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Abstract
Background and Objective: Salmonellosis is a gastroentritidis which caused by the different serovars of
Salmonella genus, and responsible for morbidity and mortality worldwide. Food born disease is one of the
growing problems of human societies especially in developing countries. The aim of this study was to
evaluate and serogroup determination of Salmonella isolates from food along with antibiotic resistance
pattern.

Methods: This descriptive study was performed on total of 400 in equal of 200 packed and 200 unpacked
samples of (red meat, chicken meat, egg, vegetable) collected in random from distributed in Tehran ,Iran
during nine months in 2018. Microbial, biochemical and serological test was performed according to
protocol number of 1800 of national standard. Antimicrobial susceptibility test was done by disk diffusion
(MAST, Co, UK) method.

Results: Out of 400 samples 8 (2%) was identified as Salmonella. The unpacked foods were more
contaminated (75%) compared to packed foods (25%). The most isolated serogrouping were belonging to
especially D. Salmonella. The chicken samples were more contaminated (37.5%) than other samples. The
isolated Salmonella were mostly resistance to nalidixic acid (75%).

Conclusion: The Salmonella isolated particularly from group 1 showed higher antimicrobial resistance,
additional care should be taken in preparation, packaging and supplying the food samples.
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شـهر پنجگانـه منـاطق ردکنندهعرضهمختلفواحد10درشدهعیتوزفلهنمونه50ويبندبستهنمونه50تعدادبهکدامهريسبزومرغ
سـپس .آمـد عمـل بـه وبـی میکرآزمون1810شمارهبهایرانملیاستانداردبراساسهانمونهازد.یگردهیته1397سالدرماه9یطنتهرا

ازاسـتفاده باآگاردیفیوژندیسکروشبراساسمیکروبیحساسیتتست.دیدگرانجاممربوطهسرولوژيوتاییديبیوشیمیایی،هايتست
شد.انجام(انگلستان)مستشرکتبیوتیکینتیآهايدیسک
مـواد درصـد) 75(مـورد 6درسـالمونال آلودگیدرصد.دیدگرسالمونالجدادرصد)2(مورد8آزمایشموردنمونه400ازها:هیافت
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سـالمونال، هـاي جدایـه داد.نشانخودازآزمایشموردغذاییموادسایربهنسبت)درصد5/37(بیشتريسالموناليبهآلودگیدرصدمرغ
داشتند.)درصد75(اسیدنالیدیکسیکبیوتیکآنتیبهرامیکروبیمقاومتبیشترین

بیشـتر مراقبتلزومآنها،بیوتیکیآنتیمقاومتگسترشوغذاییموادازDگروهویژهبهشدهجداسالمونالهايبهتوجهباگیري:نتیجه
رسد.مینظربهجامعهسطحدرغذاییموادعرضهوبنديبستهتولید،تهیه،درداشتبهباالترسطحرعایتو
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مقدمه
مـرگ مـوارد نیشتریبولؤمسوهممیبهداشتمعضلسالمونلوز،

دراسـت. جهـان سرتاسـر درغذاازمنتقلهيهايماریبازیناشریمو
کـا یانتررگونهیزکایانترسالمونال،سالمونالمختلفيسرووارهانیب

تیگاســتروانتر عوامــل نیتــر مهــم ازیکــ ی،سیدیتیســرووارانتر 
).1(استجهانسرتاسردرانسانکیآندموکیدمیاپ

؛شـوند مـی ایجادغذاییمنشاءباسالمونالاثردرکهییهاماريبی
درتنهـا نـه کـه اسـت اساسـی مشـکل یـک وداشتهجهانیگسترش

اهمیـت پیشـرفته کشـورهاي درحتیبلکهتوسعهدرحالکشورهاي
غـذایی، عـادات تغییـر نتیجـه درعمومـاً هـا بیماريایند.دارنزیادي
مـواد توزیـع وذخیـره تولیـد، نزماغذایی،موادکردنعرضهروش

جامعـه عمومیسالمتبهفراوانیضررهايوگرددمیایجادغذایی
درمناسباقداماترغمیعل).2(کندمیواردغذاییموادصنعتو

حـال درسـرووار، نیـ اازیناشيهاعفونتيریشگیپوکنترلنهیزم
اروپـا ا،یسـ آ،کایامردرسروارنیترفراوانعنوانهبسروارنیاحاضر

بـا مـرتبط يهـا عفونـت اسـت. مطـرح نیالتـ يکـا یامريکشورهاو
يهـا عفونـت تـا فیـ خفاسـهال ازسالموناليدیفوئیرتیغيسروارها

).3(استمتنوعدیشدکیستمیس
اسـت خودمحدودشوندهعفونتکیییسالمونالتیگاستروانتر

يمـار یبامـا ؛ابـد ییمـ بهبـود یکیوتیـ بیآنتـ درمـان بـه ازینبدونکه
ــ ــدیم ــهتوان ــاریبب ــايم ــتمیسيه ــلکیس ــاکترمث ــمننژ،یمیب ت،ی

ریـ مومـرگ بـا ریسمآنوآبسه،ت،یآرترت،یلیاستئومت،یاندوکارد
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).4(شودیمنیاستمیسنقصباافراددرژهیوبهباالاریبس
ازیکـی وانساندرسالمونالییعفونتترینشایعگاستروانتریت

درکـه اسـت جهـان سرتاسردرمهمیبهداشتمعضالتومشکالت
بوجـود غیرحیـوانی یـا حیـوانی منشأباآلودهغذاییموادمصرفاثر

موارددومینجزءسروتیپ،2400ازبیشباباکترياین).5(آیدیم
اسـت آمریکـا درآلـوده غذاییموادمصرفازناشیهايبیمارياز
ونیـ لیم22النهساوعیش،ینجهابهداشتسازمان2004سالدر).6(

سـال درراریـ مومـرگ مـورد هزار216ودیفوئیتتببهابتالمورد
ازســالمونالهاشــیوعمتعــدد،مطالعــاتدر).7(اســتدادهگــزارش

.اسـت شـده گـزارش رانیـ ادردرصد3/8تاکایآمردردرصد74/2
200حـدود وعفونـت میلیـون 25ساالنهنیانگیمطورهبباکترياین

مرگمیزانبهتوجهباد.نمایمیایجادجهانسطحدررامرگهزار
).8(گرددمیتلقیجديخطريعنوانبهلهأمساینباال،میرو

بلکه؛ستینتوسعهحالدريکشورهامشکلتنهاسیسالمونلوز
نفـر 325000بـا غذاازمنتقلهيماریبموردونیلیم76حدودسالههر

گـزارش کایامرمتحدهالتیادرسالههرمرگ5000وشدنيبستر
ــ ــود.یم ــدهش ــانیپدی ــدنجه ــزایشوش ــافرتاف ــامس ــعهوه توس

درمنـزل ازخـارج درغـذا مصـرف افـزایش همچنینوگردشگري
مشـکل یـک عنـوان بـه راغـذا ازمنتقلـه هايبیماريمختلفجوامع

).9(استکردهمطرحجهانیبهداشتی
نییتعاست.ضروريالهاسالمونصیتشخدرسرمیآنتازاستفاده
هــايســرمیآنتــبــاالمرويبــرونیناســیآگلوتلهیوســبــهســروگروه

O)یپلهايسرمیآنتشود.یمانجام)کیسوماتOدراسـتفاده مورد
اسـت. Dتـا Aهگـرو هـاي سرمیآنتشاملسالمونالسروگروهنییتع
اهـ گـروه نیـ اهبـ متعلـق سالمونالهايهیسوازدرصد95حدودرایز
،Dهســروگرودرسیدیــتیانترویفیتــاســالمونالمثــالبــرايســت.ا

ــورتینوسیکلراســـوئ ــاوCهســـروگرودروپـ ــموریفیتـ درومیـ
یبهداشـت هـاي شـگاه یآزمادرکهییآنجاازدارند.قرارBهسروگرو

پـس ؛اسـت موجودDوA،B،Cهگرو،Oیپلهايسرمیآنتفقط
نگیپیسـروتا مراحـل بـراي سـالمونال هیسوسروگروه،هیاولنییتعاز

).10(است)یکپسولVi(وفالژله)H(يهاسرمیآنتبهازینکه
يهـا سـال درپـژوهش کیـ یطـ رانیـ ادرهمکارانویمعصوم

کشـور درغـذا ازیناشـ انیـ طغ2250کهدادندنشان2011تا2006
چندنیادرانیطغروندشیافزاازیحاکجینتازیآنالاست.دهدارخ

به2006سالدرهزار100رد07/0ازکهيطوربهست.ابودهسال
رونـد ).2(استکردهدایپشیافزا2011سالدرهزار100رد38/1

ــتفاده ــتاس ــونادرس ــرویب ــازهی ــباکتریآنت ــاالی ــدهادره يواح
ییایـ باکترتیحساسـ ازقیـ دقیابیارزازدوربهییغذاویدامپزشک

مقاومـت متعاقبـاً ویکروبیضـدم يداروهاومتمقاگسترشبهمنجر
يهـا فـرآورده درییداروماندهیباقاثراتلیدلبهانساندرییدارو

شیدایــپباعــثلهأمســنیــاکــهيطــوربــه.)11(گــرددیمــییغــذا
بـه مطالعـه نیا.استشدهچندگانهمقاومتباسالمونالازییهاهیسو

هـاي جدایهبیوتیکیتیآنمقاومتالگويوسروگروپتعیینمنظور
شد.انجامغذاییموادازسالمونال

بررسیروش
صورتبهنمونه400تعدادیشگاهیآزماتوصیفیمطالعهایندر
يسـبز ومرغتخممرغ،قرمز،گوشتشاملییغذاموادازیتصادف

درشـده عیـ توزفلهنمونه50ويبندبستهنمونه50تعدادبهکدامهر
همـا 9یطتهرانشهرپنجگانهمناطقکنندهرضهعمختلفواحد10
مرکـز، شـمال، شـامل پنجگانـه منـاطق .دیـ گردهیـ ته1397سالدر

بودند.غرب، شرق و جنوب 
ــه ــوردمطالع ــدم ــهتایی ــالقکمیت ــگاهاخ ــومدانش ــکیعل پزش

ت.گرفقرار(IR.TUMS.VCR.REC.1397.484)تهران
آزمـایش مـورد 1810شمارهبهرانیایملاستانداردطبقهانمونه

).12(تندگرفقرار
Pre)يسازیغنشیپمرحله Enrichment):بـافره واتـر پپتـون محیط

)PWB(MERCKشـرایط تحـت گرفـت. قـرار استفادهموردآلمان
ریختهبافرهواترپپتونتریلیلیم225درنمونهگرم25استریل،کامالً

18-24مـدت هبـ سـپس .گردیـد همـوژن نمونهثانیه30حدودوشد
بـه الزمگردیـد. گرماگـذاري گرادسانتیدرجه37دمايدرساعت

وشسـته کـامالً راپوسـته سطحابتدامرغتخمنمونهدرکهاستذکر
آزمـون زردهمحتـوي ازونمودهضدعفونیدرصد70الکلباسپس

آمد.عملبهمیکروبی
اثبـر واسـیلیادیس راپـاپورت :(Enrichment)يسـاز غنـی مرحله

(RV BROTH)بررسـی لحـاظ ازغذاییهاينمونهسازيغنیيبرا
بـافره واتـر پپتـون محتویـات ازتریلیلیمکیرود.میکاربهسالمونال

(MERCK, Germany)ــه ــیطب ــابورتمح ــیلیادیسراپ ــراثواس ب
گــرادســانتیدرجــه5/41درســاعت24مــدتبــهمجــدداًواضــافه

شد.انجامگذاريگرما
محـیط ازلـوپ یـک :انتخـابی کشـت هـاي محیطيروبرکشت

کشـت محیطرويبربراثواسیلیادیسراپاپورتشدهگرماگذاري
بهپلیتوانجام،یخطصورتبهکشت)HE(آگارانتریکهکتون

(شکلگردیدگرماگذاريگرادسانتیدرجه37درساعت24مدت
ک).ی

ودوجـ تاییـد بـراي افتراقـی: کشـت هـاي محـیط رويبـر کشت
مرکـز بـدون یـا بـا منفـی (الکتـوز مشـکوك هايکلنیاز،سالمونال
،TSI،SIM،Ureaافتراقـــــیهـــــايمحـــــیطرويبـــــرســـــیاه)

Simmon Citrate،MRVP،Lysin Decarboxylase

(MERCK, Germany) 24مـدت بـه گرماگـذاري وانجـام کشـت
ازالزمهايمعرفازاستفادهبابعدروزسپسپذیرفت.انجامساعت
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بـراي درصـد 40پتـاس ونفتـول آلفا،MRمحیطبرايردمتیلقبیل
بیوشـیمیایی تاییدبراينتایجSIMمحیطبرايکواکسوVPمحیط

ــالمونال ــتسـ ــد.قرائـ ــهشـ ــوربـ ــدتمنظـ ــتازاییـ API20Eکیـ

).2(شکلگردیداستفاده(بیومریوفرانسه)

Dسروگروپسالمونالهايکلنی:1شکل

آگارانتریکهکتونیطمحدر

سالمونالتاییدبرايAPI-20Eکیت:2شکل

ـ تیحساسنییتعروش ـ بیآنت وژنیـ فیدسـک یدروشاز:یکیوتی
(Kirby-Bauer)لولـه درمـوردنظر يباکتريهایکلناز.شداستفاده

سـپس کـرده، واردبراثنتونیهمولرکشتطیمحيمحتوشیآزما
تـا قـه یدق20مـدت بـه گـراد یسـانت درجـه 35درعیمـا محلـول نیـ ا
محلـول بـا آنکـدورت کـه یهنگـام تـا شـد دادهقـرار سـاعت مین

کسـان یفارلنـد مـک 5/0شـماره لولـه درمیبـار سـولفات استاندارد
ونمـوده یکروبیممحلولبهآغشتهرایلیاسترسواپسپسد.یگرد
درجه35حرارتدرومیدادکشتآگارنتونیهمولرطیمحيبررو
قرائـت جینتـا سـاعت 24تـا 18ازپـس شـدند. دادهقرارگرادیسانت

بـه توجـه بـا وگرفتـه اندازهکشخطبارارشدعدمهالهقطرشدند.
وگرامیـ بیآنتـ فهرسـت درمنـدرج وگرامیـ بیآنتـ مخصـوص جدول
CLSI،گـزارش حسـاس مـه ینایـ ومقـاوم حسـاس، صـورت بهجینتا

د.یگرد
ونمونـــهنـــوعبرحســـباســـتفادهدمـــوريهـــاکیـــوتیبیآنتـــ

CLSIدرمنـدرج وجیـ رايهاکیوتیبیآنتستیلازسمیکروارگانیم

مورديهاکیوتیبیآنتيهاسکید).13(ندشدانتخاب)2015(سال
موکســازول،تریکوســفتازیدیم،سیپروفلوکساســین،شــاملاســتفاده

پـنم، ایمـی مـروپنم، سیلین،یسآموکتتراسیکلین،اسید،نالیدیکسید
وسـفیپیم استرپتومایسـین، سفوتاکسـیم، سفتریاکسون،کلرآمفنیکل،
بودند.س)ی(انگلمستشرکتازسفوروکسیم

ازهــاســوشنهــاییســروتایپتعیــینبــراي:ســالموناليســرولوژ
فـاز و(I)فازفالژلهوسوماتیکهايژنآنتیواالنپلیهايسرمآنتی
(II)سـازنده شـرکت دستورالعملبراساس(Difco, USA) روشبـه

Slide-agglutinationد.یگرداستفاده
هایافته

مشـکوك )درصـد 2(هیجدا8بررسی،موردنمونه400تعداداز
کیـت بیوشـیمیایی، هـاي آزمـون براسـاس .گردیـد جـدا سالمونالبه

API-20Eبهسرولوژيتستنتایجشدند.تاییدسالمونالهیجدا8هر
بیـ ترتبهسالمونالهیجدا8کهدادنشانونآگلوتیناسیاسالیدروش

مــورد)، 1(Bســروگروپ ،مــورد) D)4پســروگرو بــه متعلــق 
ــروگروپ ــورد)،C)1س ــروگروپم ــوردA)1س ــوده)م ــت.ب اس

د.بـو همـراه سـروگروپینگ عـدم بـا سـالمونال هیـ جدایکهمچنین
سـه کـه گردیـد جـدا مـرغ گوشتنمونهازسالمونالتعدادبیشترین

ازNon-typeسـالمونالي بـود. هشدشاملراDوA،Bپسروگرو
ازCسـروگروپ سـالمونالي گردیـد. جـدا فلـه قرمـز گوشتنمونه
شد.جدابنديبستهسبزينمونه
وفلههاينمونهازشدهجداسالمونالهايازدرصد)75(مورد6

آمدنـد. دسـت بـه شـده بنـدي بسـته هاينمونهازدرصد)25(مورد2
بودنـد Dسـروگروپ بـه متعلـق مرغتخمازشدهجدانالهايسالمو

ک).ی(جدول
سالمونالهايسروتایپفراوانیتوزیع:1جدول
غذاییمادهنوعوسروتایپحسببر
يبندبستهفلهییغذانمونه

,Aمرغگوشت B, DD

,Dِمرغتخم D-
-Non-Typeقرمزگوشت
C-يسبز

62کلجمع

مـورد 3ترتیـب بـه سـالمونال بـا ییغذايهانمونهگیآلودموارد
ازدرصـد) 25(مـورد 2تهـران، شـهر شمالمنطقهازدرصد)5/37(

درصد)5/12(موردیکباکدامهرمناطقبقیهوتهرانمرکزمنطقه
شدند.نییتع

بــهســالمونالمقاومــتبیشــترینهــا،هیــجداتیحساســتســتدر
حالـت بیشـترین ،درصـد) 75،مـورد 6(اسـید نالیدیکسـیک دیسک

کـدام هـر (سفوروکسـیم وسیپروفلوکساسـین دیسکبهحساسمهین
ــورد،4 ــد)50م ــیتودرص ــلحساس ــهکام ــیب ــکآنت ــايبیوتی ه

ســــفیپیم،سفتریاکســــون،مـــروپنم، پــــنم،ایمــــیکلرآمفنیکـــل، 
درصــد)100مــورد،8(ســفتازیدیموسفوتاکســیماسترپتومایســین،

).2(جدولشددیده
دیکسـیک ینالبهرامقاومتبیشترینDسروگروپونالهايسالم

وسیپروفلوکساسـین بـه راینینابیبحالتبیشترین)،درصد100(اسید
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هـا بیوتیـک آنتیبقیهبهودرصد)50(مورد2کدامهرسفوروکسیم
بــهAســروگروپســالموناليدادنــد.نشــانحساســیتدرصــد100

بقیـــهبـــهوینینـــابیبحالـــتاســـیدنالیدیکســـیکوسفوروکســـیم
داشتند.حساسیتشدهگرفتهکارهبهايدیسک

اسـید، نالیدیکسـیک هـاي دیسـک بـه Bپسـروگرو سالمونالي
مابقیبهومقاومتسیلینآموکسیوکوتریموکسازولتتراسیکلین،

ســالموناليداشــتند.کامــلحساســیتبیوتیــکآنتــیهــايدیســک
ــروگروپ ــهCس ــیکب ــیدنالیدیکس ــیکواس ــاوم،لینتتراس ــهمق ب

نـد. بودحسـاس هـا دیسـک مابقیبهوحساسمهینسیپروفلوکساسین
درصد100تیحساسهاکیوتیبیآنتیهمگبهnon-typeيسالمونال

دادند.نشان
بحث

ازدرصد)2(سالمونالمورد8تعدادمطالعه،نیاجینتابهتوجهبا
ــل ــه400ک ــوردنمون ــم ــدایبررس ــگردج ــجداد.ی ــاهی ــامله 4ش

ــروگروپ ــک،Dس ــروگروپی ــک،Bس ــروگروپی ــک،Cس ی
سـرم آنتـی چهارباسروگروپینگعدمبانمونهیکوAسروگروپ

مرغگوشتنمونهازسالمونالتعدادبیشترینبودند.؛شدهبردهکارهب
سـالمونالي شد.شاملراDوA،Bپسروگروسهکهگردیدجدا

Non-typeــهاز ــتنمون ــزگوش ــهقرم ــدافل ــد.ج ــالموناليگردی س
ازشـده جداسالمونالهايوبنديبستهسبزينمونهازCسروگروپ

منـاطق انتظـار بـرخالف بودنـد. Dسـروگروپ بـه متعلـق مـرغ تخم
نیهمچنـ .بودنـد آلـوده منـاطق ریساازشتریبتهرانيمرکزویشمال

باموضوعنیاکهبودندآلودهشتریبيبندبستهبهنسبتفلهيهانمونه
مـواد يبنـد بسـته لیـ دالازیکـ یرایـ ز.داردیهمخوانقیتحقهیفرض
یمشـابه مطالعـه متاسـفانه است.هیثانویآلودگاززیپرهيبراییغذا
شوند.یبررسجینتاتانداشتوجودخصوصنیادر

بـاکتري توسـط غـذایی هـاي مسـمومیت ایجاداخیرسالچنددر

مـوارد بیشتردرواستافزایشروبهمختلفکشورهايدرسالمونال
وانتشـــارمهـــممنـــابعازمـــرغتخـــموماکیـــانگوشـــتمصـــرف

قابـل داروهـاي مصـرف اسـت. انسـان درسـالمونلوز هايگیريهمه
ازیکـی طیورسالمونلوزبیماريدرمانبرايانساندرماندراستفاده

اسـت. شـده ذکـر سالمونلوزازناشیغذاییمسمومیتافزایشعلل
انسـان بـه آنهـا انتقـال وداروبـه مقاومسالمونالهايکثیرتزمینهزیرا

ازاســتفادهراانســاندرســالمونلوزشــیوععلــت.گــرددمــیفــراهم
).15و14(انددهنموگزارشسالمونالبهآلودهمرغتخم

درسـالمونال يجداسـاز تنـوع دهنـده نشـان مختلفجینتایبررس
درصـد 28تـا صـفر زاکشـور ازخارجوداخلدرییغذايهانمونه
زمانییایجغرافمنطقه،ییغذامادهنوعحسببرنوساناتنیااست.
ونصــرتمطالعــهدراسـت. رفتــهکـار هبــروشنـوع ويریــگنمونـه 

7/1درسـالمونال بـاکتري بـه آلـودگی نمونـه، 170کلازهمکاران
تیفـی سـالمونال فراوانـی .شـد مشاهدهگاوگوشتايهنمونهدرصد

شـد. نیـی تعدرصد59/0اینتریتیدیسسالمونالودرصد1/1موریوم
نشـد جداییسالمونالچیهمرغتخمومرغيهانمونهازکهیحالدر

عنـــوانبـــا1391ســـالدرهمکـــارانواســـدپورمطالعـــهدر).16(
يسـالمونالها یکیوتیـ بیآنتـ مقاومـت وپیسروتانییتع،يجداساز
انجـام نمونـه 200يروبـر نالیگاستانشدهکشتارمرغازجداشده

جـه ینتبـا کـه )17(شـد يسـاز جدايسـالمونال درصـد کی.گرفت
،مـرغ يهـا نمونهدرسالمونالبهیآلودگدرصد3زانیمبهمامطالعه

است.کینزديحدودتا
درسالموناليهاپیسروتاوعیش1386سالدرمایقبلمطالعهدر

درصد8/47مرغدریگآلودزانیمشد.یبررسمرغوقرمزگوشت
یکیوتیـ بیآنتمقاومتبیشترینشد.نییتعدرصد8/28گوشتدرو
استحاضرمطالعهمشابهکه)18(شدگزارشدیاسکیکسیدینالبه

گوشـت بـه نسـبت مـرغ گوشـت ازشدهجداسالموناليدرصدکه

غذاییهاينمونهازشدهجداسالمونالهايبیوتیکیآنتیحساسیتالگوي:2جدول
حساسکبیوتیآنتینام

)درصد(تعداد
متوسط

)درصد(تعداد
مقاوم

)ددرص(تعداد
)0(0)50(4)50(4نسیپروفلوکساسی

)0(0)0(0)100(8مسفتازیدی
)0(0)0(0)100(8سفوتاکسیم

)0(0)0(0)100(8استرپتومایسین
)0(0)50(4)50(4سفوروکسیم

)0(0)0(0)100(8سفیپیم
)0(0)0(0)100(8سفتریاکسون

)75(6)25(2)0(0اسیدنالیدیکسیک
)0(0)0(0)100(8تتراسیکلین

)0(0)0(0)100(8کوتریموکسازول
)0(0)0(0)100(8سیلینآموکسی

)0(0)0(0)100(8مروپنم
)0(0)0(0)100(8پنمایمی

)0(0)0(0)100(8کلرآمفنیکل
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نالیدیکسـیک بـه بیـوتیکی آنتـی مقاومـت بـاالترین وبودبیشترقرمز
بهتواندمیقرمزگوشتدرکمترآلودگیعلت.شددادهنشاناسید
باعـث وکـرده پیدااسیديحالتکهباشدآنمخصوصبافتعلت

بـر هـا بـاکتري شده،انجامهايبررسیطبقزیراشود.میpHکاهش
).18(کنندمیرشدکنديبهپایینpHباهايگوشتروي

گوشـت سبزي،نمونهرويبر2006سالدرPhamوHaمطالعه
گـزارش درصد3/8آلودگیمیزانوشدانجامتنامیودرمرغوقرمز

بـا مقایسـه درآسـیا شرقدرآلودگیمیزاندهدمینشانکهگردید
مـاده نـوع نظـر از).19(تاسـ برخـوردار بـاالتري سطحازماکشور
نیبـاالتر داشـتن باکاناداکهدادندنشاننهمکاراوKozakیمصرف

بــهمربــوطآمــارنیبــاالترتــازه،وهیــموجاتیســبزصــرفمزانیــم
منتقلـه يهـا يماریبازیناشيهاانیطغکنندهجادیاعواملنیترعیشا
زانیـ منیشـتر یبدرصـد 50باسالمونالانیمنیادرکهداردراغذااز

صـورتی در).20(استدادهاختصاصخودبهرايماریبنیابهابتال
درصد2غذاییموادازشدهجداسالموناليزانمیمطالعهایندرکه
گوشـت ومرغگوشتبهنسبتکمتريآمارسبزیجاتوشدنییتع

هـا بـاکتري رشـد کهکهدادنشانمطالعاتد.دادننشانخودازقرمز
بردنشانبینازوترآسانراآنهاانتقالسطوح،رويبیوفیلمحالتبه
هـاي سـلول بـا مقایسـه درفیلمبیـو هـاي سلولزیرا.کندمیمشکلرا

بیشـتري مقاومـت هـا کننـده ضـدعفونی وبیوسـایدها مقابلدرآزاد،
).21(دهندمینشان

جداکایانترسالمونالهیسو114همکارانوCapuanoهمطالعدر
از2012تـا 2010يهاسالنیبیزمانفاصلهدرمختلفمنابعازشده

یابیـ ارزیکیوتیـ بیآنتـ ومـت مقايهـا ژنوروالنسیوعوامللحاظ
شـتر یبایوکیوتیبیآنتکیبههیسو64حداقلهیسو114ازشدند.
شـتر یبایـ وکیوتیبیآنت4به؛بودندMDRکههیسو54بودند.مقاوم
بـه راتیحساسنیشتریبسیدیتیانترسالموناليهاهیسوبودند.مقاوم

سـروگروپ الهايسـالمون مطالعـه ایندرکهداشتندهاکیوتیبیآنت
D،حاضـر مطالعهدر).22(داشتندمقاومتبیوتیکآنتیگروهدوبه
وکیـ وتیبیآنت4بهوبودندB،MDRسروگروپسالمونالهیسو4
مقاومکیوتیبیآنت2بهوC،MDRسروگروپسالمونالهیسوکی

ــد. ــرخالفبودن ــهب ــارانوCapuanoمطالع ــ)22(همک ــوچیه هیس
نبودند.D،MDRروگروپسازسالمونال

بـــهنســبت حســـاسمــه ینحالــت درصـــدحاضــر، مطالعــه در

بـه وبـود درصـد 50سیپروفلوکساسـین جملـه ازهافلوروکوئینولون
برهمکارانوHurمطالعهدرشد.دادهنشانکاملحساسیتمروپنم

بـه حسـاس مـه ینحالـت ومقاومـت بیشـترین غـذایی هاينمونهروي
حساسـیت درصـد مـروپنم بـه وشـد دادهنشانهاکوئینولونخانواده

حـاکی توانـد مـی وبودهمامطالعهمشابهکه)23(داشتندخوبینسبتاً
.باشدزمانگذردرسالمونالهابیوتیکیآنتیمقاومتالگويتغییراز

يبـرا کههستندیفیالطعیوسيهاکیوتیبیآنتهانولونیفلوروکوئ
توجـه باد.انشدههیتوصCLSIتوسطییسالموناليهاعفونتدرمان

بـه سـالمونلوز، یانتخـاب درمـان عنـوان هبفوقکیوتیبیآنتتیاهمبه
ویمنـ یاسـتم یسضـعف بـا افـراد درکیستمیسسالمونلوزخصوص
نیـ ابـه تیحساسـ کـاهش زیـ نومقاومـت مشـاهده مسـن، اشخاص

واسـت هشـداردهنده اریبسـ سـالمونلوز درمانجهتازمهميدارو
ازمنـتج ایـ ودارونیاروزافزونوهیرویبمصرفازیناشتواندیم

درمـان درنیانروفلوکساسمانندییهاکیوتیبیآنتحدازشیبزیتجو
ریسـا بـه متقـاطع مقاومتجادیاکهباشدوریطییایباکتريهايماریب

بـه مقاومـت د.یـ نمایمنیپروفلوکساسیسجملهازهانولونیفلوروکوئ
يهـا ژندرونیموتاسـ لهیوسـ هبـ معمـوالً هـا کیـ وتیبیتـ آنگروهنیا

حاصـل ایـ وافتـد یمـ اتفـاق DNAمیآنـز کننـده رمـز یکروموزوم
هـا پمـپ ویخـارج غشايهانیپروتئکنندهمیتنظيهاژندرجهش

).24(استافالکس
گیرينتیجه

وییغـذا يهـا نمونـه ازسـالمونال درصـد) 2(هیجدا8جداشدن
ــهA-Dروپســروگ4هــرحضــور ــوب ــهDســروگروپژهی ــمب زانی

مواددرسالمونالخصوصدريشتریبيهایبررستیاهم،درصد50
ازيریجلـوگ ویـی دارومقاومتییشناساکند.یمجابیاراییغذا

جامعهبهداشتهاوعفونتدرماندرعمدهلیمساازقطعاًآن،انتشار
ه،یـ تهدربهداشتباالترسطحتیرعاوشتریبمراقبتلزومکهاست

طلبد.یمراجامعهسطحدرییغذاموادعرضهويبندبستهد،یتول
قدردانیوتشکر

ــا )32414(شــمارهیقــاتیتحقگرنــتازیبخشــجــهینتمقالــهنی
بود.تهرانیدرمانیبهداشتخدماتویپزشکعلومدانشگاهمصوب

رانتهـ یپزشـک علومدانشگاهیپژوهشمحترممعاونتازلهیوسنیبد
م.یینمایميسپاسگزاربودند؛یقاتیتحقطرحنیایمالیحامکه
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