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25/11/93: پذیرش مقاله7/10/93: دریافت مقاله
  جـاد یهـستند کـه در انـسان سـبب ا    ياریاختيهوازیو بيفاقد کپسول، هواز،یکوتاه، گرم منف يا لهیسالمونالها اجرام م  : مقدمه

اهمیـت فراوانـی   انتقال این بیماري، مواد غذایی خام با منشاء دامی به ویژه گوشـت و تخـم پرنـدگان حـائز                  در. شودیم ییغذا تیمسموم
ـ  يتخم اردك و بوقلمون در انتقال سالمونلوزیس و مصرف تخم اردك و بوقلمـون هـا                تبا توجه به اهمی   . هستند در  یو غیـر صـنعت     یمحل

.رفتیمطالعه حاضر صورت پذییسالمونالیبردن به میزان آلودگیمنطقه، همچنین  پ
   ـ بـه آزما  و يجمـع آور   یبـوم  يبوقلمون هـا  عدد تخم اردك و   300به منظور مطاله حاضر،     : هامواد و روش ـ منتقـل گرد   شگاهی د؛ی

دك عدد تخـم ار    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       

مـشکوك بـه     يها یازنظر کلن  C°37پس از انکوباسون در     منتقل شد و   گالیش - به آگار سالمونال   F- تیسلن طینمونه از مح  . دیگرد حیتلق
مربـوط   يواکنش هـا   يکه دارا  ییها يح و باکتر  یتلق الزیدکربوکس نیزیلو TSIيها طیمشکوك در مح   يها یکلن .شدند یسالمونال بررس 

ـ تیسالمونال انتر  يها پیسالمونالها و سروت   يبرا یاختصاص يمرهایبا پرا  PCRشیآزما لهیبه سالمونال بودند بوس    ـ یسـالمونال ت  و سیدی یف
.قرارگرفتندیمورد بررسومیمور
 1یمـورد آلـودگ    7از  . آلوده به سالمونال بـود    ) درصد 2/3(مورد   7پوسته   یتخم اردك و بوقلمون مورد بررس      300از مجموع   : هاهیافت

مورد مطالعـه بـود      يمربوط به پوسته تخم اردك ها      یمورد آلودگ  6یاز طرف . بود ومیمور یفیآلوده به سالمونال ت   مورد پوسته تخم بو قلمون      
.بودندومیموریفیسالمونال تپیاز سروتیکه همگ
  عفونـت سـالمونال در      زانیگرفت م  جهیتوان نت  یدر مجموع م   نیرمحققیسا قیتحقبا توجه به مطالعه حاضر و     : گیريبحث و نتیجه

.باشدانیاز ماکسالمونال در بوقلمون و اردك کمتر يرسد انتقال عمودیکمتر بوده و به نظر مانیتخم اردك و بو قلمون نسبت به تخم ماک
سالمونال، پوسته تخم مرغ، اردك، بوقلمون: هاي کلیديواژه.
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مقدمه
اند که اندازه یگرم منفيهالیباسازیسالمونالها دسته بزرگ

رازیغ.باشدیمکرونیم8/0تا 5/0و عرض آنها 3تا 1آنها به طول 
یآنتيدارامابقی،و سالمنوال پولورومنارومیسالمونال گالپیدو سروت

سالمونالها. )1،2(حرکت را دارند ییتوانامربوط به تاژك بوده وHژن 
نهمچنیوصفراادیزغلظترینظییایمیبه عوامل شییباالقاومتم

. دنباشیکننده را دارا میحرارت و مواد ضد عفونرینظیکیزیعوامل ف
تواند تا یمسیسالمونال آبرتوس اوينظرتاج بخش ویطبق بررس

دیخود را در خاك حفظ نماییزاییماریو توان باتیماه ح5ازشیب
شده اندییاز سالمونال ها شناساپیسروت2500از شیتا کنون ب. )3(
شوند و یمنتقل میو افقيسالمونال ها به صورت عمودوریدر ط). 4(

یمجادیآلوده ايسطح گله هارا دريداریپايمعموالً عفونت ها
چون پولوروم ییهايماریمختلف سالمونال باعث بيهاپیسروت. کنند

نوع نیانتقال ا.هستندباشدیکه عامل آن سالمونال پولوروم  م
مرغان توسط دیفوئیت. استيبه صورت عمودشتریبپیسروت

و از یبه صورت افقشتریشود که انتقال بیمجادیانارومیسالمونال گال
ياست که داراییماریبدیفوئپاراتی. باشدیممدفوع پرندگان حامل

جادیعوامل ارایباشد؛ زیمادیزتیاهميمشابه پولوروم  و دارایعالئم
نال هاوانا وسالمس،یدیتیانتروم،یموریفیسالمونال تبیکننده آن به ترت

یفیتعوامل بخصوص سالمونالنیکه اییاز آنجا. با شندیم... و 
عادت نکرده اند و به عنوان یخاصزبانیبه مسیتدیو انترومیمور

یانسانییسالموناليدر عفونت هالیدخيگونه هانیمهمتر
5(شوندیمحسوبم دهند که سالمونال یها نشان مبررسی) . 6

یسالمونلوز با منشاء تخم مرغيهایدمیدر اغلب اپسیدیتیانتر
تخم مرغ اتیمحتوتواند یمسیدیتانتریسالمونال). 7،8(دخالت دارد 

به . دیمرغان تخم گذار آلوده نمایمثلدیعفونت بافت تولجهیرا در نت
). 9(باشدداکتیاووی رسد مکان عمده عفونت، قسمت فوقانینظر م

ک،یوتیبیمقاوم به آنتپیشامل سروتدیفوئیپاراتيهاپیسروتگرید
). 10(د شونیگزیتواند در تخم مرغ جایمزینومیموریفیسالمونال ت

باشد یمییمنابع عفونت سالمونالنیمصرف تخم مرغ آلوده از مهمتر

نمونه ط،یسخت رشد نبوده و از محسالمونالباکتري). 11،12(
شود و یجدا ميسازیبعد از مرحله غنییو مواد غذایکینیکل

یفراهم ميباکترصیرا در تشخیقیو دقعیسرجینتاPCRکیتکن
در صنعت ییسالموناليهایآلودگتاهمیبهتوجهبا). 13،14(دینما

یکیوتیبیآنتمتمقاوشیافزازیو نعمومیر، بهداشتویپرورش ط
یآلودگشناساییمنظوربهحاضرمطالعه) 15- 19(سالموناليباکتر

به سالمونال با رازیاطراف شینواحیمحليتخم اردك و بوقلمون ها
.رفتیصورت پذیلکولومو ییایمیوشیبشاتیاستفاده از آزما

هامواد و روش
عدد تخم اردك و 300سالمونال، تعداد يباکتريجداسازيبرا

رازیاطراف شیاز نواحزییپاعدد در فصل بهار و150بوقلمون هرکدام 
سطح پوسته شگاهیدر آزما.  منتقل گشتندشگاهیبه آزماويجمع آور

درصد ضد 80اتانول با استفاده ازوزیتميریتخم پس از نمونه گ
هراتیمحتوشکسته ولیاستریچیبا قیآهکپوسته .گشتندیعفون

ياشهیبشر شکیعدد تخم اردك و بوقلمون به صورت جداگانه در 5
در ونیساعت انکوباس24مخلوط پس از نیا.مخلوط شدندلیاستر
يسازیبه منظور غنF - تیسلنطمحیبهسوآب، باC°37يدما
مورد C°37يساعت در دما48تا 24مدتيبراوشدحیتلق

طیمحيبر روونیپس از خروج از انکوباس. قرار گرفتونیانکوباس
الکتوز، آهن، ن،یپروتئيآگار که حاوالشگی–کشت جامد سالمونال 

NATRAL معرف – REDکشت یباشد به صورت سطحیم
ت در ساع24مدت يآگار براالشگی–سالمونال طیمح. دیگرد
يهایسپس از نظر کلنوتگرفقرارونیمورد انکوباسC°37يدما

جه،یبودن نتیصورت منفدر.  شدیمشکوك به سالمونال بررس
یینمونه ها. کردیمدایادامه پگریساعت د24به مدت ونیانکوباس

ایدهیمشکوك به صورت رنگ پريهایمدت فاقد کلننیکه پس از ا
. شدندیو حذف میتلقیبودند منفاهیسويرخاکستيزرد با مرکز

الشگی–سالمونال طیمشکوك را از محينمونه هايهایکلونسپس
TSI کشتطیدر محیعمقویبه صورت سطحآگار برداشته و

مشکوك يهایکلنون،یساعت انکوباس24پس از . کشت داده شدند
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ید بودند و در تمامزرنییباال قرمز و پایعنیدیاس/ نیبه صورت آلکاال
کرده H2SگازجادیاTSI طیدر محAیفیسالمونالها بجز پارات

زینLIA همزمان تست. آوردیمدراهیرا به رنگ سTSI طیکه مح
. آوردنددریرا به رنگ ارغوانطیانجام شد که سالمونالها تمام مح

که به روش دیگردهیمشکوك گسترش تهيهایاز کلننیهمچن
مشاهدهیگرم منفيالهیميچنانچه باکتر. شدنديزیمآرنگگرم 

ونیاساس روش کوبرشده وهیاز آن کشت خالص تهدیگردیم
گرفت یمقراریبررسوجود سالمونال مورديبرا) 2002(همکاران

)20( .

وسیدیتیانترسالمونال يهاپیسروتسالمونال ويباکترییشناسا
PCRتستلهیوسبه ومیموریفیسالمونال ت

شده فوق ییشناساياز سالمونالهاDNAاستخرج يبرا
ونیسوسپانس. دیگردهیتهلیدر آب مقطر استریکلنازیونیسوسپانس
دور 14000با سرعت گرادیدرجه سانت18يدر دماقهیدق5به مدت 

يکلروفرم ژنوم باکتر- و از رسوب با روش فنلفوژیسانترقهیدر دق
ژن یاختصاصيمرهایاز پراادهژنوم با استف). 21(دیاستخراج گرد

. قرار گرفتPCRسالمونالها مورد ییشناسايبرا(invA)تهاجم 
ي، برا)sefA(ایمبریژن فيمرهایاز پراپ،یسروتنیتعيبرا

ایمبریفوالنسیریژن ويمرهایو از پراسیدیتیسالمونالها انتر
)pefA (در ومیموریفیسالمونال تيبراPCRدیستفاده گردا) جدول
از مارکر ودرصد الکتروفورز5/1ژل آگارزيبر روPCRمحصول ). 1

استفاده DNAقطعات یوزن مولکولنییتعيبرايجفت باز100
رنگ کیکه دیبروماومیدیژل با محلول اتيزیرنگ آم. شد

يبراUVفلوروسانس است  انجام شد و از دستگاه تابش اشعه 
).21(دیبنفش استفاده گردينور ماوراریرخشان زديمشاهده باند ها

مورد استفاده به عنوان يهادیگونوکلئوتیاوليهایتوال.1جدول 
(PCR)مرازیپليارهیدر واکنش زنجو طول محصولمریپرا

پرایمر ('3-ʹ5)توالی

طول 
محصول رفرانس

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 بررس300از مجموع 

از کیچیهاتیاما محتو. ودآلوده به سالمونال ب) درصد2/3(مورد 
1یمورد آلودگ7از . آلوده به سالمونال نبودیمورد بررسيهاتخم

که  در فصل ) درصد66/0(مورد مربوط به پوسته تخم بو قلمون بود
مربوط به تخم یآلودگ) درصد4(مورد6یاز طرف. دیجدا گردبهار

رد در فصل مو2مورد در فصل تابستان و4مورد مطالعه ياردك ها
يجدا سازيسالمونالهایتمامیاز طرف. بهار آلوده به سالمونال بودند

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

جفت 100نردبان  1.سالمونالییشناسايژل الکتروفورز براریتصو.1شکل 
،یکنترل منف3، باند )ومیموریفیال تسالمون(کنترل مثبت2، )نشانگر(ي باز

.شده از پوسته تخم اردك و بوقلمونيجدا سازينمونه ها4- 10هايباند
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بحث و نتیجه گیري 
تخم اردك و بوقلمون مورد 300در مطالعه حاضر از مجموع 

مورد 7از . آلوده به سالمونال بود) درصد2/3(مورد 7پوسته یبررس
آلوده و)درصد66/0(وط به پوسته تخم بوقلمون مورد مرب1یآلودگ

در 2003و همکاران در سال اكینا. به سالمونال تیفی موریوم بود
يجداسازيسالمونالفیو توصيبه جداسازکایرآرکانزاس آماالتیا

از سکوم بوقلمون، یبررسنیدر ا. بو قلمون پرداختندداتیشده از تول
هوا، غذا دهندگان ،یدنیآشامدان، مدفوع، آب نهیچاتیمحتو

- اساس روشانجام شد و بريریپرورش نمونه گطیها و محبوقلمون

و صیتشخ،يشده، جداسازتفادهاسیکیو سرولوژيولوژیکروبیميها
زانیکار منیدر ا.عدم حضور سالمونال صورت گرفتایحضور دأییت

، آب درصد11درصد، سکوم 13شده از مدفوع يجداسازيسالمونال
از غذا يریدرصد و نمونه گ5یطیدرصد، سواب مح10یدنیآشام

السالمونپ،یسروتنییدرصد بوده است که پس از تع1دهندگان 
درصد، سالمونال مونستر 19درصد، سالمونال سنتن برگ 65هادلبرگ 

درصد 3نگونیدرصد و سالمونال ورت3درصد، سالمونال آناتوم10
پیسروت1993و همکاران در سال دیوید). 24(داده شدصیتشخ

جداشده  در انسان يهاپیجداشده از بوقلمون را با سروتيسالمونال
انسان بوقلمون ونیبدلبرگیسالمونال هتنهاقرار دادند وسهیمورد مقا

2000توسط والتر در ساليدر مطالعه انیهمچن). 25(مشترك بود
قراریانواده را مورد بررسخکیدر ییغذاتیمسمومکیکا،یدر آمر
). 26(کندرا از الشه بوقلمون جداسیتدیتوانست سالمونال انترداد و
تخم بوقلمون به یدر خصوص آلودگکهدهد یمنابع نشان میبررس

نیشتریانجام گرفته است و بيمحدوداریسالمونال مطالعات بس
انیاکپرندگان به خصوص مریرابطه مربوط به سانیمطالعات در ا

در ومیموریفیپوسته تخم بوقلمون به سالمونال تیلذا آلودگ. است
تواند یمین آلودگیباشد و ایمرانیبار در انیاولير براضمطالعه حا

در . و آلوده شدن پوست تخم بوقلمون باشدیطیمحیآلودگلیبه دل
مورد از پوسته تخم اردك ها 6زینیخصوص تخم اردك مورد بررس

در سال ياسدهبودند که با مطالعومیموریفیه سالمونال تآلوده ب
یسطح خارجیعدد تخم اردك را از نظر آلودگ100، که 1383

قرار داد و یسالمونال مورد بررسيتخم به باکتراتیپوسته و محتو
عدد تخم 3پوسته یرا از سطح خارجومیموریفیتوانست سالمونال ت

فو و همکاران نیومینیهمچن. داردیهمخوان) 27(ندیاردك جدا نما
یسالمونال در تخم اردك را بررسوعیشوانیدر تا1993در سال 

يمزرعه در استان ها6عدد تخم اردك از 115یبررسنیدر ا.کردند
تخم اردك 34قرار گرفت که یمورد بررسوانیالن کشور تاویپیتا

وانیدر تایروشخرده فيهزار تخم از مغازه ها44نمک سود شده و 
زرده تخم اردك ياز نمونه هاکیچیسالمونال در ه.بودندیشمال

نمونه پوسته تخم مرغ 50از يدر مجموع نمونه بردار.نشديجداساز
مزارع فوق جمع طینمونه از مح23نمونه پوسته تخم اردك و 7و 
نمونه خاك کیفقط از ومیموریفیشده بود که سالمونال تيآور

با مطالعه 2000و همکاران در سالواتین). 28(اردك جدا شدمزرعه 
تحت گونه کاینوع سالمونال انتر30لندیااردکها و جوجه ها در تيبر رو
، S.blockleyاز هیسوکیشامل بیجدا نمودند که به ترتکایانتر

از هی، دو سوS.typhimuriumاز هی، دو سوS.hadarاز هیسوکی
S.saintpaul ،هیسوکیS.montevideo ،از هیسوکی

S.serftenbrg ،از هیسوکیS.chester از هیسوکیو
S.amsterdam29(شد ياز اردکها جداساز  .(

به نظر نیمحققریبه دست آمده  و مطالعه ساجینتایبا بررس
يعفونت اردك و بو قلمون به سالمونال در کشورهازانیرسد میم

عفونت سالمونال در تخم زانیمجموع مدریول. مختلف متفاوت باشد
رسد یکمتر بوده و به نظر مانیاردك و بو قلمون نسبت به تخم ماک

.باشدانیسالمونال در بوقلمون و اردك کمتر از ماکيانتقال عمود
تشکر وقدردانی

بدین وسیله از جناب آقاي دکتر محمد حسین مرحمتی زاده 
اد اسالمی واحد کازرون جهت ریاست دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آز

.همکاري دراین پژوهش تشکر وقدر دانی می گردد
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