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تعیین گروه سرمی و الگوی مقاومت آنتیبیوتیکی سالمونالهای جداشده از
طیور صنعتی تخمگذار منطقه تبریز
مختار سابقی ،1یونس

انزابی*2

 -1دانشآموخته دکترای حرفهای دامپزشکی ،دانشکده دامپزشکی ،واحد تبریز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تبریز ،ایران.
 -2استادیار گروه پاتوبیولوژی ،دانشکده دامپزشکی ،واحد تبریز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تبریز ،ایران.
*نویسنده

مسئول مکاتباتanzabi@iaut.ac.ir :

(دریافت مقاله 97/12/5 :پذیرش نهایی)98/2/28 :

چکیده
سالمونلوزیس یکی از مهمترین بیماریهای مشترک بین انسان و حیوانات میباشد .استفاده از انواع آنتی بیوتیکها راهکار اصلی و مهم
برای كاهش میزان بروز و تلفات مرتبط با عفونتهای سالمونالیی است ،اما مصرف نادرست و بیرویه آنها در مزارع طیوور صونعتی
ممکن است منجر به پیدایش مقاومتهای آنتیبیوتیکی و در نتیجه ناكارآمدی داروهای ضدمیکروبی شود .همچنین ،انتقال سوویههوای
مقاوم به آنتیبیوتیکها به انسان از طریق زنجیره غذایی هم میتواند تهدیدی برای بهداشت عمومی باشد .لذا هدف از این مطالعه تعیین
گروه سرمی و الگوی مقاومت آنتیبیوتیکی در سالمونالهای جداشده از  8گله طیور تخمگذار در منطقه تبریز بود .بدین منظور پوس از
جداسازی سالمونال از نمونههای مختلف طیور تخمگذار صنعتی ،جدایهها با استفاده از آنتیسرمهای اختصاصی از نظر گروه سورمی و
سپس به روش انتشار دیسک در آگار ) (Kirby-Bauerاز نظر مقاومت نسبت به  6نوع آنتیبیوتیک رایج در صونعت مرغوداری كشوور
ایران (انروفلوكساسین ،فلورفنیکل ،فسفومایسین ،لینکوسپکتین ،سولتریم و داكسیسایکلین) و  6نوع آنتیبیوتیک مورد مصرف انسوانی
(جنتامایساین ،كوآموكسیكالو ،سیپروفلوكساسین ،سفالکسین ،سفوتاكسیم و سفتریآكسون) بررسی شدند .از مجموع  96نمونه موورد
آزمایش ،تعداد  16جدایه سالمونال شناسائی گردید كه  10جدایه متعلق به گروه سرمی  Dبودند ولی  6جدایه در هیچیک از گروههای
سرمی مورد آزمایش قرار نداشتند .همچنین همه جدایهها نسبت به جنتامایسین و فسفومایسین حساس بودند و بیشترین میزان مقاوموت
هم در برابر داكسیسایکلین با فراوانی  83/35درصد مشاهده شد .شیوع نسبتاً باالی مقاومت دارویی در میان سالمونالهای جداشوده از
طیور تخمگذار صنعتی نشان داد كه تجویز آنتی بیوتیکها باید با احتیاط و دقت بیشتری صورت گیرد.
كلیدواژهها :گروه سرمی ،مقاومت آنتیبیوتیکی ،سالمونال ،طیور تخمگذار ،تبریز.
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مقدمه
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عفونتهای سالمونالیی در پرندگان در اثر سروتیپهای

سالمونلوزیس یکی از مهمترین بیماریهای عفونی

غیرمتحرک این باکتری )سالمونال پولیوروم و سیالمونال

مشترک بین انسان وحیوانات مییباشید کیه بیه وسییله

گالینییاروم( و نیییز برخییی از سییالمونالهییای متحییرک

باکتریهای جنس سالمونال ایجاد میشود .ایین جینس

(سروتیپهای پاراتیفوییدی و آریزوناها) ایجاد میشیود.

دارای دو گونه به نامهای سالمونال اینتریکا و سیالمونال

سییروتیپهییای سییالمونال انتریتیییدیس و سییالمونال

بونگیوری مییباشید ( .)Garcia et al., 2011در جینس

تیفیمورییوم از مهیمتیرین سیالمونالهای پاراتیفویییدی

سالمونال باکتریهای هرگونه بر اساس دارا بیودن انیوا

محسوب میشوند .البته قابل ذکر است که سالمونالهای

پادگنهای پیکری دیواره سلولی ( ،)Oپادگنهای تاژکی

غیرمتح یرک ذکییرشییده بیمییاریزاتییرین سییالمونالهای

( )Hو پادگنهای حدت کپسولیی ( )Viبیه گیروههیای

پرندگان هستند که عمدتا ماکیان و بوقلمونهیا را مبیتال

سییرمی ( )serogroupsمختلفییی تقسیییم میشییوند

میکنند ،درحالیکه سالمونالهای متحرک مذکور ،طییف

( .)Grimont and Weill, 2007تیاکنون بییش از 2610

وسیعی از میزبانان از جمله پستانداران ،پرندگان )ماکیان

سروتیپ ( )serotypesمختلف مربوط به گونه سالمونال

بومی و ینعتی ،بوقلمون ،قنیاری ،میر عشی و حتیی

اینتریکیا شناسیایی شیده اسیت کیه تقریبیا همیه آنهیا

پرندگان حیات وحش( ،خزندگان ،دوزیستان ،ماهیها و

میتواننید بیرای انسیان و حیوانیات بیمیاریزا باشیند

بیمهرگان را درگیر میکنند .عفونتهیای پاراتیفویییدی

(.)Quinn et al., 2002; Guibourdenche et al., 2010

در پرندگان اغلب بدون نشانههای درمانگاهی مشیخ

از طیییری دیگیییر مدیییاب جیییدول کیییافمن-واییییت

بروز میکنند ،ولی گاهی اوقات ،بهویژه در جوجههیای

( )kauffmann-white antigenic schemeمجموعیهای

جوان ،سبب بروز عالیمی نظیر افتادگی بالها ،ژولیدگی

از سروتیپهای مهم این بیاکتری کیه در انسیان و دام و

پرها ،بیاشتهایی ،سستی ،الغری ،اسهال سیفید ،کیوری،

پرندگان ایجاد عفونتهای سالمونالیی و سیالمونلوزیس

لنگش ،عدش و نشیانههیای عجیبی مییشیوند ( Gast,

میکنند ،در گیروههیای سیرمی اییلی مشخجیی جیای

 .)2013سیالمونالهای پاراتیفویییدی پرنیدگان از نظیر

میگیرند .بر این اساس تیپ سرمی پاراتیایفی  Aمتعلی

بهداشت عمومی انسان نیز اهمیت فراوانی دارند چرا که

به گیروه سیرمی  ،Aتییپهیای سیرمی تیایفیمورییوم،

در افراد بالغ میتواننید موجیب گاسیتروآنتریت و تیب

آبورتوس اوییس و آبورتیوس اکیویی متعلی بیه گیروه

رودهای و در خردساالن و افراد مبتال به ضیعف ایمنیی،

سرمی  ،Bتیپهای سرمی کلراسیوییس ،مونتیهوییدیو و

سبب سپتیسمی شوند .سبزیجات ،فراوردههای لبنیی و

نیوپورت متعل به گروه سرمی  Cو تیپهیای سیرمی

تخم پرندگان و نیز گوشیت گیاو ،گوسیفند و خیوک از

تایفی ،اینتریتیدیس ،دابلین ،گالیناروم و پلوروم متعل به

مهمترین منابع آلودگی بیه سیالمونالهای پاراتیفویییدی

گروه سرمی  Dو تیپ سرمی آناتوم هم متعل بیه گیروه

برای انسان به شمار میروند ( ; Zahraei Salehi, 1999

سرمی  Eمیباشند (.)Tabatabayi and Firouzi, 2002

.)Mezal et al., 2014
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امروزه استفاده از آنتی بیوتیكها از جمله متیداولتیرین

مشکوک به عفونتهای سالمونالیی در نظر گرفته شد و

راههیای درمیان سیالمونلوزیس در پرنیدگان و انسیان

همزمیان از کبید ،طحیال ،قلیب و تخمیدان هیر پرنیده

محسوب میشود ،اما از طیری دیگیر در حیال حاضیر،

جداگانه نمونهگیری انجام گردید .نمونههای تهیهشده در

مقاومت آنتی بیوتیکی پدیدهای رو بیه افیزایش در مییان

هر مرحله از نمونهبرداری در داخل ظروی استریل و به

سروتیپهای سالمونال میباشد که مشیکالت زییادی را

کمك کیف یخچالدار مخجو

حمل نمونههای بالینی

در زمان درمان ایجاد میکند ( ،)Parry, 2002بهطوریکه

( ،)cool boxدر اسر وقت و تحت شرایط استاندارد به

اثبات شده ،مجری بی رویه ،استفاده از مقادیر ناکافی و

آزمایشگاه میکروبشناسی دانشکده دامپزشکی دانشیگاه

استفاده کوتاه مدت یا طوالنی مدت از آنتیبیوتیكها در

آزاد اسالمی واحد تبریز انتقال مییافت .در ادامه نمونه-

درمان عفونتهیای سیالمونالیی در انسیان و حیوانیات

های مذکور بیا انتقیال  1گیرم از مخلیوط همگینشیده

یکی از مهمتیرین علیل حیذی سیویههیای حسیاس و

هریك از آنها بهطور جداگانیه بیه لولیه حیاوی محییط

پیدایش سویههای مقاوم بیه آنتییبیوتییكهیا مییباشید

غنیکننیده انتخیابی تتراتیونیات میایع (میرک ،آلمیان) و

(.)Bogaard et al., 2001; Nadine et al., 2004

گرمخانهگذاری در دمای  43درجه سلسیوس بیه میدت

با توجه به موارد ذکرشده ،مدالعه حاضر بیا هیدی

 24سیاعت ،بیهطیور انتخیابی غنیی شیده و سیپس بیا

نمیودن گیروه سیرمی و نییز ارزییابی الگیوی

سانتریفیوژ محتویات هرییك از محییطهیای میذکور در

مقاومت آنتیبیوتیکی سیالمونالهای جداشیده از طییور

دور  2500به مدت  5دقیقه ،ییك لیوپ پیر از رسیوب

تخمگذار تعدادی از مرغداریهیای مندقیه تبرییز انجیام

حایله ،جداگانه بر روی محیطهیای کشیت سیالمونال-

گرفییت ،تییا ضییمن تعیییین فراوانییی گییروه سییرمی

شیگال آگار و مکانکی آگار (میرک ،آلمیان) انتقیال داده

سییالمونالهای جداشییده از پرنییدگان مییذکور کییه در

شده و پس از انجام کشت خدی مندقهای ،به مدت 24

اپیدمیولوژی عفونتهیا و بیمیاری مربوطیه بسییار مهیم

ساعت در دمای  37درجیه سلسییوس گرمخانیهگیذاری

مشخ

میباشیید ،گییام مییوثری درخجییو

درمییان یییحی

میشد .سپس حداقل به تعداد سیه عیدد از پرگنیههیای

سالمونلوزیس در طیور ینعتی و به طبع آن عفونتهای

تشکیلشیده مشیکوک بیه بیاکتری سیالمونال در سید

مربوطه در انسان برداشته شود.

محیییطهییای مییذکور انتخ یاب گردیییده و بییا اسییتفاده از
آزمایشهای بیوشیمیایی و تفریقیی میکیروبشناسیی و

مواد و روشها
 -جداسووازی سووالمونال از نمونووههووای مختلووف طیووور

تخمگذار :این مدالعه از ماه آبان تا بهمن ماه سال ،1395
در مورد طیور تخمگذار تعداد  8گله تقریبا همظرفییت
مشکوک به عفونتهای سالمونالیی در مندقه شهرسیتان
تبریز انجام گرفت .بدین منظور از هرگله ،تعداد  3پرنده

جییداول اختجایییی اسییتاندارد و بییر مبنییای پروتکییل
ارایهشییده توسییط کییویین و همکییاران ،تعیییین هویییت
میشیدند ( Quinn et al., 2002; Waltman and Gast,

.)2008
 -تائید سرولوژیکی و تعیوین گوروه سورمی جدایوههوای

سالمونال :بیدین منظیور از آنتییسیرمهیای اختجاییی
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سالمونال مداب دستورالعمل شرکت سازنده (بهارافشان،

سالمونال اینتریکا در مراحل قبلی تایید شده بود ،انتخاب

تهران) استفاده شد .ابتیدا جداییههیای سیالمونال کیه در

شده و در محییط میایع عجیاره قلیب و مغیز ( brain

مرحلیییه قبیییل بیییر اسیییاس خجویییییات فتیییوتیپی

( )heart infusion broth; BHI brothمرک ،آلمیان)

میکروبشناسی تعیین هویت شدند ،بهطور جداگانه بیر

برای مدت زمان چهیار سیاعت در گرمخانیه  37درجیه

روی محیط کشت آگار مغذی (مرک ،آلمان) کشت داده

سلسیوس کشت داده مییشید .در ادامیه پیس از تنظییم

شده و در دمای  37درجیه سلسییوس گرمخانیهگیذاری

کدورت محتویات محیط مذکور در حید کیدورت لولیه

شدند .بعد از  18-24ساعت ،در مورد هر جداییه ،ییك

شماره  0/5استاندارد مكفارلنید (معیادل تعیداد تقریبیی

از سید محیییط کشییت مییذکور

 1/5×108 cfu/mlاز هییرجدایییه) ،بییه وسیییله سییوآپ

انتخییاب گردی یده و سییپس بییر روی المهییای شیشییهای

استریل ،از سوسپانسیون میکروبی مذکور بر روی محیط

گودهدار ،یك قدره از شیرابه غلیظ باکتری تهییهشیده در

مولرهینتون آگار (مرک ،آلمان) بیه روش پخیش کیردن

سییرم فیزیولییوژی اسییتریل بییا یییك قدییره از آنتیییسییرم

یکنواخت ،کشت داده میشد .در ادامه تعیداد  6دیسیك

پلیواالن ( Oو  )Hبرای تایید هویت نهایی سیرولوژیکی

استاندارد از آنتیبیوتییكهیای اسیتفادهشیده در یینعت

هر جدایه و سپس با آنتیسرم اختجاییی ( H ،Oو )Vi

طیییور شییامل انروفلوکساسییین ( ،)5μg/diskفلورفنیکییل

مربوط به هر یك از گروههای  C ،B ،Aو  Dسیالمونال،

( ،)30μg/diskفسفومایسیییییییییییییین (،)200μg/disk

به منظور تعیین گیروه سیرمی آنهیا ،بیهطیور جداگانیه

لینکوسیییپکتین ( ،)15:200μg/diskسیییولتریم (μg/disk

مخلوط و وقو آگلوتیناسیون در مدت زمان کمتیر از 2

 )1/23:25/75و داکسییی سییایکلین ( )30μg/diskو نیییز

دقیقه به عنوان واکنش مثبت تلقی میشد .الزم بیه ذکیر

تعداد  6دیسك استاندارد مربوط بیه آنتییبیوتییكهیای

است که در کلیه مراحل آزمایشات سیرولوژیکی انجیام-

مورد استفاده انسانی ،شیامل جنتامایسیین (،)10μg/disk

گرفته ،بهمنظور کنترل آنتیسرمها (بررسی آگلوتیناسییون

کوآموکسیییکییالو ( ،)20:10μg/diskسیپروفلوکساسییین

خودبهخودی احتمالی آنها) از مخلوط سرم فیزیولیوژی

( ،)5μg/diskسفالکسیییین ( ،)30μg/diskسفوتاکسییییم

جداییههیا

( )30μg/diskو سفتریاکسیییون ( ،)30μg/diskهمگیییی

پرگنیه تییك و خییال

استریل (بهجای آنتیسرمها) و پرگنه خیال

استفاده میگردید (.)Zahraei Salehi et al., 2005

تهیهشده از شرکت پادتن طب (تهران ،ایران) ،با رعاییت

 -تعیین الگوی مقاومت آنتیبیوتیکی جدایههای سالمونال:

فوایل استاندارد ،جداگانه برروی محییط میذکور قیرار

تعیین مقاومت دارویی جدایهها به روش انتشار دیسیك

داده شده و به مدت  18-24ساعت در دمای  35درجیه

در آگار (بر مبنیای اییول  )Kirby-Bauerو مدیاب بیا

سلسیوس گرمخانهگذاری شدند.

دستورالعمل موسسه استانداردهای بالینی و آزمایشگاهی

در نهایت با اندازهگیری قدر مندقه عدم رشد در اطیرای

انجام گرفت .بدین منظور ،ابتدا حداقل تعداد پنج پرگنیه

دیسكهای مذکور به وسیله خطکش دقی  ،جدایهها بیر

از کشت تازه تهیهشیده در محییط آگیار مغیذی

اساس جیدول اسیتاندارد مربیوط بیه آزمیایش سینجش

(مرک ،آلمان) از هیر جداییهای کیه تعلی آن بیه گونیه

حساسیت آنتیبیوتیکی باکتریها ،به گروههیای حسیاس

خال
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( ،)S=susceptibleبییییییا حساسیییییییت متوسییییییط

روشهای کشت و سرولوژی شناسایی گردید که از این

( )I=intermediateو مقاوم ( )R=resistntتقسییمبنیدی

تعداد 8 ،جدایه از کبد 3 ،جدایه از طحال 3 ،جداییه از

شدند (.)CLSI, 2015

قلب و  2جدایه نیز از تخمدان طیور مورد آزمایش جیدا
شد .همچنیین در مجمیو  10جداییه متعلی بیه گیروه
سرمی  Dبودند ،درحیالیکیه  6جداییه در هیی ییك از

یافتهها

گروههای آزمایششده قرار نداشتند.

مدییاب جییدول  ،1از مجمییو  96نمونییه مییورد
آزمییایش ،تعییداد  16جدایییه سییالمونال بییا اسییتفاده از

جدول  -1تعداد و مشخجات گروه سرمی سالمونالهای جداشده
تعداد و نوع نمونه مورد آزمایش

تعداد جدایه سالمونال

 24نمونه کبد طیور تخمگذار

8

 24نمونه طحال طیور تخمگذار

3

 24نمونه قلب طیور تخمگذار

3

 24نمونه تخمدان طیور تخمگذار

2

توزیع گروه سرمی جدایهها
 6جدایه در گروه سرمی

D

 2جدایه بدون تعل به گروه مشخ
 2جدایه در گروه سرمی

D

 1جدایه بدون تعل به گروه مشخ
 2جدایه در گروه سرمی

D

 1جدایه بدون تعل به گروه مشخ
 2جدایه بدون تعل به گروه مشخ

همچنییین آنییالیز الگییوی حساسیییت و مقاومییت

سیپروفلوکساسین و فسفومایسین بیدون هیی مقیاومتی

جدایییههای سییالمونال در برابییر آنتییی بیوتیییكهییای

( 100درید حساس) و سفتریاکسیون و فلورفنیکیل بیا

استفادهشییده مدییاب جییداول  2و 3نشییان میییدهید کییه

فراوانی  83/35درید ثبت گردید.

بیشترین میزان مقاومت مربیوط بیه داکسییسیایکلین بیا

همچنییین بیییشتییرین میییزان مقاومییت در برابییر

فراوانییی  83/35درییید بییوده و آنتیییبیوتیییكهییای

داکسیسایکلین (با فراوانی  83/35درید) و پیس از آن

لینکوسپکتین ،کوآموکسیکالو ،سفوتاکسیم ،سیولتریم و

به ترتیب در برابر سیولتریم و لینکوسیپکتین (هیردو بیا

سفالکسین ،همگی با مییزان  33/33دریید مقاومیت ،از

فراوانی  33/33درید) مییباشید (جیدول  .)2در مییان

این نظیر در مکیانهیای بعیدی قیرار داشیند .همچنیین

آنتیبیوتیكهای انسانی هم ،بیشترین میزان مقاومت در

کمترین میزان مقاومت (یا بیشترین میزان حساسیت) هم

برابر کوآموکسیکالو ،سفالکسین و سفوتاکسیم (هر سیه

مربوط به آنتیبیوتیكهای جنتامایسین ،انروفلوکساسیین،

با فراوانی  33/33درید) مشیاهده گردیید (جیدول .)3
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شکل  – 1نمونهای از نتایج آزمایش سنجش حساسیت آنتیبیوتیکی جدایههای سالمونال به روش نفوذ دیسك در آگار .در این شکل در قسمت پایین
حساسیت باال نسبت به آنتیبیوتیك جنتامایسین ،سمت چپ قسمت باال حساسیت نسبی به آنتیبیوتیك کوآموکسیکالو و سمت راست قسمت باال
حساسیت پایین نسبت به آنتیبیوتیك سفوتاکسیم مشخ

میباشد.

جدول  - 2الگوی مقاومتی سالمونالهای جداشده از طیور تخمگذار مندقه تبریز نسبت به آنتیبیوتیكهای مورد استفاده در ینعت طیور
فراوانی جدایههای مقاوم ()R

فراوانی جدایههای نیمهحساس ()I

فراوانی جدایههای حساس ()S

آنتیبیوتیک مورد آزمایش

بر حسب درصد

بر حسب درصد

بر حسب درصد

انروفلوکساسین

0

16/65

83/35

فلورفنیکل

16/65

0

83/35

فسفومایسین

0

0

100

لینکوسپکتین

33/33

0

66/67

سولتریم

33/33

16/65

50

داکسی سایکلین

83/35

16/65

0

میانگین فراوانی هرنو از جدایهها

27/77

8/33

63/9

جدول  - 3الگوی مقاومتی سالمونالهای جداشده از طیور تخمگذار مندقه تبریز نسبت به آنتیبیوتیكهای مورد استفاده در انسان
فراوانی جدایههای مقاوم ()R

فراوانی جدایههای نیمهحساس ()I

فراوانی جدایههای حساس ()S

آنتیبیوتیک مورد آزمایش

بر حسب درصد

بر حسب درصد

بر حسب درصد

جنتامایسین

0

0

100

کوآموکسیکالو

33/33

33/33

33/33

سیپروفلوکساسین

0

33/33

66/67

سفالکسین

33/33

0

66/67

سفوتاکسیم

33/33

0

66/67

سفتریاکسون

16/65

16/65

66/67

میانگین فراوانی هرنو از جدایهها

19/44

13/89

66/67
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شیید کییه مقاومییت

فراوانییی گییروه سییرمی  62/5( Dدرییید جدایییههییا)

از طییری دیگییر مشییخ

آنتیبیییوتیکی جدایییههییای سییالمونال دارای  11الگییوی

همخییوانی بییاالیی را بییا نتییایج پییژوهش مییذکور نشییان

متفاوت میباشد ،بهطوریکه مداب نتیایج ثبیتشیده در

میدهد ،هرچند بقیه جدایهها ( 37/5درید) به هی ییك

گردییید کییه بیهطییور میییانگین

از گروههای سرمی مورد آزمایش متعل نبودند .اکبرمهیر

مجموعا  65/3درید از جدایههای سالمونال حیداقل بیه

و همکاران نیز در سال  2010سالمونالهای جداشیده از

یك آنتیبیوتیك حساس هستند و فقط نسیبت بیه ییك

روده و کبیید ماکیییان اسییتان آذربایجییانشییرقی را تعیییین

آنتیبیوتیك (داکسیسایکلین) اییال حساسییت ندارنید.

هویت کردند که  62/06دریید از جداییههیا بیه گیروه

همچنییین مدییاب نتییایج ثبییت شییده در همییین جییداول،

سرمی  27/58 ،Dدریید بیه گیروه سیرمی  Bو 10/34

گردید که فقط بهطور میانگین  23/6دریید از

درید جدایهها هیم بیه گیروه سیرمی  Cتعلی داشیتند

جدایههای مورد آزمایش جزو سویههای مقیاوم بیوده و

( .)Akbarmehr et al., 2010نتیایج مدالعیه حاضیر در

هی یك از جدایههای مذکور نسبت به آنتیبیوتیكهیای

مورد فراوانی گروه سرمی 62/5( Dدریید) همخیوانی

فسفومایسین و انروفلوکساسیین (کیه در یینعت طییور

باالیی را با نتایج پژوهش مذکور نشان میدهد .همچنین

بیشییتر اسیییتفاده مییییشیییوند) و سیپروفلوکساسیییین و

اکبریان و همکاران در سال  2012آلیودگی سیالمونالیی

جنتامایسین (که در پزشکی بیرای درمیان انسیان بیشیتر

در گلههای مادر ،تخمگذار ،گوشتی و جوجهکشییهیا و

استفاده میشوند) مقاومت نشان ندادند.

کشتارگاههای طیور در  8استان کشور را میورد بررسیی

جییداول  2و  3مشییخ

مشخ

قراردادند که از مجمو 123جدایه سالمونال 70 ،جداییه
( 56/9درییید) در گییروه سییرمی  43 ،Dجدایییه (35

بحث و نتیجهگیری
در مدالعه حاضر ،گروه سرمی  Dبیا فراوانیی 62/5

درییید) در گییروه  Cو  3جدایییه ( 2/4درییید) هییم در

دریید شیایعتیرین گیروه سیرمی در بیین جداییههیای

گییروه  Bقییرار داشییتند .ولییی در مییورد  7جدایییه (5/7

سالمونال شناحته شد .این یافته با آنچه که توسیط دیگیر

درید) تعیین تیپ سرمی قابل انجام نبوده و جدایههیای

پژوهشگران گزارش شده ،مدابقت دارد چیرا کیه نشیان

مذکور خارج از گروههیای سیرمی اییلی قیرار داشیتند

داده شده که گروه سرمی  Dدر اغلب تحقیقات باالترین

( .)Akbarian et al., 2012نتیایج ایین تحقیی نییز بیا

فراوانی را در میان جدایههای سالمونالیی دارد .بهعنیوان

یافتههای مدالعه حاضر در مورد تعیین گروههای سیرمی

مثال در مدالعهای که در مورد سالمونالهای جداشیده از

جدایییههییای سییالمونال مدابقییت نسییبتا بییاالیی را نشییان

شیده

میدهد ،چرا که در مدالعه ما عالوه از ایینکیه فراوانیی

است که اکثر جدایهها در گروه سرمی ( Dبا فراوانیی70

سالمونالهای متعل به گروه سرمی  62/5 Dدرید بود،

درید) قرار داشتند و گیروههیای  Bو  Cبیه ترتییب بیا

تعداد  6جدایه سالمونال به هی یك از گروههیای اییلی

فراوانیهای  26/6و  3/3درید در مراتب بعیدی بودنید

سرمی مورد آزمایش تعل نداشت .طی تحقیقی در سیال

( .)Zahraei Salehi et al., 2005در مدالعه حاضیر نییز

 2013در بررسییی آلییودگی سییالمونالیی جوجییههییای

ماکیان ینعتی در شیراز یورت گرفتیه ،مشیخ
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گوشتی در آمل نیز 80/6 ،درید از جداییههیا در گیروه

تهران در سال  2010نشان داده است که  77/6دریید از

سرمی  Dو  17/7درید از آنها هم در گروه سیرمی C

جدایهها در گروه سرمی  Cو فقط  13/3درید آنها در

قرار داشتند ،ولی در مورد بقییه جداییههیا تعییین تییپ

گروه سرمی  Dقیرار داشیتهانید و همچنیین  10دریید

سییرمی قابییل انجییام نبییود ( .)Morshed, 2013نتییایج

جداییههیا بییه گیروههییای غییر اییلی متعلی بیودهانیید

پژوهش فوق یز با یافتیههیای مدالعیه حاضیر در میورد

( .)Morshed and Peighambari, 2010بیدین ترتییب

تعیین گروههای سرمی جداییههیای سیالمونال مدابقیت

عدم همخوانی در نتایج پژوهشهای مذکور با یافتههیای

نسبتا باالیی را نشان میدهد ،اما در تحقی ما تعل هیی

مدالعه حاضر مشهود میباشد .در این ارتباط عقییده بیر

جدایهای بیه گیروه سیرمی  Cاثبیات نشید .عزتپنیاه و

این است که نتایج متنو حایله از مدالعات مختلف در

همکییاران نیییز در سییال  2013گییروه سییرمی غالییب

خجو

گروههیای سیرمی جداییههیای سیالمونال ،در

سییالمونالهای جداشییده از ماکیییان گوشییتی اراک را D1

درجه اول میتواند بیه دلییل تفیاوت در محیل و زمیان

( 45/33دریید) گیزارش کردنید ( Ezatpanah et al.,

نمونهگیری باشد ،چرا که غالبا میزان شییو گیروههیای

 .)2013با توجه بیه ایینکیه در پیژوهش حاضیر گیروه

سرمی و سروتیپهیای سیالمونالیی بیا منشیأ طییور در

سییرمی غالییب جدایییههییای سییالمونال ( 62/5درییید

مناط جغرافییایی گونیاگون متفیاوت بیوده و حتیی در

جدایهها) ،گروه سرمی  Dمیباشد ،بنابراین همخوانی در

زمانهیای مختلیف در ییك مندقیه جغرافییایی خیا

اینجییا هییم مشییهود میییباشیید .بییا اییینکییه بسیییاری از

ممکن است متنو باشد .البته در عین حال قدرت انتقال

پژوهشهای یورتگرفته در سیایر نقیاط جهیان نشیان

ژن با مکانیسمهای مختلیف بیین سیروتیپهیای متنیو
تیا حیدودی دخییل

میدهند که گروه سرمی  Dشایعتیرین گیروه سیرمی در

سالمونالیی را نیز در این خجو

میان جدایههای سالمونال از نمونههیای طییور مییباشید

میدانند .لذا به نظر میرسد که یك حالت چرخشی بین

( ;Hopper and Mawer 1988; Khakhria et al., 1991

سروتیپهای مختلف طیور وجود دارد که باعث میشود

 )Dreesen et al., 1992امیا بیر خیالی نتیایج مدالعیه

در یك دوره خایی ،یك گروه سرمی بتواند جیایگزین

حاضییر و بسیییاری از پییژوهشهییای مشییابه ،برخییی از

دیگران شیده و بیه عنیوان گیروه غالیب ،مدیرگ گیردد

محققین در این زمینیه گیروه سیرمی  Cرا گیروه غالیب

(.)Gast, 2013

دانستهاند ،به طوریکه در مدالعهای انجام گرفتیه توسیط

از طری دیگر بر اساس آزمون سنجش حساسییت

جمشیدی و همکیاران در سیال  71/4 ،2007دریید از

آنتی بیوتیکی مشخ

گردیید کیه تمیامی جداییههیای

سالمونالهای جداشده از ماکیان گوشیتی کشتارشیده در

سالمونال در بررسی حاضر ،به ییك آنتییبیوتییك مهیم

شهر مشهد متعل به گروه سرمی  Cو  28/6درید هیم

ینعت طییور یعنیی فسفومایسیین و نییز آنتییبیوتییك

متعل به گروه سرمی  Bگزارش شدهانید ( Jamshidi et

انسییانی جنتامایسییین حسییاس بودنیید .امییا در میییان

 .)al., 2007همچنین بررسی سرولوژیکی سالمونالهیای

آنتیبیوتیكهایی که در دسته نیمهحساس قیرار گرفتنید،

جداشده از گلههای ماکیان گوشتی و تخیمگیذار اسیتان

آنتییییبیوتییییكهیییای انسیییانی کوآموکسییییکیییالو و
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سیپروفلوکساسین با فراوانی  33/33دریید سیهم نسیبتا

حاضر مقاومت کمتری داشیتند ،بیهطیوریکیه در برابیر

خدیری بیرای افیزایش

آنتییییبیوتییییكهیییای سفوتاکسییییم ،جنتامایسیییین،

سویه های مقاوم بیه آنتییبیوتییكهیای انسیانی باشید.

سیپروفلوکساسین ،انروفلوکساسیین و فلورفنیکیل کیامال

همچنیین در مییان آنتیبیوتییكهیای میورد اسیتفاده در

حسییاس بودنیید (.)Zahraei Salehi et al., 2005

ینعت مرغداری کشور ،بیاالترین مییزان مقاومیت هیم

درحالیکه ،در مدالعه ما حساسیت جدایههیا نسیبت بیه

مربوط به داکسی سایکلین (بیا فراوانیی  83/35دریید)

سفوتاکسیم و سیپروفلوکساسین  66/67درید ،همچنین

بود .البتیه در مییان آنتییبیوتییكهیای انسیانی فراوانیی

نسبت به انروفلوکساسین و فلورفنیکل  83/35دریید و

سویههای مقاوم به مراتب کمتر بود ،بهطوریکه باالترین

فقط حساسیت نسبت به جنتامایسیین  100دریید ثبیت

مربیوط بیه آنتییبیوتییكهیای

شده ،که همخوانی کمی را با نتایج پژوهش مذکور نشان

کوآموکسیییکییالو ،سفوتاکسیییم و سفالکسییین بییود کییه

میدهد .همچنین مرشید و پیغمبیری در سیال  2010بیا

فراوانی همگی  33/33درید ثبت شید (جیدول  .)3در

بررسییی مقاومییت  49سییالمونالی جداشییده از ماکیییان

بررسی الگوی مقاومت آنتیبیوتیکی هم مدیاب جیداول

گوشتی و تخمگذار مربیوط بیه مرغیداریهیای اطیرای

گردید که بهطور میانگین مجموعا 65/3

تهران در برابر  29آنتیبیوتیك ،مقاومیت چندگانیه را در

درید از جدایههای سالمونال حداقل به یك آنتیبیوتیك

 25جدایه ( 51درید موارد) گیزارش کردنید .همچنیین

حسیاس هسیتند و فقیط نسیبت بیه ییك آنتییبیوتیییك

مقاومییت نسییبت بییه لینکوسییپکتین در  20/4درییید،

(داکسی سیایکلین) اییال حساسییت ندارنید .همچنیین

انروفلوکساسیییین در 6/1دریییید  ،جنتامایسیییین در4/1

گردیید

درید ،فلورفنیکل در  2درید ،کوآموکسیکالو در 6/1

که بهطور میانگین ،فقط  23/6درید از جدایههای مورد

درییید و سیپروفلوکساسییین در  2درییید از جدایییههییا

آزمایش در مدالعه حاضر جزو سویههای مقیاوم هسیتند

مشاهده شد .البته تمام جدایهها نسبت بیه سفتریاکسیون

و خوشبختانه هی یك از جدایههای میذکور نسیبت بیه

حساس بودنید (.)Morshed and Peighambari, 2010

آنتیبیوتیكهای فسفومایسین و انروفلوکساسین (کیه در

اما در مدالعیه حاضیر مشیخ

گردیید کیه  16دریید

ییینعت طیییور بیشییتر اسییتفاده میییشییوند) و همچنییین

جدایهها به دو نو و فقط  8درید جدایههای مذکور به

سیپروفلوکساسین و جنتامایسین (که در پزشیکی بیشیتر

سه نو آنتی بیوتیك مقاوم بودند که بیا نتیایج پیژوهش

استفاده میشوند) مقاومت نشان ندادند .در ایین ارتبیاط

فوق همخوانی ندارد .همچنین در بررسی حاضر فراوانی

زهرایی یالحی و همکاران در سال  2005سالمونالهایی

مقاومت جدایههای سیالمونال نسیبت بیه لینکوسیپکتین

که از روده و کبد ماکیان گوشتی شیراز جدا کردند را از

 33/33درید ،نسبت به انروفلوکساسیین ییفر دریید،

نظر مقاومت آنتیبیوتیکی مورد بررسی قیرار دادنید کیه

نسبت به جنتامایسین یفر درید ،نسبت به فلورفنیکیل

نتایج پژوهش مذکور نشیان داد کیه بیهطیور کلیی ایین

 16/65درید ،نسبت به کوآموکسیکالو  33/33دریید

جدایهها در مقایسه با سالمونالهای جداشده در مدالعیه

و نسبت به سیپروفلوکساسین هم یفر دریید مشیاهده

زیادی داشتند که میتواند زنی

فراوانی در این خجو

 2و  ،3مشخ

مداب نتایج ثبتشده در همین جداول مشخ

207

مختار سابقی و یونس انزابی
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شد ،که عدم هیمخیوانی مشخجیی بیین نتیایج مدالعیه

کشیییتاری در کشیییتارگاه اراک را در برابیییر  30نیییو

حاضر و تحقی مذکور را نشان میدهید ،بیهطیوریکیه

آنتیبیوتیك مختلف بررسی کردند که مقاومت در برابیر

فراوانی مقاومت در برابر برخی از آنتیبیوتیكها افزایش

سفالکسین و فلورفنیکل بهترتیب در  45/3درید و 5/3

و در مورد برخی کاهش چشیمگیری نشیان مییدهید و

درید از جدایهها دیده شد ولی تمامی آنها نسیبت بیه

حتی در مورد برخی از آنتیبیوتیكهیا بیه ییفر رسییده

انروفلوکساسیییییین ،جنتامایسیییییین ،سفوتاکسییییییم و

است (مقاومت نسبت به انروفلوکساسین ،جنتامایسیین و

سفتریاکسییون حسییاس بودنیید و  84درییید از آنهییا

سیپروفلوکساسین) .در مدالعه دیگری که توسط فیروزه

مقاومییت چندگانییه نیییز داشییتند ( Ezatpanah et al.,

و همکاران در سال  2011بر روی  84جداییه سیالمونال

 .)2013در مدالعه حاضر مشخ

انتریتیدیس بهدست آمده از ماکیان ینعتی تهیران انجیام

در برابر سفالکسین و فلورفنیکیل بیه ترتییب در 33/33

گرفته ،مقاومت چندگانه در برابر  21نیو آنتییبیوتییك

درید و  16/65درید از جدایهها دیده میشود که ایین

استفادهشده به مییزان  69دریید بیوده اسیت .همچنیین

یافتهها هم عدم همخوانی بیا نتیایج پیژوهش میذکور را

مقاومت نسبت به اکسییتتراسیایکلین در  52/5دریید،

نشان میدهند .همچنیین فراوانیی حساسییت جداییههیا

داکسیسایکلین در  52/3دریید ،جنتامایسیین در 11/9

نسبت به آنتیبیوتیكهای انروفلوکساسین ،جنتامایسیین،

درییید ،فلورفنیکییل ،انروفلوکساسییین ،سفوتاکسیییم و

سفوتاکسیم و سفتریاکسون به ترتیب یفر درید ،ییفر

سفتریاکسون هر کدام در  2/3درید از جداییه مشیاهده

درییید 33/33 ،درییید و  16/65درییید ثبییت شییده و

شیده اسیت ( .)Firoozeh et al., 2011امیا در مدالعیه

مقاومییت چندگانییه هییم فقییط در  24درییید جدایییههییا

حاضر ،مداب نتایج ثبتشده در جداول  2و  3مشخ

مشاهده شده است کیه نتیایج پیژوهش میذکور در ایین

گردیید کیه مقاومیت

گردید که فقط  24درید از جدایهها نسبت بیه بییش از

خجو

یك نو آنتیبیوتیك مقاوم بودند که از این نظر با نتیایج

حاضر را نشان مییدهید .در توجییه اختالفیات و عیدم

پژوهش فوق همخیوانی مشیاهده نمییشیود .همچنیین

همخوانیهای مشاهدهشده بین یافتههای مدالعیه حاضیر

مداب نتیایج ثبیتشیده در جیداول میذکور در بررسیی

و نتایج تحقیقات مشابه به نظیر مییرسید کیه مشیاهده

گردید کیه فراوانیی جداییههیای مقیاوم

مقاومتهیای چندگانیه بیهمراتیب بیشیتر ،در تحقیقیات

نسییبت بییه آنتیییبیوتیییكهییای داکسیییسییایکلین 83/35

پیشین نسبت به مدالعه حاضر میتواند ناشی از بررسیی

درییید ،جنتامایسییین یییفر درییید ،فلورفنیکییل 16/65

مقاومت دارویی در میورد تعیداد آنتیی بیوتیكهیای بیه

درید ،انروفلوکساسین یفر درید ،سفوتاکسیم 33/33

مراتب بیشتری در مدالعات قبلی باشد .البته در مجمو ،

درید و سفتریاکسون  16/65درید میباشد کیه بیازهم

نتایج مدالعات گذشته و حال نشاندهنده مقاومت نسیبتا

عدم همخوانی در مورد یافتههای مذکور نسبت به نتیایج

باالی انوا جدایههیای سیالمونالهای طییور نسیبت بیه

مدالعه حاضر مشاهده میگردد .عیزت پنیاه و همکیاران

آنتیبیوتیكهای مختلف ،به ویژه انوا مورد اسیتفاده در

نیز در سال  2013تعداد  75جداییه سیالمونال از ماکییان

ینعت طیور میباشد که در سال های اخیر بیا گذشیت

حاضر مشخ
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زمان عموما روند افزایشی داشته است بهطوریکیه اگیر

بیرویه آنتیبیوتیكها در ینعت طیور کشور باشد ،لیذا

فراوانی تعداد جدایههای با حساسیت متوسط یا نسبی به

جلوگیری از اشاعه بیشتر سویههیای  MDRدر یینعت

فراوانی جدایههای مقاوم در مدالعه حاضر اضافه شیود،

مرغداری کشور و به طبع آن در جامعیه انسیانی ،دقیت

این مشکل آشکار میگیردد (جیداول  2و  .)3بیا توجیه

بییییشتیییر در مجیییری آنتییییبیوتییییكهیییا از سیییوی

بهاینکیه در حیال حاضیر اسیتفاده از آنتییبیوتییكهیا

پرورشدهندگان و کارشناسان عریه دامپزشیکی و نییز

مهمترین شیوه درمان عفونتهای سالمونالیی در انسان

دامپزشکان شاغل در بخش درمان را طلب میکند .البتیه

و حیوانات میباشد ،امیا اسیتفاده بییروییه از آنهیا در

به نظر میرسد کیه اظهیار نظیر دقیی تیر در ایین زمینیه

مزار پرورش حیوانات اهلیی ،بیه وییژه در گلیههیای

مستلزم تحقیقات بیشتر و گستردهتر در میزار پیرورش

ماکیان ینعتی ،میتواند دلیلی برگزارشات متعیدد و رو

طیییور کشییور بییر مبنییای بررسییی الگییوی مقاومییت

به افزایش در مورد سالمونالهای مقاوم به آنتیبیوتیكها

آنتیبیوتیکی در قبال آنتیبیوتیكهای نسل جدیید و نییز

و خدرناکتر از آن هم پیدایش سویههایی بیا خایییت

بررسی ژنوتیپی جدایهها از نظر حضور ژنهای مرتبط با

مقاومیت داروییی چندگانیه ( ;multi drug resistance

مقاومت آنتیبیوتیکی سالمونال میباشد.

 )MDRباشد .لذا ،ظهور چنین مقاومیتهیایی نیه تنهیا
باعث اختالل در درمان دام و طیور بیمار و نیز افیزایش
هزینههای پرورشی میشود ،بلکه ممکن است از طری

سپاسگزاری
بدینوسیله از کلیه مسئولین و کارکنان دانشگاه آزاد

زنجیره غذایی به انسان انتقال یافته و بهداشت عمیومی

اسییالمی واحیید تبریییز ،مخجویییا کارشناسییان بخییش

گیزارشهیا نشیان

میکییروبشناسییی دانشییکده دامپزشییکی کییه در اجییرای

را به خدر اندازند .در این خجیو

میدهد که الگوهای مقاومتی سالمونالها مییتوانید بیر

مدالعه حاضر حمایتهای خود را دریغ نکردنید ،کمیال

حسب نو سروتیپ و نیز مکان و زمان نمونیهبیرداری

تشکر را داریم.

بسییار متفیاوت باشید ( Morshed and Peighambari,

 ،)2010همانطورکه در مدالعه حاضیر نییز  11الگیوی
مختلف مقیاومتی در برابیر 12نیو آنتییبیوتییك میورد
آزمایش مشاهده شد.
نتیجییه نهییایی اییینکییه چییون وضییعیت نامناسییب

تعارض منافع
نویسندگان اعالم میدارند که هی گونه تضاد منیافعی
ندارند.

توییییفشییده میییتوانیید ناشییی از اسییتفاده نادرسییت و
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Abstract
Salmonellosis is one of the most important zoonotic diseases. Using a variety of antibiotics is
the key to reducing the incidence and mortality associated with Salmonella infections. However,
incorrect use of antibiotics in commercial poultry farms may lead to the emergence of antibiotic
resistance and consequently inadequate antimicrobial drugs. Also, the transfer of antibioticresistant strains to humans through the food chain could also be a public health threat.
Therefore, the aim of this study was to determine the serogroup and antibiotic resistance pattern
in Salmonella isolates from 8 commercial laying herds in Tabriz area. For this purpose, after
isolation of Salmonella from different samples, the isolates were tested by specific antisera and
then their antibiotic resistance pattern was determined using disk diffusion method (based on
Kirby-Bauer method) against the 6 types of antibiotics used in the poultry industry in Iran
(Enrofloxacin, Fluorphenicol, Fosphomycin, Lincospectin, Soltream and Doxycycline) and 6
types of antibiotics used in humans (Gentamicin, Co-amoxiclav, Ciprofloxacin, Cefalexin,
Cefotaxime and Ceftriaxone). From the 96 tested samples, 16 isolates of Salmonella were
identified with 10 isolates belonging to serogroup D but 6 isolates did not belong to any of the
tested serogroups. Also, all isolates were sensitive to Gentamycin and Fosfomycin and the
highest resistance was observed towards Doxycycline with an abundance of 83.35%. The
relatively high prevalence of drug resistance among Salmonella isolates from commercial laying
poultry showed that antibiotics should be administered with more caution and care.
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