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Background and Aim: Salmonellosis is one of the more common zoonotic diseases 
that cause diarrhea and systemic infections. Today, antimicrobial resistances are one of 
the major health problems in human and veterinary medicine which are more in rural 
areas. The aim of this study was investigation of presence and antimicrobial resistance 
profile of Salmonella species in domestic animals which were herd in rural areas (East 
Azerbaijan province). 

Materials and Methods: In this study a total number of 250 samples were obtained 
from domestic ruminant (Including 100 cows, 50 sheep, 50 goat and 50 buffalo) in 
rural areas. The feces and rectal swab specimens cultured in enrichment and selective 
media and isolates were characterized by biochemical test and stereotyped by O and 
H antisera. Salmonella isolates were tested for sensitivities to routine antibiotic by 
method of Kirby-Bauer disc diffusion method.    

Results and Conclusions: Out of two hundred and fifty samples tested, 15 (6%) 
were identified as Salmonella strains including S. dublin (7 cases), S. typhimurium (5 
cases) and S. enteritidis (3 cases). Many isolates proved multi antibiotic resistance 
(MAR). In overall, isolating multiple antibiotic resistance Salmonella species at high 
rates showed apparently healthy ruminant might act as reservoirs and could pose an 
important public health threat.  
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و  اسهالی  فرم های  بروز  سبب  که  می باشد  زئونوز  بیماری های  مهم ترین  از  یکی  سالمونلوزیس  هدف:  و  زمینه 
مناطق  در  که  است  دامپزشکی  و  پزشکی  جامعه  در  مهم  مشکالت  از  یکی  دارویی  مقاومت  امروزه  می شود.  سیستمیک 
در  سالمونال  زیرگونه های  آنتی بیوتیکی  مقاومت  پایش وضعیت  مطالعه  این  از  می باشد. هدف  باالتری  در وسعت  روستایی 

دام های اهلی مناطق روستایی استان آذربایجان شرقی می باشد. 

مواد و روش ها: در این بررسی 250 نمونه شامل )100 نمونه گاو، 50 نمونه گاومیش، 50 نمونه گوسفند،50 نمونه بز( 
از مناطق مختلف روستایی گردآوری و جهت جداسازی سالمونال مورد استفاده قرار گرفت. نمونه های مدفوع تازه و سواپ 
  Hو O رکتال در محیط های غنی کننده و انتخابی کشت داده شد و سپس با تست های بیوشیمیایی تأیید و با آنتی ژن های

سروتایپینگ شدند. حساسیت آنتی بیوتیکی موارد جداسازی شده با روش دیسک دیفیوژن نسبت به آنتی بیوتیک های روتین 
مورد ارزیابی قرار گرفت.

یافته ها و بحث: بیش از 250 نمونه بررسی شد که 15 مورد )6 درصد( گونه های سالمونال شامل سالمونال دابلین )7 
مورد(، سالمونال تیفی موریوم )5 مورد( و سالمونال انترتیدیس )3 مورد( بود. در بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی اغلب 
مقاومت  همچنین  و  سالمونال  زیرگونه های  جداسازی  کلی  طور  به  دادند.  نشان  را  چندگانه  آنتی بیوتیکی  مقاومت  سویه ها 
آنتی بیوتیکی چندگانه جدایه ها نشان داد که دام های به ظاهر سالم به عنوان ناقلین این پاتوژن بوده و می توانند سبب آلودگی 

سایر دام ها و به تبع آن آلودگی جوامع بشری گردند و به عنوان خطری برای بهداشت عمومی باشند.
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مقاله 
کوتاه

مقدمه
کننــده  ایجــاد  عوامــل  مهم تریــن  از  ســالمونال  گونه هــای 
ــزون  ــش روز اف ــت. افزای ــان اس ــر جه ــوز در سرتاس ــای زئون بیماری ه
از  انتروباکتریایــی  ســویه های  بیــن  در  آنتی بیوتیکــی  مقاومــت 
ــد )1(. ــناس ها می باش ــکان و میکروب ش ــای پزش ــن دغدغه ه مهم تری

ــتر رخ  ــب بیش ــه مرات ــتایی ب ــق روس ــوز در مناط ــای زئون بیماری ه
گاهــی  می دهــد. در ایــن مناطــق پاییــن بــودن میــزان بهداشــت، آ
بیماری هــای  فزاینــده  عوامــل  از  بهداشــتی  امکانــات  و  عمومــی 

زئونــوز می باشــد. عــالوه برایــن تمــاس بیشــتر افــراد بــا جمعیــت 
حاملیــن )اغلــب بــه صــورت ســنتی نگهــداری می شــود( و نیــز 
فراورده هــای ناشــی از ایــن دام هــا ســبب بــروز ایــن بیماری هــا در 
ــزارش  ــدم گ ــت ع ــه عل ــر ب ــی دیگ ــردد. از طرف ــی می گ ــعت باالی وس
بیماری هــای روده ای و عــدم مراجعــه بیمــاران بــه مراکــز تشــخیصی و 
ــای مشــابه  ــروز ســالمونلوزیس و بیماری ه ــوان گفــت ب ــی، می ت درمان
ــد. در  ــود می باش ــای موج ــر از گزارش ه ــیار باالت ــق بس ــن مناط در ای
دامداری هــای ســنتی معمــواًل دام هــای مختلــف )گاو، گوســفند، 
ــز و گاومیــش( کنــار هــم نگهــداری می شــوند کــه ایــن امــر ســبب  ب
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بیماری هــا می گــردد )2،3(. اپیدمیولوژیکــی  تکمیــل چرخــه 

مناطــق  در  آنتی بیوتیک هــا  از  ناصحیــح  و  بی رویــه  اســتفاده 
بــا  روســتایی و دامداری هــای ســنتی و عــدم همــکاری مناســب 
دامپزشــکان ســبب بــروز روزافــزون مقاومت هــای دارویــی خواهــد شــد 
کــه ایــن امــر ســبب انتقــال مقاومــت در بیــن خانــواده انتروباکتریاســه 
افزایــش  زمینه ســاز  کــه  می شــود  مقــاوم  ســویه های  افزایــش  و 

بیماری هــا در دام هــا و انتقــال بــه حــوزه انســانی می شــود )4(.

ــی  ــت آنتی بیوتیک ــت مقاوم ــش وضعی ــه پای ــن مطالع ــدف از ای ه
از دامداری هــای ســنتی  بیــن ســالمونالهای جداســازی شــده  در 

می باشــد.

مواد و روش کار
نمونه گیری

ــه  ــامل )100 نمون ــه ش ــه ک ــوع 250 نمون ــی در مجم ــن بررس در ای
گاو، 50 نمونــه گاومیــش، 50 نمونــه گوســفند، 50 نمونــه بــز( در ســال 
ــامل  ــا ش ــد. نمونه ه ــع آوری گردی ــنتی جم ــای س 1390 از دامداری ه

ــود. ــازه ب ــوع ت ــای مدف ــال و نمونه ه ــواپ رکت ــای س نمونه ه

کشت و جداسازی

 جهــت غنی ســازی اولیــه از محیــط پپتــون واتــر و بــرای جداســازی 
زیرگونه هــای ســالمونال از محیط هــای انتخابــی تتراتیونــات، راپاپــورت 
ــن  ــوز الیزی گار )SS Agar( و گزیل ــیلیادیس، ســالمونال شــیگال آ واس
Merck Co., Darmstadt, Germa-( )XLD ( گار داکسی کالت آ

ny( اســتفاده گردیــد. بــا کمــک تســت های بیوشــیمیایی TSI)محیــط 
 Merck( MRVP ،ــیترات گار، س ــرون آ ــن ای ــدی(، اوره، لیزی ــه قن س
Co. Darmstadt, Germany(  مــوارد مشــکوک شناســایی شــد. 
 ،H ،O ــای ــودن آنتی ژن ه ــخص نم ــت مش ــروتایپینگ جه ــون س آزم
ــی ســرم مربوطــه )شــرکت بهــار افشــان( جهــت  ــا اســتفاده از آنت Vi ب

تأییــد نهایــی انجــام شــد.

تست حساسیت آنتی بیوتیکی

ــده از  ــازی ش ــالمونالي جداس ــورد س ــه روي 15 م ــن مرحل در ای
ــه روش انتشــار  کل نمونه هــا، تســت تعییــن حساســیت آنتی بیوتیکــی ب
نســبت   )Kirby- Baure disk diffusion method( دیســك  در  
 ،)10 µg( ــیلین ــب( آمپی س ــن ط ــرکت پادت ــای )ش ــه آنتی بیوتیک ه ب
 ،)5 µg( سفیکســیم ،)15 µg( اریترومایســین ،)30 µg( آموکســی کالو
 ،)10 µg( ــین ــون )µg 30(، کلوکساس ــتین )µg 10(، سفتریاکس کولیس

 µg( کلرامفنیــکل ،)5 µg( سیپروفلوکساســین ،)30 µg( سفتریاکســون
30(، داکســی ســایکلین )µg 30(، جنتامایســین )µg 10(، کانامایســین 
 )CLSI( بــر اســاس رهنمودهــای )10 µg( و تتراســایکلین )30 µg(

انجــام شــد.

نتایج و بحث
از 250 نمونــه جمــع آوری شــده از دامداری هــای ســنتی در مناطــق 
روســتایی 15 مــورد )6 درصــد( زیرگونه هــای ســالمونال بــود کــه 
شــامل ســالمونال دابلیــن )7 مــورد(، ســالمونال تیفــی موریــوم )5 مــورد( 
ــج  ــماره 1(. نتای ــدول ش ــود )ج ــورد( ب ــس )3 م ــالمونال انترتیدی و س
ــی را نشــان داد.  ــت باالی ــر ســویه ها مقاوم ــرای اکث ــز ب آنتی بیوگــرام نی
ــت  ــین مقاوم ــرای اریترومایس ــده ب ــای تست ش ــن آنتی بیوتیک ه در بی
100 درصدی مشــاهده شــد. سیپروفلوکساســین با )90%( و جنتامایســین 
بــا )80%( جــزو حســاس ترین آنتی بیوتیــک هــا بودنــد. در نتایــج 
اغلــب ســوش هــای جداســازی شــده حداقــل بــه 6 مــورد )45%( از 14 
ــد. درصــد آنتی بیوتیک هــای حســاس  آنتی بیوتیــک مقــاوم شــده بودن
ــرای هــر ســویه جداســازی شــده در نمــودار 1 آورده شــده  و مقــاوم ب

اســت.

ــواده انتروباکتریاســه مخصوصــًا  مشــکالت ناشــی از اعضــای خان
علــت روش هــای ســنتی  بــه  در محیط هــای روســتایی  ســالمونال 
نگهــداری و کشــتار دام هــا، ارتبــاط بیشــتر بــا جمعیــت دامــی و 
ــرف  ــد. از ط ــی می باش ــد باالی ــتی در ح ــای بهداش گاهی ه ــود آ کمب
ــور  ــک فاکت ــر دامپزش ــدون نظ ــا ب ــه از داروه ــتفاده بی روی ــر اس دیگ
مهمــی در افزایــش مقاومــت می باشــد کــه ایــن امــر در دامداری هــای 
ســنتی بیشــتر رخ می دهــد )3،4،5( نتایــج جداســازی 8 درصــدی 
ــالمونال  ــورد س ــن و 2 م ــالمونال دابلی ــورد س ــا )6 م ــالمونال از گاوه س
تیفــی موریــوم(، کــه بیشــترین دام اهلــی موجــود در مناطــق روســتایی 
ــش  ــد نق ــالمونال می توان ــه س ــوده ب ــای آل ــان داد دام ه ــد، نش می باش
ــته  ــوز داش ــای زئون ــی و بیماری ه ــمومیت غذای ــروز مس ــی در ب مهم
ــروز  ــال ب ــا احتم ــوژن ه ــن پات ــن ای ــش ناقلی ــا افزای ــه ب ــرا ک ــند چ باش
ــد )6(.  ــش می یاب ــط افزای ــع مرتب ــمومیت ها در جوام ــا و مس بیماری ه
ــده ای  ــهم عم ــنتی س ــای س ــه دامداری ه ــر باوجوداینک ــرف دیگ از ط
ــود  ــکالت موج ــت مش ــه عل ــد ب ــور دارن ــداری کش ــت دام در صنع
ــن  ــادی در ای ــات زی ــگاه مطالع ــه آزمایش ــال ب ــری و انتق در نمونه گی
ــای  ــات در دامداری ه ــب مطالع ــت و اغل ــه اس ــورت نگرفت ــه ص زمین
صنعتــی انجام شــده اســت. Nadalian و همــکاران نشــان دادنــد کــه 
گوســاله های به ظاهــر ســالم جــزو حاملیــن مهــم بــرای ســالمونال 
ــه صــورت خامــوش ســبب  ــد ب ــی ندارن ــم بالین می باشــد و چــون عالئ

ــوند )7(. ــوژن می ش ــدن پات ــده ش پراکن
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ــدان  ــه چن ــده ن ــی در آین ــت آنتی بیوتیک ــزون مقاوم ــش روزاف افزای
ــد  ــداران خواه ــی دام ــی و نارضایت ــت درمان دور ســبب کاهــش موفقی
ــر مناطــق از ایــن آنتی بیوتیک هــای روتیــن اســتفاده  شــد چــون در اکث
می شــود. ســویه های مقــاوم ایجــاد شــده در دام هــا بــا توجــه بــه ارتبــاط 
تنگاتنگــی کــه بــه محیــط انســانی در مناطــق روســتایی دارنــد بــه افــراد 
 Fey ســاکن در ایــن مناطــق منتقــل می گــردد به طوری کــه در مطالعــه
و همــکاران ثابــت شــد کــه ســویه های ســالمونال جداســازی شــده از 
ــوی  ــی، الگ ــاظ ژنتیک ــا از لح ــن دام ه ــا ای ــط ب ــودک مرتب ــا و ک گاوه
پالســمیدی و پروفایــل مقاومــت آنتی بیوتیکــی از یکدیگــر غیــر قابــل 

افتــراق هســتند)8(. 

مطالعــه Zare و همــکاران نیــز قرابــت الگــوی پالســمیدی در بیــن 
 Ahadian .)9( ســالمونالهای جدا شــده از منابــع مختلف را نشــان داد
و همــکاران نشــان دادنــد کــه ژن هــای مقاومــت علیــه آنتی بیوتیک هــا 
ــه اشریشــیا  ــه کمــک پالســمید ب ــد از ســالمونال هــای دامــی ب می توان
کلــی انســانی منتقــل شــود )10(. انتقــال باکتری هــای مقــاوم به وســیله 
ــروز  ــبب ب ــد س ــان می توان ــه انس ــا ب ــتقیم از دام ه ــاط مس ــا ارتب ــذا ی غ
در  امــر  ایــن  شــود.  عــالج  ســخت  عفونت هــای  و  بیماری هــا 

ــی  ــوالت دام ــی و محص ــت زندگ ــت باف ــه عل ــتایی ب ــای روس محیط ه
ــود  ــی نب ــت کل ــت. در حال ــت اس ــز اهمی ــیار حائ ــتفاده بس ــورد اس م
ــا  ــورد ب ــوه برخ ــا و نح ــتفاده از داروه ــه اس ــای الزم درزمین گاهی ه آ
دام هــا در محیط هــای روســتایی بــر اهمیــت مســئله می افزایــد )10،11(. 
ــه  ــیدن ب ــرای رس ــق ب ــایر مناط ــالیانه در س ــابه و س ــای مش ــام کاره انج
یــک الگــوی کامــل و مناســب الزم و ضــروری می باشــد. البتــه مســئله 
ــن  ــی و پیشــگیری از ای گاهــی عموم ــش آ ــج و افزای ــه نتای ــر ارائ مهم ت

ــد. ــل می باش معض

تشکر و قدردانی
 بدین وســیله از کلیــه کارکنــان آزمایشــگاه های میکروبیولــوژی 
دانشــکده دامپزشــکی تبریــز مخصوصــًا جنــاب آقــای مفتونــی جهــت 

ــد. ــل می آی ــه عم ــکر ب ــر و تش ــان تقدی ــکاری صادقانه ش هم

تعارض منافع
بین نویسندگان هیچ گونه تعارض منافعی وجود ندارد.

نمودار 1 : یافته های حاصل از شمارش کلنی زخم های آلوده به سودوموناس در طول 21 روز درمان

سویه های جداسازی شده تعداد و درصد موارد  سالمونال تعداد نمونه نام دام
سالمونال تیفی موریوم )2(، سالمونال انترتیدیس )1( 3/6% 50 گوسفند

سالمونال دابلین )6(، سالمونال تیفی موریوم )1(، سالمونال انترتیدیس )1( 8/8% 100 گاو
سالمونال تیفی موریوم )1(، سالمونال دابلین )1( 2/4% 50 بز

سالمونال انترتیدیس )1(، سالمونال تیفی موریوم )1( 2/4% 50 گاومیش
سالمونال دابلین )7(، سالمونال تیفی موریوم )5(، سالمونال انترتیدیس )3( 15/6% 250 کل

جدول 1: تعداد و درصد جداسازی سالمونال از دام های اهلی مناطق روستایی مورد مطالعه

زارع و همکاران ▐بررسی وقوع و حساسیت آنتی بیوتیکی زیر گونه های مختلف سالمونال ...
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