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چكيد ه
 هدف از این پژوهش بررسي شيوع و گســتردگي الگوهاي مقاومت و بویژه مقاومت چندگانة ایزوله هاي سالمونالیي 
جداشــده از گله هاي گوشتي شهرســتان آمل در برابر آنتي بيوتيک هاي رایج در صنعت طيور ایران است. مقاومت 
آنتي بيوتيكي 62 جدایه ســالمونال که از گله هاي مرغ گوشــتي شهرستان آمل جدا شــده بودند )41 جدایه از این 
سالمونالها متعلق به سروتيپ انتریتيدیس بودند( نسبت به 7 آنتي بيوتيک تتراسایكلين، فلومكوئين، لينكواسپكتين، 
فلورفنيكل، نئومایسين، دانوفلوکساسين و انروفلوکساسين سنجيده شدند. در مجموع 17 الگوي مقاومت پيدا شد که 
از این 17 الگو، 16 الگو در 41 جدایة ســروتيپ انتریتيدیس نيز یافت شدند. پنج جدایه نسبت به هر 7 آنتي بيوتيک 
مقاوم بودند و هيچ جدایه اي که نســبت به همه آنتي بيوتيک ها حساس باشد یافت نشد. بيشترین ميزان مقاومت 
مربوط به آنتي بيوتيک فلومكوئين)83/87 درصد( و کمترین ميزان مقاومت از آن دانوفلوکساســين )30/64درصد( 
بود. الگوي مقاومت نسبت به تتراسایكلين + فلومكوئين + لينكواسپكتين+ فلورفنيكل + انروفلوکساسين بيشترین 
الگوي یافت شده بود. الگوي مقاومت چندگانه در بين جدایه هاي سالمونال 96/77 درصد بود و 100 درصد سالمونالها 
حداقل در برابر یک آنتي بيوتيک یا بيشــتر از یک آنتي بيوتيک مقاوم بودند. افزایش سویه هاي سالمونال با مقاومت 
باال و نيز مقاومت چندگانة بسيار باال حاصل مصرف بي رویه و بدون برنامه آنتي بيوتيک ها در دامپزشكي بویژه صنعت 
طيور کشور است که عالوه بر صنعت مرغداري، از جنبه بهداشت عمومي و انتقال سویه هاي مقاوم به انسان از طریق 
زنجيره غذایي اهميت فوق العاده اي مي یابد. با بررســي و ارزیابي مداوم این مقاومت ها به خصوص در سطح ملي و 
منطقه اي و متعاقبًا با اســتفاده از تدابير خاص براي ميزان و نوع مصرف آنتي بيوتيک ها در سطح گله ها مي توان از 

شيوع و انتشار مقاومت تا حد زیادي جلوگيري کرد. 
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مقد مه
ســالمونال، از دســته مهمترين پاتــوژن هاي با منشــا غذايي و 
ســالمونلوز، يكي از مهمترين بيماري هاي باكتريايي با منشا غذايي 
زئونوز در جهان به شــمار مي روند. سالمونلوز نه تنها سبب خسارات 
اقتصادي سنگين در طيور بويژه پرندگان جوان مي شود بلكه به دليل 
دارا بودن قابليت انتقال از گوشــت طيور به انســان از جنبه بهداشت 
عمومي نيز حائز اهميت است (Uyttendaele و همكاران، 1998). 
اســتفاده بي رويه و نادرست تركيبات آنتي بيوتيكي در فيلدهاي 
مختلف همچون پزشــكي، دامپزشكي و كشاورزي به صورت تصادفي 
و كمتر از مقاديــر الزم و يا به عنوان مكمل هاي پيش گيري كننده 
يا محرک رشــد در جيــره غذايي حيواناتي كه مصــرف غذايي براي 
انســان دارنــد باعث ايجاد مقاومــت ضدميكروبي در ميــان پاتوژن 
 .(WHO, 2000) هاي باكتريايي و ميكروفلور اندوژن شــده اســت
افزايش شــيوع مقاومت بين ميكروارگانيسم ها يك مشكل جدي در 
 حال افزايش اســت كه عواقب خطيري در درمــان و پيش گيري از 
 .(EC,1999) بيماري هاي عفوني هم در انسانها و هم در حيوانات دارد
مطالعات اخير از كشــورهاي مختلف دنيا حاكــي از ايجاد الگوهاي 
مقاومت چندگانه و افزايش آنها  در ســروتيپ هاي ســالمونالي جدا 
شــده از غذاهاي با منشا حيواني اســت (Holt و همكاران., 2007; 
 .(2000 همــكاران.,  و   Winokur  ;2000 همــكاران,  و   Prats
موفقيــت برنامه كنترل ســالمونال كاماًل به انتخــاب داروي درماني 

 وابسته اســت (Rimler,1997  و Glisson). استفاده نابخردانه از 
آنتي بيوتيك ها بدون انجام آنتي بيوگرام منجر به گسترش مقاومت 
در بين ســويه هاي باكتريايي و ناكارا شــدن برنامه هاي كنترلي مي 
شــود. اجباري نمودن ارزيابي متناوب و مرتــب الگوهاي مقاومت يا 
حساسيت سرووارهاي شايع سالمونال در يك منطقه، كارآمدي برنامه 
هاي كنترلي را در پي خواهد داشت. عالوه بر اين وجود باكتري هاي 
مقاوم در حيواناتي كه مصرف انســاني دارند مانند طيور با انتقال ژن 
هاي مقاومت به جمعيت باكتري هاي انساني از طريق چرخه غذايي، 
تاثير داروهاي انســاني را نيز تهديــد مي كند ( Smith و همكاران, 
2002). در كشورهاي اروپايي استان ها موظفند مقاومت آنتي بيوتيكي 
ســالمونال و كمپيلوباكتر را در حيوانات و غذا بررسي و گزارش كنند 
(EFSA, 2010). درحاليكه  در كشــور ما درباره الگوهاي مقاومت 
ســالمونالها در گله هاي طيــور مناطق مختلــف برخالف تصورات 
 موجود اطالعات محدودي در دســترس است و بررسي اين الگوها در 
اســتان هاي مختلف به غيراز تهران و بويژه قطب هاي پرورش طيور 
و در گله هاي طيور گوشــتي  كه مصرف انساني دارند و منبع اصلي 
 سالمونلوز در انسان به شمار مي روند امري ضروري به نظر مي رسد. يكي

 از مهمترين قطب هاي اين صنعت، استان مازندران با توليد بيش از 
30 درصد گوشــت سفيد كشور و بويژه شهرستان آمل در اين استان 
است كه به تنهايي 38  درصد  صنعت طيور استان را در اختيار دارد 
)اداره كل دامپزشــكي استان مازندران(. به عبارتي استان مازندران و 
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The aim of this study was to determine the occurrence and the level of antibiotic resistance patterns in 62 Salmonella 
isolates obtained from broiler chicken farms in Amol, Iran to common antibiotics in Iranian  poultry industry. Antimi-
croibial resistance testing was performed using 7 useful antibiotics tetracycline, flumequin, lincospectin, florfenicol, 
neomycin, danofloxacin and enrofluxacin Foty one isolates were belonged to serotype Salmonella enteritidis. We 
found 17 different patterns of resistance in 62 salmonella isolates and 16 resistance patterns in 41 serotype Salmonella 
enteritidis. There were 5 resistant isolates to all antibiotics and there was not any sensitive isolate to all antibiotics. The 
highest and lowest percentage of resistance was found to flumacoin (83.87%) and danofluxacin (30.64%). The most 
frequent pattern of multiresistant isolates was tetracycline + flumequin + lincospectin + florfenicol + enrofluxacin. 
Multiple resistances were observed in 60 isolates (96.77%). All isolates were found to be resistant to one or more of 
the antibiotics tested. The high prevalence of resistance to antimicrobial agents found in this study might be attributed 
to uncontrolled use of antimicrobial agents in veterinary specially poultry industry in Iran that is serious implication 
for public health by transmitting resistant strains to human via food chain. Establishment of standardized monitoring 
systems for determining the occurrence of resistance among food animal for designing Salmonella control program 
in farms is needed. 
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به وي  ژه شهرســتان آمل از مهمترين مراكــز توليد جوجه يك روزه و 
گوشت مرغ در كشور به شمار مي روند. 

مصرف گوشت و تخم مرغ طيور كه بعنوان بزرگترين منبع 
سالمونالها شناخته شــده اند منشاء بسياري از مسموميت هاي 
غذائي انســان به شــمار مي روند. الشــه طيور اغلب در مواقع 
آماده شــدن براي طبخ به علت آلوده شدن با محتويات روده، 
آلوده به سالمونال مي شــود و در صورتيكه عامل اين آلودگي، 
باكتري هاي حاوي ژن هاي مقاومت باشــند و به انسان انتقال 
پيدا كنند قطعــاً در فرآيند درماني اختــالل ايجاد كرده و به 
داروهاي موجود پاســخ نمي دهند. امروزه اين مســئله به يكي 
از دغدغه هاي جامعه درماني كشــور تبديل شــده است. هدف 
از انجام مطالعه كنوني نيز شناســايي ســالمونالهاي مقاوم و 
بررســي الگوهاي مقاومت و مقاومت چندگانه آنها در گله هاي 
طيور گوشتي شهرستان آمل بوده است تا از اين رهگذر زمينه 
براي پايش هاي بعدي سالموناليي و مقايسه تغييرات الگوهاي 
مقاومت، در طيور اين منطقه در طي زمان و نيز مقايســه آن با 
ساير مناطق كشور فراهم شده و در نهايت به تدوين برنامه هاي 

پايش و كنترل سالمونال در كشور منتج گردد.

مواد و روش کار
جدایه هاي سالمونالیي

در اين مطالعه از 62 نمونه ســالمونالي جداشــده از مزارع 
گوشتي شهرستان آمل در طي سال هاي 1390-1388 كه قباًل 
مورد مطالعه ســرولوژيك قرار گرفته بودند اســتفاده شده است. 
اين 62 جدايه ســالمونال از 26 فارم گوشتی شهرستان آمل در 
ســنين مختلف كه در مجموع دارای 39 ســالن بوده اند بدست 
آمــده اســت. روش نمونه برداري به اين صورت بوده اســت: در 
گله های گوشــتی يك روزه حداقل 10 نمونه روزنامه بســتر از 
هر ســالن 5000تايی در داخل لوله حاوی محيط كشت سلنيت 
سيســتئين قرار داده شده يا از 25 نمونه ازكيسه زرده جوجه ها 
پس از مخلوط كردن هر 5 نمونه، در آزمايشــگاه كشت به عمل 
آمده اســت؛ در گله های گوشــتی باالی يك هفته حداقل 60 
نمونه مدفوع تازه )حداقل يك گرم( از هر سالن5000 تايی اخذ 
 شــده كه هر 10 نمونه با هم مخلوط شده و در داخل لوله حاوی 
محيط كشت سلنيت سيستئين قرار داده شدند؛ در صورت وجود 
تلفات، از كبد و سكوم الشه ها نيز نمونه گيری به عمل آمد كه هر 
2 يا 3 نمونه پس از پول شدن جهت كشت باكتريايي به آزمايشگاه 
ارسال شدند و پس از كشت در محيط  غني كننده سلنيت سيستئين 
 به مدت 24 ســاعت در 37 درجــه و  محيط هاي جامد انتخابي 
 مك كانكي آگار و سالمونال-شــيگال آگار به مدت 24 ساعت در

 37 درجه و انتقال كلوني هاي مشــكوک به محيط هاي افتراقي 
 از قبيــل TSB, TSI, simon’s citrate, MR VPو اوره، 
نمونه هاي سالموناليي جدا شده و در فريزر 70- درجه سانتيگراد 
و ازت مايع نگهداری شــدند. الزم به ذكر اســت كه گروه سرمي 
اين جدايه ها قبال با كمك آنتي سرم هاي پلي واالن شناسايي شده 

است به اين ترتيب كه 50 جدايه گروه D، 11 جدايه گروه C و 
 ،D يــك جدايه نامعلوم بوده و نيز 41 جدايه از 50 جدايۀ گروه

متعلق به سروتيپ انتريتيديس بودند )جدول 1(.

تعيين الگوي مقاومت دارویي
به منظور تعيين الگوي مقاومت دارويي و ميزان حساسيت 
62 جدايه ســالمونال روش كيفي آزمايش ديسك ديفوزيون به 
روش اســتاندارد كربي بائر انجام شد(CLSI, 2006). محيط 
Merck, Ger-) نكشــت انتخابي در اين روش مولر-هينتو
many) بــود و از سوسپانســيون ميكروبي معــادل نيم مك 
فارلند براي كشــت اســتفاده شد. ديســك هاي مورداستفاده 
در ايــن پژوهش مربوط به شــركت پادتن طب بــه ترتيب با 
غلظت هاي زير بر حســب ميكروگرم بود: تتراســايكلين)30(، 
فلومكوئين)30(، نئومايســين)30(، لينكواسپكتين)15/200(، 

فلورفنيكل)30(، دانوفلوكساسين)10( و انروفلوكساسين)5(.
 جدايه هاي سالموناليي از محيط ذخيره TSB به روي محيط 
 مك كانكي كشــت داده شدند و بعد از 24 ساعت انكوباسيون،

 5-4 پرگنه تك سالمونال از محيط مك كانكي برداشت شده و 
 به يك لوله آزمايش حاوي TSB انتقال داده شدند. محيط هاي 
 مايع تلقيح شده به مدت 3-2 ساعت در دماي 37 درجه سانتيگراد 
تا مشــاهده كدورت منطبق با كدورت نيــم مك فارلند انكوبه 
شدند. پس از آن با يك سوآب استريل از سوسپانسيون باكتريايي 
روي محيط مولر هينتون كشــت خطي صورت گرفت و بعداز 
 5 دقيقه به كمك پنس اســتريل، ديسك هاي آنتي بيوگرام بر روي 
ســطح محيط مولر هينتون تلقيح شده قرار داده شد. بعد از گذشت 
مدت زمان 18-16 ساعت از انكوباسيوِن محيط ها در وضعيت وارونه 
در 35 درجه ســانتيگراد، قطر هاله عدم رشــد هــر آنتي بيوتيك به 
كمك خط كش اندازه گيري شــده و با مقايســه با استاندارد جهاني   
 (CLSI Clinical and Laboratory Standard Institute (

به صورت حساس ، مقاوم و نيمه حساس تفسير گرديد.

نتایج 
نتيجه بررســي مقاومت دارويي سالمونالها  نسبت به 7 آنتي 
بيوتيك پرمصرف در درمان گله هاي گوشــتي، وجود 17 الگوي 
مختلف در ميان 62 جدايه بوده است )جدول 2(. همه 17 الگوي 
مقاومت در 50 جدايۀ  متعلق به گروه D و 6 تا از اين 17 الگوي 
مقاومت در 11 جدايۀ متعلق به گروه C يافت شــدند. 41 جدايه 

S. entritidis 16 الگو از 17 الگو را نشان دادند.
بيشترين مقاومت دارويي و كمترين مقاومت دارويي به ترتيب 
از آِن فلومكوئين )83/87 درصد( و دانوفلوكساسين )30/64 درصد( 
بود. بعد از فلومكوئين، تتراسايكلين با 72/58 درصد و نئومايسين 
بــا 69/35 درصد جلودار مقاومت باكتريايي بودند)جدول 3(. پنج 
جدايه كه همگي گروه D بودند نسبت به هر 7 آنتي بيوتيك مورد 
بررسي مقاومت نشــان دادند و هيچ جدايه اي كه نسبت به همه 

آنتي بيوتيك ها حساس باشد يافت نشد.
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جدول 1- الگوهاي مقاومت دارویي 62 جدایه سالمونال در برابر 7 آنتي بيوتيک پرمصرف در طيور 

شماره 
جدایه

گروه سرمي
الگوي مقاومتمحل جداسازي

شماره 
جدایه

گروه 
سرمي

محل 
جداسازي

الگوي مقاومت

1CمدفوعTE,FM,LP, N,NFX32D(SE)مدفوعTE,FM,LP,NFX

2D(SE)روزنامه بسترTE,FM,LP,FF,NFX33D(SE)كيسه زردهTE,FM,LP,FF,NFX

3DمدفوعLP,FF,N34D(SE)روزنامه بسترLP,FF,N

4D(SE)مدفوعTE,FM,LP,DFX,FF35D(SE)روزنامه بسترTE,FM,DFX,FF,N

5Dكيسه زردهTE,FM,DFX,FF,N36D(SE)كيسه زردهTE,N,NFX

6D(SE)مدفوعFM,N37D(SE)كيسه زردهTE,FM,LP,DFX,FF,N,NFX

7Dروزنامه بسترTE38D(SE)مدفوعTE,FM

8D(SE)مدفوعTE,FM,LP,N39D(SE)مدفوعTE,FM,DFX,N

9D(SE)روزنامه بسترTE,FM40D(SE)مدفوعTE,FM,LP,N

10CمدفوعTE,FM,DFX,FF,N41D(SE)كيسه زردهTE,FM,LP,N

11D(SE)مدفوعFM,N42D(SE)كيسه زردهTE,FM,LP,DFX,FF,N,NFX

12D(SE)كيسه زردهTE,FM,LP,DFX,N,NFX43D(SE)كيسه زردهTE,FM,LP,DFX,N,NFX

13CمدفوعTE,FM,LP,N,NFX44Dروزنامه بسترTE

14DمدفوعLP,FF,N45D(SE)مدفوعTE,FM,LP,N

15D(SE)كيسه زردهFM,NFX46CمدفوعTE,FM,LP,FF,NFX

TE,FM,DFX,FF,Nكبد و سكومTE,FM,DFX,N47Cكبد و سكومنامعلوم16

17D(SE)مدفوعTE,FM,LP,DFX,FF,N,NFX48CمدفوعFM,N

18D(SE)كيسه زردهTE,FM,DFX,FF,N49Cكبد و سكومFM,NFX

19D(SE)كيسه زردهTE,FM,LP,FF,NFX50D(SE)كبد و سكومLP,FF,N

20CمدفوعTE,FM,LP,FF,NFX51D(SE)روزنامه بسترFM,FF,N,NFX

21Dكبد و سكومTE,FM,LP,FF,NFX52D(SE)مدفوعTE,FM,LP,NFX

22Dروزنامه بسترTE,FM,LP,N53CمدفوعLP,FF,N

23D(SE)كيسه زردهTE,FM,LP,N,NFX54D(SE)روزنامه بسترTE,FM,LP,FF,NFX

24D(SE)كيسه زردهTE,DFX,NFX55D(SE)كيسه زردهFM,N

25CمدفوعTE,FM,DFX,FF,N56D(SE)كبد و سكومTE,FM,LP,FF,NFX

26D(SE)مدفوعTE,FM,LP,FF,N,NFX57D(SE)كبد و سكومTE,FM,LP,N

27D(SE)كبد و سكومTE,FM,LP,DFX,FF,N,NFX58D(SE)كيسه زردهFM,N

28DمدفوعLP,FF,N59D(SE)مدفوعFM,FF,N,NFX

29D(SE)كيسه زردهTE,FM,DFX,N60D(SE)مدفوعTE,FM,DFX,FF,N
30Dكبد و سكومFM,NFX61D(SE)مدفوعFM,N
31D(SE)مدفوعTE,FM,DFX,N62D(SE)مدفوعTE,FM,LP,FF,NFX
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تعداد جدایه )درصد(مقاوم بهالگوي

1TE,FM,LP,DFX,FF,N,NFX)8/06( 5
2TE,DFX,NFX)1/61( 1 

3TE)3/22( 2 

4TE,FM)3/22( 2 

5FM,N)9/67( 6

6TE,FM,LP,N)9/67( 6

7TE,FM,LP,N,NFX)4/83( 3

8TE,FM,LP,FF,N,NFX)1/61( 1

9TE,FM,LP,DFX,N,NFX)3/22( 2

10FM,NFX)4/83( 3

11TE,FM,LP,NFX)3/22( 2

12FM,FF,N,NFX)3/22( 2

13TE,N,NFX)1/61( 1
14TE,FM,DFX,N)6/45( 4
15TE,FM,DFX,FF,N)11/29( 7

16LP,FF,N)9/67( 6

17TE,FM,LP,FF,NFX)14/51( 9

جدول 2- درصد الگوهاي مقاومت دارویي در بين 62 جدایه سالمونال

جدول 3- درصد مقاومت دارویي 62 جدایه سالمونال در برابر 7 آنتي بيوتيک  پرمصرف در طيور

ترکيب آنتي باکتریال
تعداد جدایه هاي مقاوم 

سالمونال
درصد جدایه هاي مقاوم 

سالمونال
تعداد جدایه هاي مقاوم 

سالمونال انتریتيدیس
درصد جدایه هاي مقاوم 

سالمونال انتریتيدیس
4572/583278/04تتراسايكلين
3790/24 5283/87فلومكوئين

2458/53 3454/83لينكواسپكتين

1434/14 1930/64دانوفلوكساسين

3048/381946/34فلورفنيكل

4369/352970/73نئومايسين

2946/772253/65انروفلوكساسين
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جدول4- الگوي مقاومت چندگانه بين 62 جدایه سالمونال

تعداد ترکيب 
آنتي باکتریال

تعداد جدایه هاي مقاوم 
سالمونال

درصد جدایه هاي مقاوم 
سالمونال

تعداد جدایه هاي مقاوم 
سالمونال انتریتيدیس

درصد جدایه هاي مقاوم 
سالمونال انتریتيدیس

16210041100

1>6096/7741100

2>4979/033482/92

3>4166/123175/60

4>2743/541946/34

5>812/90921/95

6>58/06512/19

ميزان 100 درصد جدايه هاي ســالمونال حداقل نسبت به يك آنتي 
بيوتيــك مقاومت داشــتند. در اين مطالعــه 60 جدايه از 62 جدايه 
ســالمونال )96/77 درصد( داراي مقاومت چندگانه بودند، به عبارتي 
نسبت به دو يا تعداد بيشتر آنتي بيوتيك، مقاومت همزمان داشتند. ميزان 
مقاومت چندگانــه در جدايه هاي S. entritidis 100درصد بود يعني 
تمام جدايه هاي S. entritidis داراي مقاومت همزمان نسبت به حداقل 
دو آنتي بيوتيك مختلف بودند. الگوي مقاومت چندگانه جدايه ها نسبت به 

تركيبات آنتي بيوتيك در جدول 4 آمده است. 

بحث
مقاومت آنتی بيوتيكي در ســالمونال ها در دو دهه گذشــته مورد 
توجه قرار گرفته اســت و علت مقاومــت را مرتبط با مصرف دارو در 
دام ها می دانند. مرگ و مير در اپيدمی های ناشی از سويه های مقاوم 
نســبت به آنتی بيوتيك افزايش يافته است كه احتماالً به علت تأخير 
در ارائه درمان و يا ناكافی بودن آن است. ايجاد مقاومت نسبت به آنتی 
بيوتيــك در بين منابع ســالمونالی غيرتيفوييدی پديده ای در حال 
فزونی است. اكتساب آن در پی برخورد با حيوانات مزارع و محصوالت 
گوشتی گوناگون رخ می دهد. ظهور سويه مقاوم به آنتی بيوتيك های 
متداول منجر به عفونت های ســالموناليی در حيوانات منبع غذايی 
گرديده اســت كه كنترل آن مشكل و به عنوان يك معضل زئونوتيك 

مطرح است.
در پژوهــش حاضر، الگوي مقاومت و نيز مقاومت چندگانه 62 جدايه 
سالمونال كه در پژوهش قبلي خصوصيات باكتريولوژيكي آنها مشخص 
شــده بود مورد ارزيابي قرار گرفته اســت. از 62 جدايه سالمونال 50 
جدايــه گروه D و 11 جدايه گروه C و يك جدايه نامعلوم بود. چهل 
و يك جدايه از 50 جدايۀ گروه D، متعلق به ســروتيپ انتريتيديس 
بودند كه در دهه اخير، مســئول بيشترين درصد ابتال به عفونت هاي 

انســاني سالمونال در ايران بوده است )ميرمهدوي و همكاران، 1381؛ 
 S. entritidis اشراقي و همكاران، 1388(. بدين ترتيب، شناسايي
به عنوان سروتيپ غالب غيرتيفوئيدي در طيور و انسان خود مويد اين 
ادعا است كه منبع عفونت هاي انساني سالمونال فرآورده هاي طيوري 
هســتند. سالمونالها از جمله باكتري هايي هســتند كه قادرند از راه 
هــاي مختلف، مقاومت در مقابل تركيبات آنتي باكتريال را كســب و 
به يكديگر و نيز به ســاير باكتري هاي روده اي منتقل كنند و ســبب 
بسياري از اپيدمي ها شوند. مصرف بي رويه آنتي بيوتيك ها در انسان ، 
صنايع كشــاورزي، دامپزشــكي بويژه دام و طيوري كه براي تامين 
غذاي انسان پرورش داده مي شوند باعث افزايش الگوهاي مقاومت 
وظهور سويه هايي از سالمونالها با مقاومت چندگانه شده است و 
آن را به يك مشــكل اپيدميولوژيك در سراسر دنيا تبديل نموده 
اســت )2002Threlfall  و Angulo و همكاران; 2000). ايجاد 
مقاومت دارويي در ســويه هاي غيرتيفوئيدي كه شــيوع بيشتري در 
طبيعت و حيوانات دارند و قابل سرايت به انسان هستند حائز اهميت 

بيشتري است.
در مطالعه كنوني بيشــترين ميــزان مقاومت دارويي بــه ترتيب از آِن 
فلومكوئين، تتراســايكلين، نئومايسين و كمترين مقاومت دارويي مربوط 
به دانوفلوكساسين، انروفلوكساسين و فلورفنيكل بود كه به وضوح بيانگر 
ارتباط مســتقيم مقاومت دارويي با گستردگي مصرف دارو است زيرا به 
نظر مي رســد آنتي بيوتيك هاي جديدتر در مقايسه با داروهايي كه دوره 
مصرف طوالني تري داشته اند مقاومت كمتري را نشان مي دهند. مقاومت 
نسبت به فلومكوئين و نئومايســين با توجه به مصرف قابل توجه آن در 
درمان طيور قابل پيش بيني اســت، مقاومت به تتراسايكلين نيز با توجه 
به مصرف بــدون رويه آن در جيره غذايي طيــور كامالً محتمل به نظر 
مي رســيد. اما به نظر مي رسد سالمونالها نســبت به كينولون ها حساس 
هستند و مي توان فعاًل از آنها براي درمان بيماران سود جست اما مقاومت 

نسبت به كينولون ها نيز در حال افزايش است. 
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درسال 1989 اولين سالمونالي مقاوم به چندين دارو به وجود 
آمد كه نسبت به كلرامفنيكل، آمپی ســيلين، استرپتومايسين، 
ســولفاناميدها و تتراســيكلين مقاومت نشــان داد و با افزايش 
طي دو دهه در ايزوله هاي ســالمونالي با منشــا غذايي به يك 
مشــكل اساسي براي ســالمت جامعه بدل شد كه نياز به پايش 
دائمــي و احتياط در مصرف آنتي بيوتيك هــا دارد. در تحقيق 
ما، تعداد 60 جدايه از 62 جدايه ســالمونال و به عبارتي 96/77 
درصد داراي مقاومت چندگانه نســبت به دو يا تعداد بيشــتري 
آنتــي بيوتيك بودند. همــه 41 جدايه ســالمونال انتريتيديس) 
100 درصد ( مقاومت چندگانه را نشــان دادند. در مطالعه سال 
1385 ميزان مقاومــت چندگانه 35 جدايه طيوري ســالمونال 
 انتريتيديس 72/41 درصد و در مطالعه 1387، مقاومت چندگانه
123 جدايه ســالمونال 81  درصد بوده است. آنچه كه قابل تامل 
اســت افزايش روزافزون مقاومت چندگانه سالمونالهاي طيوري 
در طي ســاليان اخير در كشور ماست كه با بسياري از تحقيقات 
صــورت گرفته در دنيا مطابقــت دارد (Antunes و همكاران, 
Musgrove,  2006; Zhao  ;2003 و همــكاران, 2005; 
و   Carraminana et al., 2004; Dias de Oliveira
 Miranda ;2010 ,و همــكاران Shrestha ;2005 ,همكاران
و همكاران, Yang, 2010; Singh ;2009و همكاران, 2010; 
Alvarez-Fernandez  ;2011 همــكاران.,  و   Yildirim
و همــكاران, 2012). اين يافته ها مويد اين نكته هســتند كه 
طيــور مهمترين منبــع ســالمونالهاي داراي مقاومت چندگانه 
بوده و دســتيابي به درمان آنتي بيوتيكي موفق در انســان براي 
سالمونلوزي كه بوسيله ســويه هاي با منشا طيوري ايجاد شده 

باشد دشوار است. 
مطالعه حاضر شــيوع بااليي از مقاومت آنتي بيوتيكي را در 
ميان گونه هاي ســالمونالي جدا شده از گله هاي طيور گوشتي 
شهرســتان آمل نشان داد كه مي تواند ناشــي از استفاده بدون 
كنترل عوامل ضدباكتريايي به عنوان محرک رشــد و دسترسي 
نامحــدود مرغداران به آنتي بيوتيك هــا در درمان عفونت هاي 
باكتريايي و حتي در مواردي تجويز بدون پايه و اساس دامپزشكان 
بدون انجام آزمايش هاي آنتي بيوگرام باشــد. از سويي ديگر در 
كشــور ما از جمله منطقه مورد بررسي، حتي به قانون قطع دارو 
قبل از كشتار جهت حذف بقاياي دارويي از گوشت نيز بي توجهي 
مي شــود. به نظر مي رسد سازمان دامپزشــكي كشور به عنوان 
ارگان حاكــم بايد برنامه هاي مدوني را براي مهار ســالمونالهاي 
غيرتيفوئيدي براســاس پايش هاي وســيع در همه اســتان هاي 
كشور براي شناسايي سروتيپ هاي غالب و الگوهاي مقاومت آنها 
طراحي نمايد و پشتوانه اجرايي آن را با نظارت دقيق فراهم  آورد. 
اين كار در مرحله نخســت جز با پايه گذاري اجباري سيســتم 
هاي غربالگري اســتاندارد به صورت دوره اي براي تعيين شيوع 
مقاومت در گله هــاي طيوري و فرآورده هاي آنها در هر منطقه 
امكان پذير نيست. اســتفاده از جوجه هاي عاري از سالمونالهاي 
غيرتيفوئيدي براي پــرورش و پايش گله هاي مادر، رعايت دقيق 

در مجموع 17 الگوي مختلف در ميان 62 ســالمونالي جدا شده 
 TE,FM,LP,FF,NFX از شهرســتان آمل يافت شــد كه الگوي
بيشــترين فراواني را داشت)14/51درصد(. پنج جدايه در مقابل همه 
آنتي بيوتيك هاي مورد استفاده مقاوم بودند. هيچ جدايه اي نسبت به 
هر 7 آنتي بيوتيك ها مورد مطالعه حساس نبود كه خود زنگ خطري 
براي افزايش مقاومت آنتي بيوتيكي است. الگوي مقاومت دارويي در 
مناطق مختلــف و مقاطع زماني متفاوت حتي در يك ناحيه متفاوت 
اســت كه مي تواند ناشــي ازتفاوت در نوع، ميــزان و تداوم مصرف 
داروهاي آنتي باكتريال باشــد. بنابراين اســتفاده از آنتي بيوتيك ها با 
توجه به الگوي مقاومت دارويي ديگر مناطق يا كشور ها جايز نيست 
چرا كه بنا به زمان و مكان اين الگوها فرق مي كند و بررسي الگوهاي 

مقاومت در هر منطقه به صورت دوره اي توصيه مي شود. 
در مطالعــه مرشــد و پيغمبري در ســال 1385، 22 الگــوي مختلف 
مقاومــت در مقابــل 30 آنتــي بيوتيــك در بين 35 جدايــه طيوري 
S. entritidis  گــزارش شــد كه بيشــترين ميــزان مقاومت از آن 
 فلومكوئيــن، فورازوليدون، ناليديكســيك اســيد و تتراســايكلين بود   
)Morshed و Peighambari ,2010( در مطالعــه ديگــري كــه 
بوســيله اكبريان و همكاران در ســال1387 انجام پذيرفت، 71 الگوي 
مقاومت در مقابل 30 آنتي بيوتيك بين 123 جدايه طيوري ســالمونال 
و 31 الگو در برابر 9 آنتي بيوتيك پرمصرف در صنعت طيور پيدا شــد و 
بيشترين مقاومت نسبت به آنتي يوتيك هاي تتراسايكلين، فورازوليدون، 

ناليديكسيك اسيد و لينكواسپكتين و فلومكوئين گزارش شد.
همانطور كه مشاهده مي شود در اين دو مطالعه نيز فلومكوئين و 
تتراسايكلين از مقاومت بااليي برخوردار بودند كه با نتايج ما همخواني 
دارد. در مطالعــه اي در هند  از 27 ســالمونالي جدا شــده از تخم 
مــرغ ها 24 الگوي مقاومت در مقابل 21 آنتي بيوتيك گزارش شــد 
(Singh  و همكاران , 2010). در اســپانيا در بررسي مقاومت 133 
ايزوله سالمونالي جداشده از مرغ هاي گوشتي در كشتارگاه ها نسبت 
به 19 آنتي بيوتيك، باالترين مقاومت دارويي مربوط به سولفاديازين، 
نئومايسين، تتراسايكلين و استرپتومايسين بود و 23 الگوي مقاومت 
بين 106 ايزوله ســالمونال انتريتيديس از بين 133 ايزوله ســالمونال 
يافت شــد. همه ايزوله ها حداقل در برابر يــك آنتي بيوتيك مقاوم 
بودند(Carraminana و همكاران, 2004). در تحقيق ديگري كه 
بر روي ايزوله هاي ســالموناليي جدا شــده از الشــه هاي مرغ هاي 
گوشــتي در سال1993 و 2006 در اسپانيا صورت پذيرفت به ترتيب 
9 الگــوي مقاومت بين 40 ايزوله و 13 الگوي مقاومت بين 19 ايزوله 
سالمونال در برابر 15 آنتي بيوتيك يافت شد و باالترين ميزان مقاومت 
Alvarez-) از آِن ريفامپين، اريترومايسين و ناليديكسيك اسيد بود

Fernandez و همــكاران, 2012). در مطالعه مشــابهي در تركيه 
12 الگــوي مقاومت در برابر 14 آنتي بيوتيك، بين 68 ســالمونالي 
جدا شــده از الشه هاي طيور گوشــتي يافت شد. مقاومت در مقابل 
پني ســيلين در 100 درصد ايزوله ها وجود داشــت. اكساســيلين، 
كليندامايسين و ونكومايسين در رتبه هاي بعدي بودند و مقاومت در 
مقابل تتراسايكلين، نئومايسين و استرپتومايسين نيز به طور متوسط 

وجود داشت (Yildirim و همكاران , 2011 ). 
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نكات بيوسكوريتي در مرغداري ها و استفاده از فلور طبيعي روده براي 
حذف رقابتي سالمونالها و نيز استفاده از پروبيوتيك ها و پربيوتيك ها 
از جمله راهكارهاي كلي كاهش آلودگي سالموناليي به شمار مي روند 
كه مي توان از آنها در برنامه كنترلي بهره برد. به خاطر داشــته باشيم 
كه پس از يك مرحله آغازين وقوع مقاومت كه البته سرعت آن متغير 
است، ميزان مقاومت بســته به فشار ناشی از گزينش، در يك سطح 
تثبيت می شــود. در شرايط مســاعد، يعنی در صورت كاهش فشار 
گزينش، ميزان مقاومت به طور پيشرونده ای كاهش نشان می دهد. 
كاهش فشار گزينش به معنای توقف مصرف تمامی آنتی بيوتيك ها 
نيســت، چرا كه همواره طيور بيمار و نيازمند درمان در گله يافت می شوند 
 اما اســتفاده محتاطانه تركيبات ضدميكروبي  بر اساس آزمايش هاي 
آنتي بيوگرام و شناســايي دوزهاي مناسب، به حفظ اين داروهاي با 

ارزش در جمعيت هاي حيواني و انساني كمك خواهد كرد.
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