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 األطروحة أو الرسالة عنوان

 االنماط المصلٌة والمقاومة المكروبٌة المتعلقة بالبالزمٌدات لعزالت السالمونٌال المعزولة من الحلٌب ومصادر اخرة 

االطروحة او الرسالة ملخص  

 الخالصة

  50,  الحالبٌن اٌادي من عٌنة 28,  الثدي حلمات من مسحه عٌنة 50,  الحٌوانً عٌنة براز 50, مباشر الغٌر الحلٌب من عٌنة 50,  المباشر الحلٌب من عٌنة 50(  عٌنة 278 جمع تم

 السالمونٌال انها ٌحتمل لما التقلٌدٌة الزرعٌة االوساط على الكلٌة العزل معدالت بان الدراسة بٌنت 2058 الثانً كانون من 5 لغاٌة 2055 اٌلول 20 بٌن للفترة البصرة محافظة .فً  )  براز عٌنة
 8.5 النسبة كانت ) % . PCR, serotyping, API 20E ( خصوصٌة و حساسٌة االكثر الطرق التشخٌصٌة باستخدام أما%.  7.5 النسبة كانت التقلٌدٌة الباٌوكٌمائٌة لالختبارات طبقا%.  7.7 كانت

 : كاالتً و حدوثها نسب فً مختلفة مصلٌة للسالمونٌال انماط ثمانٌة ثمثل عزلة عشر سبعة وجود عزلة لعشرٌن المصلً التنمٌط نتائج أطهرت
Salmonella Typhimurium(29.5%) . Salmonella Munchen (23.5%),Salmonella Kentucky (17.6%). 

 : كاالتً االنماط بقٌة كانت
Salmonella Enteritidis (5.8%) , Salmonella Livingstones (5.8%), Salmonella Braenderup (5.8%). , Salmonella Ohi (5.8%) Salmonella Hato (5.8%) 

  57 ان النتائج اظهرت.  السالمونٌال بجنس الخاص و)  نتروجٌنٌة قاعدة 16s RNA 005 الجٌن عن للتحري الخصوصٌة و الحساسٌة عالً التأكدي (PCR) البلمرة سلسلة تفاعل باستخدام

 . الحالبٌن واٌادي البراز عٌنات الحٌوانٌة الفضالت عٌنات تلٌها المباشر غٌر و الحلٌب المباشر عٌنات فً شوهدت العزل من نسبة أعلى وأن.سالمونٌال عزالت تمثل كانت عزلة 20 اصل) من عزلة
 85 بنسبة متشابهة تشخٌصٌة نسب الطرق هذة %. اعطت . ) PCR, serotyping, API 20E ( للسالمونٌال تشخٌصٌة اختبارات ثالث نتائج تقٌٌم تم

 المقاومة من النوع بهذا عالقة ذات)  عزلة 57(  الكلٌة العزالت مجموع من)  05.5( % من السالمونٌال عزالت سبع أن جد حٌث الحٌوٌة للمضادات المقاومة فً البالزمٌدات دور دراسة تمت
 ,سٌفترٌاكسون,  ازثروماٌسٌن, ستربتوماٌسٌن, اٌموكسوسلٌن,  امبسٌلٌن تضمنت الحٌوٌة والتً المضادات من لعدد المقاومة على لقدرتها العزالت من سبع فقدان التجربة خالل من شوهد حٌث

  البالزمٌدات على المحمولة الحٌوٌة للمضادات المقاومة عن الجٌنات المسوؤلة عن للتحري المتبلمرة الجزٌئة تجربة أجراء و للبالزمٌدات النووي الحمض أستخالص تم  .الكلورامفٌنٌكول

  بٌنما% , 08.5 وبنسبة bla CTMX-1 للجٌن موجبة نتائج اظهرت عزالت تسع% .77 بنسبة sul1 الجٌن على تحتوي السالمونٌال عزالت  ثمانٌة أن النتائج اظهرت

 اعاله الدراسة قٌد العزالت فqnr ( (A ,B ,Sً كلورفٌنكول للمضاد المقاومة عن المسؤول للجٌن تحدٌد ٌتم ولم% 77.7 وبنسبة blaCMY2 للجٌن موجبة نتائج عزلة عشر احدى اظهرت
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Tital of Thesis 

Serotypes and Plasmid Mediated Antimicrobial Resistant of Salmonella Isolated From Milk and other Sources. 

 

Abstract of Thesis 

A total of 287 samples were collected between 20 September 2015 to 5 January 2016 (50 direct milk samples, 50 indirect milk samples, 50  feces samples, 50 teat swabs, 

28  hand milkers swabs and 50 stool samples ) in Basrah governorate . 

     The results of this study showed that the overall identification rate of Salmonella spp. isolates according to conventional biochemical tests was 27/278 (9.7%),while 

according to each of API 20 E system, serological methods and molecular methods were 17/278 (6.1%). 

      Serological method revealed that there were 17 serotypes as: Salmonella Typhimurium 5 (29.5%). Salmonella Munchen 4 (23.5%). Salmonella Kentucky 3 (17.6 %). 

,while other isolates like Salmonella Enteritidis, Salmonella Livingstones, Salmonella Braenderup, Salmonella Ohio and  Salmonella Hato were 1 (5.8%) for each. 

      Seventeen isolates of Salmonella spp. which were identified by API 20 E system and serological method were subjected to DNA extraction and PCR assay for 

detection of 16s rRNA(550bp).Positive results were seen in 17(100 %) of isolates subjected to PCR assay.The highest rate of Salmonella spp isolates were in milk samples 

(direct and indrect),hand swabs and stool samples. While lower rate of Salmonella spp isolates found in teat swabs samples. 

    The evaluation  results of three identification methods Salmonella spp. isolates revealed similarity of results between API 20 E test , PCR assay and serotyping (85.2%) 

for each.  

    The results of 17 isolates of Salmonella spp. were tested for their antimicrobial susceptibility against 12 antimicrobials agents  showed that  the highest resistance of 

Salmonella spp. isolates were against chloramphenicol, vancomycin, lincomycin and rifampin (100%). Whereas the lowest resistance was against ciprofloxacin (0.0%). 

Statistical analysis showed that there were high significant differences (P<0.01) between antimicrobial agents.   

    Plasmid curing (by temperature) method showed that seven (41.1%) of total Salmonella isolates were losing their ability to resist ampicillin, amoxicillin, azithromycin, 

streptomycin, ceftriaxone and chloramphenicol. 

    Plasmid analysis by molecular detection shown that eight isolates (47%) were positive for sul1. Nine isolates (52.9%) were positive for blaCTMX-1, 

eleven isolates (64.7 %) showed positive for blaCMY2 ,while none of the quinolone gene qnr (A, B and S) was detected in these isolates .    

 



  


