
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 
 

 

 153 

Frequency and Antimicrobial Resistance Pattern of  
Salmonella Spp in Asymptomatic Rural Dogs 

 
 

Somayeh Namroodi1,  

Hamid Estaji2,  

Milad Dehmordeh3 

 

1 Assistant Professor, Department of Environmental Sciences Faulty of Fisheries and Environmental Sciences, Gorgan University of 
Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran 

2 Department of Microbiology, Faculty of Veterinary Medicine, University of Semnan, Semnan, Iran  
3 MSc Student in Environmental Sciences Faulty of fisheries and Environmental Sciences ,Gorgan University of Agricultural 

Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran 
 
 

(Received August 23, 2015 Accepted December 14, 2015)
 

 

Abstract 

 

Background and purpose: Salmonellosis is one of the most important zoonotic diseases with 

global distribution. Rural dogs may not show clinical signs of salmonella infection. But could remain the 

bacteria carrier for a long period. The aim of this study was to assess the potential role of rural dogs in 

epidemiology of salmonellosis in Golestan and Mazandaran provinces. 

Materials and methods: Rectal swabs of 210 asymptomatic rural dogs from Golestan and 

Mazandaran provinces (2013-2015) were cultured and evaluated by PCR using universal primers ST 11 

and ST 15 at the genus level. Salmonella isolates were serotyped and tested for antimicrobial 

susceptibility applying standard methods. 

Results: Salmonella spp. were isolated from 40 (19.4%) samples. Three salmonella serotypes 

were observed including S. enteritidis (50%), S. typhymurium (35%), and S. dublin (15%). Salmonellosis 

was more prevalent in autumn (P<0.05). Highest antimicrobial resistance was found against streptomycin, 

ampicillin, and neomycin. 

Conclusion: Isolation of Salmonella spp. from asymptomatic dogs makes them dangerous 

source of Salmonella and a treat for human and animal health. 
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 بررسی فراوانی و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی
 در سگ های روستایی سالمونال

 
       1سميه نمرودی

       2حميد استاجی

 3ميالد دهمرده

 چكيده
های زئونوتیک انسان و حیواناا  ترین بیماریبیماری سالمونلوز با گسترش باالی جهانی، یکی از مهم و هدف: سابقه

ممکن است به مد  طوالنی بدون بروز هیچ عالئمی حامل ساروتی  هاای ملتلاا ساالمونال های روستایی سگ .باشدمی
استان گلساتان و مازنادران و  2های روستایی به سالمونال در باشند. هدف مطالعه حاضر بررسی آلودگی نمونه مدفوع سگ

 بود.شده جدا بیوتیکی سالمونالهای مطالعه میزان مقاومت آنتی

اساتان شامالی، گلساتان و  2سگ روستایی به ظاهر سالم از  212ده از های رکتال به دست آمآبسو ها:مواد و روش
در  ST 15و  ST 11با پرایمرهاای عماومی  PCR( کشت داده شدند و با استفاده از روش مولکولی 1932-1931مازندران )

ی هاامونالهای جدا شده بار اساار روشبیوتیکی سالسطح جنس مورد شناسایی قرار گرفتند. سروتایپینگ و مقاومت آنتی
 استاندارد صور  گرفت.

سروتی  شناسایی شده در  9درصد( مورد بررسی شناسایی شد.  21/13) 212نمونه از  12باکتری سالمونال در  ها:یافته
درصد( بود.  10درصد( و سالمونال دابلین ) 90درصد(، سالمونال تیفی موریوم ) 02این تحقیق شامل سالمونال اینتریتیدیس )

هاای بیوتیاکتارین مقاومات نسابت باه آنتایبیش .(p >20/2) جداسازی سالمونالها در فصل پانیز باالتر از سایر فصول بود
 سیلین مشاهده شد.استرپتومایسین، نئومایسین، آمپی

وان یکاای از هااا را بااه عنااهااای فاقااد عالئاام بااالینی، آنهااای زئونوتیااک سااالمونال از سااگجداسااازی سااویه استتتاتا :
 کند.ترین عوامل انتشار باکتری سالمونال در محیط و خطرناک برای بهداشت عمومی و سالمت حیوانا  معرفی میخطرناک
 

 سالمونال،  شمال ایرانواژه های کليدی: 
 

 مقدمه
های ملتلا باکتری سالمونال با گستردگی سروتی 

هااای تاارین بیماااریباااالی میزبانااان عاماال یکاای از مهاام
شاااترک انساااان و حیواناااا  )خاااون(رم و خونسااارد(، م

سااگ سااانان اهلاای و وحشاای  .(1)باشااندسااالمونلوز، ماای

روز  122آلااوده فاقااد عالئاام بااالینی ممکاان اساات تااا 
ع اوع خود دفاونال را در مدفالا سالماهای ملتسروتی 

های روساتایی کنند. با توجه به حضور تعداد باالی سگ
 به عدم رعایت بسیاری ازدر روستاهای ایران و با توجه 
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هاا باا تماار نزدیاک آن نکا  بهداشتی در روساتاها و

 تواننادهای روستایی میها در مناطق روستایی، سگانسان

نقش بسیار مهمی در انتقال این باکتری به روستائیان ایفاا 

 در مطالعه اخیر به بررسی آلودگی نموناه مادفوع .(2)کنند

اساتان گلساتان و  2باه ساالمونال در  های روساتاییسگ

 مطالعه سروتی  واین چنین در هم مازندران پرداخته شد.

های جدا شاده نیاز بیوتیکی سالمونالمیزان مقاومت آنتی

 مورد بررسی قرار گرفت.

 

 مواد و روش ها
روساتا  12در  1932 -31هاایاین مطالعه طای ساال

و  شرایط آب های مازندران و گلستان، دارایواقع در استان

باا در نرار  انجاام شاد.هوایی مشابه، به صور  تصادفی 

 های روساتایی،درصدی سگ 10گرفتن متوسط آلودگی 

 با استفاده از فرمول مطالعا  =20/2d درصد و 30اطمینان 

ساگ روساتایی باه ظااهر ساالم پاس از  212مقطعی، از 

نمونه مادفوع از شد.  مقیدسازی نمونه سواب رکتال تهیه

جهت جداسازی های استریل رکتال تهیه و سوآبطریق 

سااالمونال از روش کشاات قااراردادی ایاان باااکتری شااامل 

هاای سازی وکشت روی محیطغنی سازی،پیش غنی مراحل

مقاوماات  بررساای (.9)اسااتفاده شااداختصاصاای و افتراقاای 

های باه دسات آماده، باا اساتفاده از بیوتیکی جدایهآنتی

 هاایتشلص جدایه جهت .(1)روش کوئین صور  گرفت

 هاای سالمونال در حاد جانس از پرایمرهاای عماومی ژن
 ST 11: 5’-GCCAACCATTGCTAAATTGGCGCA-3’ 
 ’ST 15: 5’-GGTAGAAATTCCCAGCGGGTACTGC-3 و

نتایج  (.0)و همکاران استفاده شد Soumetمطابق با روش 

 و آزماااون  22ورژن SPSSافااازار باااا اساااتفاده از نااارم

 دار در نرار گارفتنباا معنایفیشار کای اسکوآر و دقیق 

(20/2< p) .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت  

 

 و بحث یافته ها
جدایه ساالمونال بعاد از  12در این مطالعه، مجموعاً 

تصاویر )جفات نوکلئوتیادی،  123)باناد  PCR کشت و

های مدفوع جداسازی گردید که ایان ( از نمونه1شماره 

باشاد. مطالعاه دگی مایدرصاد آلاو 21/13میزان برابر با 

 رست(ار و همکاران نیز حاکی از اختصاصیت و حساسایت

 (.6)روش ذکر شده بوده است 2مشابه 

 

 
 

  ، bp 122ماارکر  PCR  =A :DNAنتیجاه محصاول  :1تصویر شماره 

B ،کنترل منفی Cنمونه : ،D.کنترل مثبت :  
 

ای ساالمونال و تنهاا یاک باار با توجه باه دفاع دوره

توان حادر زد ی از مدفوع در این تحقیق، میگیرنمونه

 های روستایی باه بااکتری ساالمونالکه میزان آلودگی سگ

مطالعا  مشابه انجام شده  (.7)باالتر از نتیجه حاصله باشد

باشاد و نتاایج فراوانای آلاودگی باه در ایران محدود می

ها در ایران متفااو  گازارش سالمونال در جمعیت سگ

طالعه صور  گرفتاه توساط شایمی و شده است. اولین م

درصادی  8/10بیان(ر آلاودگی  1900همکاران در سال 

های سالمونال دربی و های ول(رد تهران به سروتی سگ

 (.8)سالمونال نیوپور  بوده است

در مطالعه جاللی و همکااران بااکتری ساالمونال از 

هااای مبااتال بااه انتریاات هموراژیااک درصااد سااگ 0/12

های دامپزشکی شهرستان رشت جدا (اهارجاعی به درمان

سروتی  سالمونالهای جدا شاده در ایان تحقیاق  (.3)شد

رساد شاباهت مورد بررسی قرار ن(رفته است. به نرر مای

باالی نتایج حاصل از این تحقیق با نتایج مطالعه اخیار باه 

 2علت شباهت باالی شرایط اقلیمی و آب و هوایی ایان 

العاه صاور  گرفتاه بار طای جدیادترین مط ناحیه باشد.
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 هاا باه درصاد ساگ 0/12هاای گلاه در گرمساار، سگ

S. Reading اند. با توجاه باه گارم و خشاک آلوده بوده

تر بودن شیوع سالمونال در بودن شهرستان گرمسار، پائین

های مورد مطالعه نسبت به مطالعه اخیر قابل توضیح سگ

ا  باا توجاه باه اهمیات ساالمونلوز مطالعا .(12)باشادمی

هاا باه زیادی در کشورهای ملتلا روی آلودگی سگ

سالمونال صور  گرفته اسات. مطالعاا  ساایر محققاین 

درصااد  90/2حااکی از جداساازی باااکتری ساالمونال از 

درصاد  11درصد در ایتالیا و  1/2ها در اسلوواکی، سگ

گزارشاتی مبنای بار فصالی  .(11-19)در ترکیه بوده است

و دیده شده است کاه دفاع بودن بیماری در دست است 

سالمونال در فصول سرد باالتر است. نتاایج مطالعاه اخیار 

هاای نیز حاکی از بااالتر باودن دفاع ساالمونال در ساگ

 .(11)باشدها میروستایی در فصل پائیز نسبت به سایر فصل

ممکن است استرر کاهش منابع غذایی در فصول سارد 

هاا در ساگاز عوامل افزایش دفاع ساالمونال در مادفوع 

 های سرد سال باشد.ماه

  22هااا بیااان(ر تعلااق نتااایج سااروتایپینگ جدایااه

 درصد( جدایه به ساروتی  ساالمونال اینتریتیادیس، 02)

 درصااد( جدایااه بااه سااروتی  تیفاای موریااوم و  90) 11

 هاایدرصد( جدایه به سروتی  دابلین بود. ساروتی  10) 6

هاای زمانها در مطالعا  و سالمونالی جدا شده از سگ

ملتلا، حتی در یاک ناحیاه، متفااو  باوده و باه نرار 

 های متداول و غالب در نواحی ملتلا دنیاارسد سویهمی

 بنا بر شرایط آب و هوایی و شرایط بهداشت عمومی منااطق

باشد. طی مطالعا  اولیاه صاور  گرفتاه در متفاو  می

ساروتی  ساالمونال باا  09آمریکا، آلاودگی باه بایش از 

کرفلد های تیفی موریوم، آناتوم، پاناما و سروتی غالبیت 

 کاهباا توجاه باه ایان (.10)هاا گازارش شاده اساتدر سگ

اطالعا  زیادی در مورد میزان آلودگی ساایر حیواناا  

تاوان منباع به سالمونال در شمال ایران وجود نداشته، نمی

های روستایی در این مطالعه را به صور  آلودگی سگ

 دقیق معرفی کرد.

در مطالعه اپیدمیولوژیک صاور  گرفتاه بار طیاور 

محلاای در شاامال ایااران، مشااابه مطالعااه اخیاار، غالبیاات 

های سالمونالی جدا شاده از پرنادگان فراوانی بین سویه

است. مورد مطالعه با سروتی  سالمونال اینتریتیدیس بوده 

شود که پرندگان عامل اصالی انتشاار ساالمونال گفته می

جادا  هااید. باتوجه به شباهت ساروتی باشنمحیط می در

های روستایی و پرندگان محلی شمال ایران شده از سگ

 . مقاومت باالی ساالمونالهای(16)شوداین فرضیه تایید می

 سایلینجدا شده نسبت به نئومایسین، استرپتومایسن و آمپی

در ایاان تحقیااق مشاااهده شااد. شااایان ذکاار اساات کااه 

 ترین داروهاای ماوردپرمصرف های نام برده ازبیوتیکآنتی

باشاند و باا استفاده در صنعت طیور در شامال ایاران مای

 بیوتیاک بارای درماانتوجه به معمول نبودن استفاده از آنتی

های روستایی، ممکن است این ناوع ساالمونالهای سگ

مقاوم از طریق مصرف گوشت پرندگان به این حیوانا  

لعاا  دقیاق ژنتیکای . البته انجام مطا(16)منتقل شده باشد

 باشد.ای ضروری میجهت اثبا  چنین نتیجه

هاای چوپاان در در مطالعه صور  گرفته بار ساگ

هاای جادا شاده باه استرپتومایساین، گرمسار، همه ساویه

سیلین و اریترومایسین تریمتوپریم سولفامتوکسازول، پنی

رساد کاه ال(اوی مقاومات به نرار مای (.12)مقاوم بودند

 نطقه بست(ی به نوع، میزان و تداوم مصارفدارویی در هر م

 (.16)باکتریاال در آن منطقاه داشاته باشادداروهای آنتای

بیوتیکی در سالمونالهای جدا شاده وجود مقاومت آنتی

بیوگرام قبل از های روستایی اهمیت بررسی آنتیاز سگ

بیوتیک در درمان بیماری دامای و انساانی را تجویز آنتی

 های روساتاییدرصدی سگ 1/13یآلودگ کند.آشکار می

هاا در فاقد عالئم باالینی در ایان مطالعاه کاه حضاور آن

باشد و تمار، مستقیم نواحی روستایی کامالً پذیرفته می

باشد، خطر بالقوه ها با روستائیان باال میو غیر مستقیم آن

 بروز سالمونلوز را به خصوص در کودکان و سااللوردگان

باشاد، یاادآوری ضاییا مایکه عملکرد سیستم ایمنای 

 کند.می
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