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 49-333-71 شماره:

 77/77/7341   تاریخ:

ای های برکهپشتبیوتیکی سالمونالهای جدا شده از الکنتیمقاومت آالگوی بررسی فراوانی، سروتیپ و  عنوان:

  آباد( کال و حسین)مطالعه موردی: مناطق توشن، والغوز، شصت خزری در استان گلستان

 

 اهلل قائمی سیدرضا هاشمی، حمید استاجی، عزتسمیه نمرودی،  نویسنده)گان(:

 

 49-333-71  شماره شناسهبا  طرح تحقیقاتی منبع یافته:

 

  گلستان استان سالمونال، خزری، ایبرکه پشتالک کلیدي: هايواژه

 هاترین یافتهمهم

 .سالمونالها در اکوسیستم روستایی و حیات وحش استان گلستان شیوع دارند 

  عدد مثبت بود. 49نمونه مدفوع،  17از 

 استان گلستان دارند.های سالمونال در ای خزری نقش مهمی در انتشار سروتیپهای برکهپشتالک 

 ای خزری ماده و نرها با یکدیگر مشابه بود.های برکهپشتمیزان آلودگی الک 

 درصد( مقاوم بودند.  42درصد( و تتراسایکلین ) 3/97سیلین )سالمونالهای جدا شده بیشتر از همه در برابر آمپی 

 نتریتیدیس، دابلین و ساالمه آلوده بودند.موریوم، اهای سالمونال تیفیای خزری به سروتیپهای برکهپشتالک 

 

 هاي کوتاه علمییافته
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 مقدمه )شرح مساله(

باشد. این گونه در شمال افریقا، خاورمیانه، اروپا و ای با گستره انتشاری باال میای خزری گونهپشت برکهالک

های زئونوز بوده و جزء فلور طبیعی دستگاه گوارش بسیاری از های سالمونال باکتریشود. سروتیپآمریکا یافت می

ها به سالمونال بر اثر تماس با خزندگان، یک رویداد شناخته شده بوده و مروری بر باشند. آلودگی انسانخزندگان می

سالمونلوزیس ها در اروپا بوده است. خالصه مقاالت منتشر شده بیانگر بروز سالمونلوز مرتبط با خزندگان در انسان

 ها، افراد مسن و دچار ضعف سیستم ایمنی در دنیا شناخته شده است. عنوان یک بیماری بسیار کشنده در بچهبه

 اهمیت موضوع

های استان گلستان وجود ندارد. پشتهای سالمونال در الکهیچ اطالعاتی در رابطه با میزان شیوع سروتیپ

های مختلف سالمونال در ژی سالمونالها، میزان آلودگی به سروتیپبنابراین، جهت درک بهتر از اپیدمیولو

  ای خزری روستایی در استان گلستان مورد مطالعه قرار گرفت.های برکهپشتالک

 

 و سایر مستندات(ها، جدول ها اطالعات تکمیلی )مشتمل بر شکل
 

 . امالگوی مقاومت سالمونالهای جدا شده بر اساس تست آنتی بیوگر -7جدول 

 3 4 7 بیوتیکآنتی

 (2/49)% 43 (7/9)% 7 (7)% 7 فورازولیدون

 (3/93)% 47 (7/9)% 7 (2/74)% 3 نالیدیکسیک اسید

 (777)% 49 (7)% 7 (7)% 7 نئومایسین

 (7/29)% 73 (7/9)% 7 (3/97)% 77 سیلینآمپی

 (3/33)% 73 (3/9)% 4 (42)% 3 تتراسایکلین

 (7/14)% 74 (9/47)% 2 (7)% 7 لینکواسپکتین

 (3/47)% 44 (7)% 7 (3/9)% 4 نیتروفورازون

 . تعداد و درصد سالمونالهای حساس -3حساس، تعداد و درصد سالمونالهای نیمه -4تعداد و درصد سالمونالهای مقاوم،  -7

 


