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چکیده
آلودگی طیور با باکتريهاي جنس سالمونال یکی از مسائل مهم در زمینه سالمت انسان و طیور محسوب میشود و ماکیان نقش مهمیی
در انتشار و شیوع سالمونلوز در انسان دارند .هدف این مطالعه جداسازي سالمونال از مزارع و خوراک مرغ مادر گوشتی ایران میباشد.
بدین منظور از  22گله مرغ مادر گوشتی و خوراک آنها در  21استان کشور در محدوده زمانی یکساله نمونهبرداري صورت گرفت و
با استفاده از روش کشت مرسوم شامل مراحل پیشغنیسازي ،غنیسازي و کشت در محیطهاي اختصاصی و تفریقی ،تعداد  11جدایه
سالمونال تشخیص داده شد .جهت تأیید هویت سالمونالي تشخیص داده شده از روش واکنش زنجیرهاي پلیمراز چندگانه استفاده شد
و  12جدایه سالمونال تأیید گردید که  7جدایه ( 81/33درصد) مربوط به سالمونال انتریتییدیس در اسیتانهیاي قیزوین ،مازنیدران و
مرکزي 3 ،جدایه ( 28درصد) مربوط به سالمونال اینفانتیس در استانهاي کردستان و جنیوب خراسیان و  2جداییه ( 12/22درصید)
مربوط به سالمونال تایفیموریوم در استانهاي فارس و لرستان مشخص گردید .تمامی نمونههاي خوراک از نظر آلودگی به باکتريهاي
جنس سالمونال منفی بودند .نتایج این مطالعه نشان داد تعدادي از مزارع مرغ مادر اییران بیه بیاکتري سیالمونال آلیوده مییباشیند و
سالمونالي غالب در مزارع مرغ مادر گوشتی ایران به ترتیب سالمونال انتریتیدیس ،سالمونال اینفانتیس و سالمونال موریوم میباشد.

کلیدواژهها :جداسازي سالمونال ،مرغ مادر گوشتی ،خوراک.
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غشاهای پوسته سبب آلمودگی مسمتقی جنمی در حمال

مقدمه
سالمونلوز یکی از مهم تمری بیمماریهمای عومونی

رشد و یا آلودگی در زمان نوک زدن جوجه به پوسته در

مشترک بی انسان و حیوان است که در اثمر عوونمت بما

زمممان هممد گممردد .سممالمونال انتریتیممدیس مممیتوانممد در

باکتریهای جنس سالمونال ایجاد ممی شمود .بمر اسما

محتویات تخ مرغ حتی قبل از زمان تخ گذاری رسو

گزارش مرکز آمار کنتمرل و پمیشگیمری از بیمماریهما،

کنممد .انتقممال داخممل تخمممدانی آلممودگی بممه نتمماو از

ساالنه نزدیک به یک میلیون نومر در ایماالت متحمده بمه

ویژگیهای سالمونال انتریتیمدیس اسمت (.)Gast, 2013

سالمونالهای پاراتیووئید مبتال میشوند که تقریباً بیسمت

سالمونالهایی که در داخل یا روی تخ مرغ قرار دارنمد،

هزار نور از آنها در بیمارسمتان بسمتری شمده و حمدود

بممهصممورت گسممتردهای در هچممری پخممش مممیشمموند.

 444نور فوت میکنند ( .)Scallan et al., 2011عوونت

زمانیکه جوجه ماکیمان یما پولمت بوقلممون بمه پوسمته

سالمونلوز در پرندگان در چند روز اول پمس از تومری
میتواند باعث کاهش قابل توجه رشد و حتی مرگومیر
شود .وجود بیماریهای دیگر یا عوامل استر زا ممک
است طیور را مستعد بیماری شدید سمالمونلوز کنمد .از
طرفی دیگر ،آلمودگی بمه سمالمونال ممیتوانمد پرنمده را
مستعد درگیری با بیماریهای دیگر نیز نمایمد .آلمودگی

تخ مرغ نوک میزنند ،سمالمونالها در هموا آزاد شمده و
در قوسههای هچری به گردش درمیآینمد .جوجمههمای
تازه هدشده فاقد میکروفلمور حومایتی رودهای هسمتند.

زمانی که تخ مرغهای آلوده به سالمونال تمایویموریموم
توری میشوند ،جوجههای متولدشده از تخ ممرغهمای

غیرآلمموده را آلمموده مممیکننممد (

Lister and Barrow,

طیور بالغ به سالمونال به دلیل اقدامات کنترلی کمه بمرای

 .)2008انتقال افقی نیز به طروق مختلف در سال و بی

جلوگیری از انتقال بمه نتماو و انسمان انجمام ممیشمود،

مزارع پرورشمی انجمام ممیپمذیرد .آلمودگی بمهصمورت

هزینههای مختلومی را بمه تولیدکننمده تحمیمل ممیکنمد

مستقی از پرنده بیمار به پرنده سال و یما بلمد دان ،آ ،

( .)Morales and McDowell, 1999با وجمود ایم کمه

مممدفوع یمما بسممتر آلمموده صممورت مممیگیممرد .سممالمونال

بسیاری از عوامل بیماریزا در طیور صنعتی تحت کنترل

بهسرعت در بی جوجههای پرورشی بمر روی بسمتر ،از

قرار گرفته اند ،اما هنموز سمالمونلوز بمهعنموان تهدیمدی

طریق کارکنان ،تجهیزات ،آئروسمل و گردوغبمار انتشمار

ممی شمود.

مییابد .سالمونال انتریتیدیس به مدت حداقل یمک سمال

سالمونلوز طیور یکی از بزرگتری مشکالت اقتصمادی

در گردوغبممار سممال هممای خممالی طیممور حتممی پممس از

صنعت مرغداری در سطح بی المللی است کمه از نقطمه

پاکسازی و ضدعوونی دوام مییابد .انتقال از طریق هوا

نظر اقتصادی ،از مسمائل عممده ایم صمنعت بمه شممار

به کمک گردوغبار ه صورت میپذیرد .میمزان حومور

میرود .انتقال عمودی سالمونال از گلههای آلوده به نتاو

سالمونال در هوا به میزان سالمونال در بستر بستگی دارد

در اثر آلودگی داخلی یا خارجی تخ مرغ رخ ممیدهمد.

( .)Lister and Barrow, 2008سممممالمونالهای

پوسته تخ مرغ میتواند در حی عمل تخم گمذاری بمه

بیممماریزای پرنممدگان شممامل سممرووارهای غیرمتحممرک

مدفوع آلوده گردد .نومو سمالمونال بمه داخمل پوسمته و

(سالمونال پلوروم و سالمونال گالیناروم) ،پاراتیووئیدها و

جهانی برای گلههای صنعتی طیور محسمو
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آریزوناها است .سالمونال پلوروم و سمالمونال گالینماروم

گلههای ماکیان گوشتی را  5-91درصد بیان کرده است

بیماریزاتری سالمونالهای پرندگان هسمتند کمه عممدتاً

( .)Le Bouquin et al., 2010وقوع آلودگی از کشوری

ماکیمان و بوقلممونهما را مبمتال ممیکننمد ،درحمالی کممه

به کشور دیگر و حتی در داخل یک منطقه جیرافیمائی و

سالمونالهای پاراتیووئیدی طیف وسمیعی از میزبانمان از

حتی از سالی تا سمال دیگمر متوماوت اسمت (

جمله پسمتانداران ،پرنمدگان (ماکیمان بمومی و صمنعتی،
بوقلمون ،قناری ،مرغ عشمق ،پرنمدگان حیماتوحمش و
 ،)...خزندگان ،دوزیستان ،ماهیها و بیمهرگان را مبمتال
میکند ( .)Barua et al., 2012عوونتهای پاراتیووئیدی
در پرندگان اغلب بدون نشانههای درمانگاهی است ولی

Zahraei

 .)Salehi, 1999در مطالعهای میزان وقموع سمالمونال در
طیور تخ گذار در کشمورهای مختلمف متنموع (12-99
درصد) کر گردید و تنها  14درصمد از سمروتی همای

سالمونالهای پاراتیووئید در طیور گمزارش شمد (

Gast,

گاهی اوقات سبب بروز نشانههای بالینی در جوجههمای

 .)2013انتشممار سممروتی هممای سممالمونالیی از منممابد

خیلی جوان ممیشمود کمه در جوجمه ماکیمان و جوجمه

طیوری ،از نظر مناطق جیرافیائی متنموع بموده و در همر
خما

بوقلمونها بهصورت افتمادگی بمالهما ،وولیمدگی پرهما،

زمانی تیییر ممیکنمد ،گرچمه چنمدی سمروتی

تجمد در کنار منبد حرارتی سال  ،بیاشمتهایی ،سسمتی،

همواره میزان وقوع باالیی دارند .در کشورهای مختلمف

الغری ،اسمهال آبکمی شمدید ،کموری ،لمنگش ،افمزایش

دنیا ای عوامل مورد مطالعه قرار گرفتهاند ،ولی وضعیت

تشنگی و نشانههای عصبی مشاهده میگردد ( Barua et

بیماری سالمونال در مزارع مرغ مادر کشمورمان بمهطمور

 .)al., 2012سالمونالهای پاراتیووئیدی ممکم اسمت از

کامل و دقیق مشخص نیست .لمذا ،خسمارات اقتصمادی

طریق مصرف غذاهای آلوده بمهویمژه گوشمت پرنمدگان

ایمم بیممماری و جنبممه بهداشممت عمممومی آن و تعیممی

صنعتی و تخ آنها ،گوشت گماو ،گوشمت گوسموند و

وضعیت موجود در کشمور ،ارائمه راهکارهمای مناسمب

خوک به انسان منتقل شوند (.)Barua et al., 2012

جهت مبارزه و کنترل ایم بیمماری را ضمروری سماخته

عوامل مختلوی در آلودگی مزارع مرغ ممادر گوشمتی

است .همدف ایم مطالعمه جداسمازی و تعیمی هویمت

به ای باکتری ،از جمله وجود جوندگان در مزارع ،س ،

سالمونال در بی گلمههمای ممرغ ممادر گوشمتی صمنعتی

جمعیممت گلممه ،عممدم اجممرای سیاسممت ورود و خممروو

کشور و خوراک آنها میباشد ،تا ضم تعیی وضمعیت

ه زمان ،نوع سیست پرورش ،روش تهیه ممواد غمذایی،

ای م بیممماری در مممزارع پممرورش مممرغ مممادر گوشممتی،

آ

و بهداشممت تیذیممه نقممش دارنممد .میممزان وقمموع در

راهکارهای کنترل ای بیماری مورد بررسی قرار گیرند.

گزارشهای مختلف در سراسر دنیا بسیار متواوت است.
در بررسی آرسمنال و همکماران در سمال  ، 2441میمزان

مواد و روشها

وقوع عوونت سالمونالیی در گلههای بوقلممون19-94 ،

 -نمونهگیري :از  92گله مرغ مادر گوشتی فعال کشمور

.)Arsenaul

در دوره زمممانی  12ماهممه از بهممم  54الممی بهممم 59

بررسیهای اخیر دامنه وقوع عوونتهای سالمونالیی در

نمونهبرداری انجام گردید .در ایم بررسمی  189نمونمه

درصمد اعمالم شمده اسمت (et al., 2007
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از هر گله مرغ ممادر و

 92نمونممه خمموراک از واحممدهای پممرورش مممرغ مممادر
گوشتی کشور از استانهای مختلف اخذ و به آزمایشگاه
ارسال گردید.
 روش نمونهبرداري :با هدف برخورداری از بماالتریحساسیت در نمونهبرداری و ارجح بمودن روش سموآ
چکمهای نسبت به سایر روشها در جداسازی سالمونال
در گلههای مرغ مادر و بوقلمون ،نمونهبمرداری از بسمتر
با استواده از روش سوآ

چکمهای انجام شمد .در ایم

روش با پوشیدن چکمه و قرار دادن کاور کوش (سوا
چکمهای) روی چکمه در نقاط مختلف سال بمه شمکل
ضربدری در طول و عرض سمال قمدم زده و در نتیجمه
بستر به ته سوا

چکمهای ممیچسمبید و در پایمان بمه

دقت روکش چکمه برداشته شد و نمونههای بستر درون
کیسه دوالیه اسمتریل قمرار داده شمد و در اسمرع وقمت
تحت شرایط استریل بمه آزمایشمگاه تشمخیص سمازمان

دامپزشکی کشمور منتقمل گردیمد (

Mueller-Doblies,

.)2009

.)National Standards, 44/32673-85/7/5

 حمل و آماده سازي نمونههیا :نمونمههمای اخذشمدهشمامل سمموا

چکممهای و دان در همممان روز اخمذ بممه

آزمایشگاه ارسمال شمدند و حمداکرر یمرف  48سماعت
آزمایش شدند و تا قبل از آزمایش در یخچال نگمهداری
شدند .نمونههای هر بستر کمامالً مخلموط شمده و یمک
نمونه  29گرمی برای کشت از آنها تهیه شمد ( Iranian
.)National Standards, 44/32673-85/7/5

 جداسازي باکتري سالمونال :نمونههای بستر بهخوبیمخلوط شده ،سپس  29گرم از هر نمونه برداشمت و در
 229میلیلیتمر آ

پپتونمه بمافری ( Buffered Peptone

( )Water; BPWنسمبت بسممتر و آ

استاندارد ملی کشور

پپتونمه  1بممه )14

ه دما با دمای اتاق اضافه شد BPW .همراه با نمونه بمه
مدت  18-24ساعت در انکوباتور 31درجمه سلسمیو
قرار گرفت .سپس  4/1میلیلیتمر از آن بما  14میلمیلیتمر
محیط غنیکننده انتخابی راپاپورت واسیلیادیس مخلموط
شده و در دمای  41درجه سلسیو

 روش نمونهبرداري از خوراک طیور :نمونهبرداری ازخوراک مرغ مادر گوشتی بر اسا

گرم بهعنوان نمونه آزمایشگاهی اسمتواده شمد ( Iranian

از  24ساعت ،یک لمو

انکوبه گردید .پمس

از محمیط راپماپورت برداشمت

شده و روی ولوز  )Salmonella Shigella agar( SSو

و دسممتورالعمل نمونممهبممرداری از خمموراک دام ،طیممور و

 )Xylose Lysine Deoxycholate agar( XLDبممرای

آبزیان سازمان دامپزشکی کشور از دان داخل هاپر و قبل

 24ساعت در دمای  31درجه سلسیو

کشت داده شد.

از انتقال دان به سال انجام شد .بدی منظور بمر اسما

پس از کشت در محیطهمای Triple Sugar Iron ( TSI

استاندارد ملی ایران از سطح و عمق هاپر موجود در سمر

 )agarو  )Lysine Decarboxylase( LDبرای اطمینان

سال ها نمونه دان آماده مصرف برداشمته شمد و پمس از

از خالص بودن جدایههای مشکوک به سالمونال ،از ولوز

مخلوط نمودن ،مقدار دو کیلوگرم از آن برداشته شمده و

خوندار استواده گردیمد (.)Waltman and Gast, 2008

تحت شرایط استریل بمه آزمایشمگاه تشمخیص سمازمان
دامپزشکی کشور ارسال شد و در آزمایشگاه مقمدار 944

نمونههایی که تا ای مرحله مظنون به سمالمونال بودنمد،
بر اسا

روشهای استاندارد باکتریولووی و با اسمتواده

از آزمایشهای توریقی (واکنش در محمیطهمای سمیمون
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سمیترات ،محمیط حرکمت ،اوره و Methyl ( MR-VP

در مرحلممه بعممدی بممرای تعیممی سممروتی

در داخممل

 )Red and Voges-Proskauer brothتعیممی هویممت

گروه ،باید پادگ های تاوکی ،مورد شناسایی قرار گیرند.

گردیدنمد ( .)Waltman and Gast, 2008جدایمههمای

بنابر دستورالعمل کارخانه سازنده آنتیسرمهما از محمیط

تأییدشده ،برای یک شب در محیط Tryptic Soy ( TSB

کشت نیمه جامد  TSBبرای تعیمی آنتمیون تماوکی بمه

کشت داده شمدند.

روش آگلوتیناسمیون روی الم اسمتواده شمد و در ممموارد

بممه همممراه  29درصممد

پاس منوی برای دقت و اطمینان بیشتر به نتیجه آزمایش

گلیسرول استریل برای انجام مراحمل بعمدی تحقیمق در

توصممیه

 )Brothبا دمای  31درجه سلسیو
سممپس در داخممل کرایوتیممو
فریزر  -14درجه سلسیو

نگهداری شدند.

از روش آگلوتیناسممیون داخممل لولممه بممر اسمما
کارخانه سازنده استواده شد.

 -تعیییین گییروه سییرمی :بممرای تعیممی گممروه سممرمی

آنتی سرمهای تاوکی موجمود  H2 ،H6 ،HLو Hgm

سالمونالهای جدا شده ،از آنتیسرمهای  Oو  Hشرکت

بودند که برای تعیی جدایههما قابمل اسمتواده بودنمد .در

Mast Assure Bacterial
MAST GROUP
REF 60898/ LOT jgrkit- Agglutinating Antisera
 14خریداری شده از شرکت فناوران رای استواده شمد.

سایر موارد شناسائی جدایههما فقمط محمدود بمه تعیمی

گروه سمرمی  Oگردیمد (.)Waltman and Gast, 2008

بدی منظور ،ابتدا نمونهها از فریزر -14درجه سلسیو

جدایههای سالمونال برای مراحل بعدی مطالعه ،انتخما

خممارو و در محممیط ولمموز میممذی در دمممای  31درجممه

و نگهداری شدند.

سلسیو

کشت داده شدند.

بعد از  18ساعت یک پرگنه تک انتخما

گردیمده و

دوباره برای  24ساعت به محمیط ولموز خموندار تلقمیح

 :Multiplex PCR -در ایمم آزمممایش بممرای تأییممد

بمماکتریهممای سممالمونال موریمموم و بمماکتری سممالمونال
انتریتیدیس در مزارع مرغ مادر بهعلمت اهمیمت آنهما از
(ATCC-

شد .شیرابه غلیظی با سرم فیزیولووی  4/89درصد روی

نظر سالمونالهای متحرک ،سمالمونال موریموم

یک الم تمیز تهیه کرده و پس از کنترل اتوآگلوتیناسیون،

 )14028و سمممالمونال انتریتیمممدیس ()ATCC-13076

– S )O

مقطر استریل بهعنوان کنتمرل

یک قطره از سرم چند ارزشی ( Oپلمی واالن

 Aروی آن قرار داده شد و با ه مخلوط گردید.

بهعنوان کنترل مربت و آ

منوی مورد استواده قرار گرفت.

نتیجه در برابر چراغ و در زمینه سیاه قرائت شمد .در

از کلنیهائی کمه در روش کشمت مرسموم بمهعنموان

صورتی که آگلوتیناسیون در کمتمر از  2دقیقمه مشماهده

باکتری سالمونال مورد شناسائی قرار گرفته بمود ،پمس از

شود واکنش مربت تلقمی ممیگمردد کمه در ایم حالمت

کشت در بمافر پپتمون واتمر بمرای  18سماعت در دممای

بایستی آزمایش را با آنتمی سمرم مربموط بمه هرکمدام از

 39±2درجه سلسیو  ،یمک میلمیلیتمر از ایم محمیط

گروههای موجود در آنتی سرم چند ارزشی تکرار نمود،

کشت در  14444دور سمانتریویوو شمد ،سمپس بما یمک

تا گروه سرمی سالمونالی جدا شده مشخص گمردد .بمه

میلیلیتر محلول سالی  4/5درصد در ورتکس بهصورت

همی دلیل از آنتی سمرمهمای ،O8 ،O7 ،O5 ،O4 ،O2

معلق درآمد ،سپس لولههما در  14444دور بمه ممدت 9

 O9و  O12برای تشخیص گروه استواده شد.

دقیقه سانتریویوو شدند و ماید رویی با دقت دور ریختمه
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شد و پلتها دوباره بهوسیله ورتکس در  4/9میلمیلیتمر

محلول رویی به لولههای میکروسانتریویوو منتقل شد

تریتممون  4/1( X-100درصممد) معلممق شممد ،سممپس

و  4میکرولیتر از آن بهعنوان  template DNAبما روش

جموش بمه ممدت 14

استخراو طبق دستورالعمل کیت  ROCHکشور آلمان و

دقیقه قرار داده شد تا سلولها لیز شوند ،سپس به ممدت

بر اسا

مراحل توصیه شده در دسمتورالعمل مزبمور در

 9دقیقه در  14444دور سانتریویوو شد.

آزمایش  Multiplex PCRممورد اسمتواده قمرار گرفمت

سوسپانسیون سلولی در حمام آ

(.)Paiao et al., 2013
جدول  -1مشخصات پرایمرهای مورد استواده جهت تشخیص جنس سالمونال و سرووارهای موریوم و انتریتیدیس ()Paiao et al., 2013
اندازه محصول

طول

()base pair

()base

توالی نوکلئوتیدي

93→ 33

پرایمر (کروموزومی)

159

22

CGG TGG TTT TAA GCG TAC TCT T

Inv-A forward

-

21

CGA ATA TGC TCC ACA AGG TTA

Inv-A reverse

319

24

AGT GCC ATA CTT TTA ATG AC

IE-1 forward

-

15

ACT ATG TCG ATA CGG TGG G

IE-1 reverse

432

24

CCCGCTTACAGGTGGACTAC

Flic-C forward

-

24

AGCGGGTTTTCGGTGGTTGT

Flic-C reverse

شکل  -1ول مربوط به تشخیص جنس سالمونال سرووارهای سالمونال تایوی موریوم و سالمونال انتریتیدیس به روش مولتی پلکس پی سی آر

است که پرایمرهای مربوط به جمنس سمالمونال ()invA

در شکل  1از سه جوت پرایمر  fliC ،invAو IEجهمت

دارای وزن مولکممولی  159 bpیعنممی بمماالتری بانممد و

تشخیص به ترتیب جنس سمالمونال ،سمرووار سمالمونال

پرایمرهای مربوط به سرووار سمالمونال تمایوی موریموم

موریوم و سرووار سمالمونال انتریتیمدیس اسمتواده شمده

362

دوره  ،11شماره  ،3پیاپی  ،33پاییز 1316

آسیبشناسی درمانگاهی دامپزشکی

( )fliCدارای وزن مولکولی  432 bpیعنی باند وسمط و

یافتهها
در ای بررسی در نمونمههمای ممدفوع بسمتر در 12
مزرعه ممرغ ممادر ،بماکتری سمالمونال جمدا گردیمد کمه

نمونههای جدا شده با استواده از آنتی سرمهای  Oو ،H
تعیی سمروتی

گردیمد کمه بمر اسما

نتمایا حاصمل،

آلودگی دو مورد ( 19/99درصد) به سالمونال موریوم در
استانهای فار

و لرستان ،سمه ممورد ( 29درصمد) بمه

سالمونال اینوانتیس در اسمتانهمای کردسمتان و جنمو

خراسممان و  1مممورد ( 98/33درصممد) بممه سممالمونال
انتریتیدیس در استانهمای قمزوی  ،مازنمدران و مرکمزی
مشخص گردید و از نمونههای خموراک طیمور بماکتری

پرایمرهای مربوط بمه سمرووار انتریتیمدیس ( )IEدارای
وزن مولکولی  319 bpیعنی پایی تری باند میباشد.
شکل  1از سمت چ

به راست به ای شرح میباشد:

 -1سممتون اول و آخممر مربمموط بممه خممطکممش 111bp

میباشد.
 -2سممتون  2و  3مربمموط بممه کنتممرل مربممت سممرووار
سالمونال تایویموریوم می باشد که ه دارای باند مربوط
به جنس سالمونال ( )159 bp= invAو هم دارای بانمد

مربمموط بممه سممرووار سممالمونال تممایویموریمموم

(fliC

= )432bpمیباشد.
 -3سمممتونهمممای 19-14-13-12-11-14-1-9-9-4

سالمونال جدا نگردید.
برای تأیید باکتریهای سالمونال موریموم و بماکتری
سالمونال انتریتیدیس در مزارع مرغ مادر بهعلت اهمیمت

مربوط به فقط جنس سالمونال میباشند کمه فقمط دارای

یک باند مربوط به جنس ( )159 bp= invAمیباشند.

Multiplex

 -4سممتونهممای  8و  5مربمموط بممه سممرووار سممالمونال

نتمایا

انتریتیدیس می باشند که ه دارای باند مربوط به جمنس

حاصل از ای آزمون ،نمونههای مربت سالمونال موریموم

( )159 bp= invAو ه دارای باند مربموط بمه سمرووار

و سالمونال انتریتیدیس مورد تأیید قرار گرفت.

سالمونال انتریتیدیس ( )319= IEمیباشند.

آنها از نظر سالمونالهای متحرک ،بمه روش

 PCRمورد بررسی قمرار گرفتنمد کمه بمر اسما
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جدول  -2نتایا جداسازی سالمونال از گلههای مرغ مادر گوشتی
ردیف

کشت

تعیی سروتی

(آنتی سرم)

تأیید سروتی

(مولکولی)

1

+

S. infantis

انجام نشد

2

+

S. typhimurium

S. typhimurium

3

+

S. enteritidis

S. enteritidis

4

+

S. typhimurium

S. typhimurium

9

+

S. enteritidis

S. enteritidis

9

+

S. enteritidis

S. enteritidis

1

+

S. enteritidis

S. enteritidis

8

+

S. infantis

انجام نشد

5

+

S. enteritidis

S. enteritidis

14

+

S. enteritidis

S. enteritidis

11

+

S. infantis

انجام نشد

12

+

S. enteritidis

S. enteritidis

شایدتری سروتی  ،سالمونال انتریتیدیس بما  98/33درصمد

بحث و نتیجهگیري
مدتهاست که ثابت شده است گلههای مرغ مادر از
نقممش حیمماتی در کنتممرل انتشممار عوونممت سممالمونال
برخوردارند .میزان وقموع ،انتشمار گمروههمای سمرمی و
سروتی های سمالمونالئی از منمابد طیموری ،در منماطق

بوده که در استانهای قمزوی  ،مازنمدران و مرکمزی مشماهده
گردیممد .در مطالعممه اکبرمهممر و همکمماران در سممال  2414از
سالمونالهای جدا شده از روده و کبد ماکیان در آ ربایجمان-
شرقی ،سروتی

بوده است .نتایا ای تحقیق با مطالعمه حاضمر در خصمو

جیرافیائی و مقاطد زمانی مختلف ،متنوع بوده و ممکم

سروتی

است حتی در داخل یک منطقه جیرافیائی نیمز متوماوت

.)al., 2010

باشممد .بممه نظممر مممیرسممد در طیممور ،چرخشممی بممی

غالب سالمونال انتریتیمدیس ( 93/4درصمد)

غالب جداشده هم خموانی دارد ( Akbarmehr et

در مطالعه عزتپناه و همکماران در سمال  1352از

سروتی های مختلف وجمود دارد و در دوران خاصمی،

سالمونالهای جداشده از کلواک ماکیان گوشتی در شمهر

دیگمر ممیشمود ( Zahraei

غالممب سممالمونال انتریتیممدیس (49/33

سروتیپی جایگزی سروتی

 ،)Salehi, 1999گرچه چندی سروتی

خا

 ،همواره

اراک ،سممروتی

درصد) اعالم گردیده است .نتایا ای تحقیق بما مطالعمه

میمزان وقموع بماالئی دارنمد ( .)Gast et al., 2013ایم

حاضر در خصو

بررسی نشان داد عمده سمالمونال در ممزارع ممرغ ممادر

دارد (.)Ezatpanah et al., 2013

گوشتی ایران به ترتیب سالمونال انتریتیمدیس ،سمالمونال
اینوانتیس و سالمونال موریوم می باشد .در مطالعه حاضمر،
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گلههای گوشتی در شهرستان آمل می باشمد .نتمایا ایم
تحقیق نیز با مطالعه حاضر در خصو

سروتی

غالمب

جداشده ه خوانی دارد (.)Morshed, 2013

مطالعممه قممرار دادنممد .کلیممه نمونممههمما در آزمممایش
آگلوتیناسیون منوی بودند ولی حدود  49درصمد از کمل
نمونهها (مربوط به  112گله) ،در آزمایش االیزا حومور

در مطالعممه اکبریممان و همکمماران در سممال  1351از

پادت علیه سالمونال انتریتیدیس را نشمان دادنمد .مربمت

سالمونالهای جدا شده از گلههای ماکیان صنعتی کشمور

بودن حدود  49درصد نمونهها نشان از آلودگی گلههای

و مکانهای ممرتبط بما آنهما ماننمد جوجمهکشمیهما و

طیور حمداقل در یمک مقطمد از دوره پمرورش گلمه بمه

کشممتارگاههمما در اسممتانهممای تهممران ،البممرز ،اصمموهان،

سالمونال انتریتیدیس میباشد .نتایا ای مطالعه که بمرای

آ ربایجانشرقی ،قزوی  ،مازندران ،قم و سممنان نشمان

اولی بار به ای گستردگی در ایران انجام گرفمت ،بمرای

غالب ،سمالمونال انتریتیمدیس (99

تعیی میزان درگیری طیور صمنعتی کشمور بما سمالمونال

درصد) بوده است .نتایا ای تحقیق ه با مطالعه حاضر

انتریتیدیس و برنامهریزی برای کنترل آن میتوانمد حمائز

غالب جدا شمده هم خموانی دارد

اهمیت باشد .نتمایا ایم تحقیمق بما مطالعمه حاضمر در

داده شد که سروتی
در خصو

سروتی

(.)Akbarian, et al., 2012
سروتی

خصو

سالمونال انتریتیدیس به عنوان شمایدتمری

(.)Morshed et al., 2010

عامل جداشده از انسان در مسمومیتهای غذایی مطمرح
است .در سالهای اخیر ،ای سروتی

مسئول بیشتری

سمروتی

غالمب جمدا شمده هم خموانی دارد

در کشورهای مختلف جهمان مطالعمات بسمیاری بمه
بررسی عوامل خطر مرتبط با ای بیماری پرداختهاند .در

درصد ابتالء به عوونتهای انسمانی سمالمونال در ایمران

بعوی مطالعات نشان داده شده کمه سیسمت قومس یمک

بوده است .از ای رو ارتباط بی عوونتهای سمالمونالئی

عامل خطر بمرای ابمتال بمه سمالمونال اسمت (Mueller-

در انسان با مصرف گوشت ماکیان و بوقلمون و نیز تخ

 .)Doblies, 2009; Gast, 2013در مطالعمماتی دیگممر،

حاصل از آنها مطرح میگردد .بدی ترتیمب ،شناسمایی

مشاهده شده است که سیست قوس برای پمیشگیمری از

سممالمونال انتریتیممدیس بممهعنمموان سممروتی

غالممب

سالمونلوز در شرایطی مناسبتر است ( ;Garber, 2003

پاراتیووئیدی در طیور و انسان ،خود موید ای ادعاسمت

 .)Mollenhorst, 2005ضمممعف بهداشمممت ،حومممور

که منبد اکرر عوونتهای انسانی سالمونال ،فرآوردههمای

جوندگان و حشرات در مرغمداری ،پماکسمازی ناکمافی

طیوری هستند (.)Morshed et al., 2010
مرشد و همکاران در سال  2414آلودگی گلههمای

بی دورههمای پمرورش ،آلمودگی غمذا و آ

مصمرفی،

نگهداری مرغها در فوای آزاد ،گلههای غیرهمس  ،س

صنعتی طیور به سمالمونال انتریتیمدیس را بما اسمتواده از

و انممدازه گلممه از عوامممل خطممر ایمم بیممماری هسممتند

روشهای سرولوویک روی  8248نمونه سمرمی از 111

(

گله طیور صنعتی کشور (پولت ،تخ گذار تجاری ،ممادر

 .)Hoorebeke, 2010موشها  2تا  9ماه بعد از آلمودگی

گوشتی ،مادر تخمگذار ،گوشمتی و اجمداد گوشمتی) بما

بممه سممالمونال ایم بمماکتری را در ترشممحات خممود دفممد

استواده از آزمایش آگلوتیناسیون روی الم و االیزا ممورد

میکنند ولی از آنجا که بیشتر مرغداریهما برناممههمایی

Van

;Mollenhorst, 2005

;Garber, 2003
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علیه جوندگان دارند ،بعوی محققان ای ممورد را دیگمر

از حیث آلودگی به سامونال منوی بودند .یکمی از دالئمل

و

منوی شدن نمونههای خوراک ،عدم وجود پودر گوشمت

بهعنوان یک عامل خطر در نظر نمیگیرند .شرایط آ
هوایی سرد و مرطو

و تهویمه پمایی در زمسمتان هم

بهنظر ممیرسمد عاممل خطمری بمرای دفمد و گسمترش
سمالمونال باشمد ( .)Van Hoorebeke, 2010در بریتانیما
نشممان داده شممد کممه جمعیممت بممیش از 34هممزار پرنممده

و پودر استخوان در خوراک میباشد ،زیرا پودر گوشمت
و پودر اسمتخوان بمه عنموان راههمای ورود آلمودگی بمه
خوراک محسو

میشوند.

در سال  1591در یک بررسی 95 ،سروتی

مختلمف

مه تری عامل خطمر بمرای گسمترش سمالمونال اسمت.

سمممالمونال در  144نمونمممه از  9144نمونمممه اجمممزاء

موجود بودن یک فوای پارکینگ تمیز دور از سال های

محصوالت فرعی حیوانی ممورد آزممایش ،جمدا گردیمد

پرورش ،استواده از منابد غذایی مستقل یا غیمر شمرکتی،

( .)Morehouse and Wedman,1961نتایا ای تحقیمق

فاصله بیش از یک کیلومتر از نزدیکتری مزرعمه ،اداره

با مطالعه حاضمر در خصمو

جداسمازی سمالمونال از

مجموعه بهصورت  all in/all outو عدم حوور سگ و

خوراک ،مطابقت ندارد.

گربه در مرغداری باعث کاهش ریسک ابتال به سالمونال

در سممال  1591در آزمایشممی کممه در یممک کارخانممه

در گلّههمای تخم گمذار ممیشمود ( Van Hoorebeke,

خوراک دام و طیمور انجمام شمد ،نشمان داده شمد کمه 2

.)2010

درصد اجزاء مواد خوراکی وارده به کارخانمه آلموده بمه

خمموراک یممک ناقممل عمممده بممالقوه بممرای انتقممال

سالمونال هستند .با ای حال وقتی کمه پمودر گوشمت از

ممیشمود.

دادهها حذف شد ،درصد آلمودگی بمه  2نمونمه در 344

میکروارگانیس هما بمه بمدن طیمور محسمو

پیشممنهاد شممده اسممت کممه وقمموع آلممودگی سممالمونال در

نمونه ( 4/99درصد) کاهش یافت .در هممان زممان ایم

خوراک و در تولید آن ممک است به دلیمل سمالمونالی

محققی پیشنهاد نمودند که تنها راه حل ممکم بمرای از

انتقالیافته از پرندگان وحشی و جوندگان باشد .پلمت و

بی بردن سمالمونال در خموراک ،اسمتواده از جیمرههمای

دان آردی با ممواد تشمکیلدهنمده بما منشما جمانوری بما

غذایی تهیهشده بر اسا

منابد پروتئینی گیاهی میباشد،

بمماالتری میممزان وقمموع آلممودگی ،از دیربمماز بممهعنمموان

درحالیکه امروزه از چنی جیمرههمایی فقمط در شمرایط

شاخصهای جهت آلودگی سالمونال در سیست های تولید

خاصی استواده میشود .به نظمر ممیرسمد سمالمونال در

و پرورش مرغ به رسمیت شناخته شده اسمت .بنمابرای ،

منابد پروتئینی حیوانی می تواند از طروق مختلوی چمون

خوراک بهعنوان یک عامل در کنترل سالمونال محسمو

فرآوری ،خیره و انتقال ،افمزایش یابمد ( Crane et al.,

میشود .در سالهای اخیر بررسیهای دقیقی در ارتبماط

 .)1967نتایا ای تحقیق با مطالعه حاضمر در خصمو

با آلودگیهای باکتریایی تولیمدات طیمور بمهعممل آممده

جداسازی سالمونال از خوراک ،مطابقت ندارد.

اسمممت .تممممامی روشهمممای متمممداول بمممرای کنتمممرل

در سال  13444 ،1591نمونمه از  144کارخانمه تهیمه

میکروارگانیس های موجمود در خموراک مم ثر نیسمتند.

دان برای وقموع سمالمونال در آنهما ممورد بررسمی قمرار

مطالعه حاضر حاکی از آن است که نمونههمای خموراک

گرفت .نتایا حاصله نشان داد که  9درصد خوراکهمای
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طیور نمونهبرداریشمده بمرای سمالمونال مربمت بودنمد،

 -1اجرای دقیق برنامه امنیت زیستی در مزارع پرورشمی

اگرچممه میممزان وقمموع سممالمونال در محصمموالت فرعممی

مرغ مادر

حیوانی 31 ،درصد گزارش شد (.)Allred et al., 1967

 -2انجام مطالعات بیشتر در رابطه بما امکمان اسمتواده از

نتایا ای تحقیمق نیمز بما مطالعمه حاضمر در خصمو

واکس سالمونال در گلههای مرغ مادر گوشتی کشور

جداسازی سالمونال از خوراک ،مطابقت ندارد.

 -3اجرای برنامه پایش و نمونهگیری مسمتمر و برناممه-

در ای رابطه ،پژوهشمی نشمان داد کمه پمودر مماهی

ریزیشده در واحدهای مرغ مادر گوشتی

اغلب آلوده به سالمونال میباشمد و حیوانماتی کمه از آن

 -4مبارزه وسید و همهجانبه در مزارع پرورشی طیور بما

تیذیه میکنند ،آلوده میشوند .در ای زمینه ای محققی

جوندگان.

مشاهده نمودند ،وقتیکه نمونههای تازه مماهی زنمده در
نقطه مبدأ عاری از سمالمونال شمدند ،نمونمههمای پمودر

سپاسگزاري

ماهی وارده به ایماالت متحمده امریکما اغلمب آلموده بمه

نویسندگان وییوه خود میدانند از معاونمت محتمرم

کنمار

پژوهشی دانشگاه شهید چمران اهواز که ایم مطالعمه را

سالمونال بودند .آنها همچنمی سمالمونال را از آ

اسکله بارگیری پودر ماهی جدا نمودند ( Morris et al.,

حمایت مالی نمودند ،تشکر و قدردانی نمایند.

.)1970
ای بررسی نشان داد عمده سالمونال در مزارع مرغ
مادر گوشمتی ایمران بمه ترتیمب سمالمونال انتریتیمدیس،
سممالمونال اینوممانتیس و سممالمونال موریمموم مممیباشممد.
همچنی نمونههای خوراک ،همگی منوی بودند.

تعارض منافع
نویسندگان اعالم ممیدارنمد کمه همیدگونمه توماد
منافعی ندارند.

با توجه به نتمایا مطالعمه اخیمر ،مموارد یمل بمهعنموان
پیشنهاد در راستای کاهش موارد آلودگی به سالمونال در
گلههای مرغ مادر گوشتی پیشنهاد میگردد:
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Abstract
Contamination of poultry by salmonella spp. is an important issue both in the field of public
health as well as in the poultry industry and poultry have a significant role in transmission and
incidence of human salmonellosis. The aim of the present study was isolation and identification
of Salmonella spp. in Iranian broiler breeder farms and their feed. Samples from Sixty two
broiler breeder farms and their feed from 21 states of Iran were collected during one year. All
samples were cultured in different conventional media, including pre-enrichment, enrichment,
selective plating and 18 Salmonella isolates were identified. Salmonella identification was
confirmed by multiplex PCR and 12 isolates were confirmed. Out of positive samples, seven
samples (58.33%) were Salmonella enteritidis in Ghazvin, Mazandaran and Markazi provinces,
three samples (25%) were Salmonella infantis in Kordestan and southern Khorasan provinces,
and two samples (16.6%) were Salmonella typhimurium in Fars and Lorestan provinces. All
feed samples were negative. The results of this study showed that some breeder farms in Iran are
contaminated with Salmonella and the most prominent Salmonella in broiler breeder farms are
Salmonella enteritidis, Salmonella infantis, and Salmonella typhimurium respectively.
Conflict of interest: None declared.
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