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مقاله پژوهشی

شناسایی ،سروتایپینگ و تعیین مقاومت آنتی بیوتیکی جدایه های سالمونال به
دست آمده از سگ های بدون صاحب در تهران
3

نادر عسکری ،1سیامک مشهدی رفیعی *2کیومرث امینی

 -1گروه بیماریهای داخلی دام های کوچک و رادیولوژی ،دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم
و تحقیقات ،تهران ،ایران
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 -3دانشیارگروه میکروبیولوژی ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساوه ،ایران
تاریخ دریافت1318/60/22 :

تاریخ پذیرش1318/11/11 :

چکیده
سالمونال یکی از عوامل اسهال حاد تا مزمن و بعضاً مرگ در برخی از حیوانات و انسان می باشد .سالمونلوز یک بیماری زئونوز است که ممکن
است به دنبال تماس با حیوانات در انسان بروز یابد .سگ ها می توانند حاملین بدون عالمت و یا همراه با عالئم بالینی برای سالمونال باشند و
عامل را به محیط دفع نمایند .لذا هدف از انجام این مطالعه ،شناسایی ،سروتایپینگ و تعیین مقاومت آنتی بیوتیکی جدایه های سالمونال به دست
آمده از سگ های بدون صاحب در تهران می باشد .در این مطالعه از ابتدای بهار سال  1311تا اول پاییز سال  ،1311تعداد  166نمونه سوآب از
مدفوع سگ های دارای عالیم بالینی مشکوک به سالمونلوز و  166نمونه سوآب از مدفوع سگ های ظاهرا سالم از یک پناهگاه حیوانات بی
سرپرست در اطراف تهران اخذ شد .نمونه ها در محیط های کشت غنی کننده ،افتراقی و اختصاصی کشت داده شد و جدایه های مشکوک
توسط تست های بیوشیمیایی جهت تأیید مورد ارزیابی قرار گرفت .جدایه های سالمونال با کمک روش  PCRاز نظر جنس تأیید شدند و از
نظر سروتیپ مورد ارزیابی قرار گرفتند .الگوی مقاومت جدایه های سالمونال علیه آنتی بیوتیک های سیپروفلوکساسین ،جنتامایسین ،آمیکاسین
و استرپتومایسین مشخص شد .فراوانی جنس سالمونال در میان سگ های به ظاهر سالم ،و سگ های دارای عالئم مشکوک به سالمونلوز به
ترتیب دو و  1درصد بود .از میان  11جدایه سالمونال 7 ،مورد سالمونال تیفی موریوم و  1مورد سالمونال انتریتیدیس می باشد .در این مطالعه،
سالمونال انتریتیدیس به طور فراوانی نسبت به جنتامایسین و سالمونال تیفی موریوم به شکل قابل توجهی نسبت به آمیکاسین دارای مقاومت آنتی
بیوتیکی بود .هیچ تفاوت معنی داری بین سرووارها بر اساس مقاومت آنتی بیوتیکی مشاهده نشد .به نظر می رسد پناهگاه های نگهداری سگ
های ولگرد ،سالمونال یک منبع بالقوه از جنس سالمونال برای انسان به شمار می رود گه یک نگرانی برای بهداشت عمومی محسوب می گردد.
سیپروفلوکساسین و استرپتومایسین ،آنتی بیوتیک های موثر بر سالمونال شناسایی شدند ،البته مصرف بیش از حد این آنتی بیوتیک ها نباید مورد
غفلت قرار گیرد.
کلمات کلیدی :سالمونال ،سگ ،مقاومت آنتی بیوتیکی
* نویسنده مسئول :سیامک مشهدی رفیعی
آدرس :گروه بیماریهای داخلی دامهای کوچک و رادیولوژی ،دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران
پست الکترونیکsmrafie@srbiau.ac.ir :
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مقدمه

مطالعات انجام شده در ایران و سایر کش ورهای دنی ا ب ر

پاتوژن های ایجاد کننده عفون ت ه ای روده ای از مه م

آلودگی جمعیت های طیور ب ه س المونال متمرک ز ب وده

ت رین معض الت س المت در حیوان ات و انس ان ش ناخته

است .متاسفانه اطالع ات ان دکی پیرام ون اپی دمیولوژی

شده اند ( .)28سالمونال به عنوان یک پ اتوژن روده ای،

سالمونلوز در س گ ه ا و انتق ال آن ب ه انس ان در ای ران

از عوامل مهم بیماری های گوارشی ش امل اس هال ه ای

وجود دارد .لذا اطالعات جدی دتر م ی توان د ت ا ح دی

م ی باش د (.)21

راهگش ای درک بهت ر بیم اری س المونلوز در حیوان ات

سالمونلوز یک بیماری زئون وز اس ت ک ه م ی توان د در

خانگی مثل سگ ها و انتقال آن به انسان باش د .بن ابراین

انسان به دنب ال ارتب اب ب ا حیوان ات ب روز یاب د ( ،)10ب ه

ه دف از انج ام ای ن مطالع ه ،شناس ایی ،س روتایپینگ و

گون ه ای ک ه ح دود  1درص د از م وارد س المونلوز در

تعیین مقاومت آنتی بی وتیکی جدای ه ه ای س المونال ب ه

انسان به دلیل ارتباب با حیوانات ایجاد م ی گ ردد (.)12

دس ت آم ده از س گ ه ای ب دون ص احب در ته ران

بنابراین سالمونال هم از نظر اقتصادی در حیوان ات و ه م

می باشد.

از نظر سالمت عمومی در انسان اهمیت فراوانی دارد.

مواد و روش کار

شیوع سالمونال در بسیاری از حیوان ات را نم ی ت وان ب ه

جمع آوری نمونه و جداسازی باکتری

طور دقیقی مش خص نم ود ،چ را ک ه معم وًً حیوان ات

در این مطالعه از ابتدای بهار سال  1311تا اول پاییز سال

می توانند حامل هایی ب دون عالم ت ب رای ای ن پ اتوژن

 ،1311تعداد  166سوآب مقعدی از س گ ه ای دارای

باشند و آن را به محیط دفع نمایند ( .)7در این مطالعه بر

عالیم بالینی که شامل اسهال ،ب ی اش تهایی ،ت ب و 166

روی میزب ان س گ تمرک ز ش ده اس ت .در مطالع ات

سوآب مقعدی از سگ های ظاهرا سالم (ک ه در آن ه ا

شیوع سالمونال در سگ ه ای ب ه ظ اهر س الم و

عفونت بالینی وجود ن دارد) از ی ک پناهگ اه حیوان ات

بیمار بین  1تا  31درصد تخمین زده ش ده اس ت (.)1 ،0

بی سرپرست در اطراف تهران اخذ شد .از تمامی س گ

سالمونلوز بالینی در سگ ها نادر است ،ام ا در ص ورت

های مورد مطالعه نمونه ی خون هم گرفته شد .س وآب

ب روز ،عالئ م ب الینی م ی توان د ش امل ت ب ( 16ت ا

ها در محیط انتقالی ایمیس (مرک ،آلمان) در کن ار ی خ

11/1درجه سانتی گ راد) ،ب ی اش تهایی ،اس هال ،اس هال

در کمتر از  0ساعت به آزمایشگاه منتق ل ش د .در ابت دا

خ ونی ،درد ش کم و س قط جن ین باش د ( .)11 ،1ش ایع

جه ت غن ی س ازی اولی ه نمون ه ه ا مس تقیما در مح یط

ت رین ن وع س المونلوز در س گ ه ا ف رم تح ت ب الینی

راپ اپورت واس یلیادیس (م رک ،آلم ان) کش ت داده

می باشد که در آن سگ های ظاهرا سالم این باکتری را

شدند .مطالعه ی سلطان دًل و همک اران ( )2611نش ان

از مدفوع خود دفع می کنند و در نتیجه محیط را آل وده

می دهد که احتمال جداسازی از نمونه های غنی س ازی

می نمایند ( .)11 ،1در موارد بالینی سالمونلوز در سگ،

شده در محیط راپ اپورت واس یلیادیس نس بت ب ه نمون ه

ابتال و درگیری در توله سگ ها  166درص د و م رگ و

های غنی سازی شده در محیط های تراتیونات ب را و

میر نزدیک به  16درصد گزارش شده است (.)17

سلنیت اف برا یا سلنیت سیس تئین ب را بیش تر اس ت

ب ا توج ه ب ه اهمی ت بس یاری از حیوان ات ب ه وی ه

( .)27پس از  0تا  12ساعت انکوباسیون ( ،)37ºCاز این

گوشتخواران در انتشار سالمونال به عنوان حامالن ،بیش تر

محیط روی محیطه ای انتخ ابی م ک ک انکی (م رک،

ح اد ت ا م زمن در میزبان ان مختل

مختل

شناسایی ،سروتایپینگ و تعیین مقاومت آنتی بیوتیکی جدایه های سالمونال44 ...

آلمان) و سالمونال -شیگال آگار (مرک ،آلمان) کش ت

مشکوک به سالمونال و ردی ابی س ه س روتیپ س المونال

خطی انجام شد .پس از  21ساعت انکوباس یون (،)37ºC

انتریتیدیس ،سالمونال تیفی موریوم و سالمونال اینفنت یس

از هر محیط  3پرگنهی تک ،غیر تخمیر کنندهی ًکتوز

با کمک  PCRسیمپلکس ،از توالی پرایمره ای معرف ی

و تولیدکننده ی هیدروژن سولفید به عنوان جدای ه ه ای

شده در مطالعهی مقدم و همک اران در س ال )18( 2617

مش کوک ب ه س المونال انتخ اب گردی د .پرگن ه ه ای

استفاده ش د (ج دول  .)1در آزم ایش  PCRاز س ویه ی

مشکوک از نظر وی گی های بیوشیمیایی در محیط های

س المونال موج ود در آزمایش گاه میک روب شناس ی

اوره آگ ارSIM ،)triple sugar iron agar( TSI ،

دانش کده عل وم تخصص ی دامپزش کی ،دانش گاه آزاد

(methyl red ( MR-VP ،)sulfide indole motility

اسالمی واحد علوم و تحقیقات ته ران ب ه عن وان کنت ول

 )voges-proskauer testو سیترات مورد بررس ی ق رار

مثب ت ب رای ج نس س المونال و از آب مقط ر ب ه عن وان

گرفتند ( .)11در نهایت جدایه های گرم منفی که تس ت

کنترل منفی استفاده ش د .ب ر اس اس حج م ه ر واک نش

های بیوشیمیایی آن ها عب ارت بودن د از اوره آز منف ی،

 21μl ،PCRبود و برای تأمین ترکیبات مورد نی از ب رای

باز روی اس ید در -MR ،TSIمثب ت-VP ،منف ی تولی د

ه ر واک نش از مس ترمیکس آم اده ×( 2پ ارس ت وس،

کنندهی ایندول و هیدروژن سولفید ،ب ه عن وان ب اکتری

ایران) استفاده گردید .نهایتاً  DNA 1μlکه تأمین کنن ده

سالمونال مورد تایید قرار گرفتند و از ای ن می ان ب ه ازای

ی  1تا  DNA 16 ng/μlمی باشد و آب مقطر ت ا حج م

هر نمونه  2جدای ه ،در دم ای  -86ºCدر مح یط کش ت

مورد نظر در هر واکنش استفاده شد .برنامهی دمایی نی ز

لوریا برت انی ب را (م رک ،آلم ان) ح اوی  21درص د

بر اساس مطالعهی مقدم و همکاران در سال  2617تنظیم

گلیسرول برای مراحل بعد ذخیره شد (.)11

گردید و توسط دستگاه ترمال س ایکلر (بی وراد ،ای اًت

ردیابی مولکولی بااکتری ساالمونال باا کماک

متحده) فراهم شد ( .)18در نهایت محص وًت  PCRب ا

PCR

ولتاژ  166ولت ب ه م دت  16دقیق ه در ژل آگ اروز 1/1

به منظ ور تایی د جدای ه ه ای مش کوک ب ه س المونال از
 PCRبهره گرفته شد .برای این منظور از کیت استخراج
 DNAاز ب اکتری ه ای گ رم منف ی (س یناکلون ،ای ران)
استفاده شد و نمونه  DNAهای استخراج شده در دم ای
 ،-26ºCنگهداری شد .برای تأیید مولکولی جدایه ه ای

درص د الکتروف ورز گردی د و پ س از رن گ آمی زی ب ا
رن گ فلورس نس ®( Green Viewerپ ارس ت وس،
ای ران) ،ب ا کم ک ژل داک ( 1666ویلب ر لورم ات،
فرانسه) عکس برداری و آنالیز گردید.

جدول  :1پرایمر های مورد استفاده برای شناسایی سروتیپ های سالمونال
دمای اتصال

طول قطعه

06

281

06

111

10

361

10

731

توالی ́()1-́ 3
F:GTGAAATTATCGCCACGTTCGGGCAA
R:TCATCGCACCGTCAAAGGAACC
F:CGGTGTTGCCCAGGTTGGTAAT
R:ACTCTTGCTGGCGGTGCGACTT
F:TGTGTTTTATCTGATGCAAGAGG
R:TGAACTACGTTCGTTCTTCTGG
F: AACAACGACAGCTTATGCCG
R: CCACCTGCGCCAACGCT

نام ژن

نام باکتری

inva

Salmonella. spp

flic

S. Typhimorium

sdfi

S. Enteritidis

fljB

S. Infantis
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تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی

نتایج

ابتدا کدورت باکتری های کش ت داده ش ده در مح یط

در این مطالع ه  166س گ س الم از نظ ر عالئ م ب الینی و

کشت مولرهینتون برا (مرک ،آلمان) با استاندارد ن یم

 166سگ با عالئم دل درد و اس هال نمون ه گی ری ش د.

مک فارلند تطابق داده شد و ب ا اس تفاده از ی ک س واب

پس از اخذ نمونه ها و کشتدادن آن ها در مح یطه ای

اس تریل سوسپانس یون ب اکتری را ب ر روی س طپ پلی ت

کشت اختصاصی ،قرائت نتایج صورت گرف ت .ب ر ای ن

حاوی مولر هینتون آگار (مرک ،آلمان)  3ب ار ب ا زاوی ه

اساس از  166نمونه سوآب مدفوع مربوب به سگ ه ای

 11درج ه ب ه ص ورت چمن ی کش ت داده ش د .س پس

دارای عالیم بالینی مشکوک 1 ،نمونه ( 1درصد) از نظر

توسط پنس استریل نوار  E-testرا که هر کدام معرف

وجود سالمونال مثبت ارزی ابی گردی د .نت ایج کش ت در

یک نوع آنتی بیوتی ک ب ود ب ه آرام ی ب ر روی مح یط

تکرار دوم نیز یکس ان ب ود .ای ن نتیج ه در م ورد هم ین

کشت قرار داده و پس از گذش ت  18ت ا  21س اعت در

تعداد نمونه سوآب از سگ ه ای ظ اهرا س الم تع داد 2

 31درجه سانتی گراد کمترین غلظ ت ممانع ت از رش د

نمونه مثبت ( 2درصد) بود .ل ذا نتیج ه کش ت در گ روه

بر اساس درجه بن دی روی ن وار  E-testگ زارش ش د.

دارای عالئم بیماری به طور معن ی داری بیش تر از گ روه

سپس با مراجع ه ب ه ج دول ارائ ه ش ده توس ط ش رکت

بظاهر سالم بود (.)p=0.03

سازنده نوارهای ( E-testبایودیسک ،سوئد) حساس یت

از میان  11نمونه مثبت از نظر وجود س المونال 7 ،م ورد

باکتری ها به آنتی بیوتیک های م ذکور تعی ین گردی د.

سالمونال تیفی موری وم و  1م ورد س المونال انتریتی دیس

آنت ی بیوتی ک ه ایی ک ه در ای ن مطالع ه جه ت تعی ین

م ی باش د (ش کل  .)1نتیج ه کش ت خ ون در مح یط

حساسیت آنتی بیوتیکی مورد سنجش قرار گرفت شامل

اختصاصی در س گ ه ای مش کوک ب الینی و در س گ

ین و

های سالم همگی منفی بودند .ه یچ تف اوت معن ی داری

استرپتومایسین بودند که بر اساس مصرف زیاد آن ها در

بین سرووارها از نظر مقاومت آنتی بیوتیکی مشاهده نشد

جوامع انسانی و احتم ال حض ور باقیمان ده ی آن ه ا در

( .)p>0.05هیچ تفاوت معنی داری بین سگ های س الم

محیط و مواد غذایی انتخاب شدند.

و مش کوک ب الینی از نظ ر ن وع س رووار مش اهده نش د

آنالیز آماری

(.)p>0.05

در این مطالعه برای بررسی توصیفی متغیر های کم ی از

در مورد نتایج مقاومت آنتی بیوتیکی بیش ترین مقاوم ت

میانه و دامنه و برای متغیر های کیفی از فراوانی و درصد

در مورد سالمونال انتریتیدیس به جنتامایس ین و در م ورد

فراوانی استفاده شد .از تس ت ک ای مرب ع و تس ت دقی ق

سالمونال تیفی موریوم به آمیکاسین مشاهده ش د (ش کل

فیشر برای بررسی ارتباب متغیر های کیفی اس تفاده ش د.

 .)2ه یچ تف اوت معن ی داری ب ین س رووارها از نظ ر

تمامی آنالیز های آماری در ن رم اف زار  SPSSنس خه 23

مقاومت آنتی بیوتیکی مشاهده نشد (.)p>0.05

سیپروفلوکساس

ین ،جنتامایس

ین ،آمیکاس

انجام شد و  pکوچکتر از  6/61به عن وان معن ی داری از
نظر آماری تلقی شد.
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شکل  :1الکتروفورز محصوالت  PCRدر ژل آگارز  1/4درصد :M ،مارکر ( :1 ،)45 bpکنترل منفی :2 ،ژن  invaبا وزن 284bp
( :3 ،)Salmonella sppژن  flicبا وزن  :4 ،)S. Typhimorium( 445bpژن  sdfiبا وزن )S. Enteritidis( 354bp

شکل  :2فراوانی مقاومت به آنتی بیوتیک های مورد بررسی در  11سویه ی جدا شده از سگ های مور مطالعه

بحث

( .)2 ،1با این وج ود س روتیپ س المونال تیف ی موری وم

بر اساس گ زارش س اًنه دپارتم ان کش اورزی ای اًت

دارای غالبیت بیشتری است که از بیش تر س گ ه ا ج دا

متحده ( )USDAدر سال  ،2611سالمونال تیفی موریوم،

شده است ( .)20 ،21 ،21 ،21ل ذا احتم ال ب روز م وارد

سالمونال سفتنبرگ ،سالمونال مونشن ،سالمونال نیوپورت

انس انی س المونلوز ناش ی از س المونال تیف ی موری وم ب ا

و سالمونال جاویانا ،شایع ترین سرووارهای س المونال در

تماس احتمالی با مدفوع سگ های آلوده ک امال مط ر

س گ و گرب ه م ی باش ند (.)16

می باشد ،با این وجود مصرف مواد غذایی تولید شده از

ن اده ای مختل

سیپرساسین و همکاران در س ال  ،2661بیس ت و هش ت

طیور یا آلوده به سالمونالهای جدا شده از طی ور ،عام ل

س المونال را در س گ گ زارش کردن د

اصلی رخداد سالمونلوز انسانی هستند ( .)21س گ ه ای

( .)21در جهان شایع ترین س روتایپ ه ای س المونال در

ولگرد شهرها و روستاها که از منابع غذایی آل وده مانن د

سگ ها سالمونال تیفی موریوم و س المونال انتریتی دیس

گوشت مرغ خام و یا ضایعات آن تغذیه می کنند یک ی

سرووار مختل
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از عوامل اصلی شکست برنامه های قرنطینه و ریشه کنی

بیم اری ه ای روده ای ،س المونال تنه ا  3/2درص د از

س المونلوز در دنی ا هس تند ( .)36ش کار مارمول ک ه ا

مجموع عوامل مختل

ایجاد کنن ده ی اس هال را ش امل

توس ط س گ نی ز نبای د نادی ده گرفت ه ش ود ،چ را ک ه

شده است (.)8

خزندگان حامل شناخته شده سالمونال هس تند ( .)17آب

با توجه به آنهه بیان شد ،سالمونال را ه م از س گ ه ای

های راکد و روان مانن د آب چ اه ،حوض هه ه ای آب،

سالم و هم از میزبانان مب تال ب ه اس هال جداس ازی ک رده

رودخانه ها و نهرها ،اغلب از نظر سالمونال مثبت هس تند

اند .لذا نمی توان نتیجه گرف ت ک ه ای ن ب اکتری عام ل

و سگ ه ای ولگ رد ممک ن اس ت از ای ن من ابع آل وده

اجباری ب روز اس هال در س گ اس ت ،چ را ک ه عوام ل

استفاده نمایند ( .)21 ،1ش یوع س المونال در س گ ه ای

مختل

دیگری چون انگل های روده ای ،وی روس ه ا،

بدون عالمت از صفر تا نزدی ک چه ل درص د گ زارش

باکتری های دیگر و عوامل غیر عفونی هم باعث ایج اد

شده اس ت ( .)21 ،26اوج و و همک اران ( )1111اع الم

اسهال در سگ ها می گردند ( .)11بن ابراین جداس ازی

کردن د ک ه از می ان  166س گ ولگ رد م ورد مطالع ه

سالمونال از موارد غیر اسهالی در مطالعه ی حاضر توجیه

هیهی ک از نظ ر س المونال مثب ت نبودن د ( ،)17ای ن در

پ ذیر م ی باش د .گزارش ات متع ددی از جداس ازی

ح الی اس ت ک ه س انهز و همک اران ( )2662ش یوع

سالمونال از سگ های به ظاهر س الم وج ود دارد ()1 ،3

سالمونال را در سگ ه ای س الم ت ا  30درص د گ زارش

ک ه مانن د نت ایج مطالع ه ی حاض ر نق ش ح املی ای ن

نمودند ( .)23نتایج مطالعه ی ما با نت ایج سیپرسادس ین و

حیوانات را پر رنگ می نماید .با این وجود نباید بیماری

همکاران ( )2661که شیوع س المونال را در س گ ه ای

زای ی س المونال را در دس تگاه گ وارش رد ک رد ام ا

غیر اسهالی  3/0درصد گزارش کردند ،دارای مش ابهت

می توان به عنوان یک نظریه ابراز نمود ک ه س ویه ه ای

اس ت ( .)20تس ای و همک اران ( )2667ب ر روی 137

سالمونال دارای حدت و بیماریزایی متفاوت هس تند و از

سگ خانگی و  111سگ ولگرد مطالعه کردند و شیوع

طرف ی دیگ ر دوز عف ونی آن ه ا بس ته ب ه ای ن ق درت

سالمونال را به ترتیب  2/1درص د و  0/3درص د ب رآورد

بیماری زایی و کیفیت سیستم ایمنی بدن میزبان متف اوت

نمودند ،با این توضیپ که در مطالعه ی ایشان ،س المونال

است ( .)13شناسایی ژن های حدت می تواند به آگاهی

دوس لدورف ش ایع ت رین س رووار ب ود ( .)28همهن ین

از بیماری زایی بالقوه ی سویه ها کمک کننده باشد ک ه

زهرایی صالحی و همکاران ( ،)2613اع الم کردن د ک ه

ممکن است هنوز در میزبان به صورت بالفعل در نیام ده

 16/1درصد س گ ه ای گل ه اط راف گرمس ار (اس تان

باشد ( .)11بنابراین جداسازی س المونال از ی ک س گ،

سمنان ،ایران) آلوده به س المونال ری دینگ بودن د (.)22

صرفا نشان دهنده ی بیم ار ب ودن آن س گ نیس ت ول ی

ح ال آن ک ه در مطالع ه ی م ا ف راوان ت رین س رووار،

بیانگر حام ل ب ودن آن م ی باش د ک ه از نظ ر بهداش ت

سالمونال تیفی موریوم م ی باش د .مطالع اتی وج ود دارد

عمومی حائز اهمیت است (.)1 ،3

که در آن ،سالمونال از سگ هایی با عالیم ب الینی چ ون

تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی س الموناله ای ج دا

اسهال ،استفراغ ،تب ،افس ردگی ،س قط جن ین و م رگ

شده از حیوانات می تواند اطالعات مفی دی را در م ورد

جداس ازی ش ده اس ت ( .)11در مطالع ه هاک ت و

آنتی بیوتیک های موثر بر ای ن جدای ه ه ا ف راهم آورد.

همک اران ( )2663ب ر روی س گ ه ای مب تال ب ه

فراوان ی مقاوم ت جدای ه ه ای س المونال در براب ر

45 ... سروتایپینگ و تعیین مقاومت آنتی بیوتیکی جدایه های سالمونال،شناسایی

در تجویز آن ها و جلوگیری از تج ویز ب یش از ح د آن

آنتی بیوتیک های تحت بررسی در این مطالع ه از نت ایج

.ها در این حیوانات به شدت پیشنهاد می گردد

)ک ه تف اوت در23( چن د مطالع ه اخی ر کمت ر ب ود
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