
  

   گوشت و مرغ در هاي سالمونال بررسي شيوع سروتايپ
  ها در تهران و مقاومت آنتي بيوتيكي آن

  ٦ محمدرضا زالي، دکتر ۵نساناز معز اردال، ۴نكوروش ذوالفقاريا،  ۳شبنم مدرسي،  ۲ مهناز طارميدکتر، * ۱ لمحمدمهدي سلطان دالدکتر 

 چکيده
با كشورهاي صنعتي و غيرصنعتي بين دي در بهداشتي و اقتصااصلي  يكي از مشكالت ، غذامنتقله ازهاي   بيماري:سابقه و هدف

بيوتيك به رژيم غذايي حيوانات اهلي باعث ايجاد مقاومت دارويي در اين   افزودن آنتي همچنين.مي باشدشيوع رو به افزايش 
ه سالمونال آلوده ب  گوشتي مواد غذاييمصرف  يانن م در اي.توانند از طريق مواد غذايي به انسان منتقل شوند ميشده که باكتري 

هاي سالمونال در  سروتيپمنظور تعيين ه  ب توصيفي اين مطالعه.باشد  ميغذا از منتقلههاي  ترين منبع بيماري عنوان اصليه ب
ت ميزان مقاومارزيابي بندي از مناطق مختلف تهران و  بندي و غيربسته صورت بستهه هاي قرمز و سفيد خريداري شده ب گوشت
  . انجام گرفت١٣٨٣ در سال ، جدا شدههاي بيوتيكي سويه آنتي

    كننده   واحد عرضه١٧بندي و  صورت بستهه كننده گوشت ب  واحد عرضه١٠  ازطور تصادفيه نمونه برداري ب :ها مواد و روش

ه ها ب نمونه.  نمونه گوشت قرمز بود٦٦  نمونه مرغ و٦٧،  نمونه گوشت تهيه شده١٣٣از . گرفتبندي انجام  صورت غيربستهه ب
 Stomacherو پس از هموژنيزه شدن توسطشده  قرار داده BPW محيط غني كننده ٢٢٥ ml گرم وزن و در داخل ٢٥مقدار 

 ريخته و در ١٠RV ml داخل محلول در از ١/٠ mlسپس .  شدنددهي گرما ساعت ٢٤ به مدت  سانتي گراد درجه٣٧در دماي 
. كشت داده شدHE  در مرحله بعد يك لوپ از اين محيط بر روي.  ساعت قرار گرفت٢٤ به مدت  سانتي گراد درجه٤٢دماي 

        کشتهاي سالمونال بر روي محيط پرگنه ساعت قرار گرفت تا ٢٤ به مدت  سانتي گراد درجه٣٧در دماي نيز اين محيط 
  . انجام گرديدطبق روش استانداردجهت تعيين حساسيت، ديسك ديفيوژن . رشد كنند

آلوده به %) ٨/٢٨( مورد ١٩ ، مورد گوشت قرمز٦٦و از ) %٨/٤٧( مورد ٣٢ ، نمونه مرغ مورد آزمايش٦٧وع از مجم  :يافته ها 

    نتايج بررسي مقاومت همچنين  .بود %)S. thompson  )۹/۵۴ غالب در نمونه هاي گوشت و مرغ سروتيپ .سالمونال بودند
از نمونه هاي جدا شده از گوشت % ۸/۳۶ا شده از مرغ در مقايسه با از نمونه هاي جد% ۶/۹۰آنتي بيوتيکي سويه ها نشان داد که 

  نسبت به ناليديکسيک اسيد مقاوم بودند 
 با توجه به مقاومت آنتي بيوتيکي برخي از سويه هاي جدا شده در نمونه هاي مورد آزمايش، کنترل مواد غذايي از :نتيجه گيري 

   . طلبدار زيادي را مينظر انتقال سويه هاي پاتوژن به انسان دقت بسي

  مقاومت دارويي ، سروتايپينگ ، مرغ ، گوشت ، سالمونال  :ان کليديگواژ

  مقدمه
ترين بيماري هاي مشترك بين  سالمونلوزيس يكي از مهم   

باشد  حال توسعه مي صنعتي و درسان و دام در كشورهاي ان

برآورد . اثر مصرف مواد غذايي آلوده ايجاد مي شود كه در

  ال توسعه به علت ـورهاي در حـوزيس در كشـميزان سالمونل

  ۱۵/۱۲/۸۴   تاريخ دريافت مقاله 
  ٤/١٠/٨٥        تاريخ تجديد نظر

 ٣/٢/٨٦       مقالهپذيرش تاريخ 

  )مجله پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي(پژوهنده 

    ۲۵۲  تا۲۴۵ صفحات ، ۵۷پي در پي , ۳شماره , سال دوازدهم

  ۱۳۸۶ رويشهررداد و م

           ،تهران: آدرس براي مکاتبه . دانشگاه علوم پزشکي تهران . دانشکده بهداشت وانستيتو تحقيقات بهداشتي ،استاد، گروه ميکرب شناسي :نويسنده مسؤول .  ٭ ۱
                .٦٦٤٦٢٢٦٧ :فاكس.  ٦٦٤٦٢٢٦٨ :تلفن  . ١٤١٥٥‐٦٤٤٦ صندوق پستي .  ناسیـکروب شـداشت، گروه ميـکده بهـران، دانشـلوم پزشکي تهـعشـگاه        دان

  soltanda@tums.ac.ir:        پست الکترونيک
   دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتيگروه بيماری هاي عفوني و گرمسيري، ، ياراستاد . ۲
  دانشگاه آزاد اسالمي،  واحد علوم وتحقيقات تهران، شناسي بو ارشد ميکري دانشجوي کارشناس .٣
   يبهشت دانشگاه علوم پزشكي شهيدمرکز تحقيقات بيماري هاي گوارش و کبد،،   كارشناس ميكروبيولوژي . ٤
   ي دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتمرکز تحقيقات بيماري هاي گوارش و کبد،،   كارشناس ميكروبيولوژي . ٥
  ، دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي استاد، مرکز تحقيقات بيماري هاي گوارش و کبد . ٦
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هاي نظارتي  محدود بودن ميزان اطالعات و فقدان سيستم

   در سراسر جهان صدها ميليون انسان به .بسيار دشوار است

اين . يق غذا و آب مبتال هستندتقال از طرهاي قابل ان بيماري

له در كشورهاي در حال توسعه در بين افرادي كه به أمس

حال  تغذيه مبتال هستند درءضعف سيستم ايمني و يا سو

  .)۱‐۳(افزايش است 

 (CDC)طبق ارزيابي مركز كنترل و پيشگيري بيماري    

 ف غذا از مصرمنتقله ميليون مورد بيماري ٧٦هر ساله تقريباً 

)food borne diseases(، مورد بستري شدن ٣٢٥٠٠٠ 

 .)۴ (افتد اتفاق مي مرگ درامريكا مورد ٥٠٠٠در بيمارستان و

ترين  مهم هاي ناشي از سالمونال در انسان در زمره عفونت

  باشند كه  از غذا ميمنتقلههاي  عوامل ايجاد كننده بيماري

 توسط اين دست آمده از نظر ميزان مرگ و ميره نتايج ب

دست آمده طي ه اطالعات ب .)۵ (باشد باكتري قابل توجه مي

 حاكي از كاهش HACCP توسط ٢٠٠۳ تا ١٩٩٨سالهاي 

اين كاهش . شيوع سالمونال در محصوالت گوشتي و مرغ است

و در % ٩/١٩ به% ٦/٤٤ در مرغ از ،%٢/٣به% ٥/٧ در گوشت از

  ).۶(شده است  گزارش%٦/٢٦ به% ٩/٤٩ بوقلمون از

هاي مشترك بين  ترين عوامل بيماري  از مهمهاسالمونال   

ر از ت انسان و دام هستند كه در فصل تابستان متداول

هاي تحت باليني شامل اسهال   باعث عفونت وزمستان است

 .)۴(شوند  هاي سيستميك مختلف مي ماليم تا بيماري

هاي سالمونال   خوبي براي سروتيپي محلغذاهاي حيوان

آلودگي مهم براي عنوان يك منبع ه هستند و از اين لحاظ ب

ذاهايي غ). ۷و۳(باشند تيفوئيدي انساني ميسالمونالهاي غير

 أيان و محصوالت گوشتي منشوشت ماكقبيل گ از

هاي ناشي از مصرف مواد غذايي هستند  سالمونلوزيس

   ها  وسيله سالمونال در كشتارگاهه  آلودگي گوشت ب.)۹و۸(

 ،آلودگي لوازمو م بيماري يوسيله مدفوع حيواناتي فاقد عاله ب

افتد و  كه در كشتارگاه هستند اتفاق مي زمين و افرادي

يدن به مراكز فروش در گوشت باقي تواند تا رس پاتوژن مي

تيفي و  هايي مانند سالمونال  سروتيپ).۱۰ (مانده و رشد كند

    و در بودهتر با انسان سازگار  سالمونال پاراتيفي بيش

ديگر . كنند هاي غيرانساني بيماري ايجاد نمي ميزبان

كه به   و زمانيشتههاي سالمونال با حيوانات سازگاري دا سويه

مانند (توانند توليد بيماري كنند   منتقل شوند ميبدن انسان

ها ميزبان  و باالخره تعدادي از سويه) سالمونال كلراسوئيس

 و هم در انسان و هم غيرانسان ايجاد شتهاختصاصي ندا

   .) ۱۱‐۱۳( كنند بيماري مي

دليل افزايش ه  بدايش مقاومت در اين پاتوژن عمدتاًپي   

ها  كشتارگاهكز درماني وواد ضدميكروبي در مرامصرف م

       صورت يك معضل جهاني در آمده استه باشد كه ب مي

چند  داسازي سالمونالهاي تك وـافزايش ج. )١٤‐١٦(

علت استفاده فراوان مواد ه هاي انساني ب مقاومتي از عفونت

اي از   تعداد قابل مالحظهوضد ميكروبي در توليد مواد غذايي 

براي درمان سالمونلوزيس  عموالًكه ماست مواد ضد ميكروبي 

  کار مي رونده  بهاي باكتريايي در انسان و ساير عفونت

عنوان خطري جدي ه له بأدر حال حاضر اين مس. )۱۸و۱۷(

 زيرا احتمال انتقال سالمونالهاي مقاوم و ديگر ،شود تلقي مي

هاي باكتريايي مشترك بين انسان و دام از طريق  پاتوژن

        در حال افزايش يواني به انسانمصرف مواد غذايي ح

  .)۲۰و۱۹(مي باشد 

 هاي سالموناليي  سروتيپ  هدف از اين مطالعه بررسي شيوع

گوشت و مرغ عرضه شده در تهران و تعيين الگوي مقاومت در

  . مي باشدها آنتي بيوتيكي آن

  ها مواد و روش
 نمونه ۶۷ نمونه شامل ۱۳۳روي  اين مطالعه توصيفي بر   

 ۱۳٨٣ در سال  تهران شهردر سطح نمونه گوشت ۶۶و مرغ 

         واحد ١٠هاي گوشت و مرغ از   نمونه.انجام گرفت

 عرضه  واحد١٧بندي و  صورت بستهه عرضه كننده گوشت ب

  ايي اسشن داسازي وج وبندي تهيه بستهصورت غيره ب كننده–

  گوشت و مرغدرهاي سالمونال   بررسي شيوع سروتايپ                                               دو ماهنامه پژوهنده                       /  ۲۴۶
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٨/۴٧  
 

٨/٢٨  

٠ 
۵ 

۱۰ 

۱۵ 

۲۰ 

۲۵ 

۳۰ 

۳۵ 

۴۰ 

۴۵ 

۵۰ 

 گوشت مرغ

هاي پيشنهاد شده توسط مركز  سالمونال بر اساس روش

در اين . انجام شد) ٢١) (ISO 6579 (المللي استاندارد بين

هاي   وزن شده و داخل كيسه٢٥ grروش هر نمونه به مقدار 

    محيط ٢٢٥ mlه و  قرار داد(Stomacher)استوميكر 

              (BPW. Merck)پپتون واتر  غني كننده با فر

              پس از هموژنيزه شدن توسط.  اضافه شد به آن

Stomacher (Seward 4oo) دقيقه، در دماي ٢ به مدت 
°cسپس .  شدندگرما گذاري ساعت ٢٤ به مدت ٣٧ml ١/٠ 

                                ml١٠ در داخل محلول غني شدهاز 

 Rappaport-Vassiliadis Broth (RV.  Merck) 
در .  ساعت قرار گرفت٢٤ به مدت c٤٢° ريخته و در دماي

مرحله بعد يك لوپ از اين محيط بر روي پليت حاوي 

 ها در دماي  پليتو كشت داده (HE. Merck)تون آگار که
°cهاي  نهپرگ شدند تا گرما گذاري ساعت ٢٤ به مدت ٣٧

بعد از انجام . محيط رشد كننداين سالمونال بر روي 

هاي مشكوك و  پرگنههاي تشخيص و افتراقي بر روي  تست

هاي سالمونال مثبت براي انجام  ييد وجود اين باكتري، نمونهأت

سازي رازي  سسه تحقيقات واكسن و سرمؤسروتايپينگ به م

  . منتقل شدند

هاي مثبت،  كي بر روي نمونهبيوتي براي تعيين مقاومت آنتي   

  انجام گرفتDisk Diffusionبيوگرام به روش  تست آنتي

 را وارد محيط پرگنه ١‐٣براي انجام اين تست ابتدا . )۲۲(

(Heart Infusion Broth. Difco) نموده و سپس اين 

 با آنگاه .شد ساعت انكوبه ٢٤به مدت  c٣٧°محيط در دماي

 Heart Infusion Broth استفاده از يك محيط جديد

فارلند تعيين كرده و    مك٥/٠كدورت محيط را با توجه به 

      پ استريل بر روي محيط مولر هينتون آگار آتوسط سو

كه تمام سطح محيط را پوشش دهد كشت داده  طوريه ب

 بر روي (Hi Media)بيوتيك  هاي آنتي  ديسكشد، سپس

          هاي ديسك در اين ميان .محيط قرار داده شدند

         ،)mcg ۱۰ (جنتامايسين :استفاده شده عبارتند از

، )mcg ۳۰(د ـك اسيـديكسيـ، نالي)mcg ۵( تري متوپريم

  ،)mcg ۳۰( سفوتاكسيم ،)mcg ۵(سيپروفلوكساسين 

      ،)mcg ۱۰ (ستين كلي ،)mcg ۱۰(پنم  ايمي

     ،)mcg ۳۰ (سيلين ، آموكسي)mcg ۳۰(سفتازيديم 

، )mcg ۳۰ (، كلرامفنيكل)mcg ۱۰ (ينآمپي سيل

 )mcg ۳۰ ( و تتراسايكلين)mcg ۱۰(استروپتومايسين 

  .بودند

  يافته ها
  مورد سالمونال٥١،  نمونه مورد آزمايش١٣٣ از مجموع    

 نمونه مرغ مورد ٦٧از مجموع  که  ايزوله شد)۳/۳۸%(

 ١٩ مورد گوشت قرمز ٦٦و از %) ۸/۴٧( مورد ٣٢آزمايش 

  )۱نمودار  (.آلوده به سالمونال بودند%) ۸/٢٨(مورد 

  

  

  هاي سالمونال  ميزان فراواني سروتيپ ‐۱ نمودار

  و مرغ در گوشت قرمز

گوشت قرمز و مرغ   سالمونالي جدا شده از٥١مجموع      

سروتيپ غالب مربوط  .باشند  سروتيپ مختلف مي١٠شامل 

 و%)  ۹/S.thompson) ۹/۵۴ (% ، S. enteritidis )٨به 

S. paratyphi C) ٨/۷ (%گوشت هر دو نمونهكه ازه بود    

  اي ـاز ايزوله ه %۹/۵  نـ همچني.ه استدـدست آمه  ب و مرغ

  ٢٤٧/ و همکاران                                دکتر محمد مهدي سلطان دالل                      ۱۳۸۶مرداد و شهريور , ۵۷، پي در پي ۳شماره
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 (S. untypable) قرار نگرفتند گروپيسرودر هيچ سالمونال 

  ).۱جدول (

بين  بيوتيكي در ين ميزان مقاومت آنتيتر بيش   همچنين 

 به ترتيب مربوط به گوشت و مرغ هاي جدا شده از سروتيپ

. بوده استمتوپريم و تتراسايكلين  ناليديكسيك اسيد، تري

 بيوتيك استروپتومايسين از ها نسبت به آنتي اين سويه

ها از  بيوتيك حساسيت نسبي  و نسبت به ساير آنتي

  .) ۳و۲ جداول (بودندحساسيت كامل برخوردار 

  )بندي بندي و غيربسته بسته( ميزان فراواني سروتيپهاي سالمونال در گوشت قرمز و مرغ ‐۱ جدول

  نوع نمونه  

    گوشت  مرغ

  بندي يربستهغ  بسته بندي    بندي غيربسته  بسته بندي   های سالمونالسروتايپ

S.thompson     ٤  ٢    ١١  ١١  
S.paratyphi C     ١  ‐    ٢  ١  
S.meleagridis     ‐  ‐    ٢  ‐  

S.enteritidis     ١  ‐    ٣  ١  
S.virginia     ١  ‐    ‐  ‐  
S.group II     ‐  ‐    ‐  ١  

S.haardt     ‐  ‐    ‐  ١  
S.anatum     ‐  ‐    ١  ‐  

S.veyle     ‐  ‐    ١  ۳  
S.typhimurium     ‐  ١    ‐  ‐  

S.untypable     ۱  ‐    ۲  ‐  

بر حسب ميزان قرمز نمونه هاي گوشت  توزيع ‐٢جدول 
  مقاومت و به تفكيك نوع آنتي بيوتيك

       وضعيت حساسيت                             

 R  نوع آنتي بيوتيک
(%)  تعداد 

I 
  (%)تعداد 

S  
  (%)تعداد 

  ۱۱) ۹/۵۷(  ۱) ۳/۵(  ۷) ۸/۳۶(  ناليديكسيك اسيد

  ۱۲) ۲/٦٣(  ۳) ۸/۱۵(  ۴) ۲۱(  تتراسايكلين

  ۱۴) ۷/٧٣(  ‐  ۵) ۳/۲۶(  متوپريم تري

  ۱۱) ۹/۵۷(  ۷) ۸/۳۶(  ۱) ۳/۵(  استرپتومايسين

  ۱۹) ۱۰۰(  ‐  ‐  سيلين آمپي

  ۱۹) ۱۰۰(  ‐  ‐  سيلين آموكسي

  ۱۹) ۱۰۰(  ‐  ‐  سفوتاكسيم

  ۱۹) ۱۰۰(  ‐  ‐  ايميپنم

  ۱۹) ۱۰۰(  ‐  ‐  سين سيپروفلوكسا

  ۱۹) ۱۰۰(  ‐  ‐  كليسيتين

  ۱۹) ۱۰۰(  ‐  ‐  يمسفتازيد

  ۱۹) ۱۰۰(  ‐  ‐  جنتامايسين

  ۱۹) ۱۰۰(  ‐  ‐  كلرامفنيكل

               نمونه هاي مرغ بر حسب ميزان  توزيع ‐۳جدول 
  و به تفكيك نوع آنتي بيوتيك مقاومت

  حساسيتوضعيت                   

 R  نوع آنتي بيوتيک
(%)  تعداد 

I 
  (%)تعداد 

S  
  (%)د تعدا

  ۳) ۴/٩(  ‐  ۲۹) ۶/٩٠( ناليديكسيك اسيد

  ۵) ۶/١٥(  ۴) ۵/١٢(  ۲۳) ۹/٧١(  تتراسايكلين

  ۱۰)۳/٣١(  ۱) ۱/٣(  ۲۱)۶/٦٥(  متوپريم تري

  ۵) ۶/١٥(  ۱۹) ۴/۵۹(  ۸) ۲۵(  استرپتومايسين

  ۳۱) ۹/٩٦(  ‐  ۱) ۱/٣(  سيلين آمپي

  ۳۱) ۹/٩٦(  ‐  ۱) ۱/٣(  سيلين آموكسي

  ۳۲) ۱۰۰(  ‐  ‐  سفوتاكسيم

  ۳۲) ۱۰۰(  ‐  ‐  يميپنما

  ۳۲) ۱۰۰(  ‐  ‐  سين سيپروفلوكسا

  ۳۲) ۱۰۰(  ‐  ‐  كليسيتين

  ۳۲) ۱۰۰(  ‐  ‐  يمسفتازيد

  ۳۲) ۱۰۰(  ‐  ‐  جنتامايسين

  ۳۲) ۱۰۰(  ‐  ‐  كلرامفنيكل
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 بحث
 شيوع سالمونال در  مشخص شد كه ميزان مادر تحقيق    

، بوده) ۱۳۳/۵۱ (%۳/۳۸ت و مرغ عرضه شده در تهران گوش

ونه هاي تر از نم آلودگي در نمونه هاي مرغ بيشاما اين 

هاي  له هم در مورد نمونهأگوشت بوده است كه اين مس

وليکن از نظر ، شود ندي ديده ميب بندي و هم غير بسته بسته

  ).P=۰۷۵/۰(آماري اين اختالف معني دار نيست

علت بافت ه  بتواند  ميتر در گوشت قرمز علت آلودگي كم   

 كه بعد از مرگ حيوان حالت اسيدي پيدا باشدمخصوص آن 

هاي  طبق بررسيزيرا . شود  ميpHكرده و باعث كاهش 

 pHايي كه داراي ه ها بر روي گوشت باكتري، انجام شده

  .)۲۳(كند پايين هستند به كندي رشد مي

 ۲۰۰۲ ‐۲۰۰۳هاي  در تحقيقي كه در نپال طي سال   

       بوفالو۳۷،  مرغ۵۵ نمونه گوشت خام شامل ۱۲۳برروي 

) ۱۲۳/۱۴ (%۴/۱۱ ميزان شيوع سالمونال  بز انجام شد۳۱و 

 ۱و %) ۵/۱۳( نمونه بوفالو ۵، %)۵/۱۴( نمونه مرغ ۸بود که 

در ). ۲۴( از نظر سالمونال مثبت بودند %)۳/۳(نمونه بز 

  ۲۰۰۴ ‐۲۰۰۳هاي  ويتنام كه طي سال تحقيق ديگري در

 ، نمونه غذا شامل سبزيجات، گوشت گاو، خوک۱۷۷بر روي 

نمونه ها از نظر سالمونال مثبت %  ۳/۸ ،و مرغ انجام شد ماهي

 %۳/۳۸ که نتايج ما نشان دهنده در حالي). ۲۵(بودند 

دست ه آلودگي گوشت و مرغ به سالمونال و باالتر از نتايج ب

  .آمده از اين مطالعات در شرق آسيا است

و   Luu   از طرفي ديگر در نتايج به دست آمده توسط

Stevens ،نمونه هاي مرغ و  % ۹/۴۸ در ويتنام و سنگال

      نمونه هاي گوشت گاو آلوده به سالمونال بوده اند، % ۴۳

      از %۸/۲۸از نمونه هاي مرغ و % ۸/۴۷که  يدر صورت

، از نظر سالمونال مثبت نمونه هاي گوشت گاو در بررسي ما

که بيانگر آن است که ميزان فراواني و ) ۲۷و۲۶( بوده است

 ،، منطقه جغرافياييحسب نوع گوشتجداسازي سالمونال بر 

  .کار رفته بسيار متغير مي باشده متدولوژي ب

ند از  بودوتيپ هاي جدا شده عبارتسردر برسي ما 

S.thompson ، S.paratyphie C ، S.meleagridis ، 

S.enteritidis ، S.virginia ، S.groupII ، S.haardt 

، S.anatum ، S.veyle و S.typhimurium در  که

ط سروتايپ ـونال فقـروتايپ از سالمـس ۱۰اين ميان 

S.thompson ورت صه در گوشت و مرغ عرضه شده ب  

بسته بندي و غير بسته بندي مشاهده و باالترين ميزان را به 

  .خود اختصاص داد

مشاهده شد كه  ر اسپانيا طي يك بررسي انجام شدهد    

سازي  انتشار سالمونال در گوشت مرغ در طي كشتار و آماده

هاي جدا شده بر حسب مناطق  تر است و سروتيپ بيش

هاي  ترين سروتيپ يا بيشجغرافيايي متفاوتند كه در اسپان

 ، S.enteritidis ، S.haardtايزوله شده مربوط به 

S.newport ، S.virchow ، S.typhimurium و 

S.heidelberg  بررسيکه در  حاليدر . )۲۸( مي باشد 

 ، S.pulorom ، S.galinaromل بيشتر  انجام شده در نپا

S.typhi و S.cholorasuis در بررسي ) .۲۴( جدا گرديد 

شتر و   در اتيوپي بر روي گوشت گاو و گوسفند وديگري

 كه ه شدهاي مدفوع كاركنان كشتارگاه نشان داد نمونه

S.anatumها از جمله انسان جدا شد   از تمام نمونه        

هاي مدفوع   فقط از نمونهS.meleagridisكه  صورتيدر

تواند  يبنابراين اين سروتيپ م. كاركنان كشتارگاه جدا شد

  . )۱۳( باعث آلودگي ثانويه در گوشت شود

 ۲دست آمده در نتايج ما ه هاي ب ميان سروتايپ    در 

ه دست  با نتايج بS.haardt و S.enteritidisسروتايپ 

 S.anatumسروتايپ  ۲آمده در اسپانـيا و 

با توجه . تيوپي  مشابهت داشته استدر ا S.meleagridisو

 S.meleagridis و S.anatum  سروتايپدو به جداسازي 

هاي   اهميت اين باكتري در عفونت،از نمونه مدفوع انسان

 از طرفي سروتايپ. تر مشخص مي گردد ثانويه بيش

S.enteritidis  ترين سروتايپ هاي مسموميت هاي  از مهم  
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 نمونه گوشت و ۵۱از . غذايي ناشي از سالمونال مي باشد

ال ، ميزان فراواني سالمونمرغي که ما مورد برسي قرار داديم

که طبق نظر مرکز  ، در حاليبود% ۸/۹سروتايپ آنتريتيديس 

هاي از سالمونال% ۳/۱تي آمريکا تنها هاي بهداش مراقبت

همچنين  هيچ ). ۲۹( مثبت به اين سروتايپ تعلق داشته اند

هاي جدا شده در نتايج ما و نپال پ شباهتي ميان سروتاي

  . وجود نداشته است

و چند مقاومتي  هاي سالموناليي تك مقاومتي ايش سويهافز  

هاي انساني به دليل گستردگي استفاده از  جدا شده از عفونت

زيرا . مواد ضد ميكروبي در محصوالت غذايي حيواني است

تعداد قابل توجهي از اين مواد كه معموالً در درمان 

هاي باكتريايي در انسان مطرح  سالمونلوزيس و ساير عفونت

 گيرند مي باشد در مراكز پرورش دام مورد استفاده قرار مي

  .)۳۰و۱۳(

   هاي  در اين بررسي بيشترين ميزان مقاومت در سويه   

هاي  بيوتيك جدا شده از مرغ و گوشت نسبت به آنتي

،    باشد متوپريم و تتراسايكلين مي تري، يكسيك اسيددنالي

 ها حساسيت   وتيكـبي ها به ساير آنتي  ويهـاين سکه  حاليدر 

همچنين مقاومت ايجاد شده در گوشت  .كامل نشان دادند

قاومت مقايسه الگوي م. مرغ باالتر از گوشت قرمز مي باشد

نشان ) داکار( لدارويي نتايج ما با نتايج بدست آمده از سنگا

 سويه هاي سالمونال در تهران نسبت به داکار مي دهد که اوالً

و % ۴/۰نسبت به % ۹/۵۲ تتراسايکلين( مقاوم تر مي باشند

ه عنوان آنتي بيوتيک ب% ۱۵نسبت به % ۵۱تري متوپريم 

% ۵/۷۰يک اسيد با در نتايج ما ناليديکس، ثانياً )مشترک

% ۲۲مايسين با مقاومت و در نتايج داکار استرپتوباالترين 

جهت پرهيز از ايجاد ) . ۲۶(باالترين مقاومت را داشته است 

مقاومت در سروتايپ هاي مختلف سالمونال توصيه مي شود 

از مصرف بي رويه آنتي بيوتيک در دامداري ها و مرغداري ها 

ه هاي مقاوم مي توانند از طريق زيرا اين سوي، اجتناب نمود

 .مصرف گوشت و  مرغ به انسان منتقل شوند

  تشکر و قدرداني
وسيله از مديريت مرکز تحقيقات گوارش و کبد  بدين   

دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي که امکانات مالي انجام 

  .اين پروژه را فراهم نمودند سپاسگزاري و قدرداني مي شود
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