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Background and Aim:  Salmonella spp  are  pathogenic for human or animals, 

which aquired by oral route.They are transmitted from animals and animal products to 

human, salmonella causes enteritis, systemic infection, and enteric fever. So the goal of 

this investigation is evaluation of Salmonella spp and medicine resistance pattern in 

poultry feces to tetracycline,ampicilline and cotrimoxazole in kerman city. 

Materials and Methods: In this survey, 1000 poultry feces samples were collected 

from a slam kish in kerman. Samples transmitted to microbiology Lab in selenit F for 

enrichment . Then samples cultured on SS agar and incubated in 37°c  for 24 hours 

then , performed biochemical  tests for identification Salmonella spp and 5.6% 

(56/1000) were  positive  for among them. Then, drug resistance pattern was carried 

out with disc diffusion and agar dillusion method, to determination of MIC for 

tetracycline, ampicillin, cotrimoxazole. 

Results and Conclusion : In this study 56 Salmonella spp were isolated in this 

rigion .Drug resistance pattern to antibiotics such as tetracycline , ampicillin and 

cotrimoxazole were: 55.3%, 7.5%, 35.7% with average MIC respectively: 

(MIC≥16µg/ml) (MIC ≥ 32µg/ml) ( MIC ≥ 4.76µg/ml) From 56 Salmonella spp which 

were  isolated from this region ,the most resistant was to tetracycline. 
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بررسی گونه های سالمونال و الگوی مقاومت داروئی آنها در مدفوع مرغ نسبت به تتراسیکلین، 

 آمپی سیلین و کوتریموکسازول در شهر کرمان
 

 ، نصرت اله سعید عادلی، حسام رفیع زاده شاهیشهرناز بانو اشرف گنجوئی

 رمان،  کرمان،  ایراندانشکده پزشکی افضلی پور ، دانشگاه علوم پزشکی ک ،گروه میکروب شناسی

 اطالعات مقاله
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به  و از طریق حیوانات و محصوالت حیوانی نال  از راه گوارشی وارد بدن شدهسالمو :زمینه و اهداف

 .، عفونتهای سیستمیک و تب روده میگردندا  باعث بیماریهایی مانند انتریت، سالمونالهانسان منتقل میگردند

بررسی گونه های سالمونال و الگوی مقاومت داروئی آنها در مدفوع مرغ نسبت به هدف این مطالعه لذا 

 می باشد.  تتراسیکلین، آمپی سیلین و کوتریموکسازول در شهر کرمان

نمونه مدفوع مرغ  از  0111، 66تا خرداد  68در این مطالعه ، از تاریخ اسفند واد و روش کار: م

جهت غنی سازی به آزمایشگاه  F. نمونه ها در محیط سلنیت اسالم کیش در کرمان جمع آوری شد کشتارگاه

و تست های کشت داده  SSبر روی محیط  کردنساعت اینکوبه  42میکروب شناسی منتقل شدند. بعد از 

.  الگوی مقاومت گونه سالمونال جدا گردید %8/5، که تعیین گونه سالمونال انجام گرفت بیوشیمیائی نیز برای

پادزیست های داروئی گونه های جدا شده سالمونال با روش دیسک دیفیوژن و آگاردایلوشن نسبت به 

 ، آمپی سیلین و کوتریموکسازول  انجام گرفت.تتراسیکلین

، آمپی سیلین و های تتراسیکلینپادزیستالگوی مقاومت داروئی نسبت به و بحث:  یافته ها

 (MIC ≥16 µg/ ml)با میانگین:  بود %7/35و  %5/7،  %3/55کوتریموکسازول به ترتیب 

 (MIC≥ 32µg/ml) (MIC ≥ 4.76 µg/ ml)  بیشترین مونال که در این ناحیه جدا گردیدایزوله سال 58. از ،

 وئی نسبت به تتراسیکلین مشاهده شد.مقاومت  دار
 مدفوع مرغ ، سالمونال ، مقاومت داروئی :کلیدی کلمات
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سالمونال در انسان و حیوان در سرتاسر جهان باعث 

سالمونلوزیس میگردد. آلودگی گوشت مرغ با سالمونال یکی از 

(. مرغها از طریق 4مشکالت اصلی برای صنایع غذایی می باشد  )

آلوده شده و انسان نیز ها خوردن آب و غذای آلوده به این باکتری

، از طریق خوردن غذاهای مشتق از گوشت مرغ یا تخم مرغ آلوده 

هرساله در حدود  (.5،7،5)ستروانتریت میگردد مبتال به گا

نفر در ارتباط با گونه های سالمونال بیمار می شوند، و  1816311

. ارتباط انتقال منشأ غذایی دارد موارد %53تخمین زده شده که 

های بیماری زا مقاوم در مواد غذایی به جمعیتهای انسانی باکتری

این مطالعه با هدف  .(2نسان دارد )یک خطر جدی در سالمت ا

 .مقاوم سالمونال انجام گرفته است جداسازی گونه های

 هاروشمواد و 

از  نمونه مدفوع مرغ بطور تصادفی 1111در این مطالعه  

گاه اسالم کیش در کرمان از کشتار 44تا خرداد  42تاریخ اسفند 

 پزشکی ایران یشناسکروبیممجله 

 9313تابستان  – 2شماره  – 5سال 
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جمع آوری شده با استناد به پرسشنامه ای که اطالعات 

  Fنمونه ها در محیط سلنیت .ها در آن ذکر شده استمرغداری

گاه باکتری شناسی )مرک، آلمان( جهت غنی سازی به آزمایش

 انکوبه کردنساعت  68ز این نمونه ها بعد از ا منتقل شده است.

، آلمان(  مرک -)سالمونال ، شیگال SS بر روی محیط c°53در 

برداشت کرده و های بی رنگ با مرکز سیاه کشت داده  و از کلنی

، VP، ، سیترات ، اندول، اوره، متیل ردTSI، تستهای بیوشیمیائی

S2H ،KCNتین دکر بوکسیالز جهت ، فنیل آالنین دآمیناز و اورنی

ای کشت (. )محیطه93انجام گرفت )  .Salmonella sppتعیین

 (ئی از شرکت مرک تهیه گردیده استبیوشیمیا

سپس الگوی مقاومت داروئی با روش دیسک دیفیوژن و آگار   

دایلوشن بر روی آنتی بیوتیکهای تتراسیکلین ، آمپی سیلین       

وکوتریموکسازول )تهیه شده از شرکت هایمدیا(جهت تعیین 

MIC  ( 9انجام گرفت .) 

 تجزیه و تحلیل آماری

گردیده اند و  SPSSت پس از جمع آوری وارد نرم افزار عااطال

اطالعات به صورت تعداد و درصد گزارش گردیده اند. از آزمون 

. سطح معنی داری برای تحلیل داده ها استفاده شده 2Xآماری 

 در نظر گرفته شد . 13/1

 های تترا سیکلین ،آمپی سیلین و کوتریموکسازولبرحسب آنتی بیوتیک  MICمقایسه  توزیع  : 1جدول 

Cotrimoxazole Ampicillin Tetracycline 
Antibiotic 

MIC 
21 6 32 R 
1 3 1 I 
34 47 23 S 

 جمع 56 56 56

X2= 27.249          P<0.01      R=Resistance          I=Intermediate     S=Sensitive 

MIC= Minimum Inhibition Concentration 

 یافته ها  و بحث : 

نمونه مدفوع مرغ  1111،  از  44تا خرداد   42از اسفند  

در چهار نقطه جغرافیائی کرمان  جمع آوری شده انتشار سالمونال

مرغداری به طور تصادفی نمونه گیری انجام گرفته   62از مجموع 

 مورد سالمونال جدا گردید . 32و

( و کمترین آن %3در شمال کرمان )بیشترین شیوع سالمونال 

( بوده ولی اختالف آماری معنی %6مربوط به شرق  شهر کرمان )

 (. P=0/14دار نبود )

 161از مجموع  6116در مطالعه ای در نیجریه در سال 

( . در 92) سالمونال جدا شده است %3/16نمونه مدفوع مرغ  

آلوده  %2/4نمونه مدفوع مرغ  1111مجموع  ، ازایران در همدان

 %5 1543کرمان در سال (. و در شهر18به سالمونال بوده اند )

آلودگی به سالمونال گزارش شده که جداسازی سالمونال با روش 

 ( . 1) برای این باکتری انجام نشده است مناسب

و یک مسئله جدی  هاپادزیستمقاومت باکتری نسبت به 

ده . اعضای خانوابحرانی در سالمت عمومی می باشد

از نظر پزشکی از عوامل مهم  عفونی بوده و  انتروباکتریاسه

در از خودشان می دهند و به میزان زیادی  پادزیستیمقاومت 

 Mamber. در بررسی که توسط روده حیوانات موجود  می باشند

مقاومت داروئی در باکتریهای روده ای  ،و همکارانش انجام گرفته

، همچنین ش مقاومت داروئی در انسان میگردددر مرغ باعث افزای

های  ای انسانی به مقاومت داروئی گونهگزارش شده، شیوع عفونته

، لذا با توجه به اهمیت منشأ حیوانی نسبت داد سالمونال با

مقاومت داروئی این باکتری ها و امکان انتشار در انسان این 

 (.99،90،6،5پژوهش می تواند به درک این مشکل کمک نماید )

ت داروئی بر روی سالمونالهای  جدا شده ، بررسی مقاوم

، و آمپی سیلین ،نسبت به آنتی بیوتیکهای، تتراسیکلین

 5برای این  MICکوتریموکسازول انجام گرفت که توزیع 

 (1زیر ذکر شده است. )جدول  1جدول در  پادزیست

با توجه به جدول فوق بیشترین درصد مقاومت سالمونالهای 

تتراسیکلین  و کمترین درصد  پادزیستشده نسبت به  جدا

 باشد .مقاومت نسبت به آنتی بیوتیک آمپی سیلین می

 %2/52، 1554ای در آفریقای جنوبی در سال در مطالعه  

سالمونالهای  جدا شده  از پوست مرغ نسبت به تتراسیکلین 
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ر ، در مطالعه ای در مریلند ، شیوع سالمونال د(99مقاوم بودند )

لین و و مقاومت سالمونال نسبت به تتراسیک %88محصوالت مرغی 

( . در مطالعه 6) بوده است %25و  %41کوتریموکسازول به ترتیب 

سالمونالهای  جدا شده  تمام،  6113در فرانسه در سال  دیگری

( .در مطالعه ای در تایلند 3نسبت به آمپی سیلین مقاوم بودند )

انسان و مرغ ونال جدا شده از گونه های سالم 1558در سال 

سین ، آمیکاسین و کاناماسین مقاوم تر نسبت به سیپروفلوکسا

سالمونال جدا شده  31( . در مطالعه ای در اتیوپی از 4شده اند )

جدا شده به چند آنتی بیوتیک،  %51از مرغ و گاو در حدود 

، آمپی سیلین و جنتامایسین بیشترین مقاومت را آموکسی سیلین

 ( .2داده اند. ) نشان

ها در این از مرغ %2/3با توجه به نتایج به دست آمده جمعأ 

مت ناحیه حامل گونه های سالمونال می باشند که بیشترین مقاو

 را نسبت به تتراسیکلین دارند.

 تشکر و قدردانی

با تشکر از معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان که  

، با تشکر از اعضای بخش استول کرده هزینه این تحقیق را قب

ی پور  دانشگاه علوم میکروب شناسی دانشکده پزشکی افضل

ا تشکر از آقای محمد حسین صالحی کاردان پزشکی کرمان و ب

پور دانشگاه  آزمایشگاه میکروب شناسی دانشکده پزشکی افضلی

 علوم پزشکی کرمان.

 تعارض منافع:

 بین نویسندگان هیچ تعارضی وجود ندارد. 
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