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چکیده
زمینۀ مطالعه :سالمونال در گاوداریهای با تراکم باال بومی میشود و سالمونلوز عامل مرگ و میر در گوسالهها میباشد .شیوع بیماری و تلفات معموالً ناشی از اشتباهات
مدیریتی و عوامل استرسزای محیطی است که باعث تضعیف سیستم ایمنی و در معرض قرار گرفتن میزبان به پاتوژن میشود.
هدف :در این مطالعه از روش  PCRبرای شناسایی سالمونال انتریتیدیس ،اینفنتیس ،دابلین و سرووارهای دیگر در نمونههای اسهال گوساله و جنین سقط شده در
گاوداریهای شیری استان تهران و البرز استفاده شد .مشاهدات بعدی نشان داد که سالمونال انتریتیدیس و سالمونال اینفنتیس ارتباط نزدیکی با پودر گوشت مرغی
آلوده که در جیره غذایی استفاده شده دارد.
روشکار 41 :نمونه جدا شده از اسهال گوساله و جنین سقط شده در گاوداریهای استان تهران و البرز پس از تایید با آزمایشهای بیوشیمیایی ،برای سروتایپینگ با
آنتی سرم های پلی واالن و منو واالن مورد آزمایش قرار گرفتند DNA .باکتریها با روش جوشاندن استخراج شد و حضور ژنهای اختصاصی سالمونال انتریتیدیس،
اینفنتیس و دابلین با پرایمرهای اختصاصی ردیابی شد.

نتایج :تمام نمونهها درآزمایش  PCRمثبت بودند 32 .نمونه سالمونال انتریتیدیس ( 78/04درصد) 4 ،نمونه سالمونال اینفنتیس ( 9/77درصد) و پنج نمونه سالمونال
دابلین( 12/19درصد) شناسایی شدند.
نتیجهگیری نهایی :با توجه به نتایج به نظر میرسد  PCRمیتواند به عنوان یک روش جایگزین به جای روش های بیوشیمیایی و سرولوژیکی گران قیمت و وقت گیر
برای شناسایی سرووارهای سالمونال باشد .جداسازی سالمونال انتریتیدیسکه معموالً ازطیور جدا میشود ،ممکن است به دلیل استفاده از پودر گوشت مرغی درجیره
غذایی گاوداریها باشد.
کلمات کلیدی :سالمونال ،گوساله ،PCR ،سروتایپینگ ،پودر گوشت
کپیرایت © تحقیقات دامپزشکی :دسترسی آزاد؛ کپیبرداری ،توزیع و نشر برای استفاده کامل با ذکر منبع آزاد است.
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مقدمه
جنس سالمونال یکی از پنجاه و سه جنس و یکی ازمهمترین
جنسهای خانواده انتروباکتریاسه محسوب میشود .تاکنون بیش
از  2658سرووار در این جنس شناخته شده و هرسال ده الی
بیست سرووار جدید شناسایی و به آنها افزوده میشود (،)12

تمامی سرووارهای این باکتری بالقوه بیماریزا بوده و طیف وسیعی
از میزبانها ازجمله انسان ،طیور ،پستانداران ،ماهیها و حتی
برخی از بیمهرگان را آلوده مینماید (.)10،11،29،30،31
سرووارهای سالمونال را می توان به عنوان یکی از عوامل مهم ایجاد
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بیماری در مرغداریها و دامداریها نام برد ( .)4اگر فرآوردههای
غذایی اضافه شده به جیره دام به صورت اصولی و بهداشتی تهیه
نشوند می توانند باعث ایجاد بیماری و خسارتهای اقتصادی به
صنعت دامپروری شوند .لذا برای جلوگیری از این موارد میتوان
از جداسازی عوامل بیماریزا بر پایه کشت ،آزمونهای
بیوشیمیایی ،سرولوژی و ملکولی به ویژه  PCRکمک گرفت
( .)24در مطالعهای تحت عنوان بررسی چهرههای بالینی
سالمونلوز و میزان شیوع گروه های سرمی در گوساله که توسط
 Nadalianو همکاران در سال  2007انجام گرفت پس انجام
آزمون بر پایه کشت از مجموع  132نمونه مورد بررسی 18 ،نمونه
سالمونال شناخته شدند که از این تعداد بعد از آزمایشات تعیین
گروه سرمی 1 ،نمونه ( 5/5درصد) در گروه  1 ،C1نمونه (5/5
درصد) در گروه  5 ،C2نمونه ( 27/8درصد) در گروه  Bو11
نمونه ( 61/2درصد) در گروه  Dقرار داشتند ( Zahraei .)19و
همکاران در سال  2005در مطالعه ای تحت عنوان کاربرد توام
روش جداسازی ایمینیومگنتیک و واکنش زنجیرهای پلیمراز
چندتایی جهت جستجو و ردیابی سالمونال انتریکا تحت گونه
انتریکا سروار تیفی موریوم در نمونه های مدفوع اسهالی گاو پس
از آزمایش باکتریولوژی از  400نمونه مدفوع اسهالی گاو  33مورد
سالمونال تشخیص داده شد و بعد از آزمایش آگلوتیناسیون از این
 33مورد ،تعداد  3جدایه سالمونال دابلین (9/1درصد) 1 ،جدایه
سالمونال انتریتیدیس ( 3درصد) که هر دو در گروه  Dمی باشند
و  22نمونه سالمونال تیفی موریوم ( 66/7درصد) که در گروه B
هستند نشان داده شد ،سپس با استفاده از پرایمر اختصاصی مورد
آزمایش  PCRقرار گرفتند که از میان آنها در نمونههای واجد
سروتیپ دابلین و انتریتیدیس تنها یک باند  284جفت باز مربوط
به ژن  invAو چهار باند  284 ،526 ،663و  183که به ترتیب
مربوط به ژنهای  invA ،fljb ،rfbJو fliCدر کلیه نمونههای
واجد تیفی موریوم مشاهده شد (.)34
سالمونالها به مدت طوالنی در محیط خارج از بدن زنده
میمانند ولی حاملین آنها منبع مهمی در این رابطه میباشند و
در انتشار آن در محیط دامداری نقش زیادی دارند .بنابراین
شناسایی این حاملین در بروز بیماریها نقش بسزایی در کنترل
و پیشگیری از وقوع موارد جدید داشته و درنتیجه یکی از عوامل
مهم در جلوگیری از ضررهای اقتصادی این بیماری است
(.)13،15،17،31

مواد و روشکار
در مطالعه حاضر  41جدایه مشکوک به سالمونال ( 35جدایه
مربوط به اسهال گوسالهها و  6جدایه متعلق به جنین سقط شده)
که از گاوداریهای شیری استان تهران و البرز جداسازی شده
بودند ،مورد بررسی قرار گرفتند .این جدایه ها ابتدا با استفاده از
خواص بیوشیمیایی و تعیین گروه سرمی با آنتی سرمهای
اختصاصی شرکت  BDو  Diffcoشناسایی شده سپس جهت
تأیید نهایی آنها ،از آزمون  PCRاستفاده گردید ( .)3،27برای
انجام آزمون  PCRابتدا استخراج  DNAباکتریها به روش
جوشاندن صورت گرفت .بدین شکل که چند کلنی از باکتری
کشت داده شده در محیط  LBآگار در  300میکرو لیتر آب مقطر
استریل در دمای  100درجه سانتیگراد به مدت  10دقیقه
جوشانده شد و پس از مرحله سانتریفیوژ مقدار  100میکرولیتر
مایع رویی برداشت شده و تا زمان آزمون  PCRدر -20درجه
سانتی گراد نگهداری گردید ( .)3،27،28،31در این تحقیق از
سوشهای سالمونال انتریتیدیس ،اینفنتیس و دابلین تأیید شده
که در گنجینه میکروبی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
نگهداری میشدند به عنوان شاهد مثبت و از آب دو بار تقطیر
دیونیزه نیز به عنوان شاهد منفی استفاده شد (.)1،24،26
انجام آزمون  :PCRمواد مورد استفاده در واکنش PCR

از شرکت سینا کلون تهیه شد که شامل مسترمیکس و پرایمرهای
اختصاصی برای تشخیص سالمونالهای دابلین ،انتریتیدیس و
اینفنتیس بودند (جداول  .)1،2،3حجم واکنش برای هر نمونه 25
میکرو لیتر محاسبه شد و برنامه حرارتی در  35سیکل انجام
گرفت ( .)9،30در این تحقیق از ژل آگارز 1/2درصد استفاده شد
و به میزان  5میکرولیتر از محصول  PCRبه چاهکها انتقال
یافت و در کنار آنها دو چاهک شاهد مثبت و منفی نیز در نظر
گرفته شد ( .)1،17،24،25مارکر مورد استفاده در این مطالعه
 100bpو مربوط به شرکت سینا کلون انتخاب گردید .سپس ژل
در داخل مخزن الکتروفورز حاوی بافر  TBE 1Xقرار گرفت و به
مدت یک ساعت با ولتاژ  120و تواتر  74آمپر ،الکتروفورز صورت
گرفت .برای رنگآمیزی به مدت  10تا  20دقیقه در محلول
اتیدیوم بروماید قرار گرفت و ژل بعد از شستشو با آب بر روی
دستگاه ژل داکیومنتیشن قرائت شد (.)9،13،27،30
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جدول  .1پرایمرهای مورد استفاده برای شناسایی سالمونال دابلین (.)27
طول باند

ژن

105 bp

1126 SeD A

203 bp

1104 SeD A

296 bp

227 SeD A

توالی (´)5´ -3
ATCGGTGCTGGGTAATTTTG
AGGAACGAGAGAAACTGCTT
ACGCGAAATCTGATGGTCTT
GCCCACCAGTTGTGAAAGGC
ATCACCCTCGCAAACTTGTC
TCGGGCAATCAGGTCGCCGA

دمای اتصال

 60درجه سانتیگراد

پرایمر
DMP1F
DMP1R
DMP2F
DMP2R
DMP3F
DMP3R

جدول  .2پرایمرهای مورد استفاده برای شناسایی سالمونال اینتریتیدیس (.)33
طول باند

ژن

429 bp

invA

250 bp

spv

310 bp

sefA

دمای اتصال

 56درجه سانتیگراد

توالی (´)5´ -3

پرایمر

GCCAACCATTGCTAAATTGGCGCA
GGTAGAAATTCCCAGCGGGTAACTGG

ST11
ST14

GCCGTACACGAGCTTATAGA
ACCTACAGGGGCACAATAAC

S1
S4

GCAGCGGTTACTATTGCAGC
TGTGACAGGGACATTTAGCG

SEFA2
SEFA4

جدول  .3پرایمرهای مورد استفاده برای شناسایی سالمونال اینفنتیس (.)32
طول باند

ژن

دمای اتصال

413 bp

fijB

 56درجه سانتیگراد

495 bp

hut

توالی (´)5´ -3
TTGCTTCAGCAGATGCTAAG
CCACCTGCGCCAACGCT
ATGTTGTCCTGCCCCTGGTAAGAGA
ACTGGCGTTATCCCTTTCTCTGCTG

پرایمر
558F
1275R
Hut-F
Hut-R

نتایج
آزمایشات بیوشیمیایی و سروتایپینگ :پرگنههای الکتوز
منفی در محیط مک کانکی مربوط به تمامی  41جدایه ،مورد
آزمایشها بیوشیمیایی قرار گرفتند که در محیط  TSIبهصورت
 ALK/Aو  H2Sمثبت مشاهده شده و از نظر هیدرولیز اوره منفی
بودند .آزمون اندول و وژس پروسکوئر جدایهها منفی و آزمایشهای
متیل رد و مصرف سیترات آنها مثبت بود .همچنین تمامی
جدایهها ازنظر حرکت مثبت بودند .در آزمایشهای مربوط به
تعیین گروه سرمی 37 ،جدایه در گروه  Dو  4جدایه نیز در گروه
 Cجدول کافمن  -وایت قرار گرفتند ( 90/23درصد) .در تعیین
سرووار تاژکی مربوط به گروه  32 ،Dجدایه ()1،9،12،g.m
سالمونال اینتریتیدیس ( 78/04درصد) و  5جدایه هم
( )1،9،12،g.pسالمونال دابلین تشخیص داده شد ( 12/19درصد).
چهار جدایه مربوط به گروه5( Cو )6،7،r،1نیز سالمونال اینفنتیس
شناسایی گردید ( 9/77درصد) (نمودار .)1
531

تصویر  .1ژل الکتروفورز سالمونال انتریتیدیس :چاهک  :1مارکر  ،100bpچاهک
 :2کنترل منفی ،چاهک  3تا  :6مربوط به ژن  InvAبا وزن  ،284ژن  sefAبا
وزن  310و ژن  spvبا وزن  ،254چاهک  :7کنترل مثبت.
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سالمونال اینتریتیدیس ،سالمونال اینفنتیس و سالمونال دابلین انجام
شده بود در تصاویر  2 ،1و  3نشان داده شده است .باندهای مشاهده
شده مربوط بهتمامی ژنها با کنترل مثبت مورداستفاده همخوانی
داشته و در کنترل منفی باندی مشاهده نشد.

بحث
تصویر  .2ژل الکتروفورز سالمونال اینفنتیس :چاهک :1کنترل منفی ،چاهک :2
مارکر  ،100bpچاهک  3و  :4مربوط به ژن  fljBبا وزن  413و ژن  hutبا وزن
 ،495چاهک  :5کنترل مثبت.

تصویر  .3ژل الکتروفورز سالمونال دابلین :چاهک  :1مارکر  ،100bpچاهک :2
کنترل مثبت ،چاهک  3تا  :7مربوط به ژنهای SeD_A1126
 SeD_A1104،و ژن  SeD_A2276و چاهک  :8کنترل منفی.

نمودار  .1آمار مربوط به سرووارهای جداشده :سالمونال انتریتیدیس (78/04
درصد) سالمونال دابلین ( 12/19درصد) و سالمونال اینفنتیس ( 9/77درصد)
میباشد.

نتایج آزمون  :PCRنتایج مربوط به این آزمون که به روش
مولتی پلکس  PCRو با استفاده از پرایمرهای اختصاصی مربوط به

تشخیص آزمایشگاهی سالمونال به طور معمول با محیطهای
غنی کننده انتخابی یا غیر انتخابی و متعاقب آن کشت روی
محیطهای انتخابی صورت میگیرد که حداقل  4تا  5روز زمان بر
است و امکان بروز پاسخ منفی کاذب هم وجود دارد درحالی که
میتوان از روش  PCRبرای شناسایی سریعتر سالمونال استفاده
نمود ()5،7،8
 Rhanو همکاران در سال  1992تکثیر ژن  invAرا بهعنوان
روش اختصاصی برای تعیین جنس سالمونال استفاده نمود .در این
مطالعه اشاره شده است که تمامی سالمونالها حاوی ژن invA
هستند و از این ژن در شناسایی جنس سالمونال میتوان استفاده
کرد ( .)24در مطالعه حاضر نیز از تکثیر ژن  invAبرای تعیین
جنس سالمونال استفاده شد که تمامی جدایهها ،این ژن را دارا
بودند Cloutheir .و همکاران در سال  1992گزارش نمودند اپرون
 sefدر سالمونال انتریتیدیس بیش از سایر فیمبریهها مورد مطالعه
قرار گرفته است ( .)8اپرون  sefدر سالمونال انتریتیدیس دارای سه
ژن  sefA ،sefB،sefCمیباشد که عهدهدار بیوسنتز فیمبریه
 SEF14میباشند که در بین آنها ژن  sefAجز اصلی فیمبریه
( SEF14فیمبرین) را رمزدهی مینماید .البته ژنهای sefD
و sefEنیز بعدا در اپرون  sefشناسایی گردیدند ( .)6ژن  sefفقط
در سالمونالهای گروه Dحضور دارد ( Choen .)5،7و همکاران در
سال  1996موفق شدند بوسیله  PCRو با استفاده از ژن fimA
جدایههای متعلق به جنس سالمونال را از جدایههای متعلق به غیر
این جنس سالمونال تفریق نماید ( .)5اما ژن  fimAبرای تفریق
سروتیپهای گوناگون سالمونال از همدیگر قابل استفاده نبود (.)5
در تحقیقی که  Woodwardو همکاران در سال  1996برروی
شناسایی میکروبهای مواد غذایی بستهبندی شده با استفاده از
روش  Multiplex-PCRانجام دادند ،سالمونال انتریتیدیس
شناسایی شد .در گزارشاتی که از مطالعات قبلی بدست آمده از
پرایمرهای  S1-S4برای شناسایی ژن حدت  SPVاستفاده شده
ولی این ژن در همه نمونههای جدا شده یافت نشده است (.)32
در تحقیقات  Woodwardدر سال  1996این ژن فقط  30درصد
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از سالمونال انتریتیدیسهای جدا شده از پرندگان یافت شد ( )32و
حضور این ژن در مقایسه با سالمونال انتریتیدیسهای جدا شده در
مطالعات  Panدر سال  2002به میزان بیشتری افزایش پیدا کرده
است ( Chu .)22و  Jonathanدر سال  1996با استفاده از روش
غنی سازی مدفوع روی ژنهای  invAو  spvسالمونال با روش
 PCRتحقیقاتی را انجام دادند و به این نتیجه رسیدند که
محیطهای غنی کننده به طور فزایندهای باعث افزایش باکتریهای
مورد نظر شده و استخراج  DNAراحتتر و بهتر صورت میگیرد
( .)7همچنین  Khanدر سال  1999نشان داد که ژن  invAیک
ژن ضروری برای ورود و تهاجم باکتری به قسمتهای عمیقتر بافت
است ( Pan .)15در سال  2002نشان داد برای شناسایی سالمونال
انتریتیدیس میتوان از پرایمرهای  SEFAکه مربوط به تاژک
آنهاست استفاده کرد ( .)22در مطالعه حاضر ژن  sefAو  spvدر
همه جدایههای اینتریتیدیس مشاهده شد.
 Itohو همکاران در سال  1997با پرایمرهای  rfbEو fliC
که به ترتیب برای تکثیر ژنهای  rfbEو  fliCسالمونال دابلین
هستند استفاده نمودند ( Mirmoeini .)13و همکاران نیز در سال
 2008با تکثیر ژن  SopEو مشاهده باند آن در  399bpحضور
سالمونال دابلین را تأیید کردند ( .)17در این مطالعه نیز از تکثیر
ژنهای  SeD_A1104، SeD_A1226و SeD_A2276برای
شناسایی سالمونال دابلین استفاده گردید که پنج نمونه (12/19
درصد) سالمونال دابلین شناخته شدند.
با توجه به بیماریزایی سالمونالها در انسان و دام و خسارات
اقتصادی فراوان این باکتری ،شناسایی سریع و قطعی آن در مراحل
اولیه بسیار حائز اهمیت میباشد .برای این مورد مطالعات فراوانی
صورت گرفته است ( Amavisit .)24،28و همکاران در سال
 2000با استفاده از غنیسازی مدفوع اسبهای مشکوک به
سالمونلوز با استفاده از روش  PCRبه نتایج جالبی دست یافتند.
پرایمرهای مورد نظر آنها در این تحقیق  S18و  S19بود .با
استفاده از این پرایمرها ژن مورد نظر یعنی  ompCرا تکثیر نمودند
( .)2همچنین  Oliveiraدر سال  2003با آزمون  PCRو با
استفاده از پرایمر  invAکه مختص شناسایی جنس سالمونال
هستند توانست از نمونههایی که بصورت منفی کاذب که بصورت
متداول رخ میدهند بکاهد امروزه از ژن  invAکه یک استاندارد
جهانی برای شناسایی جنس سالمونال است بهصورت متداول
استفاده میشود (.)21
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 Zahraeiو همکاران در سال  2007در رابطه با شناسایی
باکتری سالمونال و سرووارهای آنها از 400نمونه اسهال گاو با
استفاده از آزمون  Multiplex PCRو استفاده از چهار جفت
پرایمر بنام پرایمرهای  S139و S141برای ژن invAکه تعیین کننده
سالمونال بودن است و پرایمرهای  FliC ، RrfbJو  FljBکه به
ترتیب ژن هدف آنها  FliC،rfbJو  FljBاستفاده نمودند (.)33
نتیجه آن  33مورد ( 8/25درصد) از  400نمونه آلوده به سالمونال
بودند ،از این  33مورد  22مورد سالمونال انتریکا سروتیپ تیفی
موریوم ( 66درصد) و  3مورد مربوط به سروتیپ دابلین بودند (.)33
در این تحقیق از تکثیر ژنهای  SeD_A1104 ،SeD_A1226و
 SeD_A2276برای شناسایی سالمونال دابلین استفاده گردید که
پنج نمونه ( 12/19درصد) سالمونال دابلین شناخته شدند .ولی در
مطالعه حاضر چه در آزمایشهای سرمی و چه در روش PCR
سالمونال تیفی موریوم شناسایی نشد.
 Aminiو همکاران در سال  2010از آزمون Multiplex
 PCRبرای جداسازی سالمونال انتریتیدیس و شناسایی حضور
ژنهای  spvو  invAدر  1001نمونه از پرندگان که از
کشتارگاههای طیور استان کرمان ارسال شده بودند استفاده نمودند
و در آن مطالعه از آزمایشها بیوشیمیایی و سرولوژیکی برای
شناسایی سالمونال استفاده شد و میزان  68نمونه ( 6/79درصد)
سالمونال بود نشان مورد تأیید قرار گرفت ( .)3در این تحقیق از
تکثیر ژنهای  spv ،invAو sefAبرای شناسایی سالمونال
انتریتیدیس استفاده شد که حدود  32نمونه ( 78/04درصد)
سالمونال انتریتیدیس شناخته شدند.
در مطالعهای تحت عنوان شیوع سالمونال تیفی موریوم در
شیرهای خام گاو ،گوسفند و بز عرضه شده در استان چهار محال
و بختیاری که توسط  Tadjbakhshو همکاران در سال 2013
انجام گرفت پس انجام آزمون بر پایه کشت از مجموع  550نمونه
مورد بررسی 20 ،نمونه سالمونال شناخته شدند که از این تعداد
نمونههای آلوده شامل  14نمونه (2/54درصد) شیر گاو 2 ،نمونه
( 0/36درصد) شیر گوسفند و  4نمونه ( 0/72درصد) شیر بز بودند.
از  20جدایه سالمونال به روش کشت  9جدایه ( 1/36درصد) در
 PCRبهعنوان سالمونال تیفی موریوم مورد تأیید قرار گرفتند (.)28
 Peyghambariو همکاران در سال  2014در مطالعهای
تحت عنوان جستجوی سالمونال انتریکا سرووار اینفنتیس با PCR
در بین جدایههای گروه  Cسالمونالی طیور ،پس از آزمایش
آگلوتیناسیون روی الم برای تعیین گروه سرمی ،کلیه  100جدایه
سالمونال در گروه  Cطبقهبندی شدند .سپس با استفاده از پرایمر

هادی غفاری و همکاران\ شناسایی سالمونالهای جدا شده از گاوداری شیری

شده است مشخص شد که این گاوداریها مدتی است که از پودر
گوشت طیور استفاده میکنند و به نظر میرسد برای تهیه پودر
 از درجه حرارت پایینتر از حد استاندارد در کارخانههای،گوشت
تولید کننده استفاده میگردد و همین دلیل موجب شده است که
این سالمونالها در پودر تهیه شده زنده بمانند و به گاوها منتقل
.شود

سپاسگزاری
نویسندگان برخودالزم میدانند تا مراتب قدردانی خود را از
 دکتر ایرج اشرافیتمای و سرکار خانم،زحمات دکتر علیرضا شقایق
.دکتر رامک یحیی رعیت به عمل آورند

تعارض منافع
.بین نویسندگان تعارض در منافع گزارش نشده است

PCR  مورد آزمایشC  جدایه سالمونالی گروه100 ،اختصاصی

413bp  جدایه باند اختصاصی79 قرار گرفتند که از مجموع آنها
 در این تحقیق پس.)23( را برای سالمونال اینفنتیس نشان دادند
 درصد) سالمونال9/77(  چهار نمونهfljB وhut از تکثیر ژنهای
 و همکاران نیز در سالGhodusi .)22( اینفنتیس شناخته شدند
 نمونه اخذ شده از ماکیان شمال ایران و پس46  با بررسی2014
 و با استفاده از پرایمرهایPCR از سروگروپینگ و انجام آزمون
 نمونه مربوط به سالمونال44  نشان دادند که،558f  و1275r
 جدایه سالمونال اینفنتیس4  در این مطالعه نیز.اینفنتیس میباشند
.)9( تشخیص داده شدند
 با بررسی اپیدمیولوژیکی که انجام:نتیجهگیری نهایی

گرفت برای مشخص نمودن علت اینکه چرا سروارهای سالمونال
انتریتیدیس و سالمونال اینفنتیس که در تحقیقات مختلف بیشتر
 ازگاوداریهای استان تهران و البرز جدا،از طیور جدا شده است
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Abstract
BACKGROUND: Salmonella are endemic on most large intensive dairy farms and salmonellosis is a common cause of

neonatal morbidity and mortality. Disease and mortality usually reflect a variety of management events and
environmental stressors that contribute to compromised host immunity and increased pathogen exposure.
OBJECTIVES: In this study, PCR method was used to identify Salmonella Enteritidis, Infantis, Dublin and serovars
isolated from diarrhea samples and aborted fetuses of Tehran and Alborz provinces dairy Farms. Further observation
showed that the isolation of S. Enteritidis and S. Infantis is closely related to the consumption of contaminated poultry
meat powder in diet of cows.
METHODS: Forty-one Salmonella were isolated from diarrhea and aborted fetus samples in Tehran and Alborz
provinces Farms and were confirmed by biochemical assays, then the isolates were identified by serological methods
by polyvalent and monovalent Salmonella antisera. DNA of samples was extracted by Boiling method and was tested
by PCR. Salmonella serovars were identified according to the presence of specific genes for Salmonella Enteritidis,
Infantis and Dublin.
RESULTS: All samples were tested by PCR were positive. 32 samples were identified as Salmonella Enteritidis
(78/04 %), 4 samples were identified as Salmonella Infantis (9/77 %) and 5 samples were identified as Salmonella
Dublin (12/19 %).
CONCLUSIONS: According to the results, it seems that PCR can be used as a alternative method to the expensive and
time consuming biochemical and serological methods for identifying Salmonella serovars. As Salmonella Enteritidis
was usually isolated from poultry, isolation from cows may be due to has been used chicken meat powder in diet of
the dairy farms.
Keywords: Salmonella, Calf, PCR, Serotyping, Meat powder
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Table 2. Target genomic regions and primer sequences of the multiplex PCR.
Table 3. Target genomic regions and primer sequences of the multiplex PCR.
Table 4. Target genomic regions and primer sequences of the multiplex PCR.
Figure 1. Electrophoresis gel documentation for S. Enteritidis.
Figure 2. Electrophoresis gel documentation for S. Infantis.
Figure 3. Electrophoresis gel documentation for S. Dublin.
Diagram 1. Measure of isolated serovar.
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