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زمینه و هدف :سالمونال به عنوان یکی از مهمترین عوامل بیماریزای منتقل شونده از غذا و یکی از مشکالت بهداشت عمومی
در سراسر جهان مطرح می باشد .در حال حاضر بروز مقاومت آنتی بیوتیکی در سالمونال یکی از مهمترین نگرانی ها میی باشید
زیرا می تواند سالمت انسان و حیوانات را در معرض خطر جدی قرار دهد .هدف این مطالعه ،بررسی سیستماتیک منابع موجود
در خصوص اپیدمیولوژی ،فاکتورهای تاثیرگذار بر رخداد بیماری ،واکسن و مقاومت آنتی بیوتیکی سالمونال می باشد.
مواد و روش ها :در این مطالعه ،تمام پایگاههای داخلی و چند پایگاه بین المللی در فاصله سیالهای  2222تیا  2212بیا کلیید
واژه های  Salmonella, Epidemiology, Antibiotic Resistance, Preventionو Vaccineمورد بررسی قیرار گرفتنید.
پژوهشگران  152مقاله را ارزیابی نموده و پس از ارزیابی کیفی و بررسی عناوین 22 ،مقاله میورد بررسیی قیرار گرفیت .مقیادیر
مربوط به درصد مقاومت آنتی بیوتیکی استخراج و با  55درصد فاصله اطمینان گزارش گردید.
یافته ها :در مجموع در این مطالعات تعداد  422نمونه مورد بررسی قرار گرفت که میانگین مقاومیت باکترییایی  34/2درصید
(فاصله اطمینان  22/23-44/23درصد) محاسبه گردید.
نتیجه گیری :با توجه به افزایش میزان مقاومت باکتریایی نسبت به سویه های سالمونال  ،انجام بررسی های گسترده تر جهیت
مشخص نمودن ابعاد این چالش و توجه به مصرف منطقی آنتی بیوتیک ها توصیه می گردد.
کلید واژه ها :سالمونال ،مقاومت باکتریایی ،اپیدمیولوژی
مقدمه
گونههای سالمونال به دلیل تنوع مخازن حیوانی ،یکی از
شایعترین عوامل بیماریزای منتقله از غذا و یکی از
مشکالت بهداشت عمومی در سراسر جهان محسوب می-
شوند که پیامدهای اقتصادی ناشی از آنها بسیار چشم
گیر است( .)3-1باکتری سالمونال برای اولین بار توسط
دانیل سالمون شناسایی شد ( .)4این باکتریها اجرام
میلهای ،کوتاه ،گرم منفی ،فاقد کپسول ،دارای تاژک
اطرافی و به ابعاد  4/5-2میکرون هستند ( )2-5که
تاکنون بالغ بر  2222گونه مختلف آنها در نقاط مختلف
جهان شناسایی شده است ( .)12-4در ابتدا نام گذاری
سالمونالها بر اساس موضوعات مختلف مانند مکان
جداسازی (سالمونال لندن و سالمونال ایندیانا) ،بیماری یا
حیوانی که باکتری برای اولین بار از آن جدا شده بود

(سالمونال تیفی و سالمونال کلراسویس) انجام میشد (.)11
اما امروزه براساس سیستم آنتیژنیک کاف من -وایت،
سالمونال بر طبق سه خاصیت داشتن آنتیژن فالژل ،H
آنتیژن سوماتیک  Oو آنتیژن  Kطبقهبندی میشوند
این نوع طبقهبندی در سال  1534مورد توافق انجمن بین
المللی میکروبیولوژیست ها واقع شد (.)5
برآورد میشود ساالنه  11میلیون مورد تب تیفوئیدی1/3 ،
میلیون مورد گاستروانتریت و  3میلیون مرگ در سراسر
جهان منتسب به سالمونال باشد ( .)12در عفونتهای
سالمونالیی راه انتقال اصلی مسیر دهانی-مدفوعی است و
این انتقال از طریق خوردن آب یا غذای آلوده به مدفوع یا
ادرار فرد بیمار صورت می گیرد .به طور سنتی انتقال
سالمونال به مصرف آب و غذای آلوده نسبت داده میشود
ولی مطالعات اپیدمیولوژیک نشان دادهاند که موارد
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سالمونال تکگیر هستند و ممکن است برخالف آنچه که
تاکنون تصور میشده است منابع موجود در محیط اهمیت
بیشتری در انتقال داشته باشند .به نظر میرسد خاکهای
آلوده ،رسوبات ،آب و همچنین حیات وحش نیز میتوانند
نقش مهمی در انتقال سالمونال داشته باشند (.)13
ماکیان،تخم مرغ و محصوالت لبنی رایجترین منابع
سالمونال محسوب میشوند .در سالیان اخیر محصوالت
تازه هم چون میوه و سیزیجات نیز به عنوان وسایل انتقال
مطرح شدهاند ( .)14 ,5شیوع سروتیپهای موارد تائید
شده عفونت سالمونال تیفوئیدی (انسانی) و غیر تیفوئیدی
گزارش شده توسط  )2215( CDCدر جدول شماره1
آورده شده است (.)15
اصول کنترل سالمونال در غذا به سه روش :تالش برای
جلوگیری از آلوده شدن مواد غذایی در هنگام ورود به
مرکز ،تالش برای کاهش تکثیر میکروبی در کارخانه و
پروسههای طراحی شده برای کشتن پاتوژنها تقسیم شده
است ( .)11کنترل دام و طیور ،پخت کامل و صحیح غذا،
جلوگیری از آلودگی ثانویه ماده غذایی و آموزش افراد
مرتبط با تهیه غذا بهترین راه پیشگیری از مسمومیت با
سالمونال میباشد ( .)12به منظور کاهش بار میکروبی
الشه طیور میتوان از اثرات مضاعف ترکیبی غلظتهای
کم  H2O2و حرارت استفاده کرد و بدین ترتیب از رشد و
تکثیر سالمونال قبل از عملیات بستهبندی و نگهداری
جلوگیری نمود ( .)14برای پیشگیری از بیماریها و بروز
اپیدمی به کارگیری روشهای تشخیص سریع حضور
سالمونال در نمونههای غذایی مشکوک میتواند کمک
شایانی نماید .امروزه استفاده از روشهای مولکولی یکی از
سریعترین و حساسترین روشهای تشخیصی میباشند
که روش واکنشهای زنجیرهای پلی مراز BOX ( PCR
PCRو  )ERIC PCRاز رایجترین این روشها
محسوب میشود ( )22 ,15که در مقایسه با سایر روش-
های معمولی تشخیص مانند کشت و سرولوژی ،از دقت،
حساسیت و سرعت باال برخوردار است ( .)21ظهور سویه-
های مقاوم به آنتیبیوتیک و پاتوژن رودهای جدید
سالمونال منجر به توجه خاص به این بیماری گردیده است
( .)22هدف از مطالعه حاضر بررسی آخرین وضعیت
اپیدمیولوژی ،روش های انتقال ،پیشگیری و کنترل،
مقاومت آنتی بیوتیکی و واکسن سالمونال بوده است.
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مواد و روشها
در دی ماه  1351با استفاده از پایگاه های داخلی( مدلیب،
مگ ایران ،اس ای دی ،ایران مدکس) با کلمه کلیدی
سالمونال ،اپیدمیولوژی ،مقاومت باکتریایی ،واکسن،
پیشگیری و پایگاه های الکترونیک خارجی Scopus,
 PubMed, Web of scienceو google
 scholarبا کلمات کلیدی Salmonella, Antibiotic
resistance,
Epidemiology,
Vaccine,
 Preventionبا هدف یافتن مطالعات چاپ شده در
کلیه منابع داخلی و خارجی مورد جستجو قرار گرفت .در
مجموع  152مقاله مورد بررسی قرار گرفت .پس از مرور
عناوین تعداد  122مقاله مرتبط شناسایی و وارد مرحلعه
دوم یعنی ارزیابی کیفی مقاالت شدند .در پایان این
مرحله 22مقاله باقی ماند .معیارهای ورود به مطالعه شامل
تمام مطالعات در مورد سالمونال بود که در بازه زمانی سال
های  2222تا  2212میالدی انجام شده بود .مطالعات
شامل گزارش مورد ،نامه به سردبیر ،مطالعات کیفی و
مطالعات نا مرتبط از نظر عنوان کنار گذاشته شد .جهت
ارزیابی کیفیت مقاالت بخش روش کار و هم چنین
کیفیت گزارش پایانی به دقت مورد ارزیابی قرار گرفت.
در این مرحله ابتدا تمام مقادیر مربوط به درصید مقاومیت
آنتی بوتیکی در مطالعات جمع آوری شد پس از محاسیبه
درصیید مقاومییت باکتریییایی کییل ،بییا اسییتفاده از فرمییول
 )23( Chiangفاصله اطمینان  55درصد محاسبه شد.
یافتهها
اپیدمیولوژی:
در حال حاضر بروز موارد سالمونالی غیرتیفوئیدی در
سراسر جهان رو به گسترش است ( .)25 ,24تیفوئید
معموال باعث مرگومیر در  5تا  32درصد افراد مبتال می-
گردد .بر اساس برآورد سازمان بهداشت جهانی هر ساله
 11تا  12میلیون مورد تیفوئید روی میدهد که منجر به
 122222مرگ میگردد .میزان مرگومیر از منطقهای به
منطقه دیگر متفاوت است و حتی ممکن است در شرایط
استفاده از آنتیبیوتیک مناسب به  5تا  2درصد نیز برسد.
به عبارت دیگر موارد غیرتیفوئیدی سالمونال ساالنه
مسئول مرگ  3میلیون انسان می باشند (.)21 ,13
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تب تیفوئیدی که توسط سالمونال تیفی ایجاد مییشیود در
کشورهای در حال توسعه به عنوان یک مشیکل عمیده در
سالمت عمومی محسوب میشود و میزان بروز آن  542در
هر  122222نفر تخمین زده میشود و سیازمان بهداشیت

جهانی میزان بروز ساالنه آن را حیدود  12میلییون میورد
برآورد نموده است( .)22 ,3تب تیفوئیدی و پاراتیفوئییدی
عفونت هایی با عامل باکتریایی محسوب مییشیوند کیه از
طریق دهانی – مدفوع منتقل میشوند (.)24

جدول شماره  .1سروتیپ های موارد تائید شده عفونت سالمونال تیفوئیدی (انسانی) و غیر تیفوئیدی ،گزارش شده
توسط 2312 ،CDC
درصد

شماره گزارش

سروتیپ

ردیف

16/2

6123

Enteritidis

.1

13/4

4643

Typhimurium

.2

6/6

4931

Newport

.3

2/9

2969

Javiana

.4

2/2

2939

I 4,[5],12:i:

.2

2/4

1133

Heidelberg

.9

2/3

1139

Muenchen

.9

2/2

1329

Infantis

.8

2/1

663

Poona

.6

2/3

649

Saintpaul

.13

2/3

631

Montevideo

.11

1/8

823

Oranienburg

.12

1/9

822

Braenderup

.13

1/2

923

Thompson

.14

1/2

291

Mississippi

.12

1/3

463

Typhi

.19

3/6

418

Bareilly

.19

3/6

439

Berta

.18

3/8

364

Norwich

.16

3/8

364

Paratyphi B var. L(+) tartrate+

.23

فاکتورهای

اپیدمیولوژی

بر

حسب

عوامل

شخص،مکان و زمان در سطح بینالمللی:
بر اساس برآورد یک متخصص استرالیایی حدود  15درصد
بیماریهای سالمونلوز غیرتیفوئیدی ناشی از منابع زیست
محیطی 5 ،درصد آب آلوده و  4درصد زئونوز می-
باشد( .)25بیشترین موارد رخداد سالمونلوز غیرتیفوئیدی
در فصول گرم سال و هم زمان با اوج طغیانهای بیماری-
های منتقله از طریق آب و غذا است که شرایط آب و
هوایی ،ویژگیهای میزبان و عامل بیماری در نوسات

فصلی این بیماری تاثیرگذار هستند( .)32میزان مرگ و
میر و ابتال در کودکان ،سالمندان ،افراد مبتال به ویروس
نقص سیستم ایمنی و عفونتهایی که نقص در سیستم
(مانند
میکنند
ایجاد
رتیکولواندوتلیال
بارتونلوز،ماالریا،شیستوزومیاز و هیستوپالسموز) بیشترین
میزان را به خود اختصاص داده است( .)31در افراد مبتال
به سوءتغذیه که از آنتیبیوتیکها استفاده میکنند
عملکرد طبیعی فلور روده و چسبندگی مخاط دچار
اختالل شده و درنتیجه خطر گاستروآنتریت سالمونلوز
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غیرتیفوئیدی در این افراد افزایش مییابد ( . )32این
بیماری در گروههای سنی خاص شامل کودکان زیر 3
سال و افراد باالی  52سال شیوع بیشتری داشته و در
کشورهای با وضعیت اقتصادی باالتر ،کم تر اتفاق میافتد
( .)34 ,33توانایی وارد شدن و زنده ماندن در سلولهای
میزبان شرط الزم برای بیماریزایی گونههای سالمونال
است و عواملی همچون تفاوت در ژنتیک میزبان ،سن،
جنس ،رژیم غذایی ،وضعیت سیستم ایمنی ،تغییرپذیری
مقاومت بدن در برابر استعمال دخانیات و ابتال به عفونتها
میتواند نقشی موثر در این پروسه داشته باشد ( .)35طی
مطالعهای که در سال  2212در مورد بارجهانی ابتال به
بیماری سالمونلوز غیرتیفوئیدی انجام شد نتایج نشان
دادند بیش ترین آمار ابتال به این بیماری مربوط به قاره
افریقا با  222مورد ابتال به ازای هر 122222نفر بود که
در مقایسه با سایر کشورهای جهان قابل توجه میباشد که
علت اصلی این افزایش ابتال به ویروس  ،HIVماالریا و
مقاومت در برابر آنتی بیوتیکها ذکر شده است (.)31

سالمونال تیفی موریوم گزارش کرد ( .)32زارع بیدکی و
همکاران آلودگی به سالمونال و تعیین سروتیپهای آن در
الشه طیور کشتارگاههای صنعتی شهرستان بیرجند را در
سال  1351مورد بررسی قرار دادند .نتایج مطالعه نشان
داد  4/2درصد نمونهها آلوده بودند و تمام جدایهها مربوط
به سرروار سالمونال اینفنتیس بود ( .)44نتایج مطالعه
سلطان دالل و همکاران که با هدف بررسی شیوع
سروتیپهای سالمونال در گوشت مرغ انجام گرفت نشان
داد که  4/4درصد از نمونههای مرغ و  4/2درصد از نمونه-
های گوشت قرمز آلوده به سالمونال هستند که سروتیپ
غالب تامپسون بود ( .)45بکائی و همکاران د رمطالعه خود
گزارش کردند باال رفتن سن گله و باال بودن تعداد سالن-
های مرغداری مهمترین عوامل خطر ابتال به سالمونال
محسوب میشوند ( .)41کریمی و همکاران در مطالعه
خود که با هدف برررسی میزان شیوع آلودگی گوشتهای
گاو تازه عرضه شده در سطح شهرستان سنندج انجام
گرفت بیش ترین میزان آلودگی را به سرووار تایفی موریوم
گزارش کردند (.)42

سالمونلوزیس در ایران در حال افزایش روزافزون میباشد
به طوریکه شیوع آن  4/3درصد گزارش شده است (,32
 .)34هم چنین در ایران بیماریهای اسهالی به عنوان یک
عامل اصلی در مرگومیر به شمار میروند که دو پاتوژن
شیگال و سالمونال شایعترین عامل میکروبی در بروز این
بیماری محسوب میشوند ( .)35طی مطالعات انجام شده
در ایران دو سرووار سالمونال انتریتیدیس و سالمونال تیفی
موریوم غالب میباشند که  42درصد عامل انتقال سروار
انتریتیدیس به انسان مصرف تخم مرغ و محصوالت غذایی
حاوی آن گزارش شده است (.)42-42
زاهدی و همکاران در مطالعه خود نشان دادند بیشترین
میزان آلودگی به ترتیب مربوط به گوشت مرغ ،گوشت
گاو ،گوشت بز و گوشت گوسفند بوده است و هم چنین
بیشترین آلودگی از مجموع جدایههای سالمونال مورد
بررسی به ترتیب مربوط به سالمونال تیفی موریوم و
انتریتیدیس بود ( .)43نتایج حاصل از مطالعه نصرتی و
همکاران که با هدف بررسی شیوع سروتیپهای سالمونال
تیفی موریوم و انتریتیدیس در مواد غذایی در بیمارستان
امید در سال 1352انجام گرفت ،بیشترین میزان آلودگی
را مربوط به گوشت گاو و بیش ترین فراوانی را در

مقاومت آنتی بیوتیکی:

اپیدمیولوژی در ایران:

12

سازمان بهداشت جهانی در سال  2214مقاومت دارویی در
برابر آنتیبیوتیکها را به عنوان یک " تهدید بزرگ
جهانی" گزارش کرد ( .)44اولین بار در دهه 1512
گزارشی مبنی بر مقاومت سالمونال به یک نوع خاص از
آنتیبیوتیک اعالم شد ( .)45از آن زمان به بعد در
عربستان صعودی ،ایاالت متحده ،انگلستان و سایر
کشورهای جهان جداسازی سویههای سالمونال مقاوم به
یک یا چند آنتیبیوتیک افزایش یافت ( .)52-52این
موضوع ناشی از استفاده بیرویه از آنتیبیوتیکها بدون
توجه به الگوهای مقاومتی و توانایی باکتریها در انتقال
ژنهای مقاومت دارویی میباشد که باعث افزایش بیش از
حد سویههای مقاوم و ایجاد مشکالتی در روند درمان شده
است ( .)51-53موتاسیونهای کروموزومی ،عملکرد پس
زدن دارو برای خروج آنتیبیوتیک ،کاهش قابلیت نفوذ
آنتیبیوتیک از دیواره سلولی ،تغییر جایگاه هدف آنتی-
بیوتیک و غیرفعالسازی آنزیماتیک آنتیبیوتیکها از
جمله روشهایی هستند که باعث ایجاد مقاومت دارویی
توسط گونههای سالمونال میشوند ( .)54 ,52تحقیقات
نشان دادهاند که رابطه قابل قبولی بین اینتگرونها (عناصر
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ژنتیکی) و ژنهای مقاومت ضد میکروبی وجود دارد و
شناسایی اینتگرونها برای پیشگیری از به وجود آمدن
سویههای مقاومت چندگانه دارویی امری ضروری است و
در امر درمان درصورت نیاز به استفاده از آنتیبیوتیکها،
تعیین الگوهای مقاومتی آنتیبیوتیکها و استفاده مناسب
از آنها میتواند از مقاومت آنتیبیوتیکی و همچنین
انتشار سویههای مقاوم در جمعیتهای انسانی و حیوانی
جلوگیری کند (.)12 ,55
در مطالعه بیات ماکو و همکاران که بر روی سویههای
سالمونال تیفی با مقاومت آنتیبیوتیکی چندگانه در مراکز
عفونی تبریز انجام گرفت ،نتایج بیش ترین مقاومت را
نسبت به آنتیبیوتیکهای آمپیسیلین ،آموکسیسیلین،
کوتریموکسازول و کلرامفنیکل نشان دادند ( .)11نمرودی
و همکاران در تحقیق خود با عنوان مطالعه فراوانی،
سروتیپ و الگوی مقاومت آنتیبیوتیکی سالمونالهای
جداشده از گوسفندان در استان گلستان نشان دادند که
بیش ترین سروتیپ های جدا شده به ترتیب شامل
سالمونال انتریتیدیس و سالمونال تیفی موریوم و باالترین
میزان مقاومت نسبت به سیپروفلوکسازین ،تتراسایکلین و
استرپتومایسین بود .همچنین فورازولیدون به دلیل کارایی
باال بر ضد جدایههای سالمونال به عنوان آنتیبیوتیک
مناسبی معرفی شد ( .)12نتایج حاصل از تحقیق جعفری
و همکاران در مورد تعیین گروه سرمی و الگوی مقاومت
آنتیبیوتیکی سالمونالهای جدا شده از ماکیان گوشتی در
اهواز حاکی از آن بود که حدود  44درصد از جدایههای
سالمونال حداقل در برابر یک نوع آنتیبیوتیک مقاوم و
همه جدایهها نسبت به آنتیبیوتیکهای سولتریم،
فسفومایسین ،فلورفنیکل ،سفالکسین و سفتریآکسون
حساس بودند .در این مطالعه ،بیشترین میزان مقاومت در
برابر لینکوسپکتین و کمترین میزان مقاومت در برابر

آموکسیکالو مشاهده شد ( .)13در مطالعه مرشد و
پیغمبری در رابطه با بررسی عفونتهای سالمونال در
مرغداریهای مجاورت تهران نتایج نشان دادند که
بیشترین مقاومت به ترتیب به لینکوسپکتین،
انروفلوکساسین و آموکسیکالو ،جنتامایسین ،فلورفنیکل و
سیپروفلوکساسین و در تمام جدایهها حساسیت به
سفتریاکسون مشاهده شد ( .)14پن و همکاران در بررسی
تغییرات در مقاومت آنتیبیوتیکی سالمونال انتریکا در چین
اعالم کردند که  55-35درصد از جدایهها دارای میزان
مقاومت باالیی نسبت به آنتیبیوتیکها از جمله آمپی-
سیلین ،کاربنیسیلین ،استرپتومایسین ،تتراسایکلین،
تریموتیپریم و سولفافروزول بودند که در این میان
بیشترین مقاومت نسبت به تتراسایکلین ،استرپتومایسین و
آمپیسیلین اعالم شد ( .)15تسما و همکاران تحقیقی در
رابطه با شیوع و مقاومت آنتیبیوتیکی گونههای سالمونال
در تخم مرغ توسط روشهای استاندارد بیولوژیکی انجام
دادند .نتایج حاصل از آن تحقیق نشان داد از کل جدایه-
های شناسایی شده حدود  22/2درصد نسبت به یک یا
چند آنتیبیوتیک مقاومت داشتند که از بین آنها شایع-
ترین میزان مقاومت نسبت به تتراسایکلین ،آمپیسیلین و
آموکسیسیلین مشاهده شد .با این حال اسپکتنیمایسین،
کانامینسین و کلرامفنیکول در برابر بسیاری از جدایههای
سالمونال موثر بودند ( .)11ایکاندایو و ازوکه در تحقیق
خود در رابطه با بررسی شیوع و حساسیت آنتیبیوتیکی
گونههای سالمونال در مرغداری در نیجریه نشان دادند از
تمام جدایههای مورد بررسی بیش ترین حساسیت به
ترتیب مربوط به جنتامایسین ،آفالکسین ،نالیدیکسیک
اسید ،آموکسیسیلین و تتراسایکلین بود .هم چنین تمام
جدایهها نسبت به کوترینوکسازول مقاومت داشتند (.)12
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جدول  :2مشخصات مطالعات انجام گرفته در مورد مقاومت باکتریایی بررسی شده در مرور سیستماتیک
نام نویسنده اول

دوره زمانی

سال انتشار

مطالعه

سلطان دالل محمد

تیرماه  1383تا

مهدی (1389 )29

مرداد ماه 1384

رنجبر رضا ()38
1388
سلطان دالل محمد
مهدی (1388 )16

-

21

21

به بیمارستان های مختلف شهر تهران

شهریور ماه

به بیمارستان مرکز طبی کودکـان

1389

تهـران (سالمونال انتریتیدیس)

1386

14

1364

136

مراجعه کننده به بیمارستان کودکان

سال 1361

کلوآک ماکیان کشتاری جمع آوری

92

شده در کشتارگاه اراک

26/93

18

به دنبال مصرف غذای آلوده از استان

23/96

های مختلف ایران

-

مرادلی غالمعلی ()91
1362

1364
1364-1363

جعفری رمضانعلی ()93

اردیبهشت تا

1362

بهمن 1364

کودکان تهران

انسان:

گوساله های 9ماه تا  1سال گاوداری

11

های غرب تهران (سالمونال

دام13 :

(سالمونال تیفی موریوم) مراجعه کننده

93

گوسفندان با ظاهر سالم در استان
گلستان
مشکوک به سالمونلوزیس و نیز کشتار
شده در کشتارگاه صنعتی اهواز

واکسیناسیون به عنوان ییک روش ضیروری و مهیم بیرای
مدیریت بیماریهای سالمونلوز با هیدف بیه وجیود آوردن
پاسخهای ایمنی در جهت محافظت طوالنی مدت در نظیر

(-22/26
)13/26
(-99/48
)14/48
(-32/33
)18/33
()18/9-43/9
(-93/96
)29/96

18/18

()3-43/18

نمونه دامی:

دام:

12/38

()-34/68

28/88

% 92

جوجه های گوشتی تعداد  22گله
23

)22/31

نمونه انسانی:

به بیمارستان کودکان تهران
23

(-46/31

انسان:

کودکان مبتال به گاستروانتریت

تولید واکسن:

14

22/33

بیماران مبتال به عالئم بالینی یکسان

خرداد تا آذر ماه

1362

43/48

تهران

انتریتیدیس)

نمرودی سمیه ()92

34/26

کودکان زیر  12سال مبتال به سالمونال

ک کودکان  2 -1سال بیمارستان
امینی کیومرث ()94

39/31

بندی در سطح شهر تهران

فروردین تا

1363

مهدی (1363 )44

به صورت بسته بندی و غیر بسته

کودکان مبتال به اسهال مراجعه کننـده

1389

سلطان دالل محمد

گوشت و مرغ در  19واحد عرضه کننده

(سویه سالمونال تیفی موریوم)

رنجبر رضا ()29

(1361 )22

نمونه

باکتریایی کل

بیماران مبتال به اسهال مراجعه کننده

سالهای -1389

مرادی بیدهندی سهیال

جامعه هدف

حجم

درصد مقاومت

فاصله اطمینان

11/43

(-93/88
)49/88
()44-89
(-23/43
)2/43

گرفته مییشیود ( .)14در سیال  2213سیازمان بهداشیت
جهانی دستورالعملی را بیرای راهنمیایی و پییشداوری در
مورد واکسنهای ترکیبی تیفوئید ارائه کیرده اسیت (.)15
دو نوع واکسن برای بیماری تیفوئیید معرفیی شیده اسیت.
یک نوع از واکسنها که حاوی جسم سلولی باکتری کشته
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شده هستند و باید تزریق شوند و ییک نیوع واکسین زنیده
ضعیف شده که به صورت خوراکی مصرف میشیوند البتیه
گزینه دوم بهتر است و برای تاثیر بیشیتر ایین واکسینهیا
همییراه بییا ادجوانییتهییا تجییویز میییگردنیید .دلیییل تجییویز
ادجوانتها افزایش ایمنیزایی آنتیژنهای همراه ،استفاده
کم تیر از آنتییژن و افیزایش کیارایی سیسیتم ایمنیی در
نوزادن و افراد مبتال به نقص ایمنی میباشد .واکسینهیای
کشته شیده تزریقیی ممکین اسیت ایمنیی مخیاط روده را
تحریک نمایند اما از طرفی با تحریک ایمنی هومورال می-
توانند از بروز سپتیسیمی و بیاکتریمی جلیوگیری نماینید
( .)22-22در ایاالت متحده و اروپا حدود  42تا  52درصد
از بیماریهای سالمونلوز مربیوط بیه دو سیرووار سیالمونال
تیفیموریوم و سالمونال انتریتیدیس میباشد بنابراین تهیه
بحث و نتیجه گیری
انجام مطالعات منظم اپیدمیولوژیک می تواند به پایش
رخداد موارد سالمونال و توسعه استراتژی های پیش گیری
از این بیماری کمک نماید .افزایش آگاهی و فهم عوامل
موثر بر رخداد گسترش و نحوه توزیع سالمونال ممکن
است در حذف بقای آن در محیط و در نتیجه در
پیشگیری و ارتقا سطح سالمت عمومی تاثیرگذار باشد .در
حال حاضر بروز مقاومت آنتی بیوتیکی در سالمونال یکی از
مهم ترین نگرانی ها می باشد زیرا می تواند سالمت انسان
و حیوانات را در معرض خطر جدی قرار دهد .این مطالعه
با هدف مرور سیستماتیک مطالعات صورت گرفته در
حیطه مقاومت باکتریایی انجام گرفت در مجموع در این
مطالعات تعداد  422نمونه مورد بررسی قرار گرفته بود که
میانگین مقاومت باکتریایی  34/2درصد (فاصله اطمینان

واکسنی علیه این دوعامل میتواند باعیث ایجیاد حفاظیت
گستردهای در برابر این بیماری شود ( .)23مکانیسیمهیای
ایمنی اختصاصی همورال و سلوالر وظیفیه دفیاع در برابیر
عفونتهای ناشی از این باکتریها را بیر عهیده دارنید و بیا
توجه به اینکه این باکتریها در داخل سلولهای سیسیتم
رتیکولواندوتلیال رشد و تکثیر مینماید در نتیجیه پاسیخ-
های سیستم ایمنی سلوالر در کنترل عفونت نقیش مهیم-
تری بر عهده دارند ( .)24طی مطالعات صیورت گرفتیه بیر
روی نمونههای حیوانی نتایج نشان دادند کیه مییتیوان از
پروتئین  ( Flicزیرواحدی از فالژله سالمونال) برای تولیید
پاسییخ هومییورال قییوی علیییه عفونییت ایجییاد شییده توسییط
سییییالمونال انتریتیییییدیس اسییییتفاده کییییرد ()22-25
 22/23-44/23درصد) محاسبه گردید .با توجه به افزایش
میزان مقاومت باکتریایی نسبت به سویه های سالمونال ،
انجام بررسی های گسترده تر جهت مشخص نمودن ابعاد
این چالش و توجه به مصرف منطقی آنتی بیوتیک ها
توصیه می گردد.
تشکر و قدردانی
پژوهش حاضر حاصل مشاوره علمی اعضای محترم هیئیت
علمی بخش بهداشت و مواد غیذایی دانشیکده دامپزشیکی
دانشگاه تهران می باشد که از آنیان تشیکر وقیدردانی میی
گردد.
تعارض منافع
تعارض منافع توسط نویسندگان بیان نشده است.
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Background and Aims: Salmonella considered as one of the most important causes of foodborne
disease and one of the public health problems around the world. Antibiotic resistance in salmonella is
currently one of the most important concerns because it can put human and animal health at serious
risk. The purpose of this paper is to review the existing literature on the epidemiology, Factors
affecting the occurrence of the disease, vaccine and antibiotic resistance.
Materials and Methods: In this study, every domestic and several international databases between
2000 and 2017 with sensitive keywords such as Salmonella, Epidemiology, Antibiotic Resistance,
Prevention and Vaccine were reviewed. The researchers evaluated 150 articles and finally 77 articles
were reviewed. In this study, antibiotic resistance percentages with 95% confidence interval were
reported.
Results: A total 472 samples was included in this systematic review. The average antibiotic
resistance was 34.2% (95% C.I: 20.33- 20.23%).
Conclusion: Due to increased antibiotic resistance to salmonella strains, more extensive studies are
needed to determine the dimensions of this challenge and to consider the rational use of antibiotics..
Key words: Salmonella, Antibiotic Resistance, Epidemiology



