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چکیده
یرسینیا انتروکولیتیکا از مهمترین باکتریهای منتقل شونده از راه مواد غذایی است که باعث ایجاد بیماری یرسینیوزیس میشود .این مطالعه با
هدف بررسی آلودگی گوشت و احشاء خوراکی مرغ عرضه شده در شهرستتان اردبیتل بته یرستینیا انتروکولیتیکتا و تعیتین الگتوی مقاومتت
آنتیبیوتیکی جدایهها انجام شد .در این مطالعه توصیفی-مقطعی طی فصول بهار و تابستان سال  ،1295تعداد  233نمونه شتامل  263نمونته
گوشت مرغ و  08نمونه احشاء بهصورت تصادفی انتخاب و با روش استاندارد ملی ایران از نظر آلودگی به یرسینیا انتروکولیتیکا مورد بررسی
قرار گرفت .حساسیت آنتیبیوتیکی جدایهها به روش کربی-باوئر بررسیشد .یافتههای تحقیق نشتانگر آلتودگی  22/23درصتدی نمونتههای
گوشت مرغ و  29/5درصدی احشاء به یرسینیا انتروکولیتیکا بودند .در بررسی الگوی آنتیبیوگرام جدایهها بیشترین مقاومت به آمپیسیلین با
 03/93درصد مشاهده شد .سپس سفالوتین با  69/39درصد و سفالکسین با  63/3درصد مقاومت ،قرار داشتند .در مقابل مقاومت نستبت بته
کلرامفنیکل و سیپروفلوکساسین دیده نشد .با توجه به آلودگی باالی گوشت و احشاء خوراکی مرغ به یرسینیا انتروکولیتیکا و وجود سویههای
مقاومت به آنتیبیوتیک ،اعمال راهکارهای بهداشتتی جهتت کتاهش آلتودگی گوشتت مترغ بته یرستینیا انتروکولیتیکتا و استتفاده اصتولی از
آنتیبیوتیکها در صنعت پرورش طیور ،برای جلوگیری از گسترش سویههای مقاوم به آنتیبیوتیک و انتقال آنهتا بته زنجیتره غتذایی انستان
ضروری میباشد.
واژههایکلیدی :یرسینیا انتروکولیتیکا ،گوشت و احشاء خوراکی مرغ ،الگوی حساسیت آنتیبیوتیکی
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واکنشهای

مقدمه

ثانویه

مانند

گلومرولونفریت

یرسینیا انتروکولیتیکا از اعضاء خانواده انتروباکتریاسه

( )Glomerulonephritisو آرتریت نیز احتماالً بهدنبال

و یکی از مهمترین باکتریهای بیماریزای سرمادوست

آلودگی به این باکتری ایجاد میشوند ;Siriken, 2004

میباشد .این باکتری در دامنه حرارتی  2-35درجه

).)Wojciechowska, 2010

سلسیوس رشد میکند .یرسینیا اینتروکولیتیکا بر اساس

یرسینیا انتروکولیتیکا بهوستیله گوشتت حیوانتات آلتوده

آنتیژنهای سطحی دارای  6بیووار و بیش از 68

بهخصوص خوک ،گاو ،گوسفند ،بز و طیور و همچنتین

سروتیپ میباشد .بیوارهای  1B, 2, 3, 4, 5برای انسان

شیر و سبزیهای آلوده ،به انسان منتقل میشود .گوشت

بیماریزا و بیوار  1Aغیر بیماریزا هستند ( Logue et

مرغ غیربهداشتی یکتی از منتابع عمتده انتقتال عفونتت

 .)al., 1996; Fabrega et al., 2012مهمترین

یرسینیا انتروکولیتیکا به انسان میباشد .مطالعتات انجتام

سروتیپهای بیماریزای این باکتری برای انسان شامل

گرفته درباره میزان آلودگی به یرستینیا انتروکولیتیکتا در

 1B/O:8, 4/O:3, 2/O:9, 2/O:5, O:27و O:13

انواع گوشت نشان دهنده فراوانی باالی ایتن بتاکتری در

میباشند ( Bonardi et al. 2002; Wojciechowska

گوشت مرغ نسبت به گوشت قرمتز استت ( Arnold et

 .)2010; Hanifian and Khani, 2012این باکتری عامل

.)al., 2004

ایجاد یرسینیوز ( ،)Yersiniosisیکی از بیماریهای

داروهتتای تتراستتایکلین ،کلرامفنیکتتل ،جنتامایستتین و

مشترک بین انسان و دام است .مهمترین عالمت عفونت

کوتریماکسازول اولین داروهای توصیه شده برای درمان

ناشی از این باکتری عالیم گوارشی و اسهال بهخصوص

عفونتهای ناشتی از یرستینیا اینتروکولیتیکتا محستوب

در کودکان میباشد ( ;Atobla et al., 2012

میشوند .در سالهای اخیر سفالوسپورینهای نسل سوم

 .)Mielczarek and Bagłaj , 2004انتروکولیت

و فلوروکینولونها بهعنوان موثرترین داروهتا در درمتان

حاصل از این باکتری بهوسیله عالیمی مانند اسهال و

این نوع عفونتهتا مطترش شتدهاند .متأستفانه مقاومتت

درد شکم مشخص میشود .اسهال ناشی از این باکتری

آنتیبیوتیکی در یرسینیا انتروکولیتیکا نیتز اتاهر شتده و

در ماههای سرد سال در افراد مذکر و جوانان شایعتر

سطح آن روز به روز در حال افزایش استت ( Fabrega

بوده و بهعنوان سومین عامل گاستروانتریت در آلمان در

 .)and Vila, 2012پدیتدار شتدن ستویههای مقتاوم بته

سال  2882گزارش شده است .این باکتری قادر به ایجاد

آنتیبیوتیکها یکی از بتزر تترین تهدیتدهای ستالمت

لنفادنیت ) ،(Lymphadenitisسلولیت (،)Cellulitis

انسان محسوب میشود.

عفونت زخم ،فارنژیت ( ،)Pharyngitisسپتیسمی،

از آنجایی که تغذیه سالم از ارکان اصلی و بهداشت

اندوکاردیت ،پنومونی ،آبسه در کبد ،طحال ،کولون و

و سالمتی مردم محسوب میشود و تعیین میزان آلودگی

میباشد.

مرغ عرضه شده به یرسینیا انتروکولیتیکا میتواند

آپاندسیت ،سندرم ریترز ( )Reiter's syndromeنیز

مسئولین بهداشتی را در اعمال برنامههای پیشگیرانه و

به دنبال عفونت ناشی از این باکتری گزارش شده است.

کنترلی و در نهایت کاهش آلودگی مواد غذایی یاری

همچنین
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کند ،لذا این مطالعه با هدف تعیین فراوانی آلودگی

دستورالعمل سازمان استاندارد ایران و روش غنیستازی

یرسینیا انتروکولیتیکا در گوشت و احشاء خوراکی مرغ

در سرما ( )Cold Enrichmentبهمدت  13روز در PSB

عرضه شده در اردبیل و تعیین الگوی حساسیت

) (Peptone Sorbitol Bile brothمورد بررسی قرار داده

آنتیبیوتیکی جدایهها نسبت به آنتیبیوتیکهای رایج

شد .در این روش نمونهها در 3درجه سلسیوس قرارداده

مصرفی در منطقه انجام شد.

شدند و در روزهای  9 ،2و  13کشت انجام گردیتد .در
ادامه پس از تهیه سوسپانسیون اولیه و غنیسازی ،کشت

مواد و روشها

در محتتتیا هتتتای  CINآگتتتار Cefsulodin-Irgasan-

 -نمونه برداری

) )Novobiocin Agarو  SSDCآگتتتار(Salmonella-

این مطالعه توصیفی-مقطعی طی  6ماه نخستت ستال

Merck ( ،)Shigella Deoxycholate Calcium Agar

 1295با همکتاری اداره کتل دامپزشتکی استتان اردبیتل

 )Germanyانجام و کلنیهای کته در  CINآگتار مرکتز

انجام گرفت .جامعه تحت مطالعه خردهفروشیهای مرغ

قرمز تیره و حاشیه مات یا شتفاف داشتتند و هتمچنتین

دارای مجوز بهداشتی سطح شهرستان اردبیل بود ،که در

کلنیهای که در  SSDCخاکستری رنت

و ریتز بودنتد

زمان مطالعه  288باب مغتازه را شتامل متیشتد .حجتم

انتخاب و برای انجتام آزمونهتای تأییتدی در نوترینتت

نمونه با استفاده از فرمول کوکران محاستبه گردیتد ،کته

آگتتار کشتتت داده شتتدند ( ISIRI,4556/1998; ISO,

شامل  263نمونته گوشتت مترغ (در هتر فصتل بهتار و

 .)10273/2003روی کلنیهای انتخابی رن آمیزی گترم

تابستان  122نمونه) و  08نمونه احشاء خوراکی شتامل

انجام و کوکوباسیلهای گرم منفی انتخاب و آزمونهتای

جگتتر و ستتنگدان (در هتتر فصتتل  38نمونتته) بتتود.

اورهآز ،اکسیداز ،کاتاالز و کشتت در محتیا  TSIبترای

نمونهبرداری بهطور تصادفی و خوشتهای چندمرحلتهای

مشاهده تخمیر قندها و تولید  SH2انجام شد .نمونههای

از  3قسمت شرق ،غرب ،شمال و جنتوب شهرستتان و

اورهآز مثبتتت ،اکستتیداز منفتتی ،کاتتتاالز مثبتتت ،الکتتتوز

به تعداد مساوی انجام گردید .نمونتهبرداری تابستتان از

منفی SH2 ،منفی انتخاب و به مرحله بعدی کشتتهتای

همتتان محلهتتای نمونتتهگیری در بهتتار ،انجتتام گرفتتت.

تشخیصتتی بتترده شتتدند .آزمونهتتای تشخیصتتی شتتامل

نمونههای گوشتت مترغ از ران پرنتده انتختاب گردیتد.

استتتتفاده از ستتتیترات ،SIM ،لیتتتزین و اورنیتتتتین

تمامی نمونهها از مرغها و احشاء ختوراکی بستتهبنتدی

دکربواکسیالز و تخمیر قندهای رامنوز و ساکارز ،آزمون

اخذ شد.

 VP ،MR ،ONPGو استکولین انجتام شتد ( Ashrafi,

 -جداسازی و شناسایی

.)2009

نمونهها بهصورت استریل تهیته و پتس از انتقتال بته
اروف مخصوص نمونهبرداری در کنار یخ به آزمایشگاه
اداره کتتل دامپزشتتکی استتتان اردبیتتل منتقتتل و طبتتق

 -تعیین حساسیت آنتی بیوتیکی

پتتس از تأییتتد جداستتازی یرستتینیا انتروکولیتیکتتا
حساسیت آنتتیبیتوتیکی جدایتهها بتا استتفاده از روش
دیسک دیفیوژن (کربی-باوئر) در محتیا متولر هینتتون
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آگار و با استفاده از دیسکهای ستاخت شترکت پتادتن

معنتیدار نبتتود .از مجمتتوع  08نمونتته احشتتاء (جگتتر و

طب مورد بررستی قترار گرفتت .در ایتن مطالعته از 11

سنگدان) نیز  28نمونه ( )%29/5به یرسینیا انتروکولیتیکتا

دیسک شامل آمپیستیلین ( ،)10 µgآزیترومایستین ( 15

آلوده بودند .میزان آلودگی احشاء بترای فصتل بهتار 19

 ،)µgآموکسیسیلین ( ،)10/20 µgسیپروفلوکساسین ( 5

نمونه ( )%29/5و برای فصل تابستان  12نمونه ()%22/5

 ،)µgتتراستتتایکلین ( ،)30 µgسفالکستتتین (،)30 µg

بود ،که از این نظر تفاوت معنیداری مشتاهده نشتد .بتا

نالیدیکستتیک استتید ( ،)30 µgکلرامفنیکتتل (،)30 µg

توجه به نتایج بهدست آمده آلودگی در احشتاء بتهطتور

جنتامایسین ( ،)10 µgسفالوتین ( ،)30 µgمتیسیلین ( 5

معنیداری ( )P>8/85بیشتر از آلودگی گوشت مرغ بود.

 )µgاستفاده گردید .با توجه بته قطتر هالته عتدم رشتد

در بررسی نتایج به روش غنیسازی در سرما در روز 2

اطراف دیستکها و جتدول راهنمتای شترکت ستازنده

میزان آلودگی  18/22درصتد ،در روز  9میتزان آلتودگی

دیسک میزان حساسیت جدایهها به آنتتیبیوتیتک متورد

 12/25درصد و در روز  13میزان آلودگی  22/23درصد

نظر تخمین زده شتد ( ;Jorgensen and Ferraro 2009

برآورد شد  .آنالیز نتایج نشان داد که جداسازی یرستینیا

.)CSLI 2012

انتروکولیتیکتتا بتتا افتتزایش زمتتان غنتتیستتازی در ستترما

یافتههای حاصتل از تحقیتق پتس از جمتعآوری بتا

بهصورت معنیداری ( )P >8/85افزایش مییابد.

کمتتک نتترمافتتزار  SPSS 18و بتتا استتتفاده از آزمتتون

نتایج آنتیبیوگرام نشان داد که میزان مقاومت

مجذورکای ( )Chi- Squareو آزمون  Tدوگروه مستتقل

جدایهها نسبت به آنتیبیوتیکهای مصرفی بهترتیب به

( )Independent T- Testتجزیه و تحلیل گردید.

آمپیسیلین  03/93درصد ،سفالوتین  69/39درصد،
سفالکسین  63/3درصد ،آموکسیسیلین  55/92درصد،

یافتهها

نالیدیکسیکاسید  22/09درصد ،متیسیلین 15/25

از مجموع  263نمونه 59 ،مورد ( )%22/23آلتوده بته

درصد ،تتراسایکلین  11/06درصد ،آزیترومایسین

یرسینیا انتروکولیتیکا بودنتد ،کته آلتودگی در نمونتههای

 18/16درصد ،جنتامایسین  2/20درصد برآورد شد.

بهتتار  21نمونتته ( )%22/30و در تابستتتان  20نمونتته

مقاومتی نسبت به کلرامفنیکل و سیپروفلوکساسین

( )%21/21برآورد شد که ایتن اختتالف از نظتر آمتاری

مشاهده نشد (جدول .)1
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جدول ( - )1الگوی مقاومت آنتیبیوتیکی جدایههای یرسینیا انتروکولیتیکا
به آنتیبیوتیکهای مختلف
آنتیبیوتیک

مقاوم

مشکوک

حساس

آمپیسیلین

)%03/93( 58

9

8

آزیترومایسین

)% 18/16( 6

20

15

سیپروفلوکساسین

)%8( 8

8

59

تتراسایکلین

)%11/06( 9

8

52

آموکسیسیلین

)% 55/92( 22

21

5

سفالکسین

)%63/3( 20

21

8

نالیدیکسیک اسید

)%22/09( 28

8

29

کلرامفنیکل

)%8( 8

5

53

جنتامایسین

)%2/20( 2

2

53

سفالوتین

)%69/36( 31

10

8

متیسیلین

)%15/25( 9

15

25

بحث و نتیجهگیری

 10/22درصد ( ،)Momtaz et al., 2013در شتمیران در

در این پژوهش از مجموع  263نمونه گوشتت مترغ

انواع گوشت 16 ،درصد ( )Ashrafi 2009بترآورد شتد.

متتورد بررستتی  59نمونتته (  22/23درصتتد از نمونتتهها)

در بررسیای در تهتران 15/0 ،درصتد گوشتت قرمتز و

آلوده به یرستینیا انتروکولیتیکتا بودنتد .در مطالعتهای در

گوشت مرغ به جنس یرسینیا آلوده بودند که  08درصتد

شتتهرکرد میتتزان آلتتودگی گوشتتت متترغ بتته یرستتینیا

از این مقدار آلتودگی مربتو بته یرستینیا انتروکولیتیکتا

انتروکولیتیکتتا  21/66درصتتد گتتزارش شتتده استتتت

تشتخیص داده شتد ( .)Sharifiyazdi et al., 2011در

( .)Saberianpour et al., 2012در آلمان میزان آلتودگی

بلژیک میزان آلودگی گوشتت چترد کترده بته یرستینیا

در گوشتتتهتتای چتترد کتترده  26درصتتد بتترآورد شتتد

اینتروکولیتیکتتا  3/9درصتتد گتتزارش گردیتتد ( Van

( .)Arnold et al., 2004در آمریکا میزان آلودگیگوشت

 )Damme et al., 2003که این مقادیر ذکر شده از میزان

مرغ به یرسینیا انتروکولیتیکا  26/9درصد گتزارش شتده

آلودگی مشاهده شده در مطالعه حاضر ،کمتر میباشند.

است ( )Cox et al.,1990کته بتا نتتایج تحقیتق حاضتر
همخوانی دارد.

در مطالعهای میزان آلودگی به یرستینیا انتروکولیتیکتا
در گوشتهای قرمز و مرغ عرضه شتده در قصتابیها و

در تبریز میتزان آلتودگی گوشتت قرمتز بته یرستینیا

متترغ فروشتتیها در حتتدود  33/3درصتتد بتترآورد شتتد

انتروکولیتیکا  12/2درصد و میزان آلودگی گوشت مترغ

( .)Soltan Dalal et al., 2004در شهرکرد میزان آلودگی

 15/0درصتد گتزارش شتده استت ( Mahdavi et al.,

به یرسینیا انتروکولیتیکتا در گوشتت طیتور  23درصتد،

 .)2012این آلودگی در غترب ایتران و در گوشتت مترغ

گوشتتت گوستتفند  3درصتتد و گوشتتت گتتاو  3درصتتد
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گتتزارش شتتده استتت ( .)Shakerian et al., 2011در

در مطالعه حاضر نمونهها از منتاطق مختلتف اردبیتل

مکزیکوسیتی  39درصد گوشت خوک و مرغ به یرسینیا

جمعآوری شد ،با این حال تفاوت معنیداری در میتزان

انتروکولیتیکاآلتوده بودنتد ( .)Ramirez et al., 2000در

آلودگی در مناطق مختلف شهر مشاهده نگردید .این امر

ایتالیا میزان آلودگی گوشت خوک  15/2درصد و میتزان

احتماالً بهدلیل یکستان بتودن محلهتای تهیته و کشتتار

آلودگی گوشت مرغ  22/5درصد برآورد شد ( Bonardi

گوشت یا یکسان بودن سطح بهداشت منطقه باشد.

 .)et al., 2010درسائوپائولوی برزیل آلودگی بته جتنس

مقایسه مدت زمان غنیسازی در سرما بهمتدت 9 ،2

یرستینیا در گوشتت و محصتوالت گوشتتی 38درصتد

و  13روز در محیا کشت غنی کننده  PSBدر دمتای 3

گزارش گردید که عمدتاً مربو به یرسینیا انتروکولیتیکتا

درجه سلسیوس نشاندهنده این موضتوع استت کته بتا

بودند .فراوانی سایر گونههای یرسینیا در رتبههای بعدی

افزایش مدت زمان سرماگذاری تعداد نمونههای حتاوی

قرار داشتتند ( .)Tassinari et al., 1994مقایسته نتتایج

یرسینیا انتروکولیتیکا بیشتتر شتدند و بتین متدت زمتان

مطالعه حاضر در خصوص آلودگی گوشت مرغ (22/23

سرماگذاری و موارد مثبت یرسینیا انتروکولیتیکتا تفتاوت

درصتتد) عرضتته شتتده در اردبیتتل بتته بتتاکتری یرستتینیا

معنیداری وجود داشت ( .)P> 8/85سرمادوست بتودن

انتروکولیتیکا بتا مطالعتات ذکتر شتده در ایتران و ستایر

باکتری و رشد در دمای یخچال اهمیت ایتن بتاکتری را

مناطق جهان نشاندهنده اختالف در میتزان آلتودگی بته

دو چندان میکند و نشانگر اهمیت کاربرد روش صحیح

یرستتینیا انتروکولیتیکتتا در مطالعتتات مختلتتف میباشتتد.

برای جستجوی باکتری میباشد.

بهطور کلی تفاوت بین میتزان آلتودگی در متواد غتذایی

در مطالعتتتهای در تهتتتران جدایتتتههای یرستتتینیا

متنوع و در مناطق مختلف ایران و دنیا بهعوامل متعتددی

انتروکولیتیکا بیشترین مقاومت را نسبت به ستفالوتین و

از جمله روشهای جداستازی بتاکتری از متواد غتذایی

آمپیسیلین نشان دادنتد (.)Sharifi Yazdi et al., 2011

بتتهخصتتوص در مرحلتته غنتتیستتازی بتتاکتری ،تعتتداد

در هند یرسینیا انتروکولیتیکاهای جتدا شتده از گوشتت

نمونههای مورد آزمایش ،فلور میکروبی همتراه در متواد

خوک به آمپیسیلین ،تتراسایکلین و نالیدیکستیک استید

غذایی ،فصل بررسی ،وضعیت بهداشتتی منطقته متورد

مقاوم و بته کلرامفنیکتل و جنتامایستین حستاس بودنتد

بررسی ،شرایا بهداشتتی کشتتارگاه و خترده فروشتیها

( .)Anju et al., 2014در مطالعته دیگتری جدایتههتای

بستگی دارد ( .)Shakerian et al., 2011از مجمتوع 08

یرستتتینیا انتروکولیتیکتتتا بتتته آمپیستتتیلین ،ستتتفالوتین،

نمونه احشاء مورد مطالعه  28نمونه ( 29/5درصد) آلوده

اریترومایسین ،استرپتومایسین مقاوم گزارش شده استت

به یرسینیا انتروکولیتیکا بتود .نتتایج فتوق پتس از آنتالیز

( .)Terentjeva et al., 2010نتتایج مطالعته مشتابهی در

آماری نشاندهنده اختالف معنیدار ( )P >8/85در میزان

سوئیس نشان داد که یرسینیا انتروکولیتیکاهای جدا شتده

آلودگی احشاء خوراکی نستبت بته گوشتت مترغ متی

بیشتتترین مقاومتتت را بتته آمپیستتیلین ،ستتفالوتین و

باشد .این موضتوع احتمتاالً بتهعلت نزدیکتی و تمتاس

آموکسیستتتتتتیلین/کالولونیک استتتتتتید داشتتتتتتتند

احشاء با محتویات روده در حین فرآوری ،باشد.

( .(Baumgartner et al., 2006نتایج ذکر شتده در ایتن
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مطالعات مشتابه مطالعته حاضتر متیباشتند .در مطالعته

الشهها و جلوگیری از تماس الشهها بتا متدفوع حیتوان

دیگتتری در لبنتتان میتتزان مقاومتتت جدایتتههای یرستتینیا

جهتتت کتتاهش آلتتودگی ضتتروری میباشتتد .مشتتاهده

انتروکولیتیکتتتا بتتته سیپروفلوکساستتتین  32/9درصتتتد،

مقاومت نسبت بته آنتتیبیوتیکهتای متورد بررستی در

نالیدیکستتیک استتید  21/2درصتتد ،جنتامایستتین 60/9

باکتریهای جدا شده ،لزوم انجام آنتیبیوگرام و انتختاب

درصد و کلرامفنیکل  62/5درصد گزارش شتد ( (Saleh

داروی صحیح در درمان طیور و رعایتت دوره ممانعتت

 .et al., 2012کته ایتن نتتایج بتا نتتایج مطالعته حاضتر

از مصتترف گوشتتت و احشتتاء طیتتور تحتتت درمتتان را

همخوانی ندارد.

یادآوری میکند.

تفاوت الگتوی مقاومتت یرستینیاهای جتدا شتده در
مطالعات مختلف نسبت بته آنتتیبیوتیتکهتای مصترفی

سپاسگزاری

میتواند ناشی از استفاده غیرانتخابی آنتیبیوتیک مصرفی

از کلیه پرستنل اداره کتل دامپزشتکی استتان اردبیتل

در آن مناطق باشد .هتمچنتین در منتاطقی کته مصترف

بهخصوص جناب آقای دکتر صتالحی متدیرکل محتترم

آنتیبیوتیکها در طیور بهصورت بیرویه میباشتد ،ایتن

دامپزشکی استان که در کلیه مراحل این طرش ما را یاری

مقاومت بیشتر خواهد بود .عدم رعایت دوره ممانعت از

و مساعدت کردند ،نهایت تشکر و قدردانی را دارد.

مصتترف محصتتوالت و حیوانتتات تحتتت درمتتان بتتا
آنتیبیوتیکها ،خطر احتمال انتقال مقاومت آنتیبیوتیکی
به جوامع انسانی را باعث میشود.
با توجه به آلودگی باالی مشاهده شده در این مطالعه
به یرسینیا انتروکولیتیکا و اهمیت آن در بیماریزایتی در

تعارض منافع
نویسندگان هیچگونه تعتار

منتافعی جهتت اعتالم

ندارند.

انستتان ،اعمتتال راهکارهتتای بهداشتتتی نظیتتر شستشتتوی
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Abstract
Yersinia enterocolitica is one of the most important food-borne bacteria and it can cause yersiniosis. This
study was conducted to investigate the occurrence of Y. enterocolitica in poultry meat and offal marketed
in Ardabil, as well as to assess the antibiotic resistance pattern of the isolates. In this descriptive crosssectional study, a total of 344 samples including 264 poultry meat and 80 offal samples were randomly
obtained during the spring and summer of 2016. The samples were investigated for the presence of Y.
enterocolitica using Iranian National Standard. Moreover, antibiotic susceptibility was examined by
Kerby-Bauer method. Based on results, 22.34% of the poultry meat samples and 37.5% of the offals were
contaminated with Y. enterocolitica. Antibiogram results revealed that 84.74% of the isolates were
resistant to Ampicillin; in the cases of Cephalothin and Cephalexin, it was estimated at 69.49% and
64.4% of the isolates, respectively. However, resistance was observed for Chloramphenicol and
Syprufluxasine. Regarding the high occurrence Y. enterocolitica in chicken meat and offal and the
presence of antibiotic-resistant strains of this bacterium, the implementation of hygienic measures to
reduce the occurrence of Y. enterocolitica in chicken meat and the prudent use of antibiotics in the
poultry industry to prevent the spread of strains resistant to antibiotics and transferring them to the
human food chain is essential.
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