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 25/11/93پذیرش مقاله:             7/10/93 دریافت مقاله: 

  : جـادیهسـتند کـه در انسـان سـبب ا ياریاخت يهواز یو ب يفاقد کپسول، هواز ،یکوتاه، گرم منف يا لهیسالمونالها اجرام ممقدمه 

اهمیـت فراوانـی  نتقال این بیماري، مواد غذایی خام با منشاء دامی به ویژه گوشـت و تخـم پرنـدگان حـائزا در. شودیم ییغذا تیمسموم

در  یو غیـر صـنعت یمحلـ يتخم اردك و بوقلمون در انتقال سالمونلوزیس و مصرف تخم اردك و بوقلمـون هـا تهستند. با توجه به اهمی

  .رفتیمطالعه حاضر صورت پذ ییسالمونال یبردن به میزان آلودگ یمنطقه، همچنین  پ

 د؛یـمنتقـل گرد شـگاهیبـه آزما و يجمـع آور یبـوم يبوقلمون هـا عدد تخم اردك و300به منظور مطاله حاضر، ها: مواد و روش 

ك عدد تخـم ارد 5هر  اتیو محتو یدرصد ضد عفون 80پوسته آنها با اتانول ،یمورد برس ياز سطح تخم ها يریپس از نمونه گ شگاهیدرآزما

 F - تیبا سوآب در آبگوشـت سـلن C °37يدر دما ونیساعت انکوباس 24و پس از هبشر مخلوط گشت کیو بوقلمون به صورت جداگانه در 

مشـکوك بـه  يها یازنظر کلن  C °37پس از انکوباسون در  منتقل شد و گالیش - به آگار سالمونال F- تیسلن طی. نمونه از محدیگرد حیتلق

مربـوط  يواکنش هـا يکه دارا ییها يح و باکتریتلق الزیدکربوکس نیزیل و TSI يها طیمشکوك در مح يها یکلنشدند.  یسالمونال بررس

 یفـیسـالمونال ت و سیدیـتیسالمونال انتر يها پیسالمونالها و سروت يبرا یاختصاص يمرهایبا پرا PCR شیآزما لهیبه سالمونال بودند بوس

 قرارگرفتند. یمورد بررس ومیمور

 1 یمـورد آلـودگ 7درصد) آلوده به سالمونال بـود. از  2/3مورد ( 7پوسته  یتخم اردك و بوقلمون مورد بررس 300از مجموع ها: یافته 

مورد مطالعـه بـود  يمربوط به پوسته تخم اردك ها یمورد آلودگ 6 یبود. از طرف ومیمور یفیآلوده به سالمونال ت مورد پوسته تخم بو قلمون 

  بودند. ومیمور یفیسالمونال ت پیاز سروت یکه همگ

 عفونـت سـالمونال در  زانیگرفت م جهیتوان نت یدر مجموع م نیرمحققیسا قیتحق با توجه به مطالعه حاضر و: گیريبحث و نتیجه

  باشد. انیز ماکسالمونال در بوقلمون و اردك کمتر ا يرسد انتقال عمود یکمتر بوده و به نظر م انیتخم اردك و بو قلمون نسبت به تخم ماک

 سالمونال، پوسته تخم مرغ، اردك، بوقلمون : هاي کلیديواژه.  
 

 چکیده
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 مقدمه

اند که اندازه  یگرم منف يها لیباس از یسالمونالها دسته بزرگ

 رازیغ  .باشد یم کرونیم 8/0تا  5/0و عرض آنها  3تا  1آنها به طول 

 یآنت يدارا مابقی، و سالمنوال پولوروم نارومیسالمونال گال پیدو سروت

 سالمونالها. )1،2(حرکت را دارند  ییتوانا مربوط به تاژك بوده و Hژن 

 نهمچنی و صفرا ادیز غلظت رینظ ییایمیبه عوامل ش ییباال قاومتم

د. نباش یکننده را دارا م یحرارت و مواد ضد عفون رینظ یکیزیعوامل ف

تواند تا  یم سیسالمونال آبرتوس او ينظر تاج بخش و یطبق بررس

 دیخود را در خاك حفظ نما ییزا ییماریو توان ب اتیماه ح 5 از شیب

 شده اند ییاز سالمونال ها شناسا پیسروت 2500از  شی. تا کنون ب)3(

شوند و  یمنتقل م یو افق يسالمونال ها به صورت عمود وری). در ط4(

 یم جادیآلوده ا يسطح گله ها را در يداریپا يمعموالً عفونت ها

چون پولوروم  ییها يماریمختلف سالمونال باعث ب يها پیکنند. سروت

نوع  نیانتقال ا هستند. باشد یکه عامل آن سالمونال پولوروم  م

مرغان توسط  دیفوئیت. است يبه صورت عمود شتریب پیسروت

و از  یبه صورت افق شتریشود که انتقال ب یم جادیا نارومیسالمونال گال

 ياست که دارا ییماریب دیفوئ. پاراتیباشد یممدفوع پرندگان حامل 

 جادیعوامل ا رایباشد؛ ز یم ادیز تیاهم يمشابه پولوروم  و دارا یعالئم

نال هاوانا وسالم س،یدیتیانتر وم،یمور یفیسالمونال ت بیکننده آن به ترت

 یفیت عوامل بخصوص سالمونال نیکه ا ییبا شند. از آنجا یو ... م

عادت نکرده اند و به عنوان  یخاص زبانیبه م سیتدیو انتر  ومیمور

 یانسان ییسالمونال يدر عفونت ها لیدخ يگونه ها نیمهمتر

5شوند( یم حسوبم دهند که سالمونال  یها نشان م بررسی) . 6

 یسالمونلوز با منشاء تخم مرغ يها یدمیدر اغلب اپ سیدیتیانتر

تخم مرغ  اتیحتوتواند م یم سیدیتانتری سالمونال). 7،8دخالت دارد (

. به دیمرغان تخم گذار آلوده نما یمثل دیعفونت بافت تول جهیرا در نت

). 9باشد( داکتیاووی رسد مکان عمده عفونت، قسمت فوقان ینظر م

 ک،یوتیب یمقاوم به آنت پیشامل سروت دیفوئیپارات يها پیسروت گرید

). 10( شود نیگزیتواند در تخم مرغ جا یم زین ومیمور یفیسالمونال ت

باشد  یم ییمنابع عفونت سالمونال نیمصرف تخم مرغ آلوده از مهمتر

نمونه  ط،یسخت رشد نبوده و از مح سالمونال باکتري). 11،12(

شود و  یجدا م يساز یبعد از مرحله غن ییو مواد غذا یکینیکل

 یفراهم م يباکتر صیرا در تشخ یقیو دق عیسر جینتا PCR کیتکن

در صنعت  ییسالمونال يها یآلودگ تاهمی به وجهت با). 13،14( دینما

 یکیوتیب یآنت متمقاو شیافزا زیو ن عمومی ر، بهداشتویپرورش ط

 یآلودگ شناسایی منظور به حاضر مطالعه) 15- 19( سالمونال يباکتر

به سالمونال با  رازیاطراف ش ینواح یمحل يتخم اردك و بوقلمون ها

  .رفتیصورت پذ یلکولوو م ییایمیوشیب شاتیاستفاده از آزما

  هامواد و روش

عدد تخم اردك و  300سالمونال، تعداد  يباکتر يجداساز يبرا

 رازیاطراف ش یاز نواح زییپا عدد در فصل بهار و 150بوقلمون هرکدام 

سطح پوسته  شگاهیمنتقل گشتند.  در آزما شگاهیبه آزما و يجمع آور

درصد ضد  80اتانول با استفاده از  و زیتم يریتخم پس از نمونه گ

 هر اتیمحتو شکسته و لیاستر یچیبا ق یآهکپوسته  .گشتند یعفون

 يا شهیبشر ش کیعدد تخم اردك و بوقلمون به صورت جداگانه در  5

در  ونیساعت انکوباس 24مخلوط پس از  نیا .مخلوط شدند لیاستر

 يساز یبه منظور غن F - تیسلن طمحی به سوآب ، باC °37يدما

مورد  C °37يساعت در دما 48تا  24 مدت يبرا و شد حیتلق

 طیمح يبر رو ونیقرار گرفت. پس از خروج از انکوباس ونیانکوباس

الکتوز، آهن،  ن،یپروتئ يآگار که حاو الشگی –کشت جامد سالمونال 

کشت  یباشد به صورت سطح یم  NATRAL – RED معرف

در  ساعت 24مدت  يآگار برا الشگی –سالمونال  طی. محدیگرد

 يهایسپس از نظر کلن  و تگرف قرار ونیمورد انکوباس  C °37يدما

 جه،یبودن نت یصورت منف شد.  در یمشکوك به سالمونال بررس

 ییکرد. نمونه ها یم دایادامه پ گریساعت د 24به مدت  ونیانکوباس

 ای دهیمشکوك به صورت رنگ پر يهایمدت فاقد کلن نیکه پس از ا

شدند.  یو حذف م یتلق یبودند منف اهیس و  يخاکستر يزرد با مرکز

 الشگی –سالمونال  طیمشکوك را از مح ينمونه ها يها یکلون سپس

 TSI کشت طیدر مح یعمق و یبه صورت سطح آگار برداشته و

مشکوك  يها یکلن ون،یساعت انکوباس 24کشت داده شدند. پس از 
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 یبودند و در تمام زرد نییباال قرمز و پا یعنی دی/ اس نیبه صورت آلکاال

کرده    H2Sگاز جادیا  TSI طیدر مح   Aیفیسالمونالها بجز پارات

 زین LIA آورد. همزمان تست یم در اهیرا به رنگ س TSI طیکه مح

آوردند.  در یرا به رنگ ارغوان طیانجام شد که سالمونالها تمام مح

که به روش  دیگرد هیمشکوك گسترش ته يها یاز کلن  نیهمچن

 مشاهده یگرم منف يا لهیم يشدند. چنانچه باکتر يزیمآ نگگرم ر

 و نیاساس روش کو بر شده و هیاز آن کشت خالص ته دیگرد یم

گرفت یم قرار یبررس وجود سالمونال مورد ي) برا2002( همکاران

)20( .  

 و سیدیتیانترسالمونال  يهاپیسروت سالمونال و يباکتر ییشناسا

   PCRتست لهیسبه و ومیمور یفیسالمونال ت

شده فوق  ییشناسا ياز سالمونالها DNAاستخرج  يبرا

 ونی. سوسپانسدیگرد هیته لیدر آب مقطر استر یکلن از یونیسوسپانس

دور  14000با سرعت  گرادیدرجه سانت18 يدر دما قهیدق 5به مدت 

 يکلروفرم ژنوم باکتر - و از رسوب با روش فنل فوژیسانتر قهیدر دق

ژن  یاختصاص يمرهایاز پرا اده). ژنوم با استف21( دیاستخراج گرد

قرار گرفت.  PCRسالمونالها مورد  ییشناسا يبرا (invA)تهاجم 

 ي)، براsefA( ایمبریژن ف يمرهایاز پرا پ،یسروت نیتع يبرا

 ایمبریف والنسیریژن و يمرهایو از پرا سیدیتیسالمونالها انتر

)pefAبرا (در  ومیمور یفیسالمونال ت يPCR جدول  دیتفاده گرداس)

از مارکر  و درصد الکتروفورز5/1 ژل آگارز يبر رو PCR). محصول 1

استفاده  DNAقطعات  یوزن مولکول نییتع يبرا يجفت باز 100

رنگ  کیکه  دیبروما ومیدیژل با محلول ات يزیشد. رنگ آم

 يبرا UVفلوروسانس است  انجام شد و از دستگاه تابش اشعه 

  ).21( دیبنفش استفاده گرد ينور ماورا ریخشان زدر يمشاهده باند ها

  

  

  

  

  

  

مورد استفاده به عنوان  يها دیگونوکلئوتیاول يهایتوال .1جدول 

  (PCR) مراز یپل يا رهیدر واکنش زنج و طول محصول مریپرا

�5)توالی پرایمر -3') 

طول 

  رفرانس  محصول

invA-1 
invA-2 

TTGTTACGGCTATTT 
TGACCA 

CTGACTGCTACCTTG 
CTGATG 

521  

 )22(  

SefA-1 
SefA-2 

GCAGCGGTTACTATT 
GCAGC 

TGTGACACGGACATT 
TAGCG 

330 
 )22( 

PefA-1 
PefA-2 

GCGCCGCTCAGCCGA 
ACCAG 

GCAGCAGAAGCCCAG 
GAAACAGTG 

157 
 )23( 

 

  افته های

 7پوسته  یتخم اردك و بوقلمون مورد بررس 300از مجموع 

از  کی چیه اتید. اما محتودرصد) آلوده به سالمونال بو 2/3مورد (

 1 یمورد آلودگ 7آلوده به سالمونال نبود. از  یمورد بررس يهاتخم

درصد) که  در فصل  66/0( مورد مربوط به پوسته تخم بو قلمون بود

مربوط به تخم  یدرصد) آلودگ4( مورد 6 ی. از طرفدیجدا گرد بهار

د در فصل مور 2 مورد در فصل تابستان و 4مورد مطالعه  ياردك ها

 يجدا ساز يسالمونالها یتمام یبهار آلوده به سالمونال بودند. از طرف

  ).1 (شکل شده از سروتیپ سالمونال تیفی موریوم بودند

  
جفت 100نردبان   1 .سالمونال ییشناسا يژل الکتروفورز برا ریتصو .1شکل 

 ،یکنترل منف 3)، باند ومیمور یفی ت(سالمونال کنترل مثبت 2(نشانگر)، ي باز

  شده از پوسته تخم اردك و بوقلمون. يجدا ساز ينمونه ها 4- 10 هايباند
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  بحث و نتیجه گیري 

تخم اردك و بوقلمون مورد  300در مطالعه حاضر از مجموع 

مورد  7درصد) آلوده به سالمونال بود. از  2/3مورد ( 7پوسته  یبررس

آلوده  و درصد) 66/0ط به پوسته تخم بوقلمون (مورد مربو 1 یآلودگ

در  2003و همکاران در سال  اكیبه سالمونال تیفی موریوم بود. نا

 يجداساز يسالمونال فیو توص يبه جداساز کایرآرکانزاس آم االتیا

از سکوم بوقلمون،  یبررس نیبو قلمون پرداختند. در ا داتیشده از تول

هوا، غذا دهندگان  ،یدنیشامدان، مدفوع، آب آ نهیچ اتیمحتو

- اساس روش انجام شد و بر يریپرورش نمونه گ طیها و محبوقلمون

و  صیتشخ ،يشده، جداساز تفادهاس یکیو سرولوژ يولوژیکروبیم يها

 زانیکار م نیدر ا .عدم حضور سالمونال صورت گرفت ایحضور  دأییت

آب  درصد، 11درصد، سکوم  13شده از مدفوع  يجداساز يسالمونال

از غذا  يریدرصد و نمونه گ 5 یطیدرصد، سواب مح 10 یدنیآشام

 السالمون پ،یسروت نییدرصد بوده است که پس از تع1دهندگان 

درصد، سالمونال مونستر  19درصد، سالمونال سنتن برگ  65هادلبرگ 

درصد  3 نگونیدرصد و سالمونال ورت 3 درصد، سالمونال آناتوم 10

 پیسروت 1993و همکاران در سال  دیوی). د24( داده شد صیتشخ

جداشده  در انسان  يها پیجداشده از بوقلمون را با سروت يسالمونال

انسان  بوقلمون و نیب دلبرگیسالمونال ه تنها قرار دادند و سهیمورد مقا

 2000توسط والتر در سال يدر مطالعه ا نی). همچن25( مشترك بود

 قرار ینواده را مورد بررسخا کیدر  ییغذا تیمسموم کی کا،یدر آمر

). 26( کند را از الشه بوقلمون جدا سیتدیتوانست سالمونال انتر داد و

تخم بوقلمون به  یدر خصوص آلودگ کهدهد  یمنابع نشان م یبررس

 نیشتریانجام گرفته است و ب يمحدود اریسالمونال مطالعات بس

 انیکپرندگان به خصوص ما ریرابطه مربوط به سا نیمطالعات در ا

در  ومیمور یفیپوسته تخم بوقلمون به سالمونال ت یاست. لذا آلودگ

تواند  یم ین آلودگیباشد و ا یم رانیبار در ا نیاول ير براضمطالعه حا

و آلوده شدن پوست تخم بوقلمون باشد. در  یطیمح یآلودگ لیبه دل

مورد از پوسته تخم اردك ها  6 زین یخصوص تخم اردك مورد بررس

در سال  ياسد هبودند که با مطالع ومیمور یفیسالمونال ت آلوده به

 یسطح خارج یعدد تخم اردك را از نظر آلودگ 100، که 1383

قرار داد و  یسالمونال مورد بررس يتخم به باکتر اتیپوسته و محتو

عدد تخم  3پوسته  یرا از سطح خارج ومیمور یفیتوانست سالمونال ت

فو و همکاران  نیومی نیدارد. همچن ی) همخوان27( ندیاردك جدا نما

 یسالمونال در تخم اردك را بررس وعیش وانیدر تا 1993در سال 

 يمزرعه در استان ها 6عدد تخم اردك از  115 یبررس نیدر ا .کردند

تخم اردك  34قرار گرفت که  یمورد بررس وانیالن کشور تا و یپیتا

 وانیدر تا یوشخرده فر يهزار تخم از مغازه ها 44نمک سود شده و 

زرده تخم اردك  ياز نمونه ها کی چیسالمونال در ه بودند. یشمال

نمونه پوسته تخم مرغ  50از  يدر مجموع نمونه بردار .نشد يجداساز

مزارع فوق جمع  طینمونه از مح 23نمونه پوسته تخم اردك و  7و 

نمونه خاك  کیفقط از  ومیمور یفیشده بود که سالمونال ت يآور

با مطالعه  2000و همکاران در سال واتی). ن28( ردك جدا شدمزرعه ا

تحت گونه  کاینوع سالمونال انتر 30 لندیااردکها و جوجه ها در ت يبر رو

، S.blockleyاز  هیسو کیشامل  بیجدا نمودند که به ترت کایانتر

از  هی، دو سوS.typhimuriumاز  هی، دو سوS.hadarاز  هیسو کی

S.saintpaul ،هیسو کی S.montevideo ،از  هیسو کی

S.serftenbrg ،از  هیسو کیS.chester  از  هیسو کیو

S.amsterdam 29شد ( ياز اردکها جداساز  .(  

به نظر  نیمحقق ریبه دست آمده  و مطالعه سا جینتا یبا بررس

 يعفونت اردك و بو قلمون به سالمونال در کشورها زانیرسد م یم

عفونت سالمونال در تخم  زانیمجموع مدر  یمختلف متفاوت باشد. ول

رسد  یکمتر بوده و به نظر م انیاردك و بو قلمون نسبت به تخم ماک

  باشد. انیسالمونال در بوقلمون و اردك کمتر از ماک يانتقال عمود

  تشکر وقدردانی

بدین وسیله از جناب آقاي دکتر محمد حسین مرحمتی زاده 

د اسالمی واحد کازرون جهت ریاست دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزا

  همکاري دراین پژوهش تشکر وقدر دانی می گردد.
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