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 چکیده

 

  وسیله سرووارهای جنس سالمونال ایجاد میگردد. این بیماری در انسان بهای  وسیله سالمونلوز یک بیماری مشترک است که به

سقط،  شتر میتواند به صورت سروتیپهای مختلف سالمونال و از منابع متعدد انسانی و حیوانی ایجاد میشود. عالیم این بیماری در 

بررسی و تحقیق هدف از این در یک گله در مشهد میزان  باالی سقط و اسهال اعالم شده بود . . نمایدگاستروانتریت و اسهال بروز 

نفر بچه شتر سقط شده  10بررسی ازتحقیق و برای انجام این  گله  در مشهد میباشداین در میان شتران  به دست آوردن دالیل سقط

وب شناسی دانشکده دامپزشکی مشهد  رنمونه ها به آزمایشگاه  میک و نمونه گرفته شدکیسه صفرا و مایعات جنینی از محتویات 

همچنین از خوراک شتران که شامل کنسانتره و کاه و سبوس و تفاله چغندر بود نمونه گرفته شد و به آزمایشگاه  ,ارجاع شد

 و ,سالمونال از کیسه صفرا نوزادان مثبت شدمورد  2در این تحقیق تخصصی خوراک و موادغذای بخش خصوصی فرستاده شد و 

 اعالم شد. مثبت در نمونه های کاه و تفاله چغندر قند از نظر سالمونال

 سالمونال ,سقطشتر، کلمات کلیدی:
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 مقدمه 

 

 صورت حاد، تحت حاد و مزمن در انسان و حیوانات ایجاد بیماری میکند و باعث سپتیه سالمونلوز بیماری واگیرداری است که ب

سروتیپ است که بعضی از این سروتیپها اختصاص به گونهای  2000سمی، تورم روده و سقط جنین میشود. عامل این بیماری دارای 

سالمونلوز اغلب در حیوانات به دنبال استرس خاص دارند. باکتری سالمونال، گرم منفی است و در خانواده انترو باکتریاسه قرار دارد

و سالمونال میتواند  له وارد می شودعفونت معموالً توسط دام آلوده به گ .های حمل ونقل، گرسنگی، تراکم و آبستنی بروز می کند

باکتری به مقدار زیادی در جفت، ترشحات واژنی و جنین سقط  از طرق آلوده شدن آب و موادغذای به سایر حیوانات منتقل گردد.

ئم میتواند به در سالمونلوز حاد عال .شده وجود دارد و دام های مبتال تا مدتی بعد از سقط، عامل بیماری را از راه واژن دفع می کنند

بروز  ,سپتی سمی و اسهال دیده شود و در فرم مزمن  عالئم به صورت کاهش وزن و اسهال های مزمن دیده شود,صورت سقط

 (1,2)سقط به دنبال تب خفیف و بی اشتهایی گذرا خواهد بود
 

 کار:مواد و روش 

 از محتویات کیسه صفرا و مایعات جنینیسپس و ثبت شددام نفر مــورد نظـر، اطالعـات مربوط به هـرشتر داری پس ازحضوردر 

ب شناسی دانشکده دامپزشکی رودر شرایط استریل نمونه گرفته شد و در کنار یخ به آزمایشگاه میکگله در نوزادان شتر سقط شده 

یـک لـوپ همزمـان از محتویــات هـر لولـه یونیورسـال غنی شدند Fدر ابتدا نمونه ها در محیط سلنیت منتقل گردید. مشهد 

تا  2٤بـرروی آگار سـبز درخشـان و آگار ســالمونال ـ شیگال به روش چـهار منطقـهای کشـت داده شـده و ایـن محیطها به مدت 

های مشـکوک بـه سالمونال گسترش تهیه شده و بــه  درجــه سانتیگراد نگهداری شدند. از پــرگنـه ٣٧ساعت در گرمخانه  ٤٨

 .مـیزی گردیـدآ روش گرم رنگ

هایی کـه  گرم منفـی و اکســـیداز منفــی بــه روشهای بیوشیمیایی معمــول تعییـن هویـت شـدند. در نـهایت نمونـهسویه های 

  Oواالن  سرم پلی براسـاس آزمایشهـای مختلـــف میکروبشناسی به عنوان سـالمونال شـناخته شـدند بـرای تأئید تشخیص، با آنتی

و جــهت تعییـن گروه و (3شد )مجاور گردیــده و با مشاهده آگلوتیناسیون )در کمتر از دو دقیقــه(، بـاکتری، سالمونال مشخص 

که شامل کنسانتره و  خوراک شترانده نمونه از همچنین .آزمایشگاه اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی انتقال یافت سـروتیپ بـه

به نمونه ها نمونه برداری انجام گرفت و به صورت تصادفی از تمامی آخور ها و انبار خوراک  کاه و تفاله چغندر قند بود 

 در مشهد ارسال شد.خصوصی آزمایشگاه خوراک و مواد غذایی بخش 
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 نتایج و بحث 

 

 مثبتمایعات جنینی و کیسه صفرا تعداد دو نمونه از محتویات کیسه صفرا  ازنمونه ده از مجمــوع بررسی بعد از اینکه  در ایــن 

و از انبار خوراک نمونه برداری شد نمونه های کاه و  فاعالم شد و از مجموع کل ده نمونه خوراک شترها که از آخورهای مختل

متوقف و خوراک جدید از یک منبع  در اولین گام خوراک دهی به شتران از خوراک قبلی تفاله چغندر قند مثبت اعالم شد 

باکتری به مقدار زیادی در  و عفونت معموالً توسط دام آلوده به گله وارد می شودبا توجه به اینکه   ,مطمئن به شتران داده شد 

فع می جفت، ترشحات واژنی و جنین سقط شده وجود دارد و دام های مبتال تا مدتی بعد از سقط، عامل بیماری را از راه واژن د

 نگهداری شتران کل محوطه همچنین برای مدتیی جایکاه شتران عوض شد و .از کل گله جدا شدندشترانی که سقط داشتند  کنند

بر روی عوامل مستعد کننده به انتروتوکسمی شتر در امارات عربی  که  یدر تحقیق Wernery ضدعفونی و آهک پاشی شد .

سرمی در ایران، در ه در اولین مطالع (1)اند ، قبال به سالمونال آلوده بودهآنتروتوکسمی درصد از شتران مبتال به  25مشخص کرد که 

سالمونال ه علی بادی یک مورد مثبت آنتی مورد سرم خون جدا شده از شتران کشتار شده در کشتارگاه ، تنها 161، از 1373سال 

این امر نشان میدهد که  گیری به عمل آمده است که  در برخی از منابع از شتران به ظاهر سالم نمونه  (4)موریوم تعیین گردید تیفی

با توجه به موارد ذکر شده و نتایج  (5) .این امر بر مواجه قبلی این شتران با سالمونال  بوده استو بوده   به صورت حامل این شتران 

 به دست آمده از این بررسی، میتوان نتیجه گرفت که سالمونلوز در شتران ایران وجود دارد و باید روی تولیدات این حیوان 

ان وجود دارد و بررسیهای دقیقتری انجام داد. لذا با توجه به اینکه این بیماری بین انسان ودام مشترک است و امکان ا نتقال آن به انس

کنی این بیماری در بین شتران کشور  اقدام به منظور شناسایی، مهار و ریشه صورت حامل درآید،  نیز شتر میتواند در برخی موارد به

 نظر میرسد و جلوگیری از آلودگی انسانی، ضروری به

 

 تشکر و قدردانی

سرکار خانم مقدم کارشناس آزمایشگاه دانشکده  سرکار خانم دکتر راد دانشیار گروه پاتوبیولوژی و از در اینجا الزم است

 .منمای تشکر مشهددامپزشکی دانشگاه فردوسی 
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Abstract 

Salmonellosis is a zoonotic disease caused by serovars of the genus salmonella. Human 

infections caused by various serovars of salmonella from multiple human and animal sources. 

Infected camels may show symptoms like abortion, gastroenteritis and diarrhea. A high rate of 

abortion and diarrhea had been reported in a herd of camel in Mashhad. The aim of this study 

is to finding the cause of abortion among this camel herd. For this purpose, the samples were 

taken from gallbladder contents and amniotic fluid of four aborted fetuses and samples were 

taken from camel’s food including concentrate, straw, bran and beet pulp And were sent to a 

private food testing laboratory. two cases of salmonella were identified from gallbladder of 

fetuses and the presence of salmonella in straw and beet pulp samples were recognized. 
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