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  چکیده:

در نظر گرفته شده ایدر سراسر دن ییغذا یهاپاتوژن نتریاز مهم یکیعنوان ه های سالمونلا بسروتیپ زمینه و هدف:

ها در انسان و شیوعی از سالمونلوز است. هدف از این ها یک منبع اصلی از عامل بیماری با این پاتوژنمرغتخم. اند

 ، سالنقزوی هرشعرضه شده  یهامرغدر تخم سیدیتیسالمونلا انتر یکیوتیبیو مقاومت آنت وعیش یبررستعیین مطالعه 

 بود. 8931

انجام  8931که در آزمایشگاه دانشگاه علوم پزشکی قزوین در سال  یفیتوص یمطالعه مقطع نیدر ا کار:مواد و روش

بندی شده مرغ بستهتخم 822شامل ای )مرغ شانهو تخم یبندمرغ بستهشامل تخم یمرغ صنعتتخم 022در مجموع  شد

 در سال رانیا نیمختلف شهر قزو یهایفروشو خرده هااز فروشگاه یبه صورت تصادفای( مرغ شانهتخم 822و 

یط سازی و محسازی، غنیدر محیط کشت پیش غنیها مرغتخم اتی. بعد از کشت پوسته و محتوشد یورآجمع 8931

 وژنیفید سکید کیتکن و قرار گرفتند دییمورد تأ  PCR مشکوک با استفاده از یها، پرگنههای انتخابی و افتراقیکشت

آمار  .انجام گرفت 02ورژن   SPSSنتایج با استفاده از نرم افزار  لیتحل. استفاده شد یکروبیم تیتست حساس یبرا

مختلف  یرهایغسالمونلا با مت وعیش سهیمقا یبرا شریاسکوار و تست ف یآزمون کاها استفاده و توصیفی برای آنالیز داده

 گرفته شد. دار در نظریمعن P <0.05با  جیشد. نتا به کار برده

مرغ سالمونلا در پوسته تخم یآلودگ چیشده بودند، ه یآورجمع یاز دو گروه مختلف که به طور تصادف :هایافته

 یاز محتوا درصد 82 ها مثبت بودند که شاملنمونه یدرصد از محتوا 82وجود نداشت، اما  یاشده و شانه یبندبسته

گروه مورد آزمایش  42گروه از  4) باشدیم یاشانه یهامرغتخم اتیمحتواز درصد  82شده و  یبندبسته یهامرغتخم

 یهامرغتخم گروه 02گروه از  0و  شده یبندبسته یهامرغتخم گروه 02گروه از  0آلوده به سالمونلا بودند که شامل 

پوسته  یبودند. آلودگ ومیموریفیسالمونلا ت پیمثبت، سروت یهاشده از نمونه ییشناسا یهاهی. جداباشد(ی میاشانه

شده  یندبمرغ بستهو تخم یامرغ شانهتخم نیب یداریمحتوا بود. تفاوت معن یکمتر از آلودگ یبه طور قابل توجه

نتایج تست  وجود داشت. یداریهر دو گروه تفاوت معن یمحتوا یآلودگ وپوسته  یآلودگ نیوجود نداشت و ب

 پنمیمینسبت به ادو ایزوله  ،مقاوم بودند نیلیسیبه آمپهای سالمونلا زولهیا 4 داد که بیوتیک نشانفنوتیپی مقاومت آنتی

 بودند. پنمیمیمقاوم به ا ایزوله دیگریحساس و  مهین هازولهیاز ا یکی ،حساس

 

 

قزوین ر های صنعتی آلوده در شهمرغترین شیوع سروتیپ از تخمموریوم بیشسالمونلا تیفی :یریگهجینتبحث و  

دهد.  سالمونلا ها را به سالمونلا نشان میمرغ احتمال آلودگی مرغ، این سرووار جدا شده از محتویات تخماست

بیوتیک نسبت به آنتی MDRسیلین، بالا نسبت به آمپی AMRهای مثبت علاوه بر موریوم جدا شده از نمونهتیفی

ا  مصرف های ناشی از غذا در ارتباط ببرای ارزیابی خطر بیماری توانیاز این نتایج م، سیلین و ایمیپنم را نشان دادآمپی

 .کردآلوده استفاده و مرغ مرغ تخم

 PCR سیلین،آمپیبیوتیک،ا، مقاومت آنتیسالمونل مرغ،تخم :کلمات کلیدی
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Evaluation Prevalence and antibiotic resistance of Salmonella enteritidis in eggs supplied 

of Qazvin city, 2020 

Abstract 

Background and aim: Salmonella serotypes are considered to be one of the most important 

food pathogens worldwide. Eggs are a major source of disease with these pathogens in humans 

and a prevalence of salmonellosis. The aim of this study was to determine the prevalence and 

antibiotic resistance of Salmonella enteritidis in eggs supplied of Qazvin in 2020. 

Material and Methods: In this descriptive cross-sectional study conducted in the laboratory 

of Qazvin University of Medical Sciences in 2020, a total of 200 industrial eggs including 

packaged eggs and tray eggs (including 100 packaged eggs and 100 tray eggs) were randomly 

collected from different stores and retail stores in Qazvin, Iran in 2020. After culturing the 

eggshell and contents of the eggs in the pre-enrichment medium, enrichment medium and 

selective and differential culture medium, the suspected colonies were confirmed by PCR and 

disk diffusion technique was used to test the microbial susceptibility. The results were analyzed 

using SPSS software version 25. Descriptive statistics were used to analyze the data. Chi-

square test and Fisher test were used to compare the prevalence of Salmonella with different 

variables. The results were considered significant with P <0.05 

 

Results: From the two randomly collected groups, there was no Salmonella infection in the 

eggshells of the packed eggs and tray, but 10% of the sample contents were positive, including 

10% of the contents of the packaged eggs and 10% of the contents of the tray eggs (four groups 

out of 40 tested groups were infected with Salmonella, including two groups of 20 groups of 

packaged eggs and two groups of 20 groups of tray eggs). Isolates identified from positive 

samples were Salmonella typhimurium serotype. Shell contamination was significantly less 

than content contamination. There was no significant difference between tray eggs and 

packaged eggs and there was a significant difference between shell contamination and content 

contamination of both groups. The results of antibiotic resistance phenotypic test showed that 

four isolates of Salmonella were resistant to ampicillin, two isolates were sensitive to 

imipeneme, one isolate was intermediate and the other isolate was resistant to imipeneme. 

Conclusion: Salmonella typhimurium is the most common serotype of infected industrial eggs 

in Qazvin city. This Serovars isolated from the contents of the egg indicates the possibility of 

infection of chickens with Salmonella. Salmonella typhimurium isolated from positive samples 

showed high AMR compared to ampicillin, MDR compared to antibiotics ampicillin and 

imipenem. These results can be used to assess the risk of foodborne illness associated with egg 

consumption Infected chicken and eggs. 
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