهای جدا شده از  52گله گوشتی در اهواز بود .تمامی جدایهها با استفاده از آنتیسرمهای تجارتی از نظر گاروه سارمی و باه
روش انتشار دیسک ( )Kirby-Bauerاز نظر مقاومت دارویی نسبت به آنتیبیوتیکهای رایج در صنعت مرغداری (انروفلوکساسین،
فلورفنیکل ،فسفومایسین ،لینکوسپکتین ،سولتریم و داکسایساایکلین) و انساانی (جنتامایساین ،آموکسایکاالو ،سیپروفلوکساساین،
سفالکسین ،سفوتاکسیم و سفتریآکسون) بررسی شدند .سالمونالهای جدا شده در گروههای سرمی  5( Bجدایه) 3( C ،جدایه) و D
( 52جدایه) قرار داشتند .از  25جدایه سالمونال 55 ،جدایه ( 54درصد) حداقل به یک نوع آنتیبیوتیک مقاوم بودند .همه جدایهها باه
سولتریم ،فسفومایسین ،فلورفنیکل ،سفالکسین و سفتریآکسون حساس بودند .بی ترین و کمترین مینان مقاومت باهترتیا

در برابار

لینکوسپکتین ( 33درصد) و آموکسیکالو ( 5درصد) مشاهده شد .شیوع باالی مقاومت دارویی در میاان ساالمونالهای جادا شاده از
ماکیان نشان میدهد که تجوین آنتیبیوتیک باید با احتیاط بی تری صورت گیرد.
کلیدواژهها :سالمونال ،گروه سرمی ،ماکیان ،مقاومت آنتیبیوتیکی.
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مقدمه

اسها سوید ،کوری ،لنوش ،پرنوشی و نشانههای فصًی

سالمونلوزیس یکی از مهمترین بیماریهاای فواونی

میشوند ()Gast, 2013

مشترک بین انسان وحیوان است که بهوسیله باکتریهای

سالمونالهای پاراتیووئید پرنادگان از نرار بهداشات

جنس سالمونال ایجاا مایشاو ایان جانس ارای و

فمومی نیاز اهمیات زیاا ی ارناد ر انساان موجاب

گونهی ساالمونال بونواوری و ساالمونال انتریکاا اسات

گاستروآنتریت و تاب رو های و ر خر سااالن و افارا

( )Garcia et al., 2011باکتریهای هر گونه بر اسااس

مًتال باه عاا

ایمنای ساًب ساپتیسامی مایشاوند

پا گنهای پیکری ر یوارهی سلولی ( ،)Oتاژک ( )Hو

سًزیجات ،فرآو ههای لًنی و گوشت پرندگان یناتی و

تسسایم

تخم آنها ،گوشت گااو ،گوشات گوساوند و خاوک از

میشوند ( )Grimont and Weill, 2007تاکنون بیش از

مهمترین منابع آلو گی برای انسان باه شامار مایروناد

 0162سرووار (سروتیپ) ر گونه ساالمونال انتریکاا ر

( )Zahraei Salehi, 1999بر اساس گزارش مرکز کنتر

حدت کپساولی ( )Viباه سارووارهای مختلا

سراسر نیاا شناساایی شادهاناد کاه تسریًاام هماه آنهاا

بیماریهای ایاالت متحده ،سااالنه یا

ماایتواننااد باارای انسااان و حیااوان بیماااریزا باشااند

امریکا به سالمونالهای پاراتیووئید مًاتال مایشاوند کاه

( )Guibourdenche et al., 2010فووناااتهاااای

تسریًام  02/222نور ر بیمارستان بستری شاده و حادو

سالمونالیی ر پرندگان ر اثر سالمونالهای غیرمتحارک

 873نور تل

میلیاون نوار ر

میگر ند ()Mezal et al., 2014

(ساارووارهای پولااوروو و گالیناااروو)  ،پاراتیووئیاادها و

استوا ه از آنتیبیوتیا هاا مهامتارین شایوه رماان

آریزوناها ایجاا مایشاوند ساالمونالهای غیرمتحارک

سااالمونلور ر پرناادگان و انسااان اساات ،امااا مساوماات

بیماریزاترین سالمونالهای پرندگان هسانتد کاه فمادتام

آنتااایبیاااوتیکی پدیااادهای رو باااه افااازایش ر میاااان

ماکیاان و بوللماونهاا را مًاتال مایکنناد ،ر حاالیکاه

سروتیپهای سالمونال میباشد که مشاکالت زیاا ی را

سالمونالهای پاراتیووئیاد ییا

وسایای از میزباناان از

ر زمان رمان ایجا مایکناد ( )Parry, 2002مصار

جمله پساتانداران ،پرنادگان (ماکیاان باومی و یاناتی،

بیرویه اروهاا ،اساتوا ه از مساا یر نااکاافی اروهاا و

بوللمون ،لناری ،مار فشا  ،پرنادگان حیاات وحاش

استوا ه کوتاهمدت یا یوالنیمدت از آنتیبیوتیا هاا ر

و ) ،خزندگان ،وزیساتان ،مااهیهاا و بایمهرگاان را

رمان فوونتهاای ساالمونالیی ر انساان و حیواناات

رگیر میکنند بهیور کلی ،سارووارهای انتریتیادیس و

سویههای حسااس و پیادایش ساویههاای

بافث حذ

تیویموریوو از مهمتارین و متاداو تارین ساالمونالهای

مساوو به آنتیبیوتی

پاراتیووئید هستند فوونتهای پاراتیووئیدی ر پرندگان

 )Nadine et al., 2004بنابراین ،مطالاه حاعر با هاد

اغلب بدون نشانههای رمانوااهی هساتند ،ولای گااهی

تایین گروه سرمی و بررسی مساومات آنتایبیاوتیکی ر

اولااات ،بااهویا ه ر جوجااههااای جااوان ،سااًب بااروز

سالمونالهای جداشده از ماکیاان گوشاتی اهاواز انجااو

نشانههای بالینی مثل افتاا گی باا هاا ،ژولیادگی پرهاا،

گرفت تا از ایان رهواذر بتاوان گااو ماوثری ر رماان

تجمع ر کنار منًع حرارتی ،بیاشتهایی ،سستی ،الغری،

یحیح فوونتهای سالمونالیی بر اشت
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مواد و روشها

های تاییاد شاده بارای یا

جداسازی سالمونال :ایان مطالااه از ار یًهشات تاا

تریپتااوز سااویا (  ) Germany, Merck ( ) TSBبااا

بهمن  ، 6831ر مور جوجه های گوشاتی تاادا

مااای  87رجااه سلساایوس کشاات ا ه شاادند

 02گلاااه مشاااکوک باااه ساااالمونلوز یس و نیاااز

سپس به همراه  02رید گلیسارو اساتریل ر

کشتارشده ر کشاتارگاه یاناتی اهاواز یاورت

کرایوتیااو) هااای اسااتریل ر مااای  - 72رجااه

گرفاات از هاار گلااه  ،حاادالل  2جوجااه جهاات

سلسیوس نوه اری گر یدند

نمونه گی ر ی ر نرر گرفته شد نمونه هاا از کًاد،

تعییییگ وییسوه سییسم  :باادین منرااور از آنتاای ساارو

یحا  ،للب ،ریه ،کیسه های هاوایی ،ک ی ساه زر ه

اختصایی سالمونال مطاب

ساتورالامل شارکت

( ر یورت فدو جاذ)) ،ماا ی ع موصالی و مغاز

سازنده (بهارافشان ،ت هاران) اساتوا ه شاد ابتادا

( ر یورت وجو لنوش و نشانه های فصاً ی ) و

نمونه ها از حالت انجما خارج شاده و بار روی

سکوو ته ی ه گر یدند ن مونه های غ ی رسکوم ی ابتدا

محیت ژلوز مغذی (  ) Merckر مای  87رجاه

باار روی محاایت کشاات هااای گزیلااوز  -لیاازین -

سلسیوس کشت ا ه شدند بااد از  63ساافت،

کربوکسااایالز (  ) XLDو مااا کاااانک ی آگاااار

انتخا) گر یده و باا تلسایح روی

ی

پرگنه ت

شاب ر آبووشات

(  ) Merck, Germanyبااه ماادت  01سااافت ر

ژلوز خون ار برای  01ساافت گرمخاناه گاذاری

مااای  87رجااه سلساایوس کشاات ا ه شاادند

شد سپس روی پلیات هاای شیشاه ای حوا ره ار،

سپس سه پرگنه مشاکوک باه بااکتری ساالمونال

لطااره از شاایرابه غلاایب باااکتری ر ساارو

انتخا) گر یده و مطاب

با روش های اساتاندار

یاا

فیزیولوژی  2 / 32رید با ی

لطره از آنتی سارو

و با استوا ه از آزمایش هاای توریسای میکارو) -

اختصایی گروه های  C ، B ، Aو  Dسالمونال ب ه -

شناسی تا یی ن هو ی ت شدند نموناه هاای ساکومی

یااااور جداگانااااه مخلااااوع گر یااااد ولااااو

نخست ر محایت پایش مغاذی آ) پپتاون باافره

آگلوتیناسیون ر مدت زمان کم تر از  0لیسه باه

(  ) Himedia, Indiaبه مدت  01سافت ر ماای

فنوان واکنش مثًت تلسی شد و از ترکیاب سارو

 87رجه سلسیوس کشت ا ه شدند ساپس باه

فیزیولوژی ( به جای آنتی سارو) باا بااکتری بارای

محیت غنی کننده انتخابی راپااپورت واسایلیا یس

کنتر آگلوتیناسایون خاو باه خاو ی احتماالی

(  ) Himediaمنتسل گر یده و به م دت  01ساافت

استوا ه گر ید

ر  16رجه سلسیوس گرمخاناه گاذاری شادند

تعییگ مقاومت آنت بیوتیک  :تایین مساومت ارویای

پس از کشت روی ژلوز سالمونال  -شایوال ( ) SS

ر آگار ( Kirby-

جدایه ها به روش انتشار یس

و  ، XLDفرآینااد جداسااازی و تایااین هویاات

 ) Bauerو مطااااب

سالمونال همانند نموناه هاای غیرساکومی انجااو

اساااتاندار های باااالینی و آزمایشاااواهی انجااااو

گرفات (  ) Waltman and Gast, 2008جدایاه -

از کشات

باااا ساااتورالامل موسساااه

گرفت به یور خالیه ،پنج پرگنه تا
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هر جدایه ر ژلوز مغذی انتخاا) گر یاده و ر

بااا حساساایت متوساات و مساااوو بیااان گر یدنااد

محیت  TSBبرای چهار ساافت ر گرمخاناه 87

( ) CLSI, 2015

رجه سلسیوس کشات ا ه شاد پاس از تنرایم
کدورت محیت ر حد لوله استاندار شماره 2 / 2

یافتهها

کدورت تادا تسریًی cfu/ml

از میان  22جدایه سالمونال 0 ،جدایه ( 1ریاد) ر

 6 / 2 × 62 3ساالو باااکتری ) ،بااه وساایله ی سااوآ)

گروه سرمی  8 ،Bجدایه ( 1رید) ر گاروه سارمی C

اسااتریل روی ژلااوز مااولر هینتااون ( Oxoid,

و  12جدایه ( 32رید) یور ر گروه سارمی  Dلارار

 ) Englandا ز سوسپانس ی ون م ی کروب ی مذکور باه -

اشتند .آنالیز مساومت ر برابر آنتیبیوتی هاای اساتوا ه

روش ی کنواخت پخاش کار ن  ،کشات ا ه شاد

شده (جدو  )6نشان می هاد کاه هماه جدایاههاا باه

اسااتاندار از آنتاای -

فلورفنیکاال ،فسوومایسااین ،سااولتریم ،سوالکسااین و

های استوا ه شده ر ینات ییور شاامل

سوتریآکسون حساس بو ند ر میان آنتیبیوتیا هاای

انروفلوکساسااااااین (  ،) 2فلورفنیکاااااال ( ،) 82

مصرفی ر ینات ییور ،بیشتارین میازان مساومات ر

فسوومایسااین (  ،) 022لینکوسااپکتین ( ،) 622022

برابر لینکوسپکتین ( 81رید) و پس از آن بهترتیب ر

سولتریم (  ) 6 / 02 2 08 / 72و اکسی سایکلین ( ) 82

برابر انروفلوکساسین ( 60رید) و اکسیساایکلین (1

اسااتاندار مربااوع باااه

رید) یده شاد ر میاان آنتایبیوتیا هاای انساانی،

هاای ماور اساتوا ه انساانی ،یانای

باایشتاارین میاازان مساوماات ر براباار جنتامایسااین (60

جنتامایساااین (  ،) 62آموکسااای کاااالو ( ،) 02262

ریااااد) و پااااس از آن بااااه ترتیااااب ر براباااار

سیپروفلوکساساااااین (  ،) 2سوالکساااااین ( ،) 82

سیپروفلوکساسین ( 1رید) ،سووتاکسیم ( 1ریاد) و

سووتاکسیم (  ) 82و سوتری آکسون ( ( ) 82شرکت

آموکساایکااالو ( 0ریااد) مشاااهده شااد مساوماات

پا تن یب ،ایران) با رفایات فوایال اساتاندار

آنتیبیوتیکی جدایاههاا ارای  66الواوی متوااوت باو

روی محیت مذکور لرار ا ه شده و به مادت 63

(جدو  )0بیست و چهار جدایه ( 13رید) حدالل به

سافت ر مای  82رجاه سلسایوس گرمخاناه -

ی

مساومت نشان ا ند که از میان آن-

گذاری شدند سپس با انادازه گیاری لطار هالاه

ها 60 ،جدایه ( 01رید) به یا

م

فارلند (ماا

پااس از آن ،شااش یساا
بیوتی

و نیااز شااش یساا
آنتی بیوتیا

فدو رشد به وسیله خت کش مخصوص ،جدایاه هاا
بر اساس جدو استاندار باه یاورت حسااس،
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نو آنتیبیوتی

ناو  3 ،جدایاه (61

رید) به و نو و  1جدایه یور ( 3رید) حدالل به
سه نو آنتیبیوتی

مساوو بو ند
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جدول  -1میزان مقاومت سالمونالهای جدا شده از ماکیان گوشتی اهواز به  11نوع آنتیبیوتیک مختلف
ماده موثره

حساس

با حساسیت متوسط

مقاوم

(میکروگرم)

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

انروفلوکساسین ()NFX

2

)00( 66

)11( 88

)60( 1

فلورفنیکل ()FF

82

)33( 13

)0( 6

2

فسوومایسین ()FO

022

)33( 13

)0( 6

2

لینکوسپکتین ()LS

622 022

)03( 61

)81( 63

)81( 63

سولتریم ()SLT

6/022 08/72

)622( 22

2

2

اکسیسایکلین ()D

82

)32( 12

)0( 6

)3( 1

جنتامایسین ()GM

62

)31( 10

)1( 0

)60( 1

آموکسیکالو ()AMC

022 62

)31( 13

)0( 6

)0( 6

سیپروفلوکساسین ()CP

2

)83( 63

)21( 03

)1( 8

سوالکسین ()CN

82

)31( 13

)1( 0

2

سووتاکسیم ()CTX

82

)30( 16

)61( 7

)1( 0

سوتریآکسون ()CRO

82

)32( 12

)62( 2

2

آنتیبیوتیک

جدول  -1الگوهای مقاومت آنتی بیوتیکی سالمونالهای جدا شده از ماکیان گوشتی اهواز
ردیف

الگوهای مقاومت آنتی بیوتیکی

تعداد جدایهها

6

NFX, LS, AMC, CTX

6

0

NFX, LS, D

6

8

LS, GM, CP

0

1

LS, D

0

2

LS, GM

1

1

LS, D

6

7

LS, CTX

6

3

NFX

1

3

LS

1

62

GM

6
6

66
CP
انروفلوکساسین ( ،)NFXلینکوسپکتین ( ،)LSآموکسیکالو ( ،)AMCسفوتاکسیم ( ،)CTXداکسیسایکلین ( ،)Dجنتامایسین ( ،)GMسیپروفلوکساسین (.)CP
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بحث و نتیجهویسی

رمضانعلی جعفری و همکاران

غالب ر سالمونالهای جدا شده از ماکیان گوشاتی اراک

ر مطالاااه حاعاار ،گااروه ساارمی Dبااا فراواناای 32

را  D1و سالمونال سرووار انتریتیادیس ( 12/88ریاد)

رید شایعترین گروه سرمی ر باین جدایاههاا باو و

گزارش کر ناد ( )Ezatpanah et al., 2013ر بررسای

پس از آن گروههای سرمی  Cو  Bبه ترتیب با فراوانای

آلو گی سالمونالیی جوجههای گوشاتی ر آمال32/1 ،

 1رید و  1رید ر رتًههاای باادی لارار اشاتند

رید از جدایهها ر گروه سارمی  67/7 ،Dریاد ر

نتایج حاعار باا آنچاه کاه توسات یوار پ وهشاوران

گروه  Cو بسیه جدایاههاا ر گاروههاای ناامالوو لارار

گزارش شده است ،مطابست ار و نشاان مای هاد کاه

اشااتند ( )Morshed, 2013بساایاری از پا وهشهااای

گروه سرمی  Dر اغلب تحسیساات بااالترین فراوانای را

یورت گرفته ر سایر نساع جهان هم نشان می هد کاه

ر مطالااهای کاه

گروه سرمی  Dشایعترین گروه سرمی ر میاان جدایاه-

روی سالمونالهای جدا شده از ماکیان یناتی ر شایراز

های ساالمونالیی اسات ( ;Hopper and Mawer 1988

یورت گرفت ،اکثر جدایههاا ر گاروه سارمی 72( D

 )Khakhria et al., 1991; Dreesen et al., 1992اما بر

رید) لرار اشتند و گروههاای  Cو  Bباه ترتیاب باا

نتایج مطالاه حاعار ،برخای از پا وهشهاا نیاز

ر میان جدایههای ساالمونالیی ار

خال

فراواناای  01/1ریااد و  8/8ریااد ر مراتااب بااادی

گروه سرمی  Cرا گروه غالب انساتند بارای مثاا  ،ر

بو ند ( )Zahraei Salehi, 2005اکًرمهر و همکاران نیز

مطالاهای که توست جمشیدی و همکاران ر سا 0227

ر سا  0262ساالمونالهای جادا شاده از رو ه و کًاد

یورت گرفت 76/1 ،رید از ساالمونالهای جداشاده

ماکیان استان آذربایجانشرلی را به روش مولکولی تایین

از ماکیان گوشتی رحا کشتار ر شهر مشهد متال باه

هویت کر ند که  10/21ریاد از جدایاههاا باه گاروه

گروه سرمی  Cو  03/1رید متال به گاروه  Bبو ناد

سرمی  07/23 ،Dریاد باه  Bو  62/81ریاد باه C

( )Jamshidi et al., 2007همچنین ،بررسی سرولوژی

اشاتند ( )Akbarmehr et al., 2010اکًریاان و

سالمونالهای جدا شاده از گلاههاای ماکیاان گوشاتی و

تالا

همکاران ر سا  0260آلو گی سالمونالیی ر گلههای

تخمگاذار اساتان تهاران نشاان ا کاه  77/1ریاد از

ما ر ،تخموذار ،گوشتی و مکانهای مرتًت (جوجهکشی

جدایهها ر گروه سرمی  68/8 ،Cرید ر گاروه  Dو

و کشتارگاهها) ر  3استان کشور را مور بررسای لارار

 62رید یور ر گروههای غیار از  A-Sلارار اشاتند

ا نااد کااه از  608جدایااه سااالمونال 72 ،جدایااه (21/3

( )Morshed and Peighambari, 2010نتااایج متنااو

رید) ر گروه سارمی  18 ،Dجدایاه ( 82ریاد) ر

حایل از مطالااات مختلا

ر خصاوص گاروههاای

گاااروه  8 ،Cجدایاااه ( 0/1ریاااد) ر گاااروه  Bو 7

سرمی غالب میتواند به لیل توااوت ر محال و زماان

جدایهی یور ( 2/7رید) خارج از گروههاای سارمی

نمونهگیری باشد ،چرا که میزان شیو گروههاای سارمی

 A-Sبو نااد ( )Akbarian et al., 2012فاازتپناااه و

و سروتیپهای ساالمونالیی باا منشاا ییاور ر مناای

همکاران نیز ر ساا  0268گاروه سارمی و ساروتیپ
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مختل

ری

دوره  ،01شماره  ،4پیاپی  ،41زمستان 0315

منطسه جغرافیاائی خااص ممکان اسات

اسااتوا ه ر یاانات مرغااداری کشااور ،باااالترین میاازان

متواااوت باشااد بااه نراار ماایرسااد چرخشاای بااین

مساوماات مربااوع بااه لینکوسااپکتین ( 81ریااد) و

وره

بیشترین حساسیت مربوع باه ساولتریم ( 622ریاد)

خاااص ،سااروتیپی جااایوزین سااروتیپ (هااای) یواار

بو

ر میان آنتیبیوتی های انسانی نیز بااالترین میازان

میشو ()Gast, 2013

مساومت مربوع به جنتامایسین ( 60رید) و بیشتارین

سروتیپهای مختل

ییور وجو ار که ر یا

استوا ه از آنتیبیوتیا هاا مهامتارین شایوه رماان

میزان حساسیت مربوع به سوالکساین و آموکسایکاالو

فوونتهای سالمونالیی ر انسان و حیوانات است ،اماا

( 31ریااد) یااده شااد ر بررساای الوااوی مساوماات،

استوا ه بیرویه آنها ر مزار پرورش حیواناات اهلای،

حدو نیمی از جدایههاا ( 13ریاد) حادالل باه یا

بهوی ه ر گلههای ماکیان یاناتی ،مایتواناد لیلای بار

آنتیبیوتی

مساوو بو ند کاه از میاان آنهاا ،نیمای (01

گزارشات متاد و رو به افزایش سالمونالهای مسااوو و

رید) فست به ی

خطرناکتر از آن پیدایش مساومتهاای چندگاناه باشاد

رید) حدالل به و نو آنتایبیوتیا

ظهور چنین مساومتهایی نهتنها بافث اختال

نو آنتیبیوتی

و نیمای یوار (01
مساومات نشاان

ر رماان

ا نااد زهرائاای یااالحی و همکاااران ر سااا 0222

اوهای بیمار و افزایش هزینههاای پارورش مایشاوند،

سالمونالهایی را که از رو ه و کًد ماکیان گوشتی شیراز

بلکه از یری زنجیره غاذایی باه انساان انتساا یافتاه و

جدا کر ند از نرر مساومت آنتی بیاوتیکی ماور بررسای

بهداشاات فمااومی را بااه خطاار ماایاندازنااد الووهااای

لرار ا ند بهیور کلی این جدایه ها ر مسایسه با مطالاه

مساومتی سالمونالها میتواند بر حسب نو ساروتیپ ،و

حاعر مساومت کمتری اشتند و ر برابار سووتاکسایم،

مکان و زمان نمونهگیری بسیار متواوت باشد همانیاور

جنتامایساااین ،سیپروفلوکساساااین ،انروفلوکساساااین و

مساومات ر برابار

فلورفنیکاال کاامالم حساااس بو نااد ( Zahraei Salehi,

مشااهده شاد بار اسااس آزماون

 )2005مرشااد و پیغمًااری ر سااا  0262بااا بررساای

حساساایت آنتاایبیااوتیکی ،تمااامی جدایااههااا بااه سااه

مساومت  13سالمونالی جدا شاده از ماکیاان گوشاتی و

مهم ینات ییور یانی سولتریم ،فلورفنیکل

تهااران ر براباار  03آنتاایبیوتی ا ،

که ر این مطالاه 66 ،الووی مختل
 60نو آنتیبیوتیا
آنتیبیوتی

و فسوومایسااین و نیااز و آنتاایبیوتیاا

تخاامگااذار ایاارا

سوالکسااین و

مساومت چندگانه را ر  02جدایه ( 26ریاد) گازارش

سااوتریآکسااون انسااانی حساااس بو نااد ،امااا ر میااان

کر ند مساومت نسًت به لینکوسپکتین ر  02/1ریاد،

آنتیبیوتی هایی که ر سته نیمه حساس لرار گرفتناد،

انروفلوکساسااین ر  1/6ریااد ،جنتامایسااین ر 1/6

انروفلوکساسااین باااالترین فراواناای ( 11ریااد) را ر

رید ،فلورفنیکل ر  0ریاد ،آموکسایکاالو ر 1/6

گااروه آنتاایبیوتیا هااای ییااوری و سیپروفلوکساسااین

رید ،جنتامایسین ر  1/6ریاد و سیپروفلوکساساین

باالترین فراوانی ( 21رید) را رگروه آنتیبیوتی های

ر  0رید از جدایهها یده شد ،ولی تمامی جدایاههاا

انسانی اشتند که میتواند زنگ خطاری بارای افازایش

بااه سااوتریآکسااون حساااس بو نااد ( Morshed and

سویههای مساوو باشد ر میان آنتایبیوتیا هاای ماور

 )Peighambari, 2010مساومااات حاااداکثری بااااه
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لینکوسپکتین با یافتههای مطالاه حاعر همخاوانی ار

تحسیسات پیشین نسًت به مطالاه حاعر میتواناد ناشای

ر مطالاااهای کااه توساات فیااروزه و همکاااران ر سااا

از بررسی مساومت ارویی ر آنتیبیوتی هاای بایشتار

 0266روی  31جدایه سالمونال سرووار انتریتیادیس باه

ر مطالاات لًلای باشاد ر مجماو  ،نتاایج مطالااات

ساات آمااده از ماکیااان یااناتی تهااران انجاااو گرفاات،

گذشااته و حااا نشااان هنااده مساوماات نسااًتام باااالی

مساومت چندگانه ر برابر  06نو آنتیبیوتیا

اساتوا ه

سالمونالها به آنتیبیوتی های مختلا  ،باهویا ه اناوا

ش اده  13ریااد بااو هم نااین مساوماات نسااًت بااه

مور استوا ه ر ینات ییور ،میباشد که ر سا هاای

اکسیتتراسایکلین ر  20/2رید ،اکسایساایکلین ر

اخیر با گذشت زمان فمومام روند افزایشی اشاته اسات

 20/8رید ،جنتامایسین ر  66/3ریاد ،فلورفنیکال،

اگر تادا جدایههای با حساسایت متوسات باه فراوانای

انروفلوکساسین و آموکسیکالو هر کداو ر  1/7ریاد

جدایههای کامالم حساس ر مطالاه حاعر اعاافه شاو ،

و سیپروفلوکساسین ،سووتاکسیم و ساوتریآکساون هار

تواوت موجو آشکار میگر

این وعاایت مایتواناد

کداو ر  0/8رید از جدایه مشاهده شد ( Firoozeh et

ناشی از استوا ه نا رست و بیرویه آنتایبیوتیا هاا ر

 )al., 2011فازتپنااه و همکااران نیاز ر ساا 0268

ینات ییور کشور باشد که لت بیشتر ر مصار

را

تااادا  72جدایااه سااالمونال از ماکیااان کشااتاری ر

از سااوی پاارورش هناادگان و کارشناسااان فریااه

کشتارگاه اراک را ر برابر 82نو آنتیبیوتیا

مختلا

امپزشکی یلب میکند

بررساای کر نااد کااه مساوماات ر براباار سوالکسااین و
فلورفنیکل به ترتیاب ر  12/8ریاد و  2/8ریاد از

سپاسگزاری

جدایهها یده شد ولی تمامی آنها باه انروفلوکساساین،

بدینوسیله نویساندگان مسالاه از مااونات پ وهشای

جنتامایسین ،سووتاکسیم و سوتریاکسون حسااس بو ناد

انشواه شهید چمران اهواز به خایر حمایتهاای ماالی

و  31ریاااد از آنهاااا مساومااات چندگاناااه اشاااتند

ر انجاو این تحسی سپاسوزاری مایکنناد نویساندگان

( )Ezatpanah et al., 2013مساومت چندگانه بااالتر ر
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Abstract
Salmonellosis is one of the most important zoonotic diseases. Antimicrobial therapy is an
important tool in reducing both the incidence and mortality associated with Salmonella
infections, but the indiscriminate use of antibiotics in poultry farms can lead to the emergence of
resistance and inefficacy of antimicrobials. Moreover, transmission of the resistant strains to
humans through food chain could be a menace to public health. This study was conducted to
determine serogroup and antibiotic resistance patterns of Salmonella isolates recovered from 25
broiler chicken farms in Ahvaz. All isolates were examined for serogroup using commercial
antiserum, and for resistance to the most commonly used antibiotics in poultry (enrofloxacin,
florfenicol, fosfomycin, lincospectin, sultrim and doxycycline) and humans (gentamicin,
amoxiclav, ciprofloxacin, cefalexin, cefotaxime and ceftriaxone) by Kirby-Bauer disc diffusion
method. The Salmonella isolates belonged to serogroups B (two isolates), C (three isolates) and
D (45 isolates). Out of 50 isolates, 24 (48%) were resistant to one or more antibiotics. All
isolates were sensitive to florfenicol, sultrim, cephalexin and ceftriaxone. The highest and
lowest rates of resistance were observed against lincospectin (36%) and amoxiclav (2%),
respectively. The high prevalence of resistant salmonellae among broilers indicates that the
administration of antimicrobial drugs has to be made with more caution.
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