
 

   

مروري بر مطالعات انجام شده در زمينه 
جداسازي، روش هاي تشخيصي و مقاومت 
دارويي سالمونال در ايران

bb

چكيد ه 
 عفونت هاي ســالموناليي از مهم ترين مشكالت بهداشت عمومي در جهان بوده و در اكثر نقاط جهان بخصوص در كشورهاي در 
حال توســعه از اهميت ويژه اي برخوردار است. در اين ميان ماكيان، انســان، دام و مواد غذايي در انتقال عامل عفونت، از نظر 
جنبه اقتصادي و بهداشــت عمومي نقش مهمي ايفا مي كنند . مطالعات انجام شده نشان مي دهد كه هنوز سالمونال انتريتيديس 
و ســالمونال تيفي موريوم از سروتيپ های غالب مي باشند. با توجه به محدوديت ها و مشكالت روش هاي جداسازي آزمايشگاهي 
مي توان از روش هاي ملكولي به عنوان روشي سريع، ارزان، اختصاصي و با حساسيت باال در تشخيص استفاده نمود. يافتن منشاء 
عفونت و كانون هاي آن مي تواند در بهبود اســتراتژي هاي كنترلي حائز اهميت باشــد. گسترش ژن هاي مقاومت پالسميدي در 
ميان ســروتيپ هاي مختلف سالمونال جدا شده از موارد انساني، طيوري و دامي و انتقال آنها در بين موارد فوق از اهميت ويژه اي 
برخوردار اســت. شناسايي مقاومت هاي دارويي و جلوگيري از انتشار آن ها مي تواند بعنوان  يكي از مسائل مهم در درمان باشد 
و بررســي اين مقاومت ها به منظور جلوگيري از بروز ســويه هاي مقاوم امري ضروري مي باشد. با مشخص شدن الگوي مقاومتي 

باكتري هاي جداشده مي توان پروتكل های درماني را اصالح و آنتي بيوتيك هاي موثرتر را جايگزين نمود.
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Salmonella infection is a major public health problem in the world and in most parts of the world, particularly in developing 
countries are of utmost importance. Poultry, human, animal and food play an important role in transmission, economy and 
public health aspects. Yet studies show that Salmonella enteritidis and Salmonella typhimurium is the predominant sero-
types. Due to limitations in isolation in laboratory, using molecular techniques as a rapid, inexpensive, specific and sensitive 
diagnostic must be used. The source of the infection could be important in the control strategies. Spread of resistance genes 
via plasmid among different serotypes of Salmonella is of great importance. Identification and prevention  of drug resistance 
genes among serotypes of Salmonella could be one of the most important issues in the study of its ressistance. To determine 
the susceptibility patterns of isolates, the protocols of treatment can be modified and replaced with effective antibiotics.
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مقدمه
 ســالمونال بعنوان یک پاتوژن منتقل شــونده از مــواد غذایی مطرح 
بــوده و یک معضل بزرگ در بهداشــت جامعه در دنیا به حســاب می آید. 
 )CDC( بر اساس گزارش سازمان کنترل و پیشــگیری بیماری های امریکا
ســاالنه 40000 مورد سالمونلوزیس گزارش می شود )CDC, 2009). بعالوه 
سالمونلوز غیر تیفوئیدی بعنوان دومین عامل عفونت های زئونوتیک منتقله 
از مــواد غذایــی در اروپا مطرح بوده و بیش از 100000 مورد ســالمونلوز 
 European Food)انســانی منتقله از مواد غذایی در اروپا گزارش شده است

.(Safety Authority—EFSA [EFSA], 2011
اگرچه بیش از 2500 سروتیپ از سالمونال انتریکا شناسایی شده است 
اما عفونت ناشی از سالمونال در انسان توسط تعداد محدودی سروتیپ ایجاد 
می شود (Grimont &Weill, 2007). سالمونال انتریتیدیس و سالمونال تیفی 
موریوم بیشترین موارد جداسازی از مواد غذایی را در شیوع های اتفاق افتاده 
 EFSA, 2011;Finstad, O'Bryan, Marcy,) در امریکا و اروپا  نشان داده اند

.(Crandall, & Ricke, 2012
بیشتر عفونت هاي ناشی ازسالمونال بدلیل آلودگی مواد غذایی با منشاء 
حیوانی، گوشت ماکیان و فراورده های آن ها بوده است و مواد غذایي بعنوان 
 Marin &) یک وســیله انتقالی برای ســالمونال به انسان محسوب می شوند
Lainez, 2009). مطالعات نشــان داده اســت که طیور بعنوان منبعی برای 
ســالمونلوز انسانی می باشــند زیرا این باکتری می تواند در دستگاه گوارش 
طیور کلونیزه شــده و کلواک آنها بعنوان یک محل مهم برای کلونیزاسیون 
سالمونال بوده و طیور بعنوان ناقلین بدون عالمت مطرح می باشند. بنابراین 
محتویات دســتگاه گوارش و کلواک جوجه ها می تواند اولین منبع آلودگی 
 Finstad et al., 2012; Cox et al., 2011)  (Mead et al., ســالمونال باشــد
2010;. البته به سختی می توان  موارد گزارش شده ارتباط بین عفونت های 

 Gast,) انســانی و فراورده های طیــوری را از موارد غیر طیــوری تمیز داد
Cox et al., 2011; Koo et al., 2012 ;2007). آلودگــی می توانــد در حین 
زنجیره تولید فراورده های طیوری مانند کشتار و خالی کردن شکم در الشه 
ماکیان اتفاق افتد که یک ریسک فاکتور بالقوه برای انتقال این باکتري است 

 .(Muth, Fahimi, & Karns, 2009; Rasschaert et al., 2008)
ســالمونال انتریتیدیــس و ســالمونال تیفی موریوم تاکنــون بعنوان 2 
سروتیپ شایع جدا شده از موارد مختلف گزارش شده اند. البته سروتیپ های 
دیگر مانند سالمونال اینفنتیس، سالمونال باردو، سالمونال باکونگو، سالمونال 
کولیندال، ســالمونال دوربان، سالمونال میجیمبوا، ســالمونال اونو، سالمونال 
تامپســون، ســالمونال تیندا، ســالمونال هیدلبرگ، ســالمونال کنتاکي، نیز 
 Ezatpanah, Moradi Bidhendi, et al.,2011., Foley) شناسایي شــده اند
 et al., 2011., Ebrahimvandi, Khaki, Darvishi &Moradi Bidhendi,
Wales & Davies, 2011,.2014.,) که مي توانند در انســان و دیگر حیوانات 
ایجاد بیماري نمایند (Gantois et al., 2009., Barrow, 2007). طیور آلوده 
شده با سروتیپ های ذکر شده در باال مي توانند بیماري بدون عالمت داشته 
Van Immer-)  باشــند و براي مدت طوالني باکتري را در محیط وارد کنند

seel et al., 2005). عفونت ناشــي از ســالمونال انتریتیدیس و تیفي موریوم 
احتیاج به درمان دارد و یا حتي به بســتري شــدن در بیمارســتان منجر 
(Feasey, Dougan, Kingsley, Heyderman, & Gordon,. 2012) مي شود

با کشف پني ســیلین، آنتي بیوتیک ها و دیگر مواد ضد میکروبي جهت 
درمان و کنترل پاتوژن هاي قدیمي و جدید مورد اســتفاده قرار گرفتند که 
نتیجه آن بهبود بیماري و افزایش امید به زندگي را در بر داشت. با این حال 
ظهور ســریع مقاومت ضد میکروبي توســط پاتوژن هاي میکروبي تهدیدي 
براي بهداشت عمومي مي باشد. ظهور مقاومت هاي میکروبي پدیده جدیدي 
نمي باشــد و تولید آنتي بیوتیک هاي جدید بصــورت یک چالش در کنترل 
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بیماري ها در کشورهاي فقیر و در حال توسعه در آمده است. در سال 2014 
سازمان بهداشت جهانی از مقاومت دارویی در برابر آنتی بیوتیک ها به عنوان 
یک "تهدید بزرگ جهانی" نام برده است. این سازمان با بررسی آمار مربوط 
به 114 کشــور، از افزایش مقاومت دارویــی در همه نقاط جهان خبر داده 
اســت (WHO,2014). این مقاله مروري بر مطالعات انجام شــده در زمینه 
جداسازی، ســروتایپینگ، شناسایی ملکولی و مقاومت دارویی سالمونال در 

ایران دارد.
 

جداسازي و سروتايپينگ سا لمونال
ســالمونال داراي بیش از 2500 ســروتیپ اســت که همگي بیماریزا 
مي باشــند و همواره تعیین ســروتیپ غالب آن از اهمیت زیادی در طیور 
و انســان برخوردار اســت. در این زمینه مطالعات زیادي در ایران و خارج 
صورت گرفته است که نشان مي دهد آلودگي سالمونالیي در طیور و انسان 
همواره وجود داشــته است.در مطالعات انجام شــده در خارج نیز آلودگي 
سالمونالیي طیور گزارش شده است و سروتیپ هاي غالب نیز انتریتیدیس و 
تیفي موریوم گزارش شــده اند. در اوایل قرن بیستم سرووارهای آداپته شده 
با طیور، سالمونال گالیناروم وسالمونال پلوروم، بصورت اندمیک در مزارع مرغ 
 .(Rabsch et al., 2000; Mead et al., 2010) در امریکا و اروپا گزارش شدند
بدلیل خسارت های اقتصادی ناشی از این سروتیپ ها برنامه های ریشه کنی 
 .(Hitchner, 2004)  جهت کنترل بیماری از اهمیت ویژه ای برخوردار شد
در حالیکه این ســروتیپ ها حذف شــدند، ســالمونال انتریتیدیس غالبیت 
بیشــتری پیدا کرد و بعنوان یکی از موارد مشکل ساز در مواد غذایی و طیور 
در دنیا مطرح شد و این فرضیه عنوان شد که سالمونال انتریتیدیس جایگاه 
 Baumler) اکولوژیکی سالمونالهای گالیناروم و پلوروم را اشغال کرده است
et al., 2000) . در بین فراورده هاي غذایي طیور، تخم مرغ بعنوان مهمترین 
فراورده مطرح بوده اســت بطوریکه بین سال های 1985-1989 تخم مرغ 
به عنوان 82% از موارد عفونت ناشــی از ســالمونال انتریتیدیس در امریکا 
شــناخته شد. همچنین میزان عفونت های ناشــی از سالمونال انتریتیدیس 
از اوایــل دهه 90 در امریــکا در مزارع مرغ و موارد انســانی رو به افزایش 
گذاشته اســت بطوریکه مطالعات انجام شده نشــان داده است که که این 
سروتیپ بعنوان دومین سروتیپ عامل سالمونلوز در انسان مطرح و در سال 
 2006 مسئول 17% از موارد ســالمونلوز گزارش شده در امریکا بوده است

(Dhillion et al., 2001; Howard et al., 2012). مطالعــات اپیدمیولوژیکی 
نشان می دهد که بیشــترین موارد شیوع عفونت های سالمونال انتریتیدیس 
ناشــی از مصرف تخم مرغ و یا فراورده های درســت شده از آن بوده است 
 Gantois et) و تخم مرغ نپخته بعنوان یک عامل انتقال مهم مطرح اســت
al., 2009; Braden, 2006). در ایــران نیــز مطالعات انجام شــده حاکي از 
تایید موارد فوق مي باشد بطوریکه درسال 1371 از 715 گله گوشتی طیور 
تحــت مطالعه،480 گله )67/1%( آلوده به ســالمونال انتریتیدیس بوده اند.

از طرف دیگر مطالعه اي در شــیراز نشــان داد که شایعترین سروتیپ ها در 
بین 360 ســالمونالی جدا شــده از مرغداری های اطراف شیراز به ترتیب 
32/22% ســالمونال انتریتیدیس و11/11% سالمونال تیفی موریوم بودند. با 
بررسي هاي انجام شــده در مرغداری های استان چهارمحال وبختیاری پس 
از تعیین ســروتیپ 658 نمونه ســالمونالی جداشــده 612 نمونه )%93( 
ســالمونال انتریتیدیس و 46 نمونه )7%( ســالمونال تیفی موریوم تشخیص 

داده شــد (Hemmatzadeh, Salemi, 1995). در مطالعــه اي دیگر بر روي 
100 نمونه تخم مرغ محلي در شهرســتان ارومیه از نظر وجود ســالمونال 
کار و از این تعداد 6 نمونه )6%( ســالمونال جدا گردید و در ســروتایپینگ 
 نمونه هــاي فوق هر 6 مورد ســالمونال انتریتیدیس تشــخیص داده شــد

اهمیــت   .(Aminzare, Nairiz Naghdehi, Rasouli & Delshad, 2009)
سالمونال انتریتیدیس در تحقیقات دیگر نیز نشان داده شده است بطوریکه 
 Akbarmehr,) بیشترین سروتیپ جدا شده انتریتیدیس گزارش شده است
 2010; Morshed,2013; Miranzadeh, Zahraei Salehi, & Karimi, 2012
 ; Nosrati, Sabokbar, Mehroz Dezfolian, Tabarrai & Fallah, 2012;
Akbarian, Peyghambari, Morshed & Yazdani, 2012). همچنیــن  در 
زنجان بر روي 120  نمونه از تخم مرغ های فله ای و مارک دار و  120 نمونه 
از مرغ های مارک دار و فله ای آزمایشــات جداسازي سالمونال انجام شد که 
نشان داد شایع ترین ســالمونالهاي جدا شده از پوسته تخم مرغ سالمونال 
انتریتیدیس)23/3%( ، سالمونال آگونا و سالمونال ویرچو و در مرغ سالمونال 
 Shapouri, Rahnema,) گالیناروم، ســالمونال آگونا و سالمونال و یرچو بودند
Eghbalzadeh, 2009 &). مطالعات انجام شــده بــر روي ماکیان بومي در 
ایران نیز موید وجود ســالمونال وغالبیت دو ســروتیپ انتریتیدیس و تیفي 
موریوم بوده اند.البته سروتیپ هاي  هادار و اینفنتیس نیز جداسازي شده اند 
(Chashni, Hassanzadeh, Fard & Mirzaie, 2009). مطالعات صورت گرفته 
دیگر طي زمان هاي مختلف نشــان مي دهد که عالوه بر دو سروتیپ شایع 
فوق سروتیپ هاي دیگري نیز جداسازي شده اند که اهمیت اپیدمیولوژیکي 
 ،)Dallal et al., 2007) این مطلب را مي رســاند بطوریکه سالمونال تامپسون
 Moradi Bidhendi,( ســالمونال برازاويله، ســالمونال مونته ويدئو، سالمونال نســتود
Khaki, Abasi & Ghaderi 2010(، ســالمونال اینفنتیس، ســالمونال باردو، 
سالمونال باکونگو (Ezatpanah, Moradi Bidhendi, et al.,2011.)، سالمونال 
دوربان، ســالمونال اونو، ســالمونال تیندا، ســالمونال میجیمومه، ســالمونال 
 Ebrahimvandi, Khaki,) SIIO8  سالمونال ، SIIO7 تامپسون، ســالمونال
Bidaki, Teh-) سالمونال اینفنتیس ،)Darvishi &Moradi Bidhendi2014
 B, C1, C2 2011(، گروه هاي ســرمي ranipoor, Dadpour & Gholizade
0(Akbarmehr, 2010)، گروه هاي ســرمي D,  C, B و گروه هاي سرمي غیر 
از (Akbarian A-S, Peyghambari, Morshed & Yazdani, 2012(، گــروه 
ســرمي D ، C و غیر قابل تایپینگ (Morshed,2013) از موارد طیوري جدا 

شده اند.
مطالعــات انجام شــده بر روي گنجشــک نشــان از عدم جداســازي 
 (Haghbin Nazarpak, Firozi & Asgari Badoii, 2011) ســالمونال بــود
کــه البته نمي تــوان با قطعیت وجود ســالمونال را در گنجشــک رد کرد. 
سالمونال باکتری اســت که می تواند در دستگاه گوارش طیور کلونیزه شود 
و کلواک بعنوان یک محل مهم برای کلونیزاســیون ســالمونال می باشــد. 
بنابراین محتویات دســتگاه گوارش و کلــواک می تواند اولین منبع آلودگی 
ســالمونال باشــد. این باکتری می تواند دستگاه تناســلی را آلوده کند و به 
تخم مرغ منتقل شود (Gantois et al., 2009) . جوجه های جوان می توانند 
ایــن باکتری را از طریق مدفوع دفع کرده و بدین ترتیب می توانند ســطح 
تخم مرغ را آلــوده نمایند (Howard et al., 2012) . در مطالعه ای در ایران 
میزان آلودگــی  اندام هاي مختلف  قلب، کبد، تخمــدان و مدفوع طیوربه 
ســالمونال مورد بررســی قرار گرفت و نتیجه بدست آمده نشان داد که این 
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 باکتری را بترتیب می توان از مدفوع، قلب، کبد و تخمدان جداســازي کرد
(Sadeghizali, Hashempour, Kalbkhani & Delshad, 2011). از آنجا که 
یکی از ناقلین این باکتری موش می باشــد که در مزارع مرغداری ها زندگی 
می کند، تحقیق دیگری بر روی میزان آلودگي این ناقلین صورت گرفت. نتایج 
این بررســی نشان داد که موش ها به سالمونال آلوده و گروه هاي سرمي آنها  
 C,D,B,E و تحت آریزونا بودند و بیشترین فراوانی در گروه C مشاهده شد
 .(Haddadian, Karimi, Zahraisalehi, Barin & Ghalyanchi langrodi, 2012)
از آنجــا که ســالمونال یک زئونــوز و food-borne می باشــد پس می تواند 
ســروتیپ های آن بین طیور، انســان و دام در گردش باشد. در مطالعه ای 
سروتیپ های شــایع  جدا شده در انسان سالمونال تیفي، سالمونال پاراتیفي

A،  ســالمونال پاراتیفيC،  ســالمونال انتریتیدیس، سالمونال اینفننتیس و 
سالمونال پاراتیفي B  گزارش شدند (Hamidian et al., 2009) و در مطالعه 
 ،B دیگر ســروتیپ های غالب شامل ســالمونال تیفي، ســالمونال پارا تیفي
ســالمونال پارا تیفيC، ســالمونال پاراتیفي A و مواردی غیر قابل تشخیص 
از   .(Soltan Dallal, Rastegar Lari, & Sharifi Yazdi, 2014) بودنــد 
دیگر ســروتیپ هاي گزارش شده انساني مي توان از سالمونال تیفي موریوم، 
ســالمونال انتریتیدیس، ســالمونال تیفي، ســالمونال پاراتیفيB ، سالمونال 
نیوپورت، ســالمونال دربي، سالمونال ویرچو، سالمونال اینفنتیس و 11 مورد 
 Abdollahi, Mohammadi, Fasihi, & Shayan)) غیر قابل تایپینگ نام برد
Raheleh, 2011. این ســروتیپ ها از نظر گروه سرمی شبیه موارد جدا شده 

از طیور می باشد که خود می تواند نشانه انتقال بین منابع مختلف باشد.
مطالعات انجام شــده طي سال هاي متمادی نشان دهنده آن است که 
ســالمونال هنوز به عنوان یکي از مهمترین بیماري هاي باکتریایي با منشا 
غذایي و زئونوز در جهان بشــمار مي رود. در مطالعات انجام شــده سالمونال 
انتریتیدیس و ســالمونال تیفي موریوم نسبت به ســایر سروتیپ ها داراي 
غالبیت بوده که اهمیت این ســروتیپ ها را نشــان مي دهد. سروتیپ غالب 

بعدی در ایران با توجه به گزارشات موجود سالمونال اینفنتیس می باشد. 

روش هاي ملكولي تشخيص سالمونال 
با توجه به اهمیتي که سالمونال در بروز بیماري سالمونلوز داشته و حضور 
آن در منابع مختلف خطر جدي براي انســان محسوب مي شود و همچنین 
در صنعت طیور هنوز به عنوان یک معضل بهداشــتي به حساب مي آید که 
قسمتي از این مشکل بدلیل بوجود آمدن سویه هاي جدید ناشي از تغییرات 
ظریف ژنتیکي در سویه هاي قبلي مي باشد، لذا تشخیص سریع آن در منابع 
مختلف از اهمیت ویژه اي برخوردار است. با توجه به اینکه روش هاي مبتني 
بر کشت و جداســازي زمان بر مي باشــد بنابراین بکار بردن روش هایي که 
بتواند حضور ســالمونال را سریع در نمونه هاي مشکوک نشان دهد مي تواند 
در پیشگیري از بیماري و بروز اپیدمي ها جلوگیري کند. روش هاي مولکولي 
امروزه از ســریع ترین و حســاس ترین تکنیک هاي تشــخیصي مي باشند و 
واکنش هاي زنجیره اي پلي مراز  PCR از رایج ترین این روش هاي تشــخیص 
مولکولي هســتند. در روش PCR مي توان از ژن هاي مختلفي که در ایجاد 
بیماریزایي در ســالمونال نقش ایفا مي کنند، استفاده نمود. تحقیقات انجام 
شــده جهت تعیین جمعیت نســبي سالمونال در دســتگاه گوارش طیور با 
اســتفاده از روش PCR  و ژن 16SrDNA نشان داد که جمعیت نسبي این 
باکتري در بخش هاي تحتاني روده، ایلئوم و روده کور، نســبت به بخشهای 

فوقاني روده باریک بیشــتر اســت. نتایج حاصل نشــان دهنده متغیر بودن 
جمعیت باکتري سالمونال در بخش هاي مختلف دستگاه گوارش طیور بوده 
اســت که با عملکرد، وظایف و محیط فیزیکوشیمیایي این بخش ها مرتبط 
اســت (Sidavi, 2013). یکي از ژن ها hilA مي باشــد. این ژن با رمز نمودن  
پروتئین هاي تنظیمی نسخه برداري باعث بیان ژن هاي مهاجم وتسهیل نفوذ 
ســالمونال به داخل سلول هاي پوششی روده مي شــود. از ژن هاي دیگر که 
مي توان در تشــخیص هاي ملکولي سالمونال از آنها کمک گرفت مي توان از 
viaB، rfbJ, fljB, invA , fliC، spv, sefA نام برد. مطالعات انجام شده نشان 
داده اســت که با ژن هاي  rfbJ, fljB, invA    fliC مي توان ســالمونال تیفي 
موریوم و با استفاده از ژن هاي spv, sefA سالمونال انتریتیدیس را شناسایي 
کرد (Chashni et al., 2009). ژن دیگري که بر اساس آن مي توان با استفاده 
از روش PCR به شناســایي ســالمونال تیفي پرداخت ،ژن viaB اســت که 
شناســایي این ژن با روش فوق براي تشخیص سالمونال تیفي در نمونه هاي 
کلینیکي مي تواند بعنوان روشي سریع، ارزان، اختصاصي و با حساسیت باال 
مورد اســتفاده قرار گیرد (Saadati et al., 2009) همچنین این روش با این 
ژن با حساسیتي حدود 19 کپي از ژنوم قادر به شناسایي سریع این باکتري 
 Amini, Soleimani, Ghalyanchi Langeroudi, & Majidzadeh,) مي باشد
2010). از طرف دیگر این ژن در تمام ســالمونالها وجود دارد و مي تواند در 
 .(Akbarmehr, 2010) تشخیص و شناســایي جنس سالمونال استفاده شود
از دیگر مواردي که در تشــخیص هاي ملکولي بــا روش PCR اهمیت دارد 
حساســیت این روش است بطوریکه این روش داراي حساسیت  100fg در 
شناســایي 16 مورد )40%( از نمونه هاي گوشت مرغ و  9 مورد )23%( از 
 hilA استفاده از ژن .(Nayebi et al., 2011) نمونه هاي تخم مرغ بوده اســت
و روش PCR در گوجه فرنگي جهت شناسایي سالمونال تیفي موریوم نشان 
داده اســت که این روش قدرت تشــخیص ســالمونال را در سطح و درون 
گوجه هاي تلقیح شده بترتیب 101 و 102 باکتري در هر گرم گوجه پس از 
 .(Shafaati, Shefaati & Khodadost, 2011) 6 ســاعت غني سازي  را دارد
در بررســي ملکولي با روش PCR و ژن invA بر روي 10 مورد سالمونالي 
 جدا شــده از طیور  نشــان داد که 10مــورد حاوي ژن مــورد نظر بودند

(Karimidareabi, Karimi & Ebrahimi Mohammadi, 2011) که مي تواند 
بیانگر این مورد باشد که مي توان از این ژن جهت شناسایي جنس سالمونال 
استفاده نمود. PCR-ELISA روش ملکولي دیگري مي باشد که توانسته است 
 PCR بســیاري از محدودیت های موجود و معایب روش های دیگر از جمله
را مرتفع سازد. این روش اختصاصي و سریع بوده و می تواند نتیجه سریع و 
مطلوب را در بر داشته باشد. از ویژگي هاي این روش مي توان به کار بر روي  
96 نمونه نام برد. همچنین حساســیت این روش 1 نانوگرم از DNA ژنومي 
و 10 ســلول باکتري مي باشد و حساســیت آن 1000 برابر بیشتر از بیشتر 
 Ardestani, Mousavi Gargari,Nazarian) از الکتروفــورز ژل آگارز اســت
Amini, 2008 &). روش دیگــري کــه مي توان از آن اســتفاده نمود روش 
Real time PCR اســت که در ایران گزارشي مبني بر استفاده از این روش 
جهت شناسایي سالمونال وجود ندارد اما باید گفت این روش بدلیل استفاده 
از مواد فلورســنت گران و پرهزینه اســت. از روش هاي انگشت نگاري ماده 
ژنتیکي مي توان از RFLP )با اســتفاده از برش هاي آنزیمي اندونوکلئازي( 
و ERIC-PCR )تکثیــر ماده ژنتیکي در نواحي خــارج ژنومي و در فضاي 
مابین دو ژن( نام برد. در روش اول مي توان از آنزیم هاي متنوعي اســتفاده 

مروری بر مطالعات انجام شده در زمينه...
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نمود و در روش دوم از پرایمرهاي اختصاصي براي مناطق ERIC اســتفاده 
مي شود. این روش در مقایســه با روش RFLP از قدرت تمایز بین گونه اي 
و داخل گونه اي بیشــتري برخوردار است و با استفاده از این روش مي توان 
تعــداد زیادي از نمونه هاي مشــکوک را در مدت زمان کوتاه و با هزینه کم 
انگشــت نگاري کرد. بررســي تنوع ژنتیکي 30 نمونه سالمونال انتریتیدیس 
 ERIC-PCR جدا شــده از مواد غذایي و موارد انساني با اســتفاده از روش
نشــان داد کــه 29 جدایه در 4 گــروه اصلي  با 95 درصد شــباهت  و1 
جدایه در یک گروه با الگوي متفاوت قرار داشــته اند. این بررســي نشــان 
داد که گوناگوني ژنتیکي زیادي بین ســویه هاي ســالمونالي انتریتیدیس 
وجود نداشته و منشاء گرفتن این سویه ها از یک کلون واحد بسیار محتمل 
اســت (Sanei et al., 2010). در بررســي دیگر 75 نمونه ســالمونالي جدا 
شــده از طیورسروتایپینگ شدند که 5 ســروتیپ بدست آمد و در بررسي 
ملکولــي این 5 ســروتیپ با روش PCR-RFLP ، بــا ژن fliC  و آنزیم هاي 
 HhaI و Sau3AI بترتیــب 4 و 5 الگــوي آنزیمي متفاوت مشــاهده شــد

در  همچنیــن   .(Khaki, Moradi Bidhendi, & Ezatpanah, 2014)
PCR- بررســي دیگري 30 نمونه ســالمونالي جداســازي شــده با روش

RFLP بــا ژن fliC  و آنزیم HhaI مورد انگشــت نگاري ژنومي قرار گرفتند 
 و 4 الگــوي متفاوت  در بین 8 ســروتیپ مختلف ســالمونال بدســت آمد

بررســي  در   .(Ebrahimvandi, Moradi Bidhendi et al., 2014)
دیگــري بــر روي نمونه هــاي ســالمونال گالینــاروم و پلــوروم بــا این 
آمــد بدســت  آنزیمــي  الگــوي  دو  تنهــا    Hinp1I آنزیــم  و   روش 

نتایــج   .(Cheraghchi, Khaki, Moradi Bidhendi & Sabokbar, 2014)
بدست آمده نشان مي دهد که این روش با اختصاصیت مي تواند سالمونالهاي 
گالیناروم و پلوروم را با آنزیم فوق از یکدیگر تفکیک کرده اما در مورد آنزیم 
هاي HhaI و Sau3AI این توانایي وجود نداشــته و الگوهاي مشــابهي بین 

سروتیپ هاي متفاوت وجود دارد.
 DNA از روش هاي شناسایي ملکولي مي توان از روش تکثیر هم دماي
وابســته به حلقه )LAMP( نام برد. در این روش با اســتفاده از 4 پرایمردر 
مجمــوع 6 ناحیه ژني از DNA هدف مورد شناســایي قرار مي گیرد و طي 
فرایندي دنباله دار و با تشــکیل نواحي ســنجاق ســري و استفاده از آنزیم 
DNA پلیمــراز تکثیر مي یابد. این روش در یک تک دما انجام مي شــود و 
مرحله واسرشت ســازي را ندارد. البته این روش نیز مانند سایر روش هاي 
ملکولي محدودیت هایي دارد اما آنچه که مســلم اســت این است که روش 
LAMP 3 برابر ســریعتر، 100 برابر دقیق تــر و 10 برابر ارزان تر از روش 
PCR مي باشــد و مي تواند کاربرد گســترده اي در آزمایشگاه هاي مختلف 
داشــته باشــد (Moradi et al., 2009). بــا توجه به پیشــرفت هایی که در 
 LAMP نیــز تغییر یافت و روش LAMP هــر زمینه ای وجود دارد ، روش
فلورســنت ابداع شــد. در این روش تغییر یافته زمان آزمایش نســبت به 
LAMP و PCR بــه 70 دقیقه کاهش یافــت. از مزایاي این روش عدم نیاز 
 به چرخه هاي دمایي و دســتگاه ترموســایکلر نســبت به روش PCR است

. (Karami, Bagheri, Ahmadi & Pouraliganji, 2013)
روش دیگری که می توان از آن در شناســایی ســالمونال استفاده کرد 
روش Polymyxin – Cloth Enzyme Immunoassay (P-CEIA) می باشد. 
این روش بر پایه استفاده از پلی استر پوشش داده شده با پلی میکسین که 
براي جذب آنتی ژن هاي لیپوپلی ساکارید مناسب است، استوار می باشد. در 

این روش از پلی میکسین B بجاي آنتی بادي در شناسایی سالمونال استفاده 
می گردد. این ماده برخالف آنتی بادی ها بین  pH 2 تا 7  پایدار بوده و شکل 
خالص آن نیز براحتی در دســترس می باشد. همچنین پلی میکسین داراي 
قدرت چسبندگی اختصاصی به LPS سالمونال است.   این روش در سراسر 
جهان جهت تشخیص ســالمونال در مواد غذایی از اهمیت زیادي برخوردار 
است و نسبت به روش های دیگر االیزا مانند Ab-EIA  از حساسیت بیشتری 
برخوردار است بطوریکه حساسیت روش P-CEIA معادل106cfu/ml است. 
در حالیکه این میزان در روش Ab-EIA معادل105cfu/ml است. همچنین 
این روش  زمان کمتري را نســبت بــه Ab-EIA به خود اختصاص می دهد 
روش   .(Shokri, Tabaraei, Hatami, & Nilchizade Rahbar, 2012)
دیگری که می توان از آن اســتفاده نمود روش مولتیپلکس PCR است. در 
این روش ژن های متعدد می توانند در یک واکنش منفرد تقویت شــوند. در 
این روش از پرایمرهای اختصاصی جنس و گونه ي ســالمونال انتریتیدیس 
اســتفاده می شود و قادر است این گونه را از ســایر گونه های سالمونال در 
.(Salehi, Namnam&Mosavari, 2011) .کمتر از 3 ساعت تشخیص دهد

در بررســی مقایسه ای بین سه روش کشت، االیزا و PCR در نمونه هاي 
مواد غذایی نتایج نشــان داد که روش PCR بهتر از کشــت و کشــت بهتر 
 Hosseinpour, Sabokbar,) از االیزا قادر به تشــخیص سالمونال مي باشــد
Bahktiari & Parsa, 2013). البته کشــت همواره بعنوان استاندارد طالیي 
شــناخته شده اســت ومطالعات انجام یافته در سال 1391 بر روي 3202 
نمونه ماکیان حاکي از جداسازي سروتیپ هاي مختلف سالمونال بوده است 
(Akbarian, Peyghambari, Morshed & Yazdani, 2012). روش دیگری 
 (PFGE) که می تــوان از آن نام برد روش پالس فیلــد ژل الکتروفورزیس
است.بررسی ارتباط ژنتیکی میان ایزوله های در حال بررسی از ویژگی های 
روش های مبتنی بر تایپینگ ملکولی می باشد. اثبات ارتباط بین کلون های 
یک پاتوژن این امکان را فراهم می کند که منبع آلودگی تشخیص داده شود. 
این روش استاندارد طالیی بین روش های تایپینگ ژنوتیپی با قدرت تمایز، 
تایپ پذیری و تکرارپذیری باال می باشد.   از این روش برای تمایز، تشخیص، 
طبقه بندی و بررســی ارتباط فیلوژنتیکی بین سویه های جدا شده می توان 
پرداخت و در مطالعات اپیدمیولوژیکي کاربرد دارد. بدســت آوردن الگوهای 
پالــس فیلدی متفاوت بین 40 جدایه ســالمونال انتریتیدیس از نمونه های 
بالینی نشــان داد که سوش های یکسان ســالمونال با پراکندگی جغرافیایی 
 مختلــف می تواند پراکندگی الگوی پالس فیلدی متفاوتی داشــته باشــد

(Ahmadi , Ranjbar, & Sarshar, 2013). در بررســي انجام شــده بر روي 
47 جدایه سالمونال از منابع طیوري در ایران با روش فوق 39 الگوي پالس 
فیلدي بدســت آمد. قدرت تفکیک باال در این روش نشان مي دهد که ساب 
تایپ هاي مختلفي در یک ســروتیپ جدا شده از مناطق جغرافیایي مختلف 

.(Golab,Khaki& Noorbakhsh, 2014) مي تواند وجود داشته باشد
MLVA یکــي از تکنیک هاي قدرتمند تایپینگ به شــمار مي رود و بر 
پایه PCR مي باشــد. توالي هاي تکراري در ژنوم باکتري ها وجود داشته که 
مي توانند در تعدادي از تکرارها در میان استرین هاي متفاوت پلي مورفیک 
باشــند که به این توالي ها VNTR گفته مي شود. در تکنیک MLVA تعداد 
این تکرارها مورد ارزیابي قرار مي گیرد.اســاس ایــن روش تفاوت در تعداد 
این تکرارها اســت.این لوکوس ها ابزارهاي قدرتمند در جهت ژنوتایپینگ 
باکتري محسوب مي شــوند که مي توانند اطالعات ساده و عددي مبتني بر 
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توالي هــاي تکراري را بوجود آورند. در مطالعه اي بر روي 75 جدایه طیوري 
و انساني ســالمونال انتریتیدیس 5 تیپ ژنتیکي مورد شناسایي قرار گرفت. 
تفاوت محسوس میان 5 تیپ جدایه هاي ایراني و تیپ سویه استاندارد نشانه 
احتمالــي وجود یک کلون بومي ایراني در منطقه اســت که در طول زمان 
با تحمل تغییرات تکاملي محدود منشاء پیدایش زیر کلون هایي شده است 

.(Ghaderi, Moradi Bidhendi  et al., 2013)
روش هاي ملکولي انجام شــده در جهت شناســایي سالمونال در موارد 
 invA ،hilA ، fliCمختلف در تحقیقات انجام شــده نشــان داد که ژن هاي
 viaB،بیشــترین کاربرد را در تشخیص سالمونال داشته و بقیه ژن ها شامل
spv، flijB، rfbJ و 16SrDNA بودند.در مطالعات انجام شــده همه محققین 
روش هاي ملکولي مختلف را داراي حساســیت باال، کم هزینه و با زمان کم 

عنوان کرده اند. 

مقاومت دارويي در سالمونال
از آنجاییکــه آنتي بیوتیک هــا بهترین گزینه در درمــان عفونت هاي 
ســالمونالیي مي باشند، ظهور مقاومت نسبت به آنتي بیوتیک هاي بتاالکتام 
علیه ســالمونالهاي مهاجم باعث افزایش نگراني ها در این زمینه شده است.

متاســفانه مصرف بي رویه این نوع آنتي بیوتیک ها از یک سو و از طرف دیگر 
قابلیت باکتري ها در انتقال ژن هاي مقاومت دارویي باعث شــیوع روز افزون 
سویه هاي مقاوم و بروز مشکالت در روند درمان شده است. ظهور سویه هاي 
مقاوم در میان ســروتیپ هاي ســالمونال در جمعیت هاي انســاني، دامي و 
طیوري در ســالیان اخیر مورد توجه بســیاري قرار گرفته است. مطالعات 
انجام شــده بر روی سالمونالهاي جدا شده از موارد انساني نشان داده است 
که از 127 جدایه انســاني ســالمونال کلیه جدایه ها به سیپروفلوکساسین 
کامال حساس بوده اما 45/7% جدایه ها به نالیدیکسیک اسید مقاومت نشان 
دادند (Hamidian et al., 2009). مطالعه دیگر در این زمینه با بکارگیري ده 
آنتي بیوتیک کمتر رایج در درمان عفونت هاي سالمونالیي انساني نشان داد 
16/2% از جدایه ها نســبت به آمپي سیلین، 13/2% به کلرامفنیکل، %19/1 
به کوتریموکســازول، 25/7% به کوآموکسي کالو، 50/7% به تتراسایکلین، 
1/5% به آمیکاســین، 67/6% به داکسي سایکلین، 4/4% به تیکارسیلین و 
23/5% به پیپراسیلین مقاوم بودند. هیچ کدام از نمونه ها نسبت به ایمیپنم 

.(Ranjbar, Naghoni, Panahi,& Izadi, 2009) مقاومتي را نشان ندادند
ظهــور مقاومــت نســبت بــه آنتی بیوتیک هــای بتاالکتــام، نظیــر 
سفالوسپورین های نسل سوم بعنوان اولین انتخاب، علیه سالمونالهای مهاجم، 
باعث افزایش نگرانی ها در این زمینه شــده است. دلیل گسترش روزافزون 
این گونه مقاومت ها غالباً ژن های پالســمیدی سازنده آنزیم های بتاالکتاماز 
می باشند که باعث غیر فعال شدن هسته مرکزی سفالوسپورین ها)حلقه بتا 
الکتام( و در نتیجه بی اثر شدن دارو می شوند. بطوریکه فراواني بتاالکتام هاي 
وســیع الطیف تیپ CTX-M در سویه هاي بالیني سالمونالی جدا شده در 
174جدایه سالمونال نشان داد که بیشترین میزان مقاومت به نالیدیکسیک 
اسید)49/4%( و تتراســایکلین )43%( بوده است و در بررسي هاي ملکولي 
همه ســویه هاي bla CTX-M مثبت و بــه کالس bla CTX-M-15 تعلق 

.(Tajbakhsh et al., 2010) داشتند
با هــدف تحقیق در مورد حضور و تعیین نوع بتا الکتامازهاي وســیع 
الطیف در گونه هاي ســالمونال مطالعات انجام شــده بــر روي 129 جدایه 

سالمونالي انساني بیشترین مقاومت نسبت به نالیدیکسیک اسید)%45/7(، 
و  آمپي سیلین)%15/5(  تتراسایکلین)43/4%(، کو-تریموکسازول)%36/4(، 
کلرامفنیکل)14/7%( بدست آمد. همه جدایه ها نسبت به سیپروفلوکساسین 
و سفوکسیتین حســاس بودند. جدایه هاي مقاوم داراي ژن bla CTX-M و 
 Hamidian, Tajbakhsh, Walther-Rasmussen, & Zali,( بودند bla TEM
2009). در ســال هاي اخیر در بررسي ازدیاد مقاومت در 174 ایزوله  بالیني 
سالمونال نشــان داده شد که کلیه این ایزوله ها داراي ژن هاي bla TEM و 
 .(Tajbakhsh et al., 2012) منفي بودنــد blaSHV و از نظــر ژن blaCTX
نتایج حساســیت دارویي بر روي 96 مورد ســالمونالي جدا شده از موارد 
انساني نشان داد که بیشترین مقاومت نسبت به آمپي سیلین بوده است در 
صورتیکه هیچ گونه مقاومتي نسبت به ایمي پنم و سیپروفلوکساسین دیده 
نشد. نتایج بررسي ESBL نشانگر وجود ژن Bla-ctx-m-type در نمونه هاي 
 فوق بــود، همچنین4 مورد مقاومت به ســفتازیدیم نیز مشــاهده گردید

(Abdollahi, Mohammadi, Fasihi & Shayan Raheleh, 2011a) همچنین 
 Abdollahi) مقاومت آنتي بیوتیکي چند گانه در 45 جدایه مشاهده گردید

.(et al., 2011b
مقاومت به آنتي بیوتیک نالیدیکســیک اسید توجه محققان را به خود 
معطوف داشــته است بطوریکه از مجموع 138 سالمونالي جدا شده انساني 
89 ایزوله )64%( را به نالیدیکســیک اســید مقاوم گزارش کرد. همچنین 
درصد مقاومت نســبت بــه این آنتي بیوتیک در ســال هاي 1386، 1387 
و 1389 بترتیــب 59%، 64% و 67% گزارش گردیــد. در میان ایزوله هاي 
 40 ،C مقاوم به نالیدیکســیک اســید، 46 ایزوله مربوط به گروه ســرمي
 ایزوله مربوط به گروه ســرمي D و 3 ایزوله مربوط به گروه ســرميB بودند

(Naghoni, & Ranjbar, 2010). بــر روي همین نمونه ها بررســي مقاومت 
آنتي بیوتیکي نســبت به سفوتاکسیم و ســفتازیدیم انجام شد که 5 مورد 
مقاومت به سفوتاکســیم و 4 مورد مقاومت به ســفتازیدیم گزارش گردید 
  .(Abdollahi, Najafipour, Kouhpayeh, Meshkibaf, & Naghdi, 2011)
با توجه به حساســیت دارویي در 92/3% از 22 جدایه انســاني  نسبت به 
Soltan Dal-) نکلرامفنیکل، سفتي زوکسیم، نالیدیکسیک اسید و آمیکاسی

lal et al., 2014) نشان مي دهد که نتایج قابل مقایسه با یکدیگر نمي باشند 
زیرا در مطالعات قبلي مقاومت به نالیدیکسیک اسید بسیار گزارش شده بود. 
در مورد مقاومت به نالیدیکسیک اسید در سالمونالهاي جدا شده از گوشت 
 Soltan Dallal et) هاي بسته بندي میزان این مقاومت 90/6% گزارش شد
al., 2009) که با نتایج تحقیقات انجام شــده بر روي موارد انساني در همان 

سال مشابهت داشته است.
بترتیب مطالعات دیگرانجام شــده بر روي جدایه هاي طیوري  مقاومت 
آنتي بیوتیکي را در پوســته تخم مرغ به اریترومایســین و کلیستین و در 
مورد مرغ به اریترومایسین (Shapouri et al., 2009)، درصد سویه هاي چند 
 Sanei et) %73/3 مقاومتــي در ایزوله هاي غذایي 20% و در مــوارد بالیني
al., 2009) ، بیشــترین مقاومت به فلومکوئین38/8% و درصد ســویه هاي 
چند مقاومتي %61/2 (Morshed & Peighambari, 2010) گزارش کردند. 
مطالعه دیگر بر روي 70 ســروتیپ سالمونال نشان داد که تمام سروتیپ ها 
به آنتي بیوتیک هاي سفتیزوکســیم، افلوکساسین، ایمي پنم، سفوتاکسیم، 
انروفلوکساســین و آمیکاسین حساس بودند.بیشــترین مقاومت نسبت به 
سفالکســین، نیتروفورانتویین و تتراسایکلین دیده شد. همچنین 39 الگوي 

مروری بر مطالعات انجام شده در زمينه...
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مقاومت دارویي در آن ها شناســایي شد و 10 جدایه مولد ESBL شناخته 
 Gharehkhani, &)بودند blaSHV شــد که از این تعداد 6 جدایه داراي ژن
Khaki, 2011). همچنین بررســي دیگر بــر روي 75 مورد جدایه طیوري 
نشــان داد که 100 % جدایه ها به جنتامایســین، انروفلوکساسین، ایمیپنم 
و سفتریاکسون حساس هســتند و بیشترین مقاومت در برابر نالیدیکسیک 
اســید و نیتروفور انتوئین مشاهده شد. همچنین از 75 جدایه سالمونال 63 
مــورد )84 %( داراي مقاومت چندگانه به ســه یا تعداد بیشــتري از آنتي 
بیوتیک ها بودند (Ezatpanah, Moradi Bidhendi, et al., 2011). مطالعات 
انجام شده بر روي ماکیان بومي در ایران نیز موید وجود سالمونال و غالبیت 
دو سروتیپ انتریتیدیس و تیفي موریوم بوده اند. البته سروتیپ هاي هادار و 
اینفنتیس نیز جداســازي شده اند. تمامي جدایه ها نسبت به نورفلوکساسین 

.(Chashni, Hassanzadeh, Fard, & Mirzaie, 2009) نیز حساس بودند
آنچه در این مورد مي توان به آن اشاره نمود این است که طي سال هاي 
1388 لغایــت 1393 ژن هاي مقاومت دارویي در باکتري ســالمونال رو به 
افزایش بوده و مطالعات انجام شــده در موارد انســاني نشــان مي دهد که 
مقاومت به آنتي بیوتیک نالیدیکســیک اسید طي این سال ها همچنان در 
جدایه وجود دارد و میزان مقاومت بسیار باال است. مقاومت به تتراسایکلین، 
آمپي ســیلین، کلرامفنیکل، کوتریموکسازول، سفوتاکسیم و سفتازیدیم از 
دیگر مواردي بودند که مقاومت به آنها در موارد انســاني به آن اشاره شده 
بود. در موارد طیوري نیز مقاومت به نالیدیکســیک اســید، تتراســایکلین، 
نیتروفورانتوئین، اریترومایســین، سفالکسین، کلیستین و فلومکوئین دیده 
شــده است. مقاومت به نالیدیکسیک اســید و تتراسایکلین در هر دو مورد 
انســاني و طیوري نشانه گســترش ژن هاي مقاومت به این دو آنتي بیوتیک 
در مــوارد مختلف جدایه اي مي باشــد. تاکنون از مقاومــت به ایمي پنم و 

سیپروفلوکساسین در بین جدایه  ها  گزارشي به چاپ نرسیده است.

نتيجه گيري
در بیــن بیماري هاي طیور ســالمونلوز از بیماري هایي مي باشــد که 
عالوه بر ضــرر و زیان هاي اقتصادي در زمینه پرورش طیور، از بیماري هاي 
مشترک انســان، دام و طیور مي باشد. افزایش شــیوع این بیماري در بین 
انسان، دام و طیور خصوصا در دهه هاي اخیر و ظاهرا عدم توانایي در کنترل 
و انتشــار بیماري اهمیت آن را بیشتر کرده است. با افزایش جمعیت فراهم 
نمودن غذا به موضوعي مهم در جامعه جهانی تبدیل شــده اســت. در این 
راســتا تولید غذاهایی که دارای ارزش غذایي باال براي انســان باشند مانند 
فراورده هــاي طیوري از اهمیت ویژه اي برخوردارند. از آنجا که بیماري هایي 
نظیر سالمونلوز از طریق ماکیان به انسان انتقال مي یابند بنابراین باید بتوان 
هم ســروتیپ هاي در گردش را بدست آورد و هم تدابیري اندیشید که این 
بیماري و حتــي حضور باکتري که مي تواند بصــورت ناقل عمل کند را به 

حداقل برساند.
 مطالعــات مختلف انجام شــده در زمینه هاي جداســازي، روش هاي 
تشــخیصي و مقاومت دارویي نشان دهنده این مطلب است که طي سالیان 
گذشــته تا حال هنوز ســالمونال بعنــوان یک معضل بهداشــتي در موارد 
طیوري، انســاني و دامي مطرح بوده و سروتیپ هاي سالمونال انتریتیدیس و 
سالمونال تیفي موریوم جزء سروتیپ هاي غالب مي باشند. البته نباید حضور 
دیگر ســروتیپ ها را نادیده گرفت. از طرف دیگر در بین روش هاي مختلف 

تشخیصي بکار گرفته شده در این زمینه نشان دهنده این موضوع مي باشد 
که تمام محققان روش هاي مختلف ملکولي بر پایه PCR را روش مناســبي 
براي نشان دادن حضور سالمونال در نمونه هاي بالیني مطرح کرده اند. شیوع 
مقاومت هاي دارویي در دهه گذشــته در بین باکتري هاي مختلف از جمله 
سالمونال نشانه گسترش ژن هاي مقاومت در این باکتري مي باشد. بطوریکه 
گزارشات نشــان مي دهند مقاومت به نالیدیکسیک اسید و تتراسایکلین در 
هر دو مورد انســاني و طیوري بسیار باال اســت و رو به افزایش است. البته 

مقاومت به آنتي بیوتیک هاي دیگر را نباید از نظر دور داشت.
بر طبق گزارشات مرکز بیماري ها در امریکا (CDC,2009) هر ساله 1/4 
میلیون نفر به ســالمونلوز دچار شده و از این میان حدود 400 مورد مرگ 
و میر گزارش مي شــود. کودکان زیر 5 ســال، افراد مسن و افراد با سیستم 
ایمني تضعیف شــده در معرض باالیي قرار دارنــد. همچنین مصرف آنتي 
بیوتیک ها در جیره غذایي ماکیان عالوه بر اینکه باعث پیدایش ســویه هاي 
داراي مقاومت آنتي بیوتیکي و انتقال آنها به انســان مي شــود بلکه از نظر 
اقتصادي نیز مقرون به صرفه نبوده و صدمات جبران ناپذیری بر بهداشــت 
تغذیه و سالمت جامعه وارد میکند. برنامه هاي نظارت و کنترلي سویه هاي 
در گردش و مقاومت هاي آنتي بیوتیکي در ســالمونال مي تواند در بدســت 
آوردن ســویه هاي در گردش و انتقال ژن هاي مقاومتي بین منابع انســاني، 
 .(Control & Prevention, 2009) طیوري و دامــي حائز اهمیــت باشــد
همچنین استفاده از روش هاي ژنوتیپي ملکولي مي تواند به بررسي مطالعات 
اپیدمیولوژیک بین ســروتیپ هاي جدا شــده از مناطق جغرافیایي مختلف 

پرداخته و منشاء این سروتیپ هاي در گردش را مشخص نماید. 
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