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مطالعه باکتريولوژيكی گله های مرغ گوشتی 
شهرستان آمل از نظر آلودگی به سالمونال 

چکيد ه
اين مطالعه به منظور بررسی آلودگی سالموناليی بويژه S. enteritidis گله های گوشتی شهرستان آمل که يکی از مراکز مهم پرورش 
طي�ور در اس�تان مازندران و کش�ور به حس�اب می آيد صورت گرفته اس�ت. در تحقيق ص�ورت گرفته از 26 فارم گوش�تی و مجموعًا 
39 س�الن مرغداری با س�نين مختلف، 1435 نمونه مدفوع، کيس�ه زرده، روزنامه بس�تر،کبد وسکوم اخذ ش�د که بعد از پول شدن به 
 226 نمون�ه تقلي�ل يافت و طی کش�ت باکتريايی اس�تاندارد، 62 جدايه س�المونال از آنها جدا گرديد. س�پس با کمک آنتی س�رم های 
پلی واالن A-S( O( و مونوواالن، سروگروپ سالمونالها تعيين وبا کمک آنتی سرم تاژکی H سروتيپ S. enteritidis شناسايی شد. 
ميزان ش�يوع س�المونال بر اساس 26 فارم، 53/84 درصد بوده اس�ت. از اين 62 جدايه، 50 جدايه )80/64 درصد( گروه  D و 11 جدايه 
 41 ،D جدا شده در گروه S. enteritidis 1/61 درصد( نامعلوم شناسايی شدند. ميزان سروتيپ ( و  1 جدايه C  گروه )17/74 درصد(
عدد بود که 82 درصد  از سالمونالهای گروه D و 66/12 درصد از کل سالمونالهای جداشده را به خود اختصاص می داد. به نظر می رسد 
همچنان S. enteritidis، می تواند به عنوان پيش�رو در آلودگی س�الموناليی گله های گوشتی مطرح باشد که نه تنها موجب خسارات 
اقتصادی درقالب بيماری تحت بالينی در صنعت مرغداری می شود بلکه با عرضه گوشت های مرغ آلوده زمينه را برای گاستروانتريت 
در انس�ان فراهم می آورد و بدين ترتيب س�بب معضالت عمده ای در س�المت و بهداش�ت عمومی جامعه می شود. قطعًا يکی از منابع 
آلودگی S. enteritidis، انتقال عمودی در گله های مادر اس�ت که بايد موردتوجه بيش�تر جهت توليد جوجه های يک روزه عاری از 

سالمونالهای پاراتيفوئيدی قرار گيرد.

Salmonella enteritidis ،کلمات کليد ی: سالمونال، گله گوشتی، آمل
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Bacteriological study of broiler flocks (Salmonella contamination) in Amol city
By: Rima Morshed, Member of Scientific Council, Iran Encyclopedia Compiling Foundation (Corresponding Author; 
Tel: +98911127831)
This survey of Salmonella and specifically Salmonella enteritidis contamination in broiler flocks carried out in Amol as 
one of the most important poultry breeding centers, used as manure, yolk sac, papers and visceral organs from dead birds. 
Standard cultural methods were used for Salmonella isolation. Slide agglutination or tube agglutination tests were performed 
using Salmonella somatic O poly A-S antisera and different somatic O monovalent and flagellar H monovalent antisera. 
Total of 1435 samples (226 pooled samples) collected from 26 farms and 39 houses. Sixty two Salmonella were isolated 
from all sources that 50 isolates (80.64%) was belonged to group D, 11 isolates (17.74%) group C and 1 isolate (1.61%) 
unknown. There was occurrence rate 53.84% in 26 farms. Salmonella enteritidis (41 isolates) had an isolation rate of 82% 
of group D and 66.12% of total Salmonella isolates. This could be shown Salmonella enteritidis is still serious serotype in 
broilers and causes losses as subacute diseases in poultry and also public health difficulties consequence gastroenteritis in 
humans by poultry meets cross contamination. Because of vertical transmission of Salmonella enteritidis there is need to 
create hygiene awareness among broiler breeder’s farms for producing one day chicks without paratyphoid Salmonella.     
Key words: Salmonella, Broiler, Amol, Salmonella enteritidis

مقد مه
س��المونال یکی از معمول ترین علل بیماری های عفونی با منش��ا غذایی 
در انس��ان اس��ت )Baired-Parer،1990(. ب��ا وجود اینکه س��المونال یك 
باكتری همه جایی است اما ناقل اصلی آن روده های حیوانات است و پرورش 
حیوانات به صورت متراكم ش��رایط مناس��بی برای كلونیزه شدن این باكتری 
فراه��م م��ی آورد. فرآورده های طی��وری، حاملین اصلی در انتقال س��المونال 
هس��تند و در بین فرآورده های حیوانی به عنوان منبع بالقوه عفونت  انس��انی 
مطرح هس��تند)D’Aoust، 1997؛ Tauxe، 1991(. همچنین س��المونلوز 
در حیوان��ات از جمل��ه طیور اهمیت اقتصادی داش��ته و م��ی تواند به صورت 
بالین��ی یا تحت بالینی بروز یافته و س��بب خس��ارات اقتصادی فراوانی ش��ود 

.)1989 ،Radostits و Blood 1990؛،Ashton(
دامنه وس��یع میزبانان، وس��عت تعداد ناقلین سالم بصورت مزمن و منابع 
محیطی موجود در جوامع س��بب افزایش نقش س��المونال به عنوان ناقل و نیز 
آندمیك ش��دن آن بویژه در مناطق دارای بهداشت محیطی ضعیف شده است 
)Mara و Caincross، 1989(. كنترل عفونت های س��المونالیی در سطح 
گله های گوش��تی قطعا س��بب كاهش چرخه انتقال عفون��ت از طریق غذا به 
انس��ان می شود. بهبود ش��رایط بهداشتی در مزارع، پرورش جوجه های عاری 
از س��المونال، عدم اس��تفاده از كود دوره های قبل، مصرف آب و دان عاری از 
س��المونال  و نیز حذف ناقلی��ن از جمله راه های كنترل عفونت س��المونالیی 
درگله های طیور اس��ت. مطالعات اخیر صورت گرفته در ایران شیوع آلودگی 
س��المونالیی در گوش��ت وكبد مرغ های عرضه شده در بازار را نشان می دهد 
)درخشش و همکاران، 1387؛ شاپوری و همکاران، 1388؛ عبودی و همکاران، 
1380؛ یوسفی، 1379(. منشاء بسیاری از این آلودگی ها مزارع پرورش طیور 
 اس��ت ك��ه در اثر آلودگ��ی متقاطع در كش��تارگاه ها و مراك��ز عرضه افزایش 

می یابد. 
شهرس��تان آمل یکی از مراكز مهم تولید گوش��ت س��فید و تخم مرغ  در 
استان مازندران و حتی كشور است به طوریکه 38 درصد صنعت طیور استان 
متعلق به آمل بوده و با دارا بودن 285 واحد مرغداری گوش��تی ظرفیت تولید 

838 هزار تن گوش��ت س��فیددر س��ال را دارد )اداره كل دامپزش��کی استان 
مازندران(. در این مطالعه تالش ش��ده است تا از طریق كشت باكتریولوژیکی 
مدف��وع به طورعمده و نیز كیس��ه زرده و احش��اء تع��دادی از گله های طیور 
گوش��تی شهرس��تان آمل با توجه به تراكم این منطق��ه از نظر پرورش طیور، 

میزان جداسازی سالمونال مورد بررسی قرار گیرد. 

مواد و روش کار
نمونه برداری 

در این تحقیق از 26 فارم گوش��تی شهرس��تان آمل كه در مجموع دارای 
39 سالن بوده اند در سنین مختلف جهت انجام آزمایش های باكتریولوژیکی 
نمون��ه برداری به عمل آمد. در گله های گوش��تی یك روزه حداقل 10 نمونه 
روزنامه بستر از هر سالن 5000تایی در داخل لوله حاوی محیط كشت سلنیت 
سیس��تئین قرار داده ش��د یا از 25 نمونه ازكیس��ه زرده جوجه ها پس از پول 
كردن هر 5 نمونه در آزمایشگاه كشت به عمل آمد. در گله های گوشتی باالی 
یك هفته حداقل 60 نمونه مدفوع تازه )حداقل یك گرم( از هر س��الن5000 
تایی اخذ ش��د كه هر 10 نمونه با هم مخلوط ش��دند و در داخل لوله حاوی 
محیط كش��ت سلنیت سیستئین قرار داده ش��دند. در صورت وجود تلفات از 
كبد و سکوم الشه ها نمونه گیری به عمل آمد كه هر 2 یا 3 نمونه پس از پول 

شدن جهت كشت به آزمایشگاه ارسال شدند. 

روش کشت برای جداسازی سالمونال 
     پ��س از جم��ع آوري نمون��ه ه��ا در س��الن ه��اي پ��رورش، تمام��ي 
نمونه های با منشاء روده ای به یك محیط غني سازي یعني سلنیت سیستئین 
اضافه ش��دند و پس از 24 ساعت باكتري ها به محیط های انتخابي مثل مك 
كانکي وس��المونال- شیگال آگار منتقل شدند. نمونه های با منشاء بافتی نیز بر 
اساس روش های استاندارد كشت گردیدند )Waltman و همکاران 1998(. 
 Tryptic Soy Broth )TSB( كلوني هاي مش��کوك به سالمونال در محیط
خالص و سپس در محیط های )Triple Sugar Iron Agar )TSI و اوره 
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كش��ت داده شدند. مواردی كه س��المونال تشخیص داده شدند در محیط هاي 
نیترات، آب پپتونه، MR-VP وس��یترات نیز كش��ت داده ش��دند و سپس از 
لحاظ تخمیر قندهاي ترهالوز، دولسیتول و مانیتول مورد بررسي قرار گرفتند. 
نمون��ه ها در فری��زر 70- درجه س��انتیگراد و ازت مایع نگهداری ش��دند. در 

مجموع 1435نمونه از 26 فارم گوشتی جمع آوری شدند )جدول 1(. 

 S. entritidis تعيين گروه سرمی سالمونالها و سروتيپ
جهت آماده س��ازی جدایه ها بعد از خ��ارج كردن از ازت مایع، یك لوپ از 
نمونه داخل 2 میلي لیتر محیط TSB ریخته و پس از 24 س��اعت انکوباسیون 
در 37 درجه سانتیگراد، در محیط مك كانکي كشت داده مي شد. مجدداً پس 
 TSI از 24 ساعت از پرگنه هاي رشد كرده روي محیط مك كانکي در محیط
كش��ت داده مي شد و از پرگنه هاي بدست آمده جهت كارهاي بعدي استفاده 

مي گردید.
براي تعیین گروه، از آنتي س��ر م های پلی واالن O )بهارافش��ان( استفاده 
شد. از كشت 24 ساعته و خالص باكتري در روي محیط TSI، شیرابه غلیظي 
با س��رم فیزیولوژي 0/85 درص��د بر روي یك الم تمیز تهی��ه كرده و پس از 
 O( پلي واالن( O كنترل اتوآگلوتیناس��یون، یك قطره از س��رم چند ارزش��ي
S – A روي آن قرار داده و با هم مخلوط می گردید. نتیجه در برابر چراغ و در 
زمینه س��یاه قرائت می  شد. در صورتي كه آگلوتیناسیون در كمتر از 2 دقیقه 
مش��اهده می شد واكنش مثبت تلقي مي گردید كه در این حالت می بایستي 
آزمای��ش را با آنتي س��رم مربوط به ه��ر كدام از گروه ه��اي موجود در آنتي 
 س��رم پلی واالن تکرار می نمود تا گروه س��رمي سالمونالي جدا شده مشخص 
می ش��د. در مرحله بعدي براي تعیین س��روتیپ انتریتیدیس در داخل گروه، 
پادگن یا پادگن هاي تاژكي مورد شناس��ایي قرار می گرفت. از محیط كش��ت 
نیمه جامد TSB براي تعیین پادگن تاژكي به روش آگلوتیناس��یون روي الم 
اس��تفاده شد. آنتي س��رم تاژكي Hgm براي تشخیص سروتیپ انتریتیدیس 

مورد استفاده قرار گرفت )Waltman و همکاران 1998(.

نتايج
در مجموع از 26 فارم )39 س��الن(، 1435نمونه جمع آوری شد كه پس 
از پ��ول كردن، تعداد آنها به 226 نمونه رس��ید. از 26 فارم، 14 فارم آلودگی 
س��المونالیی را حداقل در یك س��الن داش��تند به عبارت دیگر میزان ش��یوع 
س��المونال بر اس��اس 26 فارم 53/84 درصد بوده است. 62 جدایه سالمونال از 

كشت 226 نمونه جدا شد)27/43 درصد()جدول1(.
 50 جدایه س��المونال متعل��ق به گروه D )80/64 درص��د( و 11 جدایه 
سالمونال متعلق به گروهC  )17/74 درصد( و یك نمونه نامعلوم )1/61 درصد( 
بود. از 50 جدایه متعلق به گروه D، 41 جدایه س��روتیپ انتریتیدیس بودند 
یا ب��ه عبارت دیگر S. enteritidis 66/12 درصد از كل س��المونالهای جدا 
ش��ده را به خود اختصاص داد. تمامی جدایه ه��ای متعلق به گروه C از فارم 
های باالی 40 روز جدا شد. میزان جداسازی سالمونال از جوجه یك روزه 25 
جدایه، از جوجه یك تا سه هفته 15 جدایه و از جوجه های باالی 5 هفته 22 
جدایه بوده اس��ت. همچنین تعداد سالمونالهای جدا شده از روزنامه بستر 9، 

كیسه زرده 16، كبد و سکوم 9 و مدفوع 28 عدد بوده است)جدول2(.
 از 14 نمونه پول شده مربوط به كبد و سکوم الشه ها 9 جدایه سالمونال 
جدا شد یعنی از 64/28 درصد نمونه های كبد و سکوم، سالمونال جدا شد.  از 

65 نمونه روزنامه بستر 9 جدایه یعنی 13/84 درصد و از 27 نمونه پول شده 
كیسه زرده 16 جدایه یعنی 59/25 درصد و از 120 نمونه پول شده مدفوعی 

28 جدایه یعنی 23/33 درصد سالمونال جدا شده است.   

بحث
همانگونه كه در قس��مت نتایج ذكر شد میزان جداسازی سالمونال از 226 
نمونه پول ش��ده 27/43 درصد بوده اس��ت. در بررسی مش��ابه صورت گرفته 
در س��ال 1383 میزان آلودگی جوجه های گوش��تی مرغ��داری های اهواز به 
س��المونال 58/06 درصد بوده اس��ت )میاحی و هم��کاران،1383(. در تحقیق 
انجام شده بر روی 140 نمونه مرغ در سال 1379 در همدان، نسبت آلودگی 
سالمونالیی 8/6 درصد گزارش شد )یوسفی، 1379(. در تحقیق دیگر در سال 
1380 آلودگی سالمونالیی 100 مرغ عرضه شده به فروشگاه ها در شیراز 68 
درصد بوده اس��ت )عبودی و همکاران، 1380(. ارتباط مستقیمی بین آلودگی 
س��المونالیی گوش��ت های مرغ در بازار مصرف و آلودگی گله های گوش��تی 
وجود دارد زیرا آلودگی س��المونالیی گوش��ت های مرغ از گله های گوش��تی 
منش��ا می گیرد كه در اثر عدم رعایت نکات بهداش��تی و آلودگی متقاطع در 
سطح كشتارگاه ها و مراكز فروش منتشر می شود و درصد آلودگی را افزایش 

می دهد. 
بیش��ترین میزان جداسازی سالمونال از نمونه های كبد و سکوم و پس از 
آن از نمونه های كیس��ه زرده بوده اس��ت به طوریکه از 64 درصد نمونه های 
سکوم و كبد و 59 درصد نمونه های كیسه زرده سالمونال جدا شده است. توجه 
به این نکته كه در بس��یاری از مواقع، باكتری س��المونال در اندام های داخلی 
 به صورت عفونت پنهان بدون نش��ان دادن عالی��م بالینی و دفع باكتری باقی 
م��ی ماند جس��تجوی آن را در بافتها و اندام های داخلی آس��انتر خواهد كرد 
)Gast، 2008(. چهل درصد جدایه های سالمونال از جوجه های یکروزه جدا 
ش��ده است در حالیکه 35 درصد جداسازی س��المونال از جوجه های باالی 5 
هفته و 25 درصد از جوجه های یك تا س��ه هفته بوده اس��ت. بنابراین به نظر 
می رس��د قس��مت عمده ای از آلودگی سالمونالیی مربوط به جوجه های یك 
روزه آلوده اس��ت و از آنجا كه تقریباً همه جدایه های س��المونالی جداشده از 
 جوجه ه��ای یك روزه )96 درصد( به جز یك جدایه، س��روتیپ انتریتیدیس 
بوده اند و انتقال عمودی برای S.enteritidis امکان پذیر است می توان گفت 
كه بخشی از آلودگی سالمونالیی پاراتیفوئیدی در گله های گوشتی از گله های  
 مادر منش��اء می گیرد كه خود گویای اهمی��ت كنترل S.paratyphoid در

گله های مادر و تولید جوجه های یکروزه عاری از سالمونال است.
در این تحقیق، گروه D  گروه سرمی غالب در میان جدایه های سالمونال 
بود كه تقریباً 81 درصد جدایه ها را به خود اختصاص داد. یافته ها همچنین 
S.enteritidis را س��روتیپ غالب در میان جدایه ها نش��ان داد. در بسیاری 
از بررس��ی های صورت گرفت��ه در جهان، گروه D  و س��روتیپ انتریتیدیس 
ش��ایع ترین سالمونالی یافت ش��ده در طیور بوده اند )Dreesen و همکاران 
1992؛ Haper و Mawer، 1988؛ Khakhria و هم��کاران 1991(. در 
مطالعه مش��ابه صورت گرفته بر روی تعدادی از گله های گوش��تی و تخمگذار 
در اس��تان تهران 31 جدایه س��المونال بدس��ت آمد كه 30 جدایه آن مربوط 
به گله های گوش��تی بود و بیش��ترین گروه یافت ش��ده گروه سرمی C بوده 
است)Morshed و Peighambari، 2010(. در مطالعه ای در نیجریه میزان 
آلودگی به سالمونال در 120 نمونه مدفوع طیور 38/3 درصد و سروتیپ غالب، 
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جدول1- نتايج نمونه گيری برای جداسازی سالمونال از 26 فارم گوشتی 

گروه سالمونالتعداد نمونه مثبتتعداد نمونه )پول شده(نوع نمونهسن گلهنوع گلهفارمرديف
)101D)SEروزنامه بستریك روزهگوشتیفارم 1، سالن 11
100روزنامه بستریك روزه"فارم1، سالن22
)155D)SEروزنامه بستریك روزه"فارم2، سالن31
)SE(3D)5 ( 25كیسه زردهیك روزه"فارم2، سالن42
)SE(4D)4 (20 كیسه زردهیك روزه"فارم2، سالن53
100روزنامه بستریك روزه"فارم63
103Dروزنامه بستریك روزه"فارم74

100روزنامه بستریك روزه"فارم5، سالن81
1D)4 ( 20كیسه زردهیك روزه"فارم5، سالن92

0)5 ( 25كیسه زردهیك روزه"فارم106
)SE(5D)5 ( 25كیسه زردهیك روزه"فارم117
)SE(3D)4 (20كیسه زردهیك روزه"فارم128
0)6 ( 60مدفوع8 روزه"فارم139
0)6 ( 60مدفوع8 روزه"فارم1410
0)6 ( 60مدفوع10روزه"فارم11، سالن151
0)6 ( 60مدفوع11روزه"فارم11، سالن162
0)2( 5كبد و سکوم11روزه"فارم11، سالن173
)SE(4D)6 ( 60مدفوع10روزه"فارم12، سالن181
)SE(5D)6 ( 60مدفوع10روزه"فارم12، سالن192
)SE(62D )2 (كبد و سکوم11روزه"فارم2013
3D)6 ( 60مدفوع12روزه"فارم2114

0)6 ( 60مدفوع12روزه"فارم2215
0)6 ( 60مدفوع12روزه"فارم2316
0)6 ( 60مدفوع15روزه"فارم2417
0)2 ( 6كبد و سکوم15روزه"فارم18، سالن251
0)6 ( 60مدفوع15روزه"فارم18، سالن262
نامعلوم1)2 ( 4كبد و سکوم15روزه"فارم18، سالن273
0)6 ( 60مدفوع15روزه"فارم19، سالن281
0)6 ( 60مدفوع15روزه"فارم19، سالن292
0)6 ( 60مدفوع23روزه"فارم3020
5C)6 ( 60مدفوع43روزه"فارم3121

0)6 ( 60مدفوع43روزه"فارم3222
2C)2 ( 4كبد و سکوم45روزه"فارم3323

4C)6 ( 60مدفوع47روزه"فارم3424

)SE(4D)6 ( 60مدفوع47روزه"فارم25، سالن351
2D)2 ( 4كبد و سکوم47روزه"فارم25، سالن362

)SE(2D)2 ( 6كبد و سکوم47روزه"فارم25، سالن373
)SE(3D)6 ( 60مدفوع47روزه"فارم25، سالن384
0)6 ( 60مدفوع47روزه"فارم3926

مطالعه باکتريولوژيکی ...
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*نامعلوم

جدول2- شيوع گروه های سرمی در سالمونالهای جداشده از منابع مختلف 

منبع نمونه
گروه سرمی)درصد(

ABCD*X کل

9 )14/52(90 )14/52(000روزنامه بستر

16)25/80(160)25/80(000كیسه زرده

9 )14/52(1)1/61(6 )9/68(2 )3/22(00كبد و سکوم

28 )45/16(190)30/64(9 )14/52(00مدفوع

62 )100(1)1/61(50 )80/64(11)17/74(00مجموع

S. paratyphi A ب��ود )Orji،Onuigbo و Mbata، 2005(. در مطالعه   
دیگری در ایرلند ش��مالی شیوع عفونت س��المونالیی طی سال های 1979-

1991 در پرندگان 34/5 درصد بود كه بیش��ترین سروتیپ های جداشده آن 
مربوط به S. typhimorium، سالمونال ویرشو و S. enteritidis بوده است 
)Menzie و همکاران 1994(. همچنین در یك تحقیق صورت گرفته بر روی 
گوش��ت مرغ و تخم مرغ در زنجان شایع ترین سالمونالی جدا شده از گوشت 
م��رغ S. galinarum بوده اس��ت و S. enteritidis نیز به عنوان س��ومین 
سروتیپ ش��ایع شناخته شد )ش��اپوری و همکاران، 1388(. به نظر می رسد 
همچنان S. enteritidis یکی از شایع ترین سالمونالهای در حال گردش در 
مزارع طیور ایران باشد اگر چه سالمونالهای گروه C نیز در سال های اخیر در 
فرآورده های طیوری و گله های گوش��تی شیوع بیشتری یافته اند. بنابراین با 
عنایت به انتقال عمودی S. enteritidis الزم است توجه ویژه ای به بهداشت 
گله های مادر برای تولید جوجه های عاری از S. paratyphoid شود و نیز 
 با افزایش بهداش��ت محیطی و كاركنان درس��طح گله های گوش��تی از انتقال

S. paratyphoid در بین گله ها و در نهایت آلودگی متقاطع در زمان عرضه 
آنها جلوگیری به عمل آید. 
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