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Background and Aims: Foodborne diseases are one of the major health and economic 

problems in industrialized and non-industrialized countries. Salmonella serotypes have been 

considered as one of the most important foodborne pathogens around the world.  Poultry and 

eggs are considered as major sources for different pathogenic Salmonella serotypes. The aim of 

this study was to investigate prevalence of Salmonella contamination in indigenous and 

industrial chicken eggs in Khorramabad during 2015-2016. 

 

Materials and Methods: In this cross-sectional study, a total of 360 (180 indigenous and 

180 industrial) eggs were collected from different part of Khorramabad area. The eggs were 

immediately transferred to microbiology laboratory in aseptic conditions. In order to determine 

Salmonella, after culture according to the reference conventional methods, the suspected 

colonies were confirmed using Serotyping and PCR 

 

Results: The results showed that two samples of 180 indigenous eggs (1.1%) were 

contaminated to salmonella, but there was no contamination in industrial eggs. 

 

 Conclusions: The findings of the current study indicated that although Salmonella was 

not found in industrial egg samples but indigenous eggs produced in small farms may be harmful 

to consumers and cause the spread of salmonella contaminations in the environment. 
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شونده از طريق غذا، يکی از مشکالت اصلی بهداشتی و اقتصادی بین کشورهای صنعتی و های منتقلماریبی :زمینه و هدف

اند. طیور و های غذا زاد در سراسر دنیا در نظر گرفته شدهترين پاتوژنعنوان يکی از مهمبه سالمونالهای غیرصنعتی هستند. سروتیپ

شوند. هدف از اين مطالعه بررسی میزان شیوع در نظر گرفته می سالمونالزای یماریهای مختلف بمرغ منابع اصلی برای سروتیپتخم

 بود. 2016تا  2015آباد طی سال های بومی و صنعتی در خرممرغيی در تخمسالمونالآلودگی 

 

حی مختلف صنعتی( از نوا180بومی و  180مرغ )تخم 360در اين مطالعۀ مقطعی ـ توصیفی، در مجموع  :کارروش و مواد 

منظور تعیین آلودگی ها بالفاصله تحت شرايط استريل به آزمايشگاه میکروبیولوژی منتقل شدند. بهمرغآوری شد. تخمآباد جمعخرم

 بررسی شدند. PCRهای مشکوک با استفاده از سروتايپینگ و های متداول مرجع، پرگنهيی، پس از کشت براساس روشسالمونال

 

آلودگی  PCRدرصد( با استفاده از تکنیک  1/1مرغ بومی )نمونه تخم 180نمونه از  2کی از آن بود که نتايج حاها: یافته

 های صنعتی وجود نداشت. مرغگونه آلودگی در تخميی داشتند؛ اما هیچسالمونال

 

های بومی مرغتخم های صنعتی يافت نشد، امامرغدر تخم سالمونالدهد اگرچه نتايج اين مطالعه نشان می :گیرینتیجه

 در محیط شوند.  سالمونالکنندگان خطرناک باشند و باعث گسترش تولیدشده در مزارع کوچک ممکن است برای مصرف

 

 PCRمرغ، ، آلودگی، تخمسالمونالشیوع،  کلمات کلیدی:
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مهمقد

هوازی اختیاری ها باکتری متحرک، گرم منفی و بیسالمونال

متعلق به خانوادۀ انتروباکترياسه هستند. براساس جدول کافمن ـ 

سرووار )سروتیپ( دارد.  2500وايت اين جنس بیش از 

سرووارهای مختلف اين باکتری در بسیاری از حیوانات از جمله 

گاو، خوک، اسب، پستانداران، خزندگان، دوزيستان و طیور )مرغ، 

الی  12طی  سالمونالشوند. عفونت اردک، غاز، بوقلمون( يافت می

طور ساعت پس از قرارگیری در معرض آلودگی باکتريايی به 72

شود. کودکان، افراد ل به شکل گاستروانتريت حاد ظاهر میمعمو

سال و کسانی که دچار نقص سیستم ايمنی هستند،  65باالی 

بیشتر در معرض خطر ابتال قرار دارند و تظاهرات بیماری به صورت 

کند. تر از جمله سپتیسمی، عفونت مغز و مرگ بروز میجدی

منتقله از غذا در سراسر زای ترين عوامل بیماریاز مهم سالمونال

سرووار تیفی  سالمونال انتريکاجهان در نظر گرفته شده است. 

سرووار انتريتیديس از جمله  سالمونال انتريکاموريوم و 

 پزشکی ایران یشناسکروبیممجله 
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های ناشی از موادغذايی جدا اند که اغلب از بیماریسرووارهايی

ای در آسیا )کره، ژاپن و تايلند( دارند اند و شیوع گستردهشده

دومین عامل  سالمونال انتريکا(. در بیشتر کشورهای اروپايی 1،2،3)

 .(4)های گوارشی باکتريايی شناخته شده است عفونت

های اخیر نیز، شیوع آلودگی انسانی و مسمومیت طی سال

طور چشمگیری در اروپا، آمريکا و ديگر بهسالمونال غذايی ناشی از 

نابع مهم انتقال نقاط جهان افزايش يافته است. طیور يکی از م

مرغ دنبال مصرف گوشت و تخمهستند و ابتالی انسان به سالمونال

برای  سالمونالهای . لذا کنترل عفونت(5 ،4)دهد آلوده رخ می

سالمت طیور و صنايع تبديلی غذا حائز اهمیت است.  همچنین 

در  سالمونالمعیارهای مؤثر کنترل و پیگیری برای کاهش آلودگی 

رسد. عالوه بر اهمیت بهداشت عمومی، نظر میبهطیور ضروری 

تواند از راه افزايش می سالمونالدار به های نطفهمرغآلودگی تخم

تلفات در دوران جنینی و بعد از تولد و همچنین کاهش راندمان 

در مرغ سه  سالمونال. (6)تولید موجب زيان اقتصادی فراوان شود 

د از: بیماری پلوروم که عامل کند که عبارتننوع بیماری ايجاد می

سالمونال است؛ تیفوئید مرغی که عامل آن  سالمونال پلورومآن 
گرفته از های پاراتیفوئیدی نشأتاست؛ عفونت گالیناروم

شوند مثل سرووارهای متعدد که باعث مسمومیت غذايی انسان می

 . (7) سالمونال انتريتیديسو  سالمونال تیفی موريوم

های مرغدر انسان که منبع آن تخم يسلوزاز وقوع سالمون

پز مرغ خام يا نیمويژه در مواردی که تخمآلوده بوده است، به

مرغ ارزش . تخم(1)های متعددی وجود دارد استفاده شده، گزارش

های ضروری را در بر غذايی بااليی دارد؛ چرا که تمام اسیدآمینه

است. عالوه بر اين  ها و موادمعدنیگیرد و سرشار از ويتامینمی

مرغ يک منبع پروتئینی ارزان است؛ بنابراين میزان استفادۀ تخم

ها در . زرده بستر مناسبی برای تکثیر باکتری(8 ،4)فراوانی دارد 

مرغ است؛ چراکه مکانیسمی برای مقابل ساير اجزای تخم

ها ها ندارد. عالوه بر اين عفونت تخمدانجلوگیری از رشد باکتری

يی زرده از طريق نفوذ عفونت از پوستۀ سالمونالآلودگی باعث 

سازی و دما بر شود. زمان ذخیرهمرغ آلوده و غشای زرده میتخم

میزان نفوذ به زرده مؤثر است. اما سفیده حاوی مواد ضدمیکروبی 

مرغ غلظت باالی اووترانسفرين که از است. در سفیدۀ تخم

شود. ها میکتریشالتورهای آهن است، باعث مهار رشد با

ها که پپتیدهای کاتیونی هستند قادر به همچنین لیزوزوم

های گرم ساکاريد ديوارۀ سلولی باکتریاثرگذاری متقابل بر لیپوپلی

شوند که موجب نفوذ منفی هستند و باعث تشکیل منافذی می

مرغ شود. پوستۀ تخمآلبومین به داخل سیتوپالسم باکتری می

غشای پوسته و اليۀ ضخیم از موادی است  سالم که شامل پوست،

طور فیزيکی از نفوذ کند، بهکه غشای پوسته را از آلبومین جدا می

 .(8) کندها جلوگیری میباکتری

وجود  سالمونالمرغ به طورکلی دو راه برای آلودگی تخمبه 

مرغ توانند از طريق نفوذ باکتری به پوستۀ تخمها میمرغدارد. تخم

گذاری آلوده شوند يا مدفوع آلوده طی يا پس از زمان تخماز روده 

)انتقال افقی(. مسیر دوم آلودگی مستقیم زرده، سفیده، غشای 

گذاری است که منشأ آن مرغ قبل از تخمپوسته و يا پوستۀ تخم

. با (1)است )انتقال عمودی(  سالمونالهای تناسلی به آلودگی اندام

اکثرا در شرايط غیربهداشتی و های محلی توجه به اينکه مرغ

يابند و کنترلی هم بر تغذيۀ آنها اعمال غیرصنعتی پرورش می

توانند حاوی آلودگی های حاصله میمرغشود، لذا تخمنمی

مرغ و  يسيی بیشتری باشند. نظر به اهمیت سالمونلوزسالمونال

مرغ در ايجاد مسمومیت غذايی انسان، هدف از اين مطالعه تخم

در نمونه  سالمونالیزان شیوع سرووارهای مختلف بررسی م

 آباد است. های بومی و صنعتی شهرستان خرممرغتخم

 هاروشمواد و 

 آوری نمونه جمع

 در 1394سال  صورت مقطعی ـ توصیفی طیاين مطالعه به

)فصل پايیز و زمستان( انجام پذيرفت که در  ماهه 6 زمانی ۀدور

بومی از بازار و نقاط مختلف شهر  مرغتخم عدد 180 مجموع تعداد

گذار مرغ نیز از تنها مرغداری تخمعدد تخم 180خرم آباد و 

آوری شده و تحت شرايط استريل صنعتی فعال در خرم آباد جمع

 به آزمايشگاه انتقال يافتند.

 کشت و جداسازی

 با کشیدن  استريل سازی تحت شرايطغنیبرای مرحلۀ پیش

 از آنها ،هامرغپوستۀ تخم روی زيولوژیفی سرم به سوآب آغشته

تهیه و در محیط الکتوز براث )تمامی محیط های کشت  نمونه

لیتر کشت میلی 5( با حجم QUELAB, Germanyساخت شرکت 

 هامرغبرداری از زرده و سفیده، تخممنظور نمونهداده شد. به

 استريل ظرف داخل ضدعفونی سطح در منظورجداگانه به صورتبه

 دقیقه قرار 15مدت ( بهMerck, Germanyدرصد ) 70 حاوی الکل

پس از خروج  .وارد نشود آن پوستۀ به آسیبی که نحوی به گرفتند

شده و زرده و  شکسته مرغآهکی تخم الکل، پوستۀ از هامرغتخم

 5/1سفیده در ظروف استريل از يکديگر جدا شدند و مقدار 

با  الکتوز براث و به محیطشده برداشته هموژن زردۀ از سیسی
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برای سفیده نیز اين مرحله انجام  شد. داده سی انتقالسی 5حجم 

 گرفت. 

زرده،  مرغ سـه نمونه محیط الکتوز براث حاویاز يک تخم

دمای  در ساعت 24مدت  دست آمد که بهپوسته به سـفیده و

˚C37  مرغ نمونه تخم 540در انکوباتور نگهداری شد. در کل

مرغ بومی در محیط الکتوز براث نمونه تخم 540و صنعتی 

و   Fسازی از محیط سلنیت منظور غنیسازی شد. بهغنیپیش

سی از محیط سی 1محیط تتراتیونات براث  استفاده شد که میزان 

های مذکور افزوده شد. سی از محیطسی 9شده به غنیپیش

در دمای درجه و محیط تتراتیونات براث  37در  Fمحیط سلنیت 

˚C42 ساعت نگهداری شد. در ادامه يک لوپ از  24مدت به

های طور جداگانه بر محیطشده بههای غنیهرکدام از محیط

کشت  XLD و SS افتراقی مکانکی آگار ، هکتون انتريک آگار ، 

قرار داده شد. برای  C37˚ساعت در دمای  24مدت شد و بهداده 

آزمايشات بیوشیمیايی از  نالسالمو های مشکوک بهتأيید کلونی

(، Merck, Germanyجمله کشت در سیمون سیترات ، اوره آگار )

TSI  وMR-VP (Merck, Germany .انجام پذيرفت ) 

 سروتایپینگ

ساعته و خالص باکتری 24از کشت تعیین گروه سرمی  برای

. استفاده شد های اختصاصیسرمبا استفاده از آنتی TSIدر محیط 

از کیت سرمی  ،زمايش سرمی آگلوتیناسیون روی المآ منظوربه

شده از شرکت بهار افشان، طبق تهیه یسالمونالاختصاصی 

 .شداستفاده  دستورالعمل شرکت سازنده

 DNAاستخراج 

در سالمونال های مشکوک به ، پرگنهDNAبرای استخراج 

محیط لوريا برتانی آگار کشت داده شدند و سپس از روش 

Boiling بدين منظور مقداری از (9)ستخراج استفاده شد برای ا .

میکرولیتر آب مقطر مخلوط کرده،  200کلونی باکتری را در 

طوری که کدورتی معادل استاندارد نیم مک فارلند )معادل به
8105/1ها در دمای سلول(  ايجاد شد. سپس میکروتیوبCo100 

دقیقه با  5مدت دقیقه قرار داده شدند. پس از آن به 15مدت به

سانتريفوژ صورت گرفت و مايع رويی تا زمان  rpm 10000دور 

 نگهداری شد. -20در فريزر  PCRانجام آزمون 

 PCRبا آزمون  سالمونالتشخیص جنس 

 Inv ژن از پرايمرهای اختصاصی PCRآزمون انجام  منظوربه

A (شرکت سیناژناز سوی شده تهیه)  کنندۀ پروتئین غشای کدکه

های اپیتلیال تری است و برای تهاجم باکتری به سلولداخلی باک

 ۀ. رديف بازهای پرايمرها و انداز(10)شد استفاده ضروری است، 

 ۀسوي در اين بررسی از .ارائه شده است 1در جدول  PCRمحصول 

 :S. typhimurium ATCC) سالمونالتیفی موريوماستاندارد 

عنوان به ستريلاز آب مقطر اعنوان کنترل مثبت و به (14028

 .شدکنترل منفی استفاده 

 
 

 Inv Aشده برای شناسایی ژن . پرایمرهای استفاده1جدول

 پرایمر توالی پرایمر ژن هدف (bp) طول محصول مرجع

10 284 Inv A 
´ 3-GTGAAATTATCGCCACGTTCGGGCAA-´ 5 S139-F 

´ 3-TCATCGCACCGTCAAAGGAACC-´ 5 S141-R 

 

 Ampliqon)میکرولیتر مسترمیکس PCR، 5/12برای انجام 

C Denmark) ،2 میکرولیترDNA  نمونۀ مشکوک و يک میکرومول

پیکومول استفاده شد و 10با غلظت  S141و  S139از پرايمرهای 

میکرولیتر رسانده شد. 25سپس با آب ديونیزه حجم نهايی به 

( Primus 96 ,Germany)سايکلر برنامۀ زمانی و دمايی ترمال

  انجام شد. 2مطابق با جدول شماره 
الکتروفورز  از سوی دستگاه PCRالکتروفورز محصوالت 

(Padideh Nojen Pars, Iran بر ژل آگاروز )5/1٪ (Sigma, USA )

-( انجام شد. ژلSinaClon, Iran) Safe Stainو با استفاده از رنگ 

( بررسی Syngene, Englandها با استفاده از دستگاه ژل داک )

 شدند.

تیفی  سالمونال، انتريتیديس سالمونالی هابرای تعیین سرووار
با استفاده از واکنش  پلوروم سالمونالو  سالمونال گالیناروم، موريوم

ای پلیمراز از پرايمرهای اختصاصی هريک از سرووارها زنجیره

ده برای ش(. در رابطه با پرايمرهای استفاده3استفاده شد )جدول 

، پرايمر گالیناروم سالمونالو  پلوروم سالمونالسرووارهای 

است که محصول آن  ratAکنندۀ بخشی از ژن شده کدطراحی

 پولوروم سالمونالو برای  bp 1047 گالیناروم سالمونالبرای 

 bp 243 شده را از هم افتراق تواند دو سرووار بررسیاست و می

 دهد.
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 Inv Aمنظور تکثیر ژن ارتی بههای حر. سیکل2جدول

 مراحل درجه حرارت  زمان

 Initial denaturation 95 دقیقه 5

 Denaturation 95 ثانیه 45
 Annealing 56 ثانیه 45
 Extension 72 ثانیه 45
 Final extension 72 دقیقه 7

30  Cycle number 

 

 سالمونالمنظور شناسایی سرووارهای شده به. توالی پرایمرهای استفاده3جدول

 سروتیپ پرایمر (5     3توالی پرایمر) ژن هدف (bpطول محصول) مرجع

11 183 fliC 
ATAGCCATCTTTACCAGTTCCCCC Flic-s 

 سالمونال تیفی موريوم
GCTGCAACTGTTACAGGAATATGCC Flic-as 

12 310 SefA 
GCAGCGGTTACTATTGCAGC SefA2 

 يتیديسسالمونال انتر
TGTGACAGGGACATTTAGCG SefA4 

13 
1047 

ratA GACGTCGCTGCCGTCGTACC 
TACAGCGAACATGCGGGCGG 

ratA Forward سالمونال گالیناروم 

243 ratA reverse سالمونال پلوروم 

 

 هاافتهی

عدد الکتوز منفی  18مرغ بومی، نمونه تخم 180از مجموع 

مرغ صنعتی، نمونۀ الکتوز منفی جدا نشد. نمونه تخم 180بودند؛ اما از 

گرفته از طريق های صورتنمونه الکتوز منفی، با ارزيابی 18در 

افتراقی هیچ پرگنه مشکوک  های کشتهای بیوشیمیايی و محیطتست

يی مشاهده نشد. همچنین نتايج سروتايپینگ با استفاده از سالمونالبه 

های پلی سرم)آنتی Dو  A ،B ،Cهای واالن گروههای پلیسرمآنتی

-شرکت بهارافشان، ايران( منفی بود. اما پس از بررسی با آنتی Oواالن 

( دو mastassure, UK) mastشده از شرکت مونوواالن تهیه Oهای سرم

که با PCR تشخیص داده شد. در آزمون  سالمونال نیواينگتوننمونه 

 سالمونالعیین جنس برای ت invAاستفاده از پرايمرهای اختصاصی ژن 

)يک زرده و يک سفیده(  نمونه 2نمونه الکتوز منفی  18انجام گرفت، از 

قابل مشاهده بود  bp 284( که برای آنها باند 4مثبت شدند )جدول 

با استفاده از پرايمرهای  PCR(. دربارۀ دو نمونۀ مثبت آزمون 1)شکل 

،  يتیديسانتر سالمونالمنظور شناسايی سرووارهای اختصاصی به

صورت سالمونال پلوروم  و سالمونالگالیناروم،  تیفی موريوم سالمونال

 يک از سرووارهای مدنظر مشاهده نشد.گرفت که هیچ

 

 
به Inv Aحاصل از تکثیر ژن  PCR. الکتروفورز محصوالت 1شکل 

های : نمونه1و2یها، ستونbp100: مارکر M .سالمونال جنس ییشناسا منظور

 : کنترل منفی-C: کنترل مثبت، +Cمثبت، 

 

 PCRهای بومی با استفاده از مرغیی تخمسلمونال. میزان آلودگی 4جدول

 درصد آلودگی موارد مثبت مرغ بومی(تعداد نمونه )تخم نوع نمونه

 مرغپوستۀ تخم

180 

0 0 

 5/0 1 مرغزردۀ تخم

 5/0 1 مرغسفیدۀ تخم

 1/1 2 مجموع
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 بحث 

گرفته در مناطق مختلف ايران نشان داده های انجامبررسی

های مرغاز تخم سالمونالشدۀ ترين سرووارهای جدااست که شايع

 5هستند ) موريوم سالمونال تیفیو  سالمونال آنتريتیديسآلوده، 

-مرغ گزارشات نشان میيی تخمسالمونال(. در رابطه با آلودگی 3،

درصد و  7درصد، انگلستان  5درصد، لهستان  1انیا دهد که در اسپ

. در ايران نتايج مطالعۀ (15)درصد آلودگی وجود دارد  8/1هند 

Mozaffari ( به1392و همکاران )مرغمنظور بررسی آلودگی تخم-

درصد  19در تالش، نشان داد که سالمونال های محلی و صنعتی به 

های محلی مرغۀ تخمدرصد پوست 4های صنعتی و مرغپوستۀ تخم

دلیل که با مطالعۀ حاضر به (16)هستند   ldبه سالمونالآلوده 

های از پوسته مطابقت ندارد؛ هرچند که جدايه سالمونالجدانشدن 

از پوستۀ  سالمونالالکتوز منفی از پوسته استخراج شد. جدانشدن 

يی در اين سالمونالدلیل نبودِ آلودگی ها ممکن است بهمرغتخم

طقه و يا آلودگی با فراوانی اندک باشد که با اين تعداد نمونه من

منظور بازارپسندی قابل شناسايی نبوده است. همچنین افراد به

کنند که خود ها میمرغهای بومی اقدام به شستشوی تخممرغتخم

 شود. مرغ میباعث پايین آمدن بار میکروبی بر پوستۀ تخم

و همکاران  Monadiز سوی همچنین در مطالعۀ ديگری که ا

های بومی مرغيی تخمسالمونال(، برای تعیین آلودگی 1393)

صورت  PCRاستان کهگیلويه و بويراحمد با استفاده از تکنیک 

درصد  33/3گزارش شد که  سالمونالدرصد آلودگی به  6/6گرفت، 

درصد آلودگی مرتبط با زردۀ  33/3آلودگی آن مربوط به پوسته و 

. اين نتايج  اندکی با مطالعۀ حاضر احنماال (17)ها بود مرغتخم

دلیل استفاده از تکنیک آزمايشگاهی مشابه و نزديکی جغرافیايی به

( 1393و همکاران ) Esmaeiliای از سوی مطابقت دارد. مطالعه

های بومی استان مرغدر تخم سالمونالمنظور تعیین سرووارهای به

گیالن با استفاده از کشت و خصوصیات بیوشیمیايی و 

سروتايپینگ انجام گرفته است که براساس آن آلودگی يک نمونه 

گزارش  سالمونالها به مرغاز پوسته و سه نمونه از محتويات تخم

جدول  Dو   Cه گروه سرمیهای جداشده متعلق بسالمونالشد. 

 .(4)کافمن ـ وايت بودند 

( 2014و همکاران )Moosavy ای که از سوی در مطالعه

های تجاری شهر تبريز مرغدر تخم سالمونالبرای جستجوی جنس 

ها آلودگی به جنس مرغدرصد از پوستۀ تخم 33/1انجام پذيرفت، 

. (1)يوم بودند داشتند که سرووار انتريتیديس و تیفی مور سالمونال

البته نتايج آنها با مطالعۀ ما همخوانی ندارد؛ زيرا در بررسی حاضر، 

های تجاری جدا نشد که اين امر مرغاز تخم سالمونالباکتری 

ای ديگر که دلیل رعايت اصول بهداشتی است. در مطالعهاحتماال به

در  سالمونال( با عنوان شیوع 2017و همکاران ) Zubairاز سوی 

مرغ در داهوک با استفاده از کشت انجام شد، نتايج نشان داد متخ

آلوده  سالمونالها به جنس مرغدرصد از پوستۀ تخم 85/4که 

 . (14)هستند 

علت رسوب مواد مدفوعی تواند بهمرغ میآلودگی پوستۀ تخم

 مرغ و يا لباس و دست کارگران،روی پوسته، انتقال از جعبۀ تخم

سازی، گردوغبار، محیط زيست، شرايط ذخیره بندی وهنگام بسته

. همچنین (15)ونقل صورت پذيرد وهوايی و يا در حین حملآب

تواند در اثر مرطوب بودن پوسته، نگهداری در آلودگی پوسته می

مرغ به محتويات آن منتقل دمای محیط و در حین شکستن تخم

البته  .(4،18)شود و باعث بروز مسمومیت غذايی در انسان شود 

تواند از تخمدان باعث آلودگی محتويات طور مستقیم میباکتری به

 مرغ شود.تخم

(، 2015و همکاران ) Fardowsای که از سوی طی بررسی

مرغ زا از پوستۀ تخمهای هوازی بیماریمنظور شناسايی باکتریبه

 67/6ی سالمونالو محتويات آن انجام گرفت، آلوده بودن به جنس 

ها با استفاده از کشت میکروبی روشن شد؛ مرغوستۀ تخمدرصد از پ

ها با استفاده از کشت مرغکدام از محتويات تخمدر صورتی که هیچ

استفاده از تکنیک  منظور تشخیص آلودگی مثبت نبودند. اما بابه

PCR ،7 نمونه از پوستۀ  14ها و مرغنمونه از محتويات تخم

دلیل تفاوت در لعۀ حاضر بهها مثبت شدند که با مطامرغتخم

و  Moraes. (19) منطقۀ جغرافیايی و روش بررسی همخوانی ندارد

 سالمونالمنظور بررسی جنس ای به( که مطالعه2016همکاران )

نشده با شده و شستهای شستههای تجاری سفید و قهوهمرغدر تخم

در برزيل انجام دادند، به اين نتیجه  qPCRاستفاده از کشت و 

ها با استفاده از آنالیز درصد از نمونه 4/5رسیدند که در مجموع 

برای جنس  qPCRدرصد با استفاده از تکنیک  16باکتريولوژی و 

کاررفته در آزمون مثبت هستند. در اين بررسی تکنیک به سالمونال

 . (8)و روش بررسی با مطالعۀ ما همخوانی ندارد 

منظور ( که به2011و همکاران ) Loongyaiدر مطالعۀ 

های مرغی که از سیستمهای تخمدر نمونه سالمونالتشخیص 

آوری شده بودند، انجام گذار جمعمختلف نگهداری مرغ تخم

شناسی و آزمون های معمول باکتریپذيرفت، با استفاده از روش
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PCR   ها به جنس مرغدرصد از پوسته تخم 5نشان داده شد که

دهند که بین . اين مطالعات نشان می(20) آلوده هستند سالمونال

دلیل حساسیت و سرعت باال، به PCR های تشخیصی، روشروش

ابزاری مناسب و کارآمد برای تشخیص موادغذايی آلوده به 

در  DNAاست؛ چراکه قادر به تشخیص مقدار اندک  سالمونال

( که در 2009) Bayhan oktemنمونه است. با توجه به مطالعۀ 

مرغ و بررسی در تخم سالمونالمنظور شناسايی جنس آنکارا به

درصد از  6حیات باکتری در دمای يخچال و جوش صورت گرفت، 

بودند. نتايج آنها نشان داد  سيدیتيانتر سالمونالها آلوده به نمونه

دقیقه و پس از آن نگهداری در  8مدت مرغ بهکه با جوشاندن تخم

شود يی مشاهده نمیسالمونالروز ديگر هیچ آلودگی  21يخچال تا 

مرغ در دمای يخچال رشد توان با نگهداری تخم. بنابراين می(21)

-را به تأخیر انداخت. همچنین حرارت دادن تخم سالمونالو تکثیر 

دقیقه روش مناسبی  10مدت درجه به 70مرغ حداقل در دمای 

 برای جلوگیری از انتقال آلودگی است.  

گذار صنعتی، های تخمغداریطور کلی در خصوص مربه

گذار تجارتی و بینی بود؛ زيرا مزارع تخمنبودن آلودگی قابل پیش

کشی تحت کنترل های جوجهگذار و کارخانهمزارع مادر تخم

ای و آزمايشات سازمان دامپزشکی هستند و تحت شرايط قرنطینه

خارجی  ۀپوستای همچون آزمايشات ارگانولپتیک/ ظاهری )دوره

و  خوردگی و شکستگیعاری از هرگونه آلودگی، ترک تمیز،

فساد(  عالئم يا گنديدگی و خارجی بوی هرگونه از عاریمحتويات 

و آزمايشات میکروبی قرار دارند و با توجه به سیستم پرورش قفس 

مرغ از بستر به شود، آلوده شدن تخمکه در اين مزارع استفاده می

 رسد.  حداقل می

ای بومی وجود آلودگی دور از انتظار نبود که همرغاما در تخم

دلیل آلودگی مرغان بومی با منشأ کلواک يا اين امر ممکن است به

مرغ، انسان آلوده و بستر آلوده باشد. اگرچه سبدهای حمل تخم

مرغ با آن در که تخمسالمونال هرگونه عامل محیطی آلوده به 

شود، اما آلودگی تواند باعث آلودگی پوسته تماس بوده نیز می

مرغ در زمان خروج از کلواک و تا سطح مرطوب تخم سالموناليی

تواند به تثبیت آلودگی در پوسته قبل از خشک شدن در بستر می

بايد  سالمونالکنی های کنترل و ريشهبینجامد. بنابراين برنامه

منظور کاهش خطرات انتقال اين باکتری دربارۀ طیور بومی به

توانند همواره باکتری ا توجه به اينکه طیور سالم میانجام شود. ب

را دفع کنند برای جلوگیری از شیوع بیماری آگاهی دادن  سالمونال

يی سالمونالويژه روستايیان در رابطه با آلودگی به عموم مردم به

ها پس از تماس مستقیم با طیور و پخت کامل طیور، شستن دست

 کننده هستند.کمک مرغ برای جلوگیری از بیماریتخم

 گیرینتیجه

ی هاسرووار وعیش ی میزانسربرهدف از انجام اين مطالعه، 

و  سالمونال گالیناروم، تیفی موريوم سالمونال، انتريتیديس سالمونال

شهرستان  ی و صنعتیبوم وریط یهامرغتخم در پلوروم سالمونال

ه در شدبود. دو سويۀ جدايه PCRکشت و  با استفاده ازخرم آباد 

قابل  Dو  A ،B ،Cهای واالن گروههای پلیسرماين مطالعه با آنتی

با استفاده از  سالمونالشناسايی نبودند. هرچند تعلق آنها به جنس 

به اثبات  PCRپرايمرهای اختصاصی تعیین جنس از طريق آزمون 

تعیین سرووار به دانشکدۀ دامپزشکی  پس ازها رسید. جدايه

 Oهای سرمال شد و در نهايت با استفاده از آنتیدانشگاه تهران ارس

 تشخیص داده شدند. سالمونال نیواينگتونعنوان مونوواالن به

 سپاسگزاری

نامۀ دانشجويی مقطع پايان پژوهش برگرفته ازاين 

مساعدت و همکاری لذا نويسندگان از  است؛ کارشناسی ارشد

زشکی دانشگاه و از دانشکدۀ دامپمعاونت پژوهشی دانشگاه لرستان 

  ند.کنتشکر و قدردانی میتهران 

 تعارض منافع

 بین نويسندگان تعارض در منافع گزارش نشده است.
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