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Background and Aims: Salmonellosis is one of the important infectious diseases and can 

be as spread disease between humans and animals that make it essential for identification and 

detection of Salmonella. Housekeeping genes are typically important genes which are necessary 

for maintenance and survival of basic cells and can be considered as a gene diagnostic screening 

bacterial agents. The aim of this study was analysis of Flic, Sdf1 and FljB, housekeeping genes 

for screening of typhimurium, infantis and enteritidis serovars isolated in Kerman’s hospitals. 

Materials and Methods: In a descriptive study from February 2015 to August 2015, 

132Salmonella specimens were taken from patients with acute gastroenteritis referred to 

different medical centers and hospitals in Kerman. The specimens were transferred to 

microbiology laboratory for identification of Salmonella with serological and bacteriological 

standard methods. DNA of Salmonella genus strains were extracted by CTAB and, specific 

primers of housekeeping genes of Salmonella genus (invA) and typhimurium(fliC), infantis(fljB) 

and, enteritidis(sdfI) serotypes are used in PCR test. 

Results: Using PCR technique, the presence of Salmonella genus were confirmed by 

amplification of invA gene in 130 out of 132 specimens which are identified as a Salmonella by 

microbiological and biochemical methods (98%). Also results indicating the prevalence of 19% 

in infantis, 22% in Salmonella typhimurium and 32% in Salmonella enteritidis. 

Conclusions: Results showed that the prevalence of Salmonella enteritidis is more than 

any other serotypes in this region, but as the global statistics, the prevalence of typhimurium and 

Infantis are increasing. 

KeyWords: Housekeeping genes, PCR, Salmonella typhimurium, Salmonella 

infantis, Salmonella enteritidis 
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عنوان یک بیماری مشترک در انسان و های مهم عفونی و بهیکی از بیماری یسسالمونلوز زمینه و اهداف:

یی هستند که هاژندار، خانه هایژنکند. یمتر یضرورگونه را باشد که اهمیت شناخت و کنترل اینیمحیوانات 

تشخیصی در غربالگری  هایژنعنوان توانند بهیمباشند و یمضروری  هاسلولطورمعمول برای حفظ و بقای عملکرد به

برای غربالگری   fljB و ,fliC sdf1 دارهای خانههدف از این مطالعه بررسی ژنعوامل باکتریایی مدنظر قرار گیرند. 

 باشد.یمسالمونال تیفی موریوم، انتریتیدیس و اینفنتیس سرووارهای 

نمونه از بیماران  132، 1394تا مردادماه سال  1393ماه سال ک مطالعه توصیفی از بهمندر یمواد و روش کار: 

برای  هانمونههای مختلف کرمان گرفته شد. یمارستانبکننده به مراکز درمانی و مبتالبه اسهال و استفراغ حاد مراجعه

 DNAیشگاه میکروبیولوژی منتقل شدند. های استاندارد سرولوژی و باکتریولوژی به آزمابا روش سالمونالشناسایی 

 دار جنسخانه هایژنپرایمرهای اختصاصی  از PCRاستخراج و در آزمون  CTABبه روش  سالمونالهای جنس یهسو

 استفاده گردید. (sdfI) یتیدیسانتر( و fljB) ینفنتیسا(، fliC) یوممورتیفی ( و سروتیپ های invA) سالمونال

 تأییدشدهنمونه  132نمونه از  130در  invAبا تکثیر ژن  سالمونالحضور جنس  PCRروش  استفاده از با: هایافته

 19دهنده شیوع یید گردید. همچنین نتایج نشانتأ( درصد 98ی بیوشیمیایی )هاتستمیکروبی و  هایروشسالمونال با 

 بود.  انتریتیدیسسالمونالدرصدی  32و  سالمونال تیفی موریومدرصدی  22، سالمونال اینفنتیسدرصدی 

نسبت به سایر سرووارها بیشتر  سالمونال انترتیدیسیج حاکی از این بود که در این منطقه شیوع نتا :گیرینتیجه

 باشند.یمهمانند آمارهای جهانی در حال افزایش سالمونال تیفی موریوم و اینفنتیس اما شیوع  ،است

 سالمونال اینفنتیس، سالمونال انتریتیدیس، یفی موریومت سالمونال ،PCR، دارخانه هايژن :کلیدی کلمات
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مهمقد

است  انتروباكتریاسهیکی از اعضاي خانواده  سالمونالباكتري 

هاي  هاي گرم منفی هستند و اكثر سروتیپیلباسصورت كه به

هوازي صورت هوازي یا بیحركت رادارند. این جنس بهآن توانایی 

درجه  37اختیاري است و بهترین شرایط رشد آن دماي 

ترین عنوان یکی از مهمبه سالمونالي هاگونهباشد. یمسلسیوس 

شمار غذایی و گاستروانتریت در انسان به  هاي موادكنندهآلوده

وجود دارد  سروتیپ 2600بیش از  سالمونالآیند. در جنس یم

ها و كه بسیاري از این سرووارها پاتوژن هاي مهمی براي انسان

ي متعددي هاگزارش(. در ایران نیز 1شوند )یمحیوانات محسوب 

و  موریوم تیفی، انتریتیدیس هاي مربوط به سرووارهايیدمیاپاز 

(. به گزارش سازمان بهداشت 2است )انتشاریافته  اینفنتیس

تا  500میلیون مورد بیمار و  33تا  16بر  غجهانی، سالیانه بال

 مسئلهافتد كه این اتفاق می سالمونالهزار مرگ ناشی از  600

توسعه عنوان یک معضل بزرگ بهداشتی در كشورهاي درحالبه

(. از سوي دیگر وجود حاملین چه در 3باشد )یمازجمله كشور ما 

ولوژي این میاي در اپیدیژهودر حیوانات جایگاه  و چهانسان 

 پزشکی ایران یشناسکروبیممجله 

 1396خرداد و تیر  – 2شماره  – 11سال 

www.ijmm.irJournal homepage:  
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ها با بیماري پیداكرده است كه معموالً تشخیص و شناسایی آن

 باشد.یمروش معمول آزمایشگاهی مشکل 

در ایران دومین عامل ایجادكننده اسهال در انسان پس از 

(. در مقابل، شیوع آن در 4باشد )یم سالمونالباكتري  شیگال

، محل پرورش حیوانات باعث از دست رفتن تولیدات دامی

باشد. جهت جلوگیري از یمي اقتصادي ضررهاومیر، افزایش مرگ

بایست بیماري خیلی سریع تشخیص داده شود. یمانتشار 

و فاژتایپینگ اغلب  یی مانند بیوتایپینگ، سروتایپینگهاروش

هاي یبررسباشد و در یماعتماد بر، غیراقتصادي، غیرقابلزمان

لذا به  ،باشندیموان ها ناتاپیدیمیولوژیکی وسیع این روش

تر در این زمینه نیاز است. با استفاده از یعسرتر و یقدقهاي روش

ضروري در متابولیسم و فعالیت سلول  هايژندار كه خانه هايژن

باشد و به دلیل تولید پروتئین كه براي بقا و عمل كرد ضروري یم

اي پلی یرهزنجها با استفاده از تکنیک واكنش توان از آنیماست 

پرداخت  سالمونالهاي یهسوبه تشخیص و جداسازي  PCR)مراز )

از حساسیت و ویژگی باالیی براي شناسایی  PCR(. روش 4)

 عوامل عفونی برخوردار است.

 1990بر طبق آمار سازمان بهداشت جهانی از سال 

ترین عامل یعشاعنوان به موریوم تیفی سرووار سالمونال انتریکا

(. در 5سالمونالیی در سرتاسر جهان مطرح شد ) گاستروانتریت

و  انتریتیدیس سالمونالشده، سروتیپ هاي طی موارد گزارش

 یسي سالمونلوزهاعفونتدرصد از  90از عوامل شیوع  اینفنتیس

از سرووارهاي شایع بروز این  اینفنتیس باشند كه سروتایپیم

 هاگزارشویژه در میان كودكان است. همچنین بیماري به

دهنده افزایش ناگهانی هاي اخیر نشانآمده در سالدستبه

سالمونال هاي غیر تیفوئیدي در برخی از كشورهاي آسیایی و 

 (.6اروپایی است )

فردي مخصوص جنس شامل توالی منحصربه invAژن 

شده است كه هدف بسیار مناسبی براي است و اثبات سالمونال

PCR (. تکثیر این ژن 7است ) سالمونالمنظور شناسایی جنس به

منظور تشخیص جنس عنوان یک استاندارد جهانی بهاكنون به

(. این ژن كد كننده یک پروتئین 8شده است )شناخته سالمونال

ي اپیتلیال هاسلولدرون غشایی است كه مسئول تهاجم به 

 (.9باشد )یممیزبان 

Oliveira  از ژن  2002و همکاران در سالfliC  براي

موریوم استفاده نمودند و مشاهده كردند  تیفی سالمونالیی شناسا
اختصاصی عمل  كامالً سالمونالبراي شناسایی این  كه این ژن

هاي رمز كننده شده در تحقیق از ژناستفاده fliCنماید. ژن یم

باشد كه یمبسیار حراست شده  هايژناوّل یکی از  مرحلهتاژک 

با اطمینان  موریوم تیفی ونالسالمیید تأتوان از آن در جهت یم

 (.10برد )كامل بهره 

Agron  ژنی كه تنها در  قطعه 2001و همکاران در سال

شد را بررسی كرده و یممشاهده  انتریتیدیس سالمونالهاي یهسو

( نامیدند. این Salmonella difference fragment)sdf آن را 

صی جفت باز براي شناسایی اختصا 304قطعه ژنی به طول 

و بر روي سرووارهاي مختلف  PCRبا روش  انتریتیدیس سالمونال

استفاده گردید كه اختصاصیت باالي این قطعه ژنی را  سالمونال

 (.11داد )نشان  انتریتیدیس سالمونالبراي شناسایی 

منظور و همکاران به Kardosتوسط  2007سال در  fljBژن 

كار  به PCR روش و با استفاده از اینفنتیس سالمونالشناسایی 

صورت اختصاصی به fljBگرفته شد. شناسایی بر اساس ژن هدف 

رمز كننده تاژک مرحله دوم است و بسیار  fljBژن  عملکرد داشت.

 (.12است )شده حفاظت

هدف از این مطالعه جداسازي و شناسایی سروتیپ هاي 

منظور بررسی  از مراكز درمانی سطح استان كرمان به سالمونال

كشت میکروبی از  هايروشی باشدكه عالوه بر ها مآن شیوع

یید تأ( نیز جهت دارخانه هايژن)به كمک بررسی  PCRروش 

 جنس و نوع سروتیپ استفاده گردید.

 هاروشمواد و 

 های باکتریایییزولها

تا مردادماه  1393ماه سال در یک مطالعه توصیفی از بهمن

به اسهال و استفراغ حاد  النمونه از بیماران مبت 132، 1394سال 

هاي مختلف كرمان یمارستانبكننده به مراكز درمانی و مراجعه

استاندارد  هايروشبراي شناسایی سالمونال با  هانمونهگرفته شد. 

 Rappaport Vassiliadisسرولوژي و باكتریولوژي در محیط 

منتقل  )مرک آلمان( در مجاورت یخ به آزمایشگاه میکروبیولوژي

 هايیطمحدر  هانمونهند. كشت اولیه و افتراقی بر روي شد

آگار  سولفیت ( آگار، بیسموتSSشیگال )-انتخابی مانند سالمونال

انکوبه  سلسیوسدرجه  37ساعت در دماي  24انتقال و به مدت 

، TSIهاي افتراقی مانند یطمحي بیوشیمیایی و هاتستشدند. با 

MR-VPترات و اوره )مرک آگار، سیمون سی آیرون ، لیزین

مشکوک به سالمونال جداسازي و پس از انجام  هايیكلنآلمان(، 

 ي سروتایپینگ با هاآزموني افتراقی مذكور، هاآزمون
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(. واكنش آگلوتیناسیون 13انجام پذیرفت ) Hو  Oآنتی سرم هاي 

 هايروشعنوان واكنش مثبت ثبت شد، سپس با استفاده از به

كشت داده  براث LB ها در محیطيباكترک، استاندارد باكتریولوژی

 شدند.

 DNAاستخراج 

 (.14استفاده شد ) CTABروش  از DNA منظور استخراجبه

 PCRواکنش 

شده آمده و مرور مطالعات انجامعملهاي بهیبررسطبق 

قبلی توسط سایر محققین، جفت پرایمر هاي اختصاصی براي 

، انتریتیدیس ال هايسالمونو هر یک از  سالمونالشناسایی جنس 

(. جهت 1انتخاب گردید )جدول  اینفنتیسو  موریوم تیفی

افزار اطمینان از عملکرد پرایمرهاي مورداستفاده، با استفاده از نرم

Oligo 5 هاي پرایمرها مانند )ساخت آمریکا، كلرادو( برخی ویژگی

 شدگیو جفت لوب، احتمال تشکیل Tm، دماي GCمیزان 

 رها توسط شركت سینا كلون سنتز گردید.بررسی شد. پرایم

 شدهمشخصات پرایمر های استفاده :1جدول شماره 
 باكتري هدف ژن هدف توالی پرایمر (bpقطعه )طول  دماي اتصال منبع

(7) 60 285 F:GTGAAATTATCGCCACGTTCGGGCAA 

R:TCATCGCACCGTCAAAGGAACC 

InvA Salmonella. spp 

(16،15) 60 559 F:CGGTGTTGCCCAGGTTGGTAAT 
R:ACTCTTGCTGGCGGTGCGACTT 

Flic S. typhimorium 

(17،11) 56 304 F:TGTGTTTTATCTGATGCAAGAGG 

R:TGAACTACGTTCGTTCTTCTGG 

Sdf I S. enteritidis 

(12) 56 734 F: AACAACGACAGCTTATGCCG 

R: CCACCTGCGCCAACGCT 

fljB S. infantis 

 

ي هاغلظتقادیر و ، مPCRسازي روش منظور بهینهبه

ی و همچنین دماهاي ژنوم DNA و Mgcl2 ،dNTPsمختلف 

مختلف براي مرحله اتصال پرایمرها موردبررسی قرار گرفتند. 

بافر میکرولیتر شامل  25در حجم نهایی  PCRدرنهایت واكنش 

PCR (10X )2  ،میکرولیترdNTPs2/0  میلی مول، پرایمر ها

 مراز، یپل Taqزیم واحد آن 1میکرومول و  5/0هركدام 

نانوگرم و آب مقطر  150الگو  Mgcl2 ،DNA میلی مول 2 

 اندازي گردید.راه یکرولیترم 5/10استریل 

سیکل  35( با Single PCRصورت تکی )به PCRواكنش 

درجه سلسیوس و  95شامل مرحله واسرشت در درجه حرارت 

درجه  56یه، مرحله اتصال پرایمر در درجه حرارت ثان 40

و  اینفنتیس سالمونالسیوس براي پرایمرهاي اختصاصی سل

درجه سلسیوس براي پرایمرهاي اختصاصی  60و  انتریتیدیس

ثانیه،  45زمان و جنس سالمونال و مدت موریوم تیفی سالمونال

 1زمان درجه سلسیوس و مدت 72مرحله تکثیر در درجه حرارت 

 10به مدت  دقیقه انجام شد. در انتها نیز مرحله تکثیر نهایی

میکرولیتر  6درجه سلسیوس انجام شد.  72دقیقه در دماي 

بافر نمونه گذاري الکتروفورز  میکرولیتر 1به همراه  PCRمحصول 

(6X مخلوط گردید و بر روي ژل آگارز )شده با درصد ساخته 5/1

ولت الکتروفورز  120دقیقه با ولتاژ  40، به مدت TAE 1Xبافر 

آمیزي و درنهایت زیر نور برماید رنگ یومگردید، سپس بارنگ اتید

 ماوراي بنفش موردبررسی قرار گرفت.

جهت بررسی اختصاصیت روش تشخیصی مورداستفاده در 

 لیشیا كیاشربر روي باكتري  PCRاین تحقیق واكنش 
 (ATCC 10536به ) عنوان كنترل منفی انجام شد و بر روي

و باكتري  (ATCC 14028) تیفی موریوم سالمونالباكتري 

سالمونال و باكتري  (ATCC 13076) سالمونال انتریتیدیس
 عنوان كنترل مثبت انجام شد.( بهATCC 51741)اینفنتیس 

جهت بررسی حد نهایی تشخیص آزمون مورداستفاده در 

( از CFUبا تعداد واحد سازنده كلنی مشخص ) PCR این تحقیق،

 ز آن تهیه گردید.ي سري اهارقتباكتري استاندارد استفاده شد و 

 هایافته

نمونه مدفوع افراد مبتالبه گاستروانتریت و  1125 درمجموع

آوري گردید، اسهال از مراكز درمانی سطح استان كرمان جمع

 هايروشاز طریق  سالمونالنمونه مشکوک به جنس  132

میکروبی و بیوشیمیایی در این مراكز شناسایی شد، ژنوم 

داسازي و تخلیص گردید. ج CTABها به روش يباكتر

لی شیاكیباكتري اشراختصاصیت واكنش تکثیري با استفاده از 

عنوان كنترل منفی بررسی شد و هیچ قطعه ژنی با اندازه به
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(. حد نهایی تشخیص آزمون 1 شکل)موردنظر تکثیر نگردید. 

 پذیر بود.سلول باكتري امکان 100اي بود كه شناسایی گونهبه

با  سالمونالیزوله جنس ا 130اد تعد PCRتوسط روش 

سالمونال انتریکا ایزوله  43(، تعداد 98%) bp285طول باند 
ایزوله  29تعداد bp304 (32% ،)با طول باند  تیدیسیانتر سرووار

bp559 (22% )با طول باند تیفی موریوم  سرووارسالمونال انتریکا 

باند با طول اینفنتیس  اسرووار سالمونال انتریکایزوله  26و 

bp734 (19%) .شناسایی گردید 

 
 مارکر 1 فیرد .PCRتصویر ژل الکتروفورز محصوالت واکنش  :1شکل 

(100bp DNA ladder) ،اشریشیاکلیبه ترتیب  6 تا 2 یهافیرد 

(ATCC 10536 جنس ،)تیفی، انتریتیدیس سالمونال، سالمونال 

 اینفنتیسو  موریوم

 

 بحث

مشترک میان  هايماريبیین ترخطرناکیکی از  سالمونال

ترین یجراجزء  سالمونالسروتایپ هاي  انسان و حیوانات است.

 هايبیماريسروتایپ در اكثر نقاط جهان ازجمله ایران است. 

شوند. یممرغ به انسان منتقل از طریق مرغ و تخم عموماً سالمونال

در انسان باعث تورم معده و روده، اسهال خونی،  سالمونال

(. 18شود )یمگیري حالی و درنهایت زمینردرد، بیاستفراغ، س

نظیر گوشت،  ییپس از خوردن غذاها سالمونال يعفونت با باكتر

 يآب آلوده به باكتر یدنمرغ خام یا آشاممرغ، شیر تازه یا تخم

هاي موجود میزان شیوع دو (. بر طبق گزارش19) شودایجاد می

ها ه سایر سرووارنسبت ب تیفی موریومو  انتریتیدیسسرووار 

در حال كاهش انتریتیدیس بیشتر و از سوي دیگر شیوع سرووار 

شده در هاي انجامیبررسباشد كه نتایج تحقیق حاضر نیز با یم

(. در مطالعات 18،20تطابق دارد ) Panو  Linهاي توسط گزارش

مورداستفاده  سالمونالمتفاوتی را براي تشخیص  هايروشمختلف 

مبتنی بركشت و  هايروشها یناكه ازجمله  انددادهقرار 

كشت میکروبی و  هايروشهاي بیوشیمایی است. یبررس

گیر بوده و براي بررسی تعداد هاي بیوشیمایی بسیار وقتیبررس

در ایران طی  2005چندان مطلوب نیستند. در سال  هانمونهزیاد 

و همکاران انجام شد، نتایج كشت  Jafariتحقیقی كه توسط 

درصد  11ي خانگی حاكی از وجود هامرغي مدفوع هانمونه

در  تیفی موریوم سالمونالدرصد  18و  تیدیسیانتر سالمونال

تیفی  سالمونالكه برخالف نتایج پژوهش حاضر  .(21بود ) هانمونه
داشته است. س یانتریتید سالمونالشیوع باالتري نسبت به  موریوم

و همکاران در  Mehrabianكه توسط  2001در پژوهشی در سال 

مرغ، مرغ، پوسته تخمنمونه تخم 200سطح شهر تهران انجام شد، 

وسیله به سالمونالگوشت مرغ و گوشت قرمز ازنظر آلودگی به 

شیمیایی موردبررسی قرار گرفتند كه میزان  هايروشكشت و 

تیفی  سالمونال درصد و 40 سیسالمونال انتریتیدآلودگی به 
در تایوان  2002در سال  .(22شد )گزارش درصد  10 موریوم

ي بالینی به روش هانمونهبر روي  سالمونال انتریتیدیستشخیص 

PCR  مورد سالمونالسروتیپ  27صورت گرفت كه در این تحقیق 

سویه شایع  3جزء  تیدیسیسالمونال انتربررسی قرار گرفتند كه 

(. نتایج پژوهش حاضر هم نیز 20) در ایجاد بیماري بود

نسبت به سایر  سالمونال انتریتیدیسدهنده شیوع باالي شانن

در هند  2014سرووار ها بود. همچنین در پژوهشی كه در سال 

 57ي بالینی خون و مدفوع انجام شد شیوع هانمونهبر روي 

سالمونال ي درصد 16و  سالمونال تیفی موریومدرصدي 
با  یسسالمونال انتریتیدرا نشان داد كه شیوع  انتریتیدیس

یت موقعتوان به علت یمپژوهش حاضر همخوانی ندارد كه 

اپیدمی این باكتري  در مؤثرجغرافیایی متفاوت و یا سایر عوامل 

با مقایسه روش  2012و همکاران در سال  Soria(. 23باشد )

منظور شناسایی سالمونال نشان دادند به PCRتشخیصی كشت و 

(. 24باشد )یمكشت  هايروشتر از یقدق PCRكه دقت روش 

 1390و همکاران در سال  Soltan Dallalهمچنین در ایران 

روتین  هايروشو سایر  PCRپژوهشی بر روي مقایسه تکنیک 

دهنده دقت در تشخیص سالمونال انجام دادند كه نتایج نشان

بود تشخیصی  هايروشبه سایر  نسب PCR بسیار باالي روش
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ضر برخالف پژوهش (. بر این اساس در پژوهش حا25)

Mehrabian  و همکاران از روشPCR  .در این استفاده شد

 Multiplex PCR  از روشپژوهش در طراحی روش آزمایش، 

زمان انجام تواند مدتیماستفاده نشد، هرچند كه این روش 

ها یژگیوكند، اما احتمال كاهش برخی  تركوتاهآزمایش را 

 2002دارد. در سال  ازجمله حساسیت روش تشخیصی نیز وجود

انجام شد  PCRوسیله به سالمونال انتریتیدیسدر تایوان تشخیص 

موردبررسی قرار گرفتند  سالمونالسروتیپ  27كه در این تحقیق 

سویه شایع در ایجاد بیماري بود،  3جزء  انتریتیدیس سالمونالكه 

 Multiplex PCRدر این پژوهش مشخص گردید كه حساسیت 

 PCRباشد بنابراین در پژوهش حاضر از روش یم PCRكمتر از 

Single  (. در 20شود )حاصل  تريدقیقاستفاده شد تا نتایج

یی استفاده هاروشپژوهش حاضر سعی بر این بوده است كه از 

شود كه درصد خطاي تشخیص را به كمترین حالت خود برساند 

یی با هاژنو همچنین از  PCR Singleبنابراین از روش 

یت باال براي هر سرووار سالمونال استفاده گردید كه نتایج اختصاص

درصدي  22و  انتریتیدیس سالمونالدرصدي  32ید شیوع مؤ

ي انسانی بود كه مطابق آمارهاي هانمونهدر  اینفتیس سالمونال

در میان  انتریتیدیس سالمونالدهنده شیوع باالي جهانی نشان

 باشد.یم سالمونالسایر سرووارهاي 

نمونه  132طور كه در نتایج مشاهده گردید از همان

ي هاتستوسیله مشکوک به سالمونال كه در مراكز درمانی به

نمونه  PCR 130شده بود با روش بیوشیمیایی تشخیص داده

یکی از  احتماالًیید شدند بقیه آن سوش ها تأ سالمونالعنوان به

 دواردسیالاو  سیتروباكتر، پروتئوسي مشابه مانند هاجنسسایر 

دیگر دو باكتري دیگر داراي وجه تشابه تشخیص عبارتبودند، به

هاي یشگاهآزماهستند كه اگر گالري كاملی در  سالمونالبا 

وجود  سالمونالتشخیص طبی نباشد احتمال خطا در تشخیص 

 دارد.

 EFSA (European Food Safetyي سازمان هاپژوهش

Authorityسالمونال انتریتیدیست كه دهنده این اس( اروپا نشان 

گذار و گوشتی اروپا در طیور تخم عمدتاً سالمونال اینفنتیسو 

در  سالمونال اینفنتیس(. در ایران شیوع 26،27شوند )یمدیده 

و  Ranjbarاخیر در حال افزایش است. در مطالعه  هايسال

جداشده از  Cروي سالمونالهاي گروه  1391همکاران در سال 

نمونه  138شده است كه از مجموع ی مشخصموارد انسان

جز سرووار  ) %28جدایه ) 40مشکوک به وجود سالمونال، 

تنوع  ERIC-PCRبودند كه توسط روش  سالمونال اینفنتیس

از سال  Rahmani(. 28گرفت )ها موردبررسی قرار ژنتیکی آن

ي گوشی سه هاجوجهنمونه سالمونال از  36، 2011تا سال  2007

جدایه ها  %75آوري نمود كه شمال كشور جمعمنطقه در 

(. 29بودند ) تیدیسیسالمونال انتردرصد  25و  سالمونال اینفنتیس

با استفاده از روش  سالمونال اینفنتیسدر پژوهش حاضر شیوع 

PCR 19%  گزارش شد كه با نتایجRahmani  تفاوت زیادي را

ي هانمونه تواندیمكه یکی از احتماالت این تفاوت  دهدیمنشان 

 متفاوت )انسانی و طیور( در این دو پژوهش باشد.

ي اخیر، هادههي سالمونالیی در هاعفونتبا توجه به شیوع 

هاي جهانی آن گیرياحتمال وقوع همه دانشمندان نسبت به

. به همین دلیل محققین به دنبال ابداع اندشدهبیمناک 

در مواد  ونالسالمموقع  یی براي شناسایی سریع و بههاروش

امیدهایی را در  جدید مولکولی هايروشغذایی هستند و معرفی 

جهت نیل به این هدف به وجود آورده است. ازجمله یکی از این 

 است PCRجدید ردیابی قطعات ژنومی باكتري با روش  هايروش

سرعت و دقت باالي هاي خود بهیابیارزكه محققین در طی 

دارند قدیمی میکروبیولوژي اشاره جدید نسبت به روش  هايروش

پی  PCRدقت باالي روش (. در این پژوهش همچنین به30،31)

تري گرفته بردیم كه در مقایسه با روش روتین كشت نتیجه دقیق

 شد.

 تقدیر و تشکر

از حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه امام حسین وسیله ینبد

به دلیل شناسی پاسارگاد )ع( و همچنین گروه پژوهشی میکروب

 گردد.یمهاي خود سپاسگزاري یتحما

 تعارض منافع

شناسی پزشکی ایران بین نویسندگان و مجله میکروب

 تعارض منافعی وجود ندارد. گونهیچه
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