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Background and Aims: Salmonellosis is an important disease among human animals and 

which is caused by different serovars of Salmonella enterica. Serovars enteritidis and 

typhimurium are the most prevalent serovars among human and animals which are the causes of 

foodborne infections. This study aimed to detect the antibiotic resistance pattern in Salmonella 

strains isolated from red meat as well as the molecular identification of tetracycline resistance 

genes. 

Materials and Methods: In this study, 230 red meat samples were collected during 2015 

from slaughterhouses,distribution centers and industrial processing plants around Tehran and 

were examined using culture and biochemical tests for the presence of Salmonella isolates. 

Serotyping was performed using O and H antisera. Antimicrobial susceptibility testing was done 

for all the strains. Detection the tetracycline resistance gene was performed using Multiplex PCR 

and specific primers for the tetA, tetB, tetC and tetD genes. 

Results and Conclusions: A total of 60 Salmonella samples were isolated and identified. 

The serotyping results showed that all of the 60 samples belonged to group D and serovar 

enteritidis. The highest resistance was against amoxicillin and the lowest resistance against 

gentamicin. Twenty five percent of the samples showed phenotypical resistance to tetracycline, 

among which 60% had the tet genes, 7 isolates (46.6%) having the tetA gene, one isolate having 

the tetB and one isolate possessing the tetC gene. This study showed the prevalence of 

Salmonella isolates in red meat samples and and the presence of tetracycline resistance genes 

among these isolates. 
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 وسیله سرووارهای مختلفسالمونلوز یک بیماری مهم در انسان و حیوانات است که به زمینه و اهداف:

سرووارها در انسان و دام و  نیترعیاز شا ومیموریفیتو  انتریتیدیس. سرووارهای شودیایجاد م کایترسالمونال ان 

در  یکیوتیبیمقاومت آنتالگوی . هدف از این مطالعه بررسی باشندیله از طریق غذا مقهمچنین عامل بیماری منت

 .باشدیهای مقاومت به تتراسایکلین مژن سالمونالی جداسازی شده از گوشت قرمز و شناسایی مولکولی یهاهیسو

ها و مراکز توزیع گوشت قرمز از کشتارگاهنمونه  092، تعداد 4931درسال  در این مطالعهمواد و روش کار: 

جهت جداسازی سالمونال بیوشیمیایی های کشت و روشو با استفاده از ی شد آورجمع اطراف تهرانگوشت قرمز 

انجام شد. آزمون حساسیت  Hو  O یهاها با استفاده از آنتی سرمتایپینگ نمونه. سروموردبررسی قرار گرفت

 MultiplexPCR روشهای مقاومت به تتراسایکلین از انجام گرفت. جهت تشخیص ژن هاهیجدا تمامیبرای  یکیوتیبیآنت

 شد. استفاده tetDو  tetA ،tetB ،tetCهای و پرایمرهای اختصاصی ژن

 02نشان داد هر سروتایپینگ  نتایجنمونه سالمونال جداسازی و شناسایی شد.  02تعداد  :گیرینتیجهو  هایافته

و کمترین  نیلیسیآموکس کیوتیبیآنتبیشترین میزان مقاومت به و سرووار انتریتیدیس هستند.  Dنمونه مربوط به گروه 

اند. در میان ها به تتراسایکلین مقاومت داشتهدرصد نمونه 02جنتامایسین به دست آمد.  کیوتیبیآنتمیزان مقاومت به 

و یک  tetAژن  ( دارای%0/10ایزوله ) 7بودند که  tetهای واجد ژن درصد 02تتراسیکلین، درمجموع  به مقاوم یهازولهیا

ی هانمونهدهنده شیوع باالی سالمونال در مطالعه حاضر نشان بود. tetCو یک جدایِ دارای ژن  tetBجدایِ دارای ژن 

 .باشدیم تتراسیکلین به مقاومتازجمله  یکیوتیبیآنت مقاومتگوشت قرمز و 

 مقاومت به تتراسایکلین هایژن ،ومیموریفیتسالمونال انتریتیدیس، سالمونال  :کلیدی کلمات
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مهمقد

ی منتقله از غذا یکی از مشکالت جدی در هایماریب

که این مسئله  باشدیمتوسعه درحال کشورهای پیشرفته و

خصوص در افراد دارای ضعف سیستم ایمنی یا سوءتغذیه بیشتر به

مواد  یهاعنوان یکی از پاتوژناین باکتری به(. 6،1) شودیمدیده 

عنوان یکی از عوامل مهم سال گذشته به 02طی  بوده کهغذایی 

نسان مطرح در او مسمومیت غذایی  یاروده -یاهای معدهعفونت

های در انسان عامل تب تیفوئید و عفونت سالمونال(. 9) باشدیم

سالمونالیی در انسان عمدتاً در  هایعفونت (.1) باشدیم یاروده

مرغ و شیر اثر خوردن مواد غذایی آلوده مانند گوشت، مرغ، تخم

 زنده بماند. تواندیم. که در گوشت تا زمان مصرف افتدیماتفاق 

 صورتبه غذایی مواد عرضه از آلودگی اجتناب هایوشر از یکی

 غذایی مواد از بسیاری هنوز ما کشور در متأسفانه است. بندیبسته

 گوشتی محصوالت ازآنجاکه گرددمی عرضه و تهیه سنتی صورتبه

 عنوانبه توانندمی شوند،می تلقی عمده غذایی منبع یک عنوانبه

(. 1کنند ) عمل انسان به زاماریبی عوامل انتقال در مهم عامل یک

های اخیر، مقاومت عوامل پاتوژن به عوامل ضد میکروبی در سال

 پزشکی ایران یشناسکروبیممجله 

 6931 مهر و آبان – 1شماره  – 66سال 

www.ijmm.irJournal homepage:  

 

 

مقاله 

 کوتاه

http://www.ijmm.ir/


 سالمونال انتریتیدیسهای ( در سویهtetهای مقاومت به تتراسایکلین )شناسایی ژن |و همکاران  زادهنقی 

44 

 

های تولیدکننده در دام هابیوتیکآنتییافته است. مصرف افزایش

غذا به دالیل مختلفی ازجمله پیشگیری، درمان، افزایش رشد و 

ده از مواد (. استفاده گستر1) شودیمافزایش تولید انجام  متعاقباً

ی مقاوم هاهیسوضدمیکروبی در این حیوانات منجر به ایجاد 

که (. ازآنجایی1شده است ) سالمونالهای پاتوژن مانند باکتری

، این مسئله، به باشدیمی مقاوم بسیار مشکل هاهیسودرمان 

(. 1شده است )اساسی ازلحاظ بهداشت عمومی تبدیل مشکل

الطیف است که رشد قسمت سیعبیوتیک وتتراسایکلین یک آنتی

کند. های گرم مثبت و گرم منفی را مهار میاعظمی از باکتری

کسب ژن  قیاز طر نیکلیدر مقاومت به تتراسا یاصل یهاسمیمکان

tet و  یبوزومیانتشار به خارج، محافظت ر یهاشامل: پمپ

مقاومت به  یهاسمیمکان گریاست. از د یمیشدن آنز رفعالیغ

 یریشامل جهش، سد نفوذناپذ هایاز باکتر یدر برخ نیکلیتتراسا

کد  tetBوجود ژن (. بااین9انتقال چندگانه است ) یهاستمیو س

 نیکلیانتشار به خارج است که عالوه بر تتراسا یهاکننده پمپ

 وعیش نیشتریب .کندیم جادیا زیرا ن نیکلینوسایمقاومت به م

انتشار به خارج دارند که  یهاپمپ ها،یرا در گرم منف tetهای ژن

(. 1) شودیکد م tetG, tetD, tetC, tetB, tetAهای توسط ژن

بیوتیک، یی و فقدان اثرات جانبی این آنتیایباکتریآنتی ژگیو

های دامی و انسانی شده است، باعث استفاده زیاد آن در عفونت

ی گوشت هانمونهلذا هدف از این مطالعه، بررسی میزان آلودگی 

بیوتیکی در این و تعیین مقاومت آنتی سالمونالبه باکتری  قرمز

های مقاومت به تتراسایکلین، در بین ها و تعیین حضور ژنجدایه 

 .باشدیمبیوتیک ی مقاوم به این آنتیهاهیسو

 هاروشمواد و 

مقطعی بوده که در سال  -مطالعه حاضر از نوع توصیفی

توزیع و  گوشت قرمز مراکز یهانمونهبر روی  4936

 عدد انجام شد. 092اطراف تهران، به تعداد های صنعتی کشتارگاه

ها گرم از این نمونه 06 ،به آزمایشگاه هابعد از انتقال نمونه

محیط پیش غنی کننده الکتوز براث  لیترمیلی 006برداشت و به 

 4انکوبه شدند. سپس  سلسیوس درجه 93ساعت در  06انتقال و 

راپاپورت غنی کننده  لیترمیلی 3محیط به از این  لیترمیلی

های انتخابی و افتراقی ساعت در محیط 41-06منتقل و بعد از 

ی کانکمک(، M 1078,Himedia, Indiaمانند کروم اگار سالمونال )

تکمیلی  یهاکشت داده شدند و تست(، Himedia, Indiaآگار )

ن هویت با جهت تعیی. (6) ها انجام گرفتبیوشیمیائی بر روی آن

کاتاالز  یهاتست آمیزی گرم، شکل میکروسکوپی،استفاده از رنگ

اوره  ،، تولید اندولH2Sو اکسیداز و تست سیمون سیترات، تولید 

آز، تریپل شوگرآیرون آگار، دکربوکسیالسیون اورنیتین و لیزین 

جداسازی شده  سالمونالیی هانمونهسروتایپینگ  .انجام گرفت

با روش آگلوتیناسیون روی  Hو  Oتی سرم های با استفاده از آن

صورت  (Difco, Detroit)الم طبق دستورالعمل شرکت سازنده 

برای تعیین  دیسک دیفیوژندر این پژوهش از روش (. 9گرفت )

 0244سال  CLSIطابق با استانداردهای مقطر هاله عدم رشد 

ن های مورداستفاده در ایبیوتیکآنتیی هاسکید .(1نجام شد )

 92) میکروگرم(، تتراسایکلین 06) پژوهش: آموکسی سیلین

 06) میکروگرم(، کوتریماکسازول 92) میکروگرم(، مینوسایکلین

 میکروگرم(، و جنتامایسین 92) میکروگرم(، نالیدیکسیک اسید

 HIMEDIAاز شرکت هایمیدیا  میکروگرم( 42)

 (Himedia Laboratories Pvt.Limited-INDIA) از  .دیگرد هیته

 و ATCC 13076 سیدیتیسالمونال انتراستاندارد  یهاهیسو

عنوان سوش های کنترل به ATCC 14028 سالمونال تیفی موریوم

 کیفی استفاده گردید.

با استفاده از  نیکلیمقاوم به تتراسا یهاهیسو MIC نییتع

در  کروگرمیم 332 ریقدرت تأث با دیکلرا درویه نیکلیپودر تتراسا

و به ( Sigma) ( Sigma, United States of America)تریلیلیم

 CLSIطبق سند  Agar Dilution)سازی در آگار )روش رقیق

(M7-A7)  با  یاصل یی(. محلول دارو66انجام گرفت ) 0244سال

مورداستفاده  کیوتیبیاز آنت تریلیلیدر م کروگرمیم 4206غلظت 

در  کیوتیبیمختلف آنت یهاجهت ساخت غلظتشد و ازآن هیته

 MICغلظت  قیتحق نیشده است، در اآگار استفاده طیمح

شد.  هیته تریلیلیدر م کروگرمیم 0-640 زانیبه م نیکلیتتراسا

از  شتریب نیکلیتتراسا یبرا هازولهیا MICاگر  CLSIطبق سند 

مقاوم خواهد بود و اگر  هیباشد، سو تریلیلیدر م کروگرمیم 44

حساس گزارش  هیباشد سو تریلیلیدر م کروگرمیم 6کمتر از 

 دیبا یباکتر ونیسوسپانس حیتلق یی. غلظت نهاشودیم

 CFU/mL 642 درجه 93در انکوباتور  هاتیباشد. سپس پل 

بعد از  و شدهساعت قرار داده 02تا  44مدت  یبرا سلسیوس

رشد  ازکه  کیوتیبیاز آنت یغلظت نیها، کمترانکوبه کردن نمونه

 فیتعر زولهیآن ا یبرا MICعنوان رده است بهک یریجلوگ یباکتر

با استفاده از کیت تجاری مرکز ذخایر  DNA . استخراجگردید

شده توسط کیت انجام شد. از ژنتیکی مطابق دستورالعمل ارائه

مقاوم  هاییهدر سو tet(D)و  tet(A) ،tet(B) ،tet(C)پرایمرهای 

واکنش (. در این پژوهش 3) (4جدول مطابق استفاده شد )
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میکرولیتر  0میکرولیتر شامل  02در حجم  مرازیپل اییرهزنج

PCR Buffer 10X ،4  میکرولیترMgCl2 ،4  میکرولیترdNTPs ،

 میکرولیتر از 06/2میکرولیتر از هرکدام از پرایمرها،  1/2

 Taq DNA polymerase  میکرولیتر  6وDNA  انجام گرفت. الگو

اند از: عبارت PCR یهابرنامه حرارتی جهت انجام واکنش

 96دقیقه،  9به مدت  سلسیوسدرجه  36واسرشت سازی اولیه 

 4  سلسیوسدرجه  36سیکل هرکدام شامل واسرشت سازی 

 30ثانیه، بسط  62به مدت   سلسیوسدرجه  66دقیقه، الحاق 

درجه  30دقیقه و بسط نهایی  4به مدت   سلسیوسدرجه 

 4در ژل آگاروز  PCRدقیقه. محصوالت  6به مدت   سلسیوس

 BIORAD, USAژل داک درصد الکتروفورز گردیده و توسط 

 43نسخه  SPSSافزار با نرم یآمار یهاداده مشاهده شد.

 (SPSS Inc., Chicago, Ill., USA) یهاو با استفاده از آزمون 

 وتحلیل قرار گرفت.مورد تجزیه یفیتوص یآمار

 (3) ن تحقیقآغازگرهای مورداستفاده در ای :6جدول 

 (bp)اندازه باند  (´to 3 ´5توالی پرایمر ) ژن هدف نام پرایمر

tet(A)-f 
tet(A)-r 

tetA 
 

GCT ACA TCC TGC TTG CCT TC 
CAT AGA TCG CCG TGA AGA GG 

042 

tet(B)-f 

tet(B)-r 
tetB TTG GTT AGG GGC AAG TTT TG 

GTA ATG GGC CAA TAA CAC CG 
463 

tet(C)-f 

tet(C)-r 
tetC CTT GAG AGC CTT CAA CCC AG 

ATG GTC GTC ATC TAC CTG CC 
641 

tet(D)-f 

tet(D)-r 
tetD AAA CCA TTA CGG CAT TCT GC 

GAC CGG ATA CAC CAT CCA TC 
313 

 

 و بحث هایافته

ی کشت و هاآزموننمونه با استفاده از  42تعداد 

روتایپینگ عنوان سالمونال شناخته شدند. نتایج سبیوشیمیایی به

و سرووار انتریتیدیس  D یسرمبه گروه  هانمونهنشان داد تمامی 

 سالمونال انتریتیدیسی هاهیسومتعلق بودند. نتایج آنتی بیوگرام 

 نیلیسیآموکس کیوتیبیآنتنشان داد بیشترین مقاومت نسبت به 

 کیوتیبیآنت( و بیشترین حساسیت نسبت به 9/99%)

حداقل غلظت  MIC جینتا( بود. مطابق %6/31جنتامایسین )

درصد با  4/44های مقاوم به تتراسایکلین، سویه 46مهاری از 

MIC=128 μg/mL  در صد  6/99وMIC=256 μg/mL .داشتند 

 شدهشناساییبیشترین ژن نشان داد که  Multiplex-PCR جینتا

که به  بوده است tetAها ژن مقاومت به تتراسایکلین در ایزوله

 tetCو  tetB( ایزوله یافت شدند. ژن %4/64نمونه ) 3ن میزا

شناسایی شدند و ژن  (%4/4معادل ) هرکدام تنها در یک ایزوله

tetD سالمونال .(4-)شکل ها شناسایی نگردیدیک از نمونهدر هیچ 

دام آلوده در کشتارگاه  یاآلودگی الشه با محتویات رودهدر اثر 

که این پاتوژن تا زمان ازآنجایی باشد و منتقل به گوشت تواندیم

صورت در اثر مصرف به تواندیم ماندیمصرف، در گوشت باقی م

و همکاران  Soltan Dallalبه انسان منتقل شود. پز یمنخام و یا 

 %46 را در گوشت قرمز سالمونالشیوع میزان ، 4911در سال 

، 4939در سال و همکاران  Soltan Dallal (.66گزاش نمودند )

بندی شده و بستهبندیهای بستهرا در گوشت سالمونالشیوع 

 سالمونالرا آلوده به ها درصد نمونه 02درمجموع  وسی رنشده بر

، 0223و همکاران در سال   Jalaliمطالعه(. در 1) گزارش کردند

در جدایِ های مواد غذایی خام و پخته در  سالمونالسرووارهای 

رین سرووارهای جداسازی بیشت که بررسی شد،شهر اصفهان 

در مطالعه (. 66)بودند  کومبایبو  انتریتیدیسشده، سرووارهای 

 بود و %06ی گوشت قرمز هانمونهدر  سالمونالمیزان شیوع حاضر 

که با مطالعات  بودند دیسیانتریتسرووار  متعلق به هاتمامی نمونه

متفاوت  سالمونالذکرشده ازنظر میزان فراوانی نوع سرووار 

 یک هایباکتر در بیوتیکیآنتی یهامقاومت افزایش .باشندیم

و  Ranjbarدر مطالعه (. 61شود )یم محسوب جهانی مشکل

 هاییهسو بیوتیکییحساسیت آنت ،4930همکاران در سال 

 %3/62ها به کوتریموکسازول و نمونه %9/02 وبررسی  یسالمونال

 Soltan Dallalعه در مطال(. 69) گزارش شدبه تتراسایکلین مقاوم 

ها به آموکسی سیلین و نمونه %42 ،4932و همکاران در سال 

. (61)ها به تتراسایکلین مقاوم بودند نمونه %06کوتریموکسازول و 

های آموکسی بیوتیکدر مطالعه حاضر نیز میزان مقاومت به آنتی

سیلین، تتراسایکلین، مینوسایکلین، کوتریموکسازول، 

، %46، %06، %9/99جنتامایسین به ترتیب  نالیدیکسیک اسید و

به  مقاومت از علل افزایشبوده است.  %4/4و  0/9%، 4/44%

ازحد از درنتیجه استفاده بیش تواندیها مبیوتیکبسیاری از آنتی

ها در حیوانات به جهت درمان یا افزایش رشد بیوتیکاین آنتی

ذیر است و در اکثر موارد، حالت مقاومت انگیزه پ(. 69) باشد
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طبق  گردد.یکم دارو سبب عدم حساسیت باکتری م یهاغلظت

در  عمدتاً سالمونالدر سرووارهای  tetAشده ژن مطالعات انجام

وابسته  توانندیژنی م یها. سایر کالسشودیپالسمید کد م

و  Tajbakhshدر مطالعه . (1،61پالسمید یا کروموزوم باشند )

ها به نمونه %06شد که  گزارش، 0240همکاران در سال 

به کوتریموکسازول مقاومت داشتند که از این  %41تتراسایکلین و 

دارای ژن  %4و  tetBدارای ژن  tetA ،46%دارای ژن  %01میان، 

tetG مطالعه (. در 61) بودندCarraminana  بر  0226در سال

مقاومت به  جداسازی شده از کشتارگاه طیور، یسالمونالروی 

درصد  0/34و  %1/04سولفامتوکسازول میزان  و نتتراسیکلی

 96، 0226و همکاران در سال  Randall. (61)گزارش شد. 

را بررسی  سروتیپ متفاوت که از دام و انسان جداسازی شده بود

طبق  .(61)ها، به تتراسایکلین مقاوم بودند یهجدا %03 که، نموده

در  تتراسایکلینبه  تهای مقاومشیوع ژنمیزان این مطالعه نتایج 

 tetD ژنفراوانی که طوریبه، بوده پایین مقایسه با سایر مطالعات

تنها در یک ایزوله  tetCو  tetB. شده استکامالً منفی گزارش

است.  داشتهبیشترین شیوع را  tetAمشاهده شد. در این مطالعه 

تواند به علت جهش های مقاومت به تتراسایکلین میشیوع کم ژن

تواند منجر به نتیجه منفی که میبوده اتصال پرایمر  در ناحیه

در  سالمونالبا توجه به نتایج مطالعه حاضر، شیوع  کاذب شود.

ی گوشت قرمز بسیار باال بوده که نظارت دقیق در حین هانمونه

 .باشدیمکشتار و توزیع این ماده غذایی بسیار ضروری 

 

 یهانمونه PCR ،91-11، کنترل مثبت، کنترل منفی، کنترل bp 666رتیب از چپ به راست، نشانگر بر روی ژل آگارز، به ت PCRمحصول  :6شکل 

با طول  tetCواجد ژن  91، نمونه bp 166با طول باند  tetAواجد ژن  91و  91مواد غذایی، چاهک شماره  یهاجداشده از نمونه سالمونال انتریتیدیس

 bp 161باند 
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 تقدیر و تشکر

زحمات زیادی برای  ز جناب آقای دکتر مرادلی کهتشکر ابا 

 .اینجانب کشیدند

 تعارض منافع

شناسی پزشکی ایران بین نویسندگان و مجله میکروب

 تعارض منافعی وجود ندارد. گونهیچه
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