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مطالعه فراوانی ،سروتیپ و الگوی مقاومت آنتیبیوتیکی سالمونالهای جدا
شده از گوسفندان در استان گلستان ،ایران
*سمیه نمرودی1و کاظم

بهینه2

1استادیار و 2دانشجوی کارشناسیارشد گروه محیطزیست ،دانشکده شیالت و محیطزیست،
دانشگاه علوم کشاورزی و منابعطبیعی گرگان،
تاریخ دریافت 93/10/3 :؛ تاریخ پذیرش95/3/22 :
چکیده1

سابقه و هدف :سالمونالها از جنس باکتریهای گرم منفی استوانهای شکل و از خانواده انتروباکتریاسه ،یکی از
شایعترین باکتریهای قابل انتقال از حیوانات به انسان میباشند و بهدلیل تنوع مخازن حیووانی و انتقوال آنهوا از
طریق مدفوع یکی از مهمترین و شایعترین بیماریهای زئونوز را ایجاد میکنند .سرووارهای مختلف سوالمونال
میتوانند موجب بروز گاستروانتریت ،سپتی سمی و مرگ ناگهانی در انسانها و چارپایان شوند .دامهوای اهلوی
چون گوسفند و بز که از مهمترین منابع غوذایی انسوانی مویباشوند ،از مخوازن ایولی سوروتی هوای مختلوف
سالمونالهای زئونوز میباشند .همچنین مقاومت آنتیبیوتیکی در سالمونالها در دهههای اخیور تبودیل بوه یو
مشکل نوظهور شده است .هدف نهایی این مطالعه تعیین فراوانی دفع سالمونال در نمونههای مدفوع گوسوفندان
به ظاهر سالم و سروتی

و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی سالمونالهای جدا شده در گلوههوای روسوتایی اسوتان

گلستان بود.
مواد و روش کار :تعداد  120نمونه مدفوع بهطور مستقیم از ناحیه رکتوم گوسفندان بهظاهر سالم تهیوه شود.
آلودگی نمونههای مدفوع بدست آمده به سالمونال از طریق کشت میکروبوی و واکونز زنجیورهای پلیموراز ،بوا
اسوتفاده از پرایمرهوای ن  ،inv Aموورد بررسوی قورار گرفوت .سوروتی

و الگووی مقاوموت آنتوی بیووتیکی

سالمونالهای شناسایی شده نیز تعیین شد .مطالعات آماری با استفاده از نرمافوزار ( SPSSنسوخه  ،)20یوورت
*نویسنده مسئولsnamroodi2000@yahoo.com :
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گرفت ،با استفاده از تست آماری کای اسکوار معنیدار بودن آماری دادهها مورد بررسی قورار گرفتنود و مقوادیر
 Pبرابر با  0/05یا کمتر معنیدار در نظر گرفته شد.
یافتهها :از  120نمونه مورد بررسی 20 ،و  22نمونه بهترتیب بوه روش کشوت میکروبوی و واکونز زنجیورهای
پلیمراز آلوده حامل سالمونال بود .با وجود باالتر بودن میوزان شناسوایی سوالمونال بوه روش واکونز زنجیورهای
پلیمراز از روش کشت میکروبی ،اختالف مشاهده شده معنیدار نبود ( .)P˃0/05در این مطالعه تموامی نتوای
مثبت با روش میکروبیولو ی ،با روش واکنز زنجیرهای پلیمراز نیز تأیید شدند .سروتی های جدا شوده شوامل
سالمونال اینتریتیدیس ( 65درید) و سالمونال تیفی موریوم ( 35درید) بود .میزان آلوودگی بوه سوالمونال در 2
جنس نر و ماده مشابه بود ( .)P˃0/05باالترین میزان دفع سالمونال در مدفوع گوسفندان مورد مطالعه ،در فصول
پائیز مشاهده شد ( .)P˂0/05بیشترین میزان مقاومت در برابر سیپروفلوکسازین ( 75دریود) ،تتراسوایکلین (60
درید) و استرپتومایسین ( 60درید) بود .همچنین نتای مطالعه اخیر بیانگر این مطلب است کوه فورازولیودون
آنتی بیوتی

مناسبی میباشد زیرا کارایی باالیی بر ضد جدایههای سالمونال نشان داد.

نتیجهگیری :نتای مطالعه اخیر بیان گر نقز بالقوه گوسفندان به عنوان حاملین بوالقوه سوالمونال مویباشود و در
نتیجه انجام مراقبتهای الزم در پرورش و مصرف محصوالت تهیه شده از ایون حیوانوات در منواطق روسوتایی
توییه میشود .به طور کلی ،نتای به دست آمده بر نیاز به ی

سیستم نظارت و پایز بور مقاوموتهوای آنتوی

بیوتیکی نو ظهور در باکتریهای بیماریزا در نشخوارکنندگان و سایر حیوانات تأکید میکند.
واژههای کلیدی :گوسفند ،سالمونال ،استان گلستان
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مقدمه
سالمونال ،گرم منفی و از خانواده انتروباکتریاسه ،یکی از شوایعتورین بواکتریهوای قابول انتقوال از
حیوانات و محصوالت غذایی بدست آمده از آنها ،به انسان میباشد که بهدلیل تنوع مخازن حیووانی و
انتقال آن از طریق مدفوع یکی از مهمترین و شایعترین بیماریهای زئونوز را ایجاد میکند .با توجه بوه
مقام دوم بیماری سالمونلوز بین بیماریهای که از طریق غذای آلوده به انسان و سایر حیوانوات منتقول
میشود ،این بیماری یکی از بزرگترین چالزهای بهداشت عمومی در سراسر دنیا میباشد (.)27
دامهای اهلی چون گوسوفند کوه از مهمتورین منوابع غوذایی انسوانی مویباشوند ،از مخوازن ایولی
سروتی های مختلف سالمونالهای زئونوز بوده و نقز بوالقوه و خطرنوا ایون حیوانوات ،بوه عنووان
حاملین فاقد عالئم بالینی ،در بسیاری از گزارشات بروز بیماری سالمونلوز غوذایی در انسوانهوا اابوت
شده است ( .)3از طرفی بروز سالمونلوز بالینی و تحت بالینی در دامهای پرورشی چوون گوسوفند ،بوه
علت کاهز بازده تولید و همچنین هزینههای باالی درموان ،عامول بوروز خسوارات اقتصوادی فوراوان
میباشد ( .)2پرورش گوسفند و بز یکی از منوابع ایولی درآمودزا در نوواحی روسوتایی شومال ایوران
میباشد و جمعیت باالیی از گلههای این حیوانات در مناطق روستایی شمال ایران ،بدون رعایت دقیوق
موازین بهداشتی و در تماس انسانها ،وجود دارند .این جمعیت از بیماریهای مختلفی چون بروسلوز،
طاعون نشخوارکنندگان کوچ  ،آبله گوسفندی و اکتیمای واگیردار رن میبرند ( 11 ،4و .)14
عالئم بالینی متفاوتی چون اسهال ،سپتی سمی و سوقط بور ااور آلوودگی بوه سورووارهای مختلوف
سالمونالها در نشخوارکنندگان کوچ

گزارش شده است ( .)5با وجود اینکوه محصووالت حایول از

پرورش گوسفند بخز مهمی از منابع غذایی انسانی را در ایران تشکیل مویدهنود ،مطالعوات یوورت
گرفته بر سالمونال در ایران بیشتر بر آلوودگی پرنودگان و الشوه دامهوا متمرکوز بووده اسوت و تواکنون
هیچگونه مطالعهای بر میزان آلودگی نشخوارکنندگان کوچ  ،چون گوسفند ،که در تمواس نزدیو

بوا

انسانها در مناطق روستایی زیست میکنند ،در شمال ایران یورت نگرفته است (.)10
استفاده بیرویه از آنتی بیوتی ها سبب ایجاد باکتریهای مقاوم به آنتیبیوتی ها شده که این امر به
عنوان مشکل بهداشتی  -جهانی بزرگی در کنترل و درموان بیمواریهوای باکتریوایی چوون سوالمونلوز
میباشد ( .)3از طرف دیگور وجوود سوویههوای سوالمونالی مقواوم در دامهوای اهلوی ،محویطهوای
کشتارگاهی ،دامداریها و غیره سبب انتقال سویههای مقاوم به انسان و حیوانات خواهد شود کوه ایون
موارد سبب بروز خسارت و هزینههای بسیار زیادی در جوامع میگردد (.)2
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راه های مختلفی جهوت شناسوایی سوالمونال وجوود دارد و در ایون بوین روش کشوت میکروبوی و
روشهای مولکولی از دقیقترین و اختصاییترین روشها معرفی شدهانود ( .)31بوا توجوه بوه اینکوه
کنترل سالمونال در میزبانان مختلف تنها در یورت شناخت اپیدمیولو ی بیمواری در مخوازن مختلوف
میسر خواهد بود و از طرف دیگر با توجه به استفاده باال از انواع آنتی بیوتی ها در درمان بیماریهوای
نشخوارکنندگان ،در این مطالعه به بررسی آلودگی جمعیت گوسفندان بظاهر سالم به باکتری سوالمونال،
تعیین سروتی

و الگوی مقاومت آنتیبیوتیکی جدایهها پرداخته شد.

روش كار
نمونهگیری :با توجه به عدم وجود اطالعات کافی از میزان شویوع بیمواری در جمعیوت گوسوفندان در
شمال ایران ،در این مطالعه ( )1393-94ضمن ابت اطالعواتی چوون زموان و مکوان نمونوه بورداری و
همچنین جنسیت ،از گلوههوای پورورش گوسوفند در  5روسوتا واقوع در اطوراف شوهرهای علوی آبواد
(باالدست ،)25 :کردکوی (النگ ،)24 :بندرگز (حسینآباد ،)23 :فاضول آبواد(  )23و گرگوان (نودیجوه:
 ،)25با شرایط آب وهوایی مشابه 120 ،نمونه مدفوع بصورت مستقیم از رکتوم تهیه گردید.
کشت میکروبی :کشت و ردیابی سالمونالها در نمونه مدفوع در  3مرحله به شرح زیر انجام گرفت:
 -1غنیسازی با استفاده از محیط سلنیت  Fو راپوپورت
 -2جداسازی با استفاده از محیطهای آگار انتخابی شامل م کانگی ،زایلوز لیزین دزوکسیکوالت
آگار ،سالمونال-شیگال آگار و کروم آگار سالمونال
 -3تعیین هویت با استفاده از آزمونهای شیمیایی محیط  3قندی آهندار ،محویط لیوزین دکربوکسویالز
آهن دار ،محیط اوره آگار ،محویط تعیوین سوولفیدهیدرو ن -انودول و حرکوت ،محویط متیول رد-
و پرویکوئر.
تعیین سروتیپ سالمونالهای جدا شده :جهت تعیین گروه بعد از تهیه کشت تازه سوالمونالهای جودا
شده در محیط کشت سه قندی آهندار ،شیرابه غلیظ از سالمونالهای رشد کورده بوا سورم فیزیولوو ی
( 0/85درید) تهیه ،روی ی

الم چند قطره از آنتیسرمهای پلویواالن پیکوری 1و سوسپانسویون تهیوه

شده قرار داده شد و واکنز آگلوتیناسیون در برابر چراغ و در زمینه سیاه قرائت شد .زمانی که واکونز
آگلوتیناسیون در کمتر از  2دقیقه مشاهده میشد ،واکنز مثبت تلقی میگردید و در این حالت آزمایز
1. Somatic= O
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با آنتی سرمهای مربوط به هر کدام از سرگروههای موجود در آنتی سرم پلی واالن تکرار میگردیود توا
گروه سرمی مشخص گردد .در مرحله بعدی از آنتیسرمهای پلیواالن تا کی 1بورای تعیوین سوروتی
داخل گروه استفاده شد (.)29
تعیین الگوی مقاومت آنتیبیوتیکی :ابتدا سالمونالهای جدا شده در محویط آگوار میوذی کشوت و در
محیط آبگوشت مولر هینتون در گرمخانه  37درجه سانتیگراد توا زموانی کوه کودورت محویط کشوت
باکتری با کدورت استاندارد م

فارلند یکسان گردیود ،کشوت داده شود .سوسپانسویون تهیوه شوده بوا

استفاده از سوآب استریل بر سطح محیط کشت مولر هینتون آگار کشت داده شود .سوپس دیسو هوای
استریل (شرکت پارس دلتا) آنتیبیوتی های :آمپی سیلین ،نئومایسوین ،لینکواسوپکتین ،استرپتومایسوین،
فورازولیدون ،تتراسایکلین و سیپروفلوکسازین با پنس استریل در سطح محیط قورار گرفتوه و پلیوتهوا
بهمدت  18-24ساعت در دمای  37درجه سانتیگراد قرار داده شدند .پس از گذشت دوره انکوباسیون،
حساسیت ،مقاومت نسبی و مقاومت کامل باکتری با توجه به قطر منطقه ممانعت از رشد و اندازهگیری
آن به وسیله خطکز و مقایسه با جدول استاندارد مشخص گردید (.)23
واکنش زنجیرهای پلیمراز :2جهت انجام آزمایز مولکولی واکنز زنجیرهای پلیمراز ابتدا نمونه بر
محیط سلنیت  Fکشت داده شده و پس از تهیه سوسپانسیون آب مقطر  -باکتری ،سوسپانسیون بمدت
 15-20دقیقه در دمای  95درجه سانتیگراد جوشانده شده و پس از سانتریفیو به مدت  5دقیقه در دور
 ،12000محلول رویی جهت انجام واکنز زنجیرهای پلیمراز مورد استفاده قرار گرفت.
در این مطالعه از پرایمرهای اختصایی ن  inv Aکه موجب تکثیر قطعه  429جفت نوکلئوتیدی
میشود:
’F: 5’- GTGAAATTATCGCCACGTTCGGGCAA-3
’R: 5’-TCATCGCACCGTCAAAGGAACC-3

استفاده گردید ( .)24واکنز واکنز زنجیرهای پلیمراز در دستگاه ترموسایکلر با شرایط دمایی  3دقیقه
واسرشت شدن 3ابتدایی در دمای  95درجه سانتیگراد و در ادامه  35چرخه شامل واسرشت شدن در
دمای  95درجه سانتیگراد بهمدت  1دقیقه ،اتصال در دمای  55درجه سانتیگراد بهمدت  30اانیه،
طویل شدن در دمای  72درجه سانتیگراد بهمدت  45اانیه و در نهایت طویل شدن نهایی در دمای 72
1. Flagellar = H
2. Polymerase chain reaction
3. Denaturation
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درجه سانتیگراد به مدت  45اانیه انجام شد .از باکتری سالمونال تیفی موریوم  ATCC14028و آب
مقطر بهترتیب به عنوان کنترل مثبت و منفی استفاده گردید .محصوالت واکنز زنجیرهای پلیمراز بعد
از رنگآمیزی با اتیدیوم بروماید به ل آگارز  1/2درید منتقل و پس از الکتروفورز با استفاده از
دستگاه ل داکت تصویربرداری گردیدند.
مطالعات آماري
نمونهگیری بصورت تصادفی -مقطعی یورت گرفته و بهمنظور مقایسه نتای حایله ،نسخه بیستم
نرم افزار  SPSSو آزمون آماری مربع کای (با معنی دار در نظر گرفتن  )P˂0.05استفاده گردید.
نتايج
در مجموع از میان  120نمونه مدفوع ،با روش کشت  20نمونه (16/6درید) و با روش واکنز
زنجیرهای پلیمراز 22 ،نمونه مدفوع ( 18/3درید) آلوده به سالمونال تشخیص داده شد .با وجود باالتر
بودن میزان شناسایی سالمونال به روش واکنز زنجیرهای پلیمراز از روش کشت میکروبی ،اختالف
مشاهده شده معنیدار نبود ( .)P˃0/05از  20سالمونالی جدا شده از نمونههای مدفوع مورد بررسی در
این تحقیق به روش کشت میکروبی 13 ،سالمونال اینتریتیدیس ( 65درید) و  7سالمونال تیفی موریوم
( 35درید) شناسایی شد .در این مطالعه تمامی نتای مثبت با روش میکروبیولو ی ،با روش مولکولی
نیز تأیید شدند .در تصویر  1نمای الکتروفورز مربوط به ارزیابی  1مورد نمونه مدفوع آلوده به
سالمونال نشان داده شده است .تفاوتی در میزان آلودگی به سالمونال در  2جنس نر و ماده مشاهده نشد
( .)P˃0/05باالترین میزان دفع سالمونال در مدفوع گوسفندان مورد مطالعه ،در فصل پائیز ( 24درید)
مشاهده شد (( )P˂0/05جدول.)1
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شکل  :1نتیجه محصول واکنش زنجیره ای پلیمراز = الف :مارکر 100جفت نوکلئوتیدی،
ب :کنترل منفی ،پ :نمونه سالمونال مثبت ،ج  :کنترل مثبت.
Figure 1. Results of PCR = A: 100 bp marker, B: Negative control, P: Positive salmonella sample,
J: Positive control.

از مجموع  20جدایه سالمونال 75 ،درید نسبت به آنتی بیوتی

سیپروفلوکسازین و 60درید

جدایهها نسبت به آنتی بیوتی های استرپتومایسین و تتراسایکلین مقاوم بوده و باالترین حساسیت
جدایهها نسبت به فورازولیدون مشاهده گردید ( ،P˂0/05جدول  .)2الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در
سروتی های مختلف باکتریایی متفاوت بود.
جدول  -1فراوانی میزان آلودگی به سالمونال بر اساس جنس و فصل نمونهگیری با استفاده از روش کشت میکروبی
Table 1. Frequency of salmonella contamination according to gender and season by microbial culture

متیییر

تعداد نمونه

تعداد و درید نمونههای مثبت

()Variable

()Number of samples

()Number and percent of positive samples

نر (30 :)Male

)16%( 5

ماده (90 :)Female

)16%( 15

بهار (24 :)Spring

)16%( 4

تابستان (37 :)Summer

)10%( 4

پائیز (33 :)Autumn

)24%( 8

زمستان (26 :)Winter

)15%( 5

جنسیت ()Sexuality

فصل ()Season
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جدول  -2الگوی مقاومت سالمونالهای جدا شده بر اساس تست آنتی بیوگرام
Table 2. Antibiotic resistance pattern of detected salmonella according to antibiogram test
آنتیبیوتی ()Antibiotic
3
2
1
فورازولیدون

()Furazolidone

)0%( 0

)5%( 1

)95%( 19

استرپتومایسین

()Streptomycin

)60%( 12

)15%( 3

)25%( 5

نئومایسین

()Neomycin

)25%( 5

)40%( 8

)35%( 7

آمپیسیلین

()Ampicillin

)30%( 6

)30%( 6

)40%( 8

تتراسایکلین

()Tetracycline

)60%(12

)15%( 3

)25%( 5

لینکواسپکتین

()Linco-Specti

)5%( 1

)25%( 5

)70%( 14

()Ciprofloxacin

)75%(15

)20%( 4

)5%( 1

سیپروفلوکسازین

 -1تعداد و درید سالمونالهای مقاوم -2 ،تعداد و درید سالمونالهای نیمه حساس -3 ،تعداد و درید سالمونالهای حساس
1-Number and percent of resistant Salmonella spp, 2-Number and percent of semi sensitive,
3- Number and percent of sensitive Salmonella spp

بحث
نتای این تحقیوق بیوانگر آلوودگی  18/3دریودی جمعیوت گوسوفندان روسوتایی بوه  2سوروتی
سالمونال اینتریتیدیس ( 65درید) و سالمونال تیفیموریوم ( 35درید) بود .از آنجاییکوه محول ایولی
استقرار سالمونال در بدن حیوانات ،روده میباشد ،یکی از مناسبترین نمونوههوای بیولوو یکی جهوت
بررسی آلودگی حیوانات به سالمونال نمونه مدفوع میباشد .گفته میشود دورههوای دفوع سوالمونال در
حیوانات متناوب بوده و جهوت تخموین بورآورد دقیوق آلوودگی بوه سوالمونال نیواز بوه حوداقل  3بوار
نمونهبرداری از مدفوع میباشد ،لذا با توجه به اینکه در این مطالعه تنها امکان یکبوار نمونوهبورداری از
نمونه مدفوع وجود داشت ،احتمال باالتر بودن میزان آلودگی بوه سوالمونال در جمعیوت موورد مطالعوه
وجود دارد ( .)18میزان آلودگی به سالمونال در  2جنس نر و ماده در این مطالعوه یکسوان بوود کوه بوا
توجه به شرایط نگهداری گوسفندان در گلهها و عدم تفاوت نوع تیذیه و فعالیت گوسفندان نر و ماده،
چنین نتیجهای قابل انتظار بود.
شیوع فصلی آلودگی به سالمونال در گونههای مختلف حیوانات ،بر اساس الگوی رفتاری ،متفواوت
گزارش شده است .اما با توجه به شرایط مناسب رشد باکتری ،دما و رطوبت ،باالتر بودن میزان آلودگی
گوسفندان به سالمونال در فصل پائیز نسبت به سایر فصلها ،منطقی بهنظر میرسد ( .)19،30جداسازی
سرووارهای مختلف سالمونال از گوسفندان فاقد عالئم بالینی همانند مواردی که در ایون مطالعوه دیوده
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شد ،بیانگر آلودگی باالی محیط به سالمونالها و همچنوین نقوز بسویار مهوم گوسوفندان روسوتایی در
انتشار سالمونال در مناطق روستایی میباشد .همانطور که در بخوز نتوای دیوده شود میوزان شناسوایی
سالمونال در نمونههای مدفوع با روش کشت نسبت به روش واکنز زنجیره ای پلیمراز به مقدار کموی
پائینتر بود.
نتای مطالعات مختلف در راستای مقایسه این دو روش متفاوت بوده است .به عنوان مثال رستگار
و همکاران ( )2009اختصاییت و حساسیت دو روش نامبرده را مشابه با مطالعه اخیر تا حدودی
مشابه ذکر کردهاند ( .)26از طرف دیگر برخی از محققین چون فدر و همکاران ( )2001ضمن گزارش
توانایی بترتیب  44درید و  80دریدی روشهای کشت و واکنز زنجیرهای پلیمراز در شناسایی
سالمونال در نمونه آب ،اختصاییت و حساسیت باالتری را برای واکنز زنجیرهای پلیمراز عنوان
کردهاند( .)15با توجه به اینکه ممکن در یورت حضور تعداد کم باکتری سالمونال در نمونه مدفوع
احتمال رشد آن در محیط کشت باکتریایی کاهز یابد و از طرفی با توجه به حساسیت باالی
روشهای مولکو لی در شناسایی عوامل بیماریزا حتی با تعداد کم ،می توان علت احتمالی باالتر بودن
سالمونالهای شناسایی شده در نمونه مدفوع به روش  PCRرا نسبت به روش کشت میکروبی در این
تحقیق توضیح داد (.)18
ن  inv Aدر  99درید سروتی های مختلف سالمونال حضور دارد و نه تنها برای سالمونالها
اختصایی میباشد ،بلکه حضور آن در سالمونال بیانگر توان بالقوه بیماریزا بودن باکتری میباشد .لذا با
وجود عدم مشاهده عالئم بالینی سالمونلوز در جمعیت آلوده در این تحقیق ،احتمال بروز بیماری
سالمونلوز در این حیوانات وجود دارد (.)22
با وجود اهمیت بسیار باالی جمعیت نشوخوارکنندگان کوچو

در گسوترش سوالمونال در نوواحی

روستایی و انتقال آن از طریق آلودگی محیط و مواد غذایی به انسان ،مطالعات یورت گرفته بور میوزان
آلودگی نمونه مدفوع جمعیت گوسفندان روستایی به سالمونال محدود به مطالعه اسماعیلی و همکواران
( )2012در نواحی روستایی بوشهر میباشد ( .)12در این مطالعه میزان آلوودگی گوسوفندان و بوزهوای
سالم به سالمونال  0/5درید گزارش شده است .همچمین در مطالعه یورت گرفته بر آلودگی مودفوع
الشههای تازه گوسفندان و بزها در آذربایجان غربی ،آلودگی به سالمونال در  8درید گوسوفندان و 16
درید بزها گزارش شده است ( .)33گزارشاتی از میزان آلودگی جمعیت گوسفندان در سایر نقاط دنیوا
وجود دارد .در مطالعه مشابه یورت گرفته بر الشه  204گوسوفند در هنود ،آلوودگی بوه سوالمونال در
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 17/6درید نمونههای عقدههای لنفاوی و مثانوه بدسوت آموده ،گوزارش شوده اسوت ( .)7در مطالعوه
یورت گرفته بر میزان آلودگی جمعیت نشخوارکنندگان به سوالمونال در عربسوتان سوعودی ،آلوودگی
 18/8دریدی و  13/5دریدی بترتیب در جمعیت گوسفند و بز مورد مطالعه بودون مشوخص کوردن
سروتی

جدایهها ،گزارش شده است (.)6

باید دانست تفاوتهای موجود بین نتای بررسی حاضر با سایر مطالعات ،ضمن اینکه میتواند بوه
واسطه اختالفات مدیریتی و اقلیمی حایل شده باشد ،به روش مطالعوات فوو نیوز وابسوته مویباشود
( .)19سروتی های جدا شده از جمعیت گوسفندان روستایی در این تحقیق ،سوالمونال اینتریتیودیس و
سالمونال تیفی موریوم ،به عنوان مهمترین و شایعترین سروتی های مسبب سالمونلوز انسانی و حیوانی
در دنیا معرفی شدهاند ( .)20مطالعات مولکولی بیانگر انتقال سوروتی هوای مختلوف سوالمونال چوون
سالمونال براندنبرگ و سالمونال تیفی موریوم از چارپایان به انسانها بوده است ( 8و.)16
با وجود اینکه متاسفانه هیچگونه مطالعهای بر میزان آلودگی جمعیوت انسوانی در شومال ایوران بوه
سالمونال وجود ندارد ،با توجه به عدم رعایت مووازین بهداشوتی در نوواحی روسوتایی شومال ایوران و
شرایط مساعد شمال ایران جهت رشد باکتری سالمونال ،میتووان انتقوال سوالمونالها توسوط جمعیوت
گوسفندان به روستاییان و شیوع باالی سوالمونلوز تحوت بوالینی را در نوواحی روسوتایی شومال ایوران
پیزبینی کرد .مطالعات یورت گرفته در جمعیت طیور گوشوتی پرورشوی و محلوی در شومال ایوران
بیانگر آلودگی این جمعیت به سروتی های مختلف سالمونال بوده است و سروتی های جودا شوده از
جمعیت گوسفندان روستایی در این مطالعه از جمله شایعترین سروتی های جدا شده از طیور مطالعوه
شده در این تحقیقات بوده است ( 10و .)25
با توجه به تعداد باالی پرندگان و جابجایی راحت آنها در محیط ،پرندگان به عنووان حیوانواتی کوه
نقز ایلی را در انتشار سالمونال در محیط و انتقال آن به سایر گونههای حیوانی ایفا میکننود معرفوی
شدهاند ( .)32ممکن است منبع ایلی آلودگی گوسفندان مورد مطالعه در این تحقیوق پرنودگان باشوند.
البته جهت اابات این فرضیه نیاز به بررسی مولکولی جدایهها و مقایسه نتی
متأسفانه در اکثر مطالعات مشابه یورت گرفته در ایران و دنیوا سوروتی
مدفوع و یا الشه نشخوارکنندگان کوچ

آنها با یکدیگر میباشود.

سوالمونالهای جودا شوده از

چون گوسفند و بز تعیین نگردیوده اسوت .در مطالعوه مشوابه

یورت گرفته بر میزان آلودگی گوسفندان به سالمونال در استرالیا ضومن گوزارش شویوع  46دریودی
آلودگی نمونه مدفوع این حیوانات به سالمونال ،سروتی
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سالمونال چستر ( 11درید) و سالمونال تیفی موریوم (13درید) تشخیص داده شد ( .)9آلودگی 2/37
دریدی جمعیت گوسفندها در استانهای مختلف کشور عرا به  4سروتی

سالمونال تیفوی موریووم،

سالمونالهاتو ،سالمونالهاردر و سالمونال اینتریتیدیس ضمن تعلق بواالترین شویوع 70/83 ،دریود ،بوه
سالمونال تیفی موریوم گزارش شده است ( .)21بطورکلی سروتی های شایع سالمونال در میزبوانهوای
حیوانی ،در نقاط مختلف دنیا بر اساس فرهنوگ غوذایی ،شورایط آب و هووایی و میوزان و نووع آنتوی
بیوتی های رای متفاوت میباشد (.)32
مقاومت آنتی بیوتیکی باکتریها یکی از دالیل عدم پاسخ مناسب به درموان بوا آنتوی بیوتیو هوا و
یرف هزینههای درمانی باال در طب پزشکی و همچنین دامپزشکی میباشد .در ایون مطالعوه مقاوموت
باالی جدایههای سالمونال نسوبت بوه سیپروفلوکسوازین ( 75دریود) ،استرپتومایسوین ( 60دریود) و
تتراسایکلین ( 60درید) مشاهده گردید.
حساسیت باالی سالمونالهای جدا شده در این مطالعه به آنتویبیوتیو هوای فورازولیودون بیوانگر
کاربرد مناسب این داروها جهت درمان عفونتهای ناشی از سالمونالهای جودا شوده از گوسوفندان در
این تحقیق میباشد .البته با توجه به متفاوت بودن الگوی مقاومتی جدایهها ،همچنان انجام آنتی بیوگرام
قبل از آنتیبیوتی

تراپی در ارجحیت میباشود .اطالعوات مربووط بوه الگووی مقواومتی سوالمونال در

میزبانان مختلف در شمال ایران ،محدود به الگوی مقاومت آنتی بیووتیکی سوالمونالهای جودا شوده از
پرندگان گوشتی -پرورش و محلی میباشد.
مطالعه ارم و همکارن ( )2013بر طیور گوشتی اطراف قائم شوهر نشوان دهنوده بیشوترین مقاوموت
دارویی جدایهها در برابر نالیدیکسی

اسید ،فورازولیدون ،استرپتومایسین ،تتراسایکلین و لینکواسپکتین

بوده است ( .)13در مطالعه رحمانی و همکاران ( )2013باالترین مقاوت آنتوی بیووتیکی سوالمونالهای
جدا شده نسبت به نالیدیکسی

اسید و سیپروفلوکسازین گزارش شده است ( .)25همچنین در مطالعوه

یورت گرفته بر پرندگان محلی در استان شمالی ایران باالترین مقاومت سالمونالهای جدا شده نسبت
به آمپی سیلین و لینکواسپکتین مشاهده شده است ( .)10سالمونالهای جدا شده از جمعیت گوسوفندان
در هند و عرا بترتیب مقاومت باالیی نسبت به نیتروفورازون و آمپی سیلین نشان دادهاند ( 1و.)7
الگوی مقاومت آنتی ببوتیکی باکتریها در هر منطقه به زمان بررسی و نوع ،میزان و زموان مصورف
داروهای ضدباکتریایی متوداول ،بسوتگی دارد ( .)32الزم بوه ذکور اسوت کوه آنتوی بیوتیو هوایی کوه
سالمونالهای جدا شده از میزبانان حیوانی در شمال ایران نسبت به آن مقاومت نشان دادهاند ،از جملوه
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داروهایی میباشند که متأسفانه به وفور در ینعت پرورش دام و طیور استفاده میشوند و بنظر میرسد
عامل بروز مقاومت آنتی بیوتیکی در سالمونالهای شناسایی شده ،میتواند ناشوی از مصورف بویرویوه
آنتی بیوتی ها باشد .از طرف دیگر آنتی بیوتی هایی چون سیپروفلوکسازین از جمله داروهای موار و
مهم در درمان انواع بیماریهای انسانی میباشند ،با توجه به این نکته و اابت شدن انتقال بواکتریهوای
مقاوم به آنتی بیوتی

از طریق محصوالت غذایی تهیه شوده از دامهوای اهلوی ،وجوود مقاوموت آنتوی

بیوتیکی در سالمونالهای جدا شده از گوسفندان که از منابع ایلی غذایی میباشند ،خطر احتمال بوروز
عدم موفقیت درمان بیماریهای دامی و انسانی را نشان می دهد ( .)28با توجه به افزایز رو بوه رشود
باکتریهای مقاوم به آنتی بیوتی

و همچنین حساس بودن انسانها در نوزادی و سنین باال بوه عفونوت

به سالمونالها ،انجام مطالعات اپیدمیولو ی

وسیع بر میزان آلودگی جوامع انسانی به سوالمونال بسویار

ضروری به نظر میرسد (.)19
پرورش و مصرف گوشت گوسفند و بز در شمال ایران کوه دارای دشوتهوا و کوهپایوههوای سوبز
است ،باال بوده و در بسیاری موارد ذبح این حیوانات در خانههای روسوتایی بصوورت سونتی یوورت
میگیرد .آلودگی  18/3دریدی جمعیت مورد مطالعه در این تحقیوق در کنوار ایون واقعیوت کوه اکثور
روستائیان از نقز این حیوانات در انتشار سالمونال مطلع نمیباشند ،بیانگر اهمیوت کنتورل سوالمونال و
نقز خطیر جمعیت نشخوارکنندگان کوچ

در انتشار سوالمونال در محویط و انتقوال آن بوه انسوانهوا

میباشد .شواهدی از مهار انتقال سالمونال از حیوانات به انسانها از طریق شستن دستها بعد از تماس
با حیوانات و محیط آلوده وجود دارد ،لذا آموزش روستائیان در رابطه با رعایت هرچوه بیشوتر مووازین
بهداشتی نقز مهمی در کنترل سالمونال در روستائیان ایفا خواهد کرد (.)17
نتیجهگیري كلی
بهطورکلی نتای این تحقیق بیانگر آلودگی باالی جمعیتهای گوسفندان در مناطق روستایی اسوتان
گلستان به سوالمونال مویباشود .قورار دادن اطالعوات حایول از ایون مطالعوات در اختیوار داموداران،
دامپزشکان ،کارکنان کشتارگاهها و افراد مرتبط با تولید محصووالت داموی مسولما نقوز پررنگوی را در
جلوگیری از انتقال این پاتو ن به انسانها و انتشار آن وهمچنین ایجاد سویههای مقاوم خواهد داشوت.
امید آن است با انجام بررسیهای دیگر و ارایه نتوای و راهکارهوای مناسوب ،شواهد کواهز آلوودگی
جمعیتهای دامی به سالمونال و بروز مقاومتهای آنتی بیوتیکی در سالمونالها در آینده نزدی
32
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نویسووندگان مقالووه کمووال تشووکر را از جنوواب آقووای مهنوودس رضووا مازنوودرانی کووه بووا راهنمووایی
.شایانی در نمونه گیری داشتند ابراز می دارتد
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Abstract
Back ground and objectives: Salmonella spp., genus of gram-negative rodshaped bacteria of the family enterobacteriaceae, are one of the most common
bacteria can be transmitted from animals to humans and because of their wide
range of reservoirs and transmission by feces origin, is one of the most important
and commonest zoonotic disease. Salmonella spp. are able to cause severe
gastroenteritis, sepsis and occasionally death in humans and livestock. Farm
animals such as sheep and goats which are one of the important food sources for
humans, can be potential reservoirs of zoonotic Salmonella spp. Although,
antibiotic resistance in Salmonella spp. is an emerging problem during the last
decades. The ultimate objective of this study was to determine shedding frequency
of Salmonella spp in fecal samples of healthy sheep, serotype and antimicrobial
resistance pattern of isolated Salmonella spp in rural flocks of Golestan Province.
11

Materials and methods: A total of 120 fecal samples were directly obtained from
rectum of apparently healthy sheep. Salmonella contamination of sampled fecal
was surveyed by microbial culture and polymerase chain reaction (PCR) assay
using primers of the Salmonella inv A gene. Serotype and antibiotic resistant
pattern of detected salmonella were determined too. The statistical analysis was
performed using SPSS, version 20, values were tested for statistical significance
using chi-square test and P value of 0.05 or less was considered significant.
Results: Out of the total 120 examined animals, 20 (16.6%) and 22 (18.3%) were
Salmonella spp. carriers by microbial culture and PCR, respectively. In spite of
higher detection rate of salmonella with PCR than microbial culture, the difference
wasn’t significant (P˃0.05). In this study, all positive microbial culture results were
confirmed with PCR. Serotype of isolates included: 13 (65%) S. enteritidis and 7
*

Corresponding author: snamroodi2000@yahoo.com

36

1395 )1(  شماره،)4( نشريه پژوهش در نشخواركنندگان

(35%) S. typhimurium. Salmonella contamination rate was similar in male and
female sheep. Highest Salmonella shedding was observed in autumn. The highest
rate of resistance was against Ciprofloxacin (75%), Tetracycline (60%) and
Streptomycin (60%). Also results of the current study indicated that Furazolidone
is a good antibiotics showing high activity against isolated Salmonella spp.
Conclusion: The results of this study confirm the role of sheep as potential
Salmonella carriers so it is suggested that caution should be exercised in sheep
growth and consumption of foods which are obtained from sheep in rural areas.
Overall, the obtained results emphasize the need for a surveillance and monitoring
system to emerge drug resistance in pathogenic bacteria in ruminant and other
animals.
Keywords: Sheep, Salmonella, Golestan Province
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