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سراسردرمرغتخممحتوایوپوستهدرسالمونالتوصیفوشیوعمورددرزیادیهایگزارش

تهدیدیکاینکهدارد،وجودآنتی بیوتیکیمقاومتوهاسروتیپدرمختلفتنوعباجهان

.استعمومیسالمتبرایعمده

االنهسوهستجهانسراسردرکشورهاازبسیاریدرشایعغذاییبیمارییکسالمونلوز

.تاسشدهگزارشمتحدهایاالتمانندیافتهتوسعهکشورهایدرموردمیلیون1/4حدود
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له  جمع بندی و نتیجه گیری بیان مسئ

مقدمه
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،نآبودنهزینهکم،مرغتخمباالیمصرفمیزانبهتوجهبا

اکتریبآنتی بیوتیکیمقاومتومرغتخمزیادآلودگیاحتمال

استادزیعمومیسالمتبرایسالمونالهایسویهبهابتال،خطر

مقاومتوانتریتیدیسسالمونالآلودگیمیزانتاشدیمآنبر.
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اهداف پژوهش

:کلیهدف

ر تخم مرغ های شیوع و مقاومت آنتی بیوتیکی سالمونال انتریتیدیس دتعیین

1398عرضه شده ی شهر قزوین،سال
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اهداف پژوهش
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:اختصاصیاهداف

ایشانهدهایبرندرمرغتخمپوستهازانتریتیدیسسالمونالآلودگیمقایسهوتعیین•

قزوینشهردرشدهعرضه

ایشانهندهایبردرمرغتخممحتویاتازانتریتیدیسسالمونالآلودگیمقایسهوتعیین•

قزوینشهردرشدهعرضه

بندیبستهدهایبرندرمرغتخمپوستهازانتریتیدیسسالمونالآلودگیمقایسهوتعیین•

قزوینشهردرشدهعرضه

بستهندهایبردرمرغتخممحتویاتازانتریتیدیسسالمونالآلودگیمقایسهوتعیین•

قزوینشهردرشدهعرضهبندی
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اهداف پژوهش
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:اختصاصیاهداف

درتخم مرغویاتمحتوپوستهازبتاالکتامبهمقاومانتریتیدیسسالمونالآلودگیتعیین•

شانه ایبرندهای

درتخم مرغویاتمحتوپوستهازبتاالکتامبهمقاومانتریتیدیسسالمونالآلودگیتعیین•

شدهبسته بندیبرندهای

وپوستهازهشدجداانتریتیدیسسالمونالدربتاالکتامبیوتیکآنتیمقاومتتعیین•

ایشانهبرندهایدرمرغتخممحتویات

وپوستهازهشدجداانتریتیدیسسالمونالدربتاالکتامبیوتیکآنتیمقاومتتعیین•

بندیبستهبرندهایدرمرغتخممحتویات
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عنوان و تعداد نمونه                                                      یافته ها سال محققین

مروری بر مطالعات و متون گذشته  

سروتیپ 11ا تعداد نمونه را ببیشترینانتریتیدیسسالمونال 
و نوگلیکوزیدآمی، بتاالكتامبه بیشتر سویه ها . تشکیل داد

بودندمقاومتتراسایکلینآنتي بیوتیك هاي 

ال انتریکا از مقاومت ضد میکروبي و تنوع ژنتیکي سالمون»
«تخم مرغ ها 

نمونه1000باتعداد 
2019 Xie

وهمکاران

مرغتخمهايپوستهاز%8/58،5/72ترتیببهسالمونال
مرغتخممحتواياز%1/43باوSSوXLDازبااستفاده

وپوستهازهكبودسروتیپيتنهاانتریتیدیسشدجداXLDاز
.دریافتمحتوا

بروز گونه هاي سالمونال در تخم مرغ و بعضي از »
« محصوالت مبتني بر تخم مرغ

فراورده هاي تخم مرغي 90نمونه تخم مرغ و 1050با 2019
El-

Prince
و همکاران 

خم تمحتوايدر پوسته تخم مرغ و سالمونالمیزان آلودگي 
درجه باالیي . بود٪1.66و ٪0به ترتیب محليهاي صنعتي و 

.  اهده شدمشاریترومایسینو نالیدیکسیکاسیدبه AMRاز 

شیوع ، ژنوتیپ ، سروتیپ و مقاومت آنتي»
خم هاي بیوتیکي سویه هاي جدا شده سالمونال از ت

«صنعتي و محلي در ایران
نمونه 120با تعداد

2018
کریمی 

و آذر 
همکاران 
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یافته ها عنوان و تعداد نمونه سال محققین

مروری بر مطالعات و متون گذشته  

به تمام ضد AMRشیوع سالمونال % 67به طور متوسط 
.  شف شدكبه جز جنتامایسین میکروب هاي مورد استفاده 

در تخم مرغ بود( ٪47)سروتیپ شایع ترین انتریتیدیس

بررسي میزان شیوع و مقاومت ضد میکروبي»
ته سالمونال اس پي پي جدا شده از تخم مرغ فروخ

480باتعداد نمونه  « شده در ایلورین ، نیجریه 
2018 Michael

و همکاران 

بود، در %1/3باالديتخم مرغ زردهدر بین سالمونالشیوع 
بودهیچ گونه % 1/2، هركدامسفید و قهوه ايتخم هاي 

ي نبود قابل شناسایبدون پاتوژن خاص سالمونال از تخم هاي 
%  0/5و 0/6یببه ترتانتریتیدیس و تیفي موریوم و سالمونال 

.  شناسایي شدند

تریتیدیس شناسایي سالمونال تیفي موریوم و سالمونال ان»
ر در تخم هاي بدون پاتوژن خاص و تخم مرغ تجاري ب

1750باتعداد نمونه « PCRاساس 
2016

El  
Jakee

وهمکاران

سه . دآلوده به سالمونال یافت شوارداتيتخم مرغ ( ٪3)سه 
تیفيونال سالم. سروتیپ مختلف سالمونال  شناسایي شدند

(  یك سویه)اوهیو، سالمونال ( یك سویه)موریوم
٪1دام كه براي هر ك( یك سویه)انتریتیدیسوسالمونال 

.بود

م جداسازي و شناسایي گونه هاي سالمونال از تخ”
« هاي مصرفي در استان سلیماني 

نمونه 150با تعداد 
2013

Arif
و 

همکاران 
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مواد و روش کار 
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مقطعیتحلیلیتوصیفی:مطالعهنوع

اهآزمایشگبهداشت،دانشکدهغذاییموادایمنیوبهداشتآزمایشگاه:پژوهشمکان

قزوینپزشکیعلومجامعآزمایشگاهوپیراپزشکیدانشکدهبیوتکنولوژی

شدهبندیبستهوایشانهمرغتخم:پژوهشجامعه

تصادفی:گیرینمونهروش

گیرینمونهفرمول:

برای،ودرصد47شیوعگرفتننظردربامشابه،هایزمینهدرشدهانجامتحقیقاتبهتوجهبا

.شدتعییننمونه200خطا،تعداددرصدوکاهشگیرینمونهدقتافزایش
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:هادادهاوریگردابزار

شدآوریجمعمرغتخمعرضهمراکزازتصادفیکامالصورتبههانمونه.

جامانایرانصنعتیتحقیقاتواستانداردموسسه2025شمارهاستانداردطبق،بردارینمونه

هانمونهسپس.گرفتانجام3676شمارهاستانداردطبقنمونهسازیآمادهوشد

گرادسانتیدرجه4دمایآنالیزدرزمانتاودادهانتقالازمایشگاهوبهشدهکدگذاری

.شدنگهداری
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مراحل پژوهش

نمونه برداری ازتخم مرغ های عرضه شده درشهرقزوین 

انتقال به آزمایشکاه

آماده سازی اولیه

غنی سازی باکتری 

کشت روی محیط کشت اختصاصی

تایید گونه با روش مولکولی دیسک دیفیوژن
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 NCBI(National Center forو ژن بانک Primer-BLASTپرایمرهای استفاده شده در این مطالعه بر اساس نرم افزار 

Biotechnology Information)طراحی گردید .

.سیکل با توجه به جدول پایین انجام شد46در دمای معین با  Rotor Geneبا استفاده از دستگاه PCRانجام 

 gel dockانجام شد و در نهایت باندهای اختصاصی با دستگاه TBEدرصد و بافر 1/5در ژل آگارز PCRتایید آنالیز 

eliminatorبررسی شدند.

ExtensionAnnealingdenaturationGene

72

37s

51/5

19 s

95 .c

15 s
Inv A
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Gene size (bp)Sequence of nucleotidesGene

95
F-GCTGCTTTCTCTACTTAAC

R-GTAATGGAATGACGAACAT
InvA

77
F= GGATATGAGGTGCGTTTA

R= CAGTGCCGGAATTATCTC
SEN1392 

101
F-CACCTGATATAGAGTCCAA

R- TATAGATGTTGTCGCCAA
STM4200

مواد و روش کار



مواد و روش کار 
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:پژوهشمتغیرهایسنجشوگیریاندازههایروش

.گرفتانجام25ورژنSPSSافزارنرمازاستفادهبانتایجتحلیل•

استفادهختلفممتغیرهایباسالمونالشیوعمقایسهبرایفیشرتستواسکوارکایآزموناز•

Pبانتایج.شد .شدگرفتهنظردردارمعنی0.01>
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:  مالحظات اخالقی

پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحثعمروری بر منابمقدمه

ماندمحرمانهمطالعهمدتتمامدرهامرغتخمبرندوفروشندگاناطالعات.
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محدودیت ها
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20 1398بررسی شیوع و مقاومت آنتی بیوتیکی سالمونال انتریتیدیس در تخم مرغ های عرضه شده ی شهر قزوین ، سال

نمونه ها و آنالیزبا دستگاه امکانات مالی مورد نیاز برای افزایش تعدادکمبودPCR
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بودند،شدهجمعآوریتصادفیطوربهکهمختلفگروهدواز

نداشتوجودشانهایوشدهبستهبندیتخممرغپوستهدرسالمونالآلودگیهیچ

بودندمثبت(40/4)نمونههامحتوایازدرصد10اما

.باشدمیشانهایتخممرغهایمحتویاتاز(20/2)وشدهبستهبندیتخممرغهایمحتوایاز(20/2)شاملکه

بودندتیفیموریومسالمونالسروتیپایزولههاهمهی

.بودمحتواآلودگیازکمترتوجهیقابلطوربهپوستهآلودگی

نداشتوجودشدهبستهبندیتخممرغوشانهایتخممرغبینداریمعنیتفاوت

.داشتوجودداریمعنیتفاوتگروهدومحتوایآلودگیوپوستهآلودگیبین
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Ladder 100bp

95bp

m

1 2 3 4

control

Tray Egg
Packaged Egg

Packaged Egg

Tray Egg

22

Invژنتشخیص:4-1تصویر Aباتاییدنتایج:4-2تصویرآگارزژلبررویRT-PCR
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یافته ها



مقاوم بودندآمپی سیلینایزوله های سالمونال  به ( 4/4)درصد 100

حساسایمیپنمایزوله ها نسبت به ( 2/4)درصد 50

از ایزوله ها نیمه حساس( 1/4)درصد25

.ایزوله ها مقاوم به ایمیپنم بودند(  1/4)درصد 25

139823بررسی شیوع و مقاومت آنتی بیوتیکی سالمونال انتریتیدیس در تخم مرغ های عرضه شده ی شهر قزوین ، سال

یافته ها

ایزوله ایمیپنمآمپی سیلین

1ایزوله  شانه ای حساسمقاوم

2ایزوله  شانه اینیمه حساسمقاوم

1ایزوله  بسته بندی حساسمقاوم

2ایزوله  بسته بندیمقاوممقاوم
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سالمونال یکی از مهمترین دالیل بیماری های منتقله از طریق غذا در جهان است.

داردمیزان آلودگی سالمونال در تخم مرغ دارای شیوع و موارد پراکنده ای در انسان.

 درصد بود و همه ی ایزوله ها سالمونال تیفی موریوم10در این مطالعه آلودگی به سالمونال در نمونه ها

.مقاوم به آمپی سیلین بودند
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بحث



پیشنهاداتنتایج و بحثمواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه

1398ن ، سالبررسی شیوع و مقاومت آنتی بیوتیکی سالمونال انتریتیدیس در تخم مرغ های عرضه شده ی شهر قزوی

تعداد مکانسالمطالعه

نمونه

بررسی با نمونه مثبتتخم مرغ

مطالعه ما

مقاومت آنتی بیوتیکی

کریمی آذر و

همکاران

پوسته 60زنجان2019

محتویات

عدم آلودگی 

در تخم مرغ 

صنعتی

م آلودگی در تخ

مرغ محلی

عدم تطابق

عدم مقاومت به آمپی سیلین

دانش گوهر 

و همکاران 

زرده تخم 100تبریز2017

مرغ

وجود مقاومت به آمپی سیلین در تخم مرغ عدم تطابق% 0

محلی

زی و 

همکاران

سفیده و 500چین2019

زرده تخم 

مرغ

وجود سویه های حساس، نیمه حساس و کمتر 3.2%

مقاوم به آمپی سیلین

سوداگری 

وهمکاران

پوسته200استرالیا2019

محتویات

4.5%

3%

عدم تطابق

کمتر

وجود مقاومت به آمپی سیلین
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139826ن ، سالبررسی شیوع و مقاومت آنتی بیوتیکی سالمونال انتریتیدیس در تخم مرغ های عرضه شده ی شهر قزوی

بحث

آلودگی
تخم 

مرغ به 
السالمون

انتقال عمودی

مرغ و oviductو ovaryآلودگی به سالمونال در
آلودگی مستقیم تخم مرغ در هنگام تشکیل در 

reproductive

انتقال افقی

روده یا مدفوع آلوده،عوامل محیطی مانند حشرات ، 
..جوندگان و 



پیشنهاداتنتایج و بحثمواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه

1398ن ، سالبررسی شیوع و مقاومت آنتی بیوتیکی سالمونال انتریتیدیس در تخم مرغ های عرضه شده ی شهر قزوی

دالیل تفاوت در شیوع آلودگی

ای مناطق مختلف جغرافیایی مورد استفاده بر
نمونه برداری 

شرایط محیطی 

تولید مثل 

ارتباط پرندگان با حیوانات بزرگ 

27
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1398، سالبررسی شیوع و مقاومت آنتی بیوتیکی سالمونال انتریتیدیس در تخم مرغ های عرضه شده ی شهر قزوین

 نی مدت عامل بیماری انسانی ناشی از مصرف تخم مرغ آلوده یک موضوع طوالسالمونال انتریکا
.است

ایی مهمی شیوع سالمونال در تخم مرغ های شانه ای و بسته بندی صنعتی که ماده غذدرمطالعه ی ما 
.  می باشد، بررسی شد

م به  درصد به سالمونال تیفی موریوم در محتویات تخم مرغ  را نشان داد که مقاو10نتایج آلودگی 
.آمپی سیلین بودند

یت به اطالعات مقدماتی ارزشمندی در مورد شیوع سالمونال با تنوع در حساسنتایج این مطالعه 
انسان آنتی بیوتیک در تخم مرغ فراهم می کند و می توان از آن برای ارزیابی خطر آلودگی غذایی

.مرتبط با مصرف تخم مرغ آلوده و طیور استفاده کرد

28

نتیجه گیری کلی 



نتیجه گیرینتایج و بحثمواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه

پیشنهادات

بکارگیری تکنولوژی مناسب و بهداشتی در رابطه با پرورش طیور

افزایش نظارتهای بهداشتی بر مراکز پرورش طیور تا عرضه و مصرف فراورده های آن

استفاده از تخم مرغ خام پاستوریزه

انجام طرح مشابه در بررسی سالمونال از فراورده های تخم مرغ

انجام طرح مشابه جهت بررسی ژن مقاومت به آنتی بیوتیک  

139829زوین ، سالبررسی شیوع و مقاومت آنتی بیوتیکی سالمونال انتریتیدیس در تخم مرغ های عرضه شده ی شهر ق



پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحثمواد و روش هاعمروری بر مناب

..قدردانیوتشکر

ترر دکد گرانقادر تیمراتب سپاس و قدردانی خویش را از سر صدق و اخالص به محضر اساا

در و کاه در نهایات ساعه صاو دکتر بابک پاک بینپیمان قجر بیگی ، دکتر رزاق محمودی

خالصانه همواره با حمایت ها و رهنمودهای ارزشمند و سازنده، اینجانب را در انجاام ایان 

. پایان نامه مورد محبت خویش قرار داده اند، ابراز می دارم

مقدمه
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