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چكيده
کمپیلوباکرت بهویژه گونه كمپيلوباكرت ژژونی شایعترین علت گاسرتوانرتیت در انسان است .گونههای کمپیلوباکرت غالباً بهمیزان زیادی در
مجرای رودهای طیور کلونیزه میشوند .آلودگی با كمپيلوباكرت ژژونی معمو ًال بهوسیله خوردن مرغ نیمپز ایجاد میشود .هدف از این
مطالعه بررسی فراوانی کمپیلوباکرت در الشههای مرغ عرضهشده در فروشگاههای سطح شهرستان کرمانشاه با استفاده از تکنیک  PCRبود.
در مجموع  100منونه از انتهای کلون مرغ از مغازههای عرضهکننده مرغ زنده تهیه شد .پس از آمادهسازی منونهها ،با استفاده از روش فنل-
کلروفرم استخراج  DNAاز منونهها صورت گرفت .واکنش  PCRبا استفاده از سه جفت آغازگر اختصاصی  Cadf، flaAو  hipOصورت
گرفت و منونههای مثبت مشخص شدند .از بین  100منونه مورد بررسی فراوانی ژنهای  Cadf، flaAو  hipOبه ترتیب  31 ،30و  20درصد
بدست آمد .یعنی  31منونه از  100منونه مورد بررسی به گونههای کمپیلوباکرت آلوده بودند ( 31درصد) که  20تای آنها كمپيلوباكرت ژژونی
( 20درصد) بودند و  10منونه دیگر ،گونههای کمپیلوباکرت بجز كمپيلوباكرت ژژونی ( 10درصد) بودند 69 .منونه هم از نظر حضور کمپیلوباکرت
منفی ( 69درصد) بودند .در یک منونه هم که فقط ژن  flaAتکثیر شد ،بهنظر میرسد که ژن  Cadfاز دست رفته است .بررسی مطالعات
نشان داد که میزان آلودگی به گونههای کمپیلوباکرت و نیز میزان شیوع آلودگی به گونه كمپيلوباكرت ژژونی در مناطق مختلف ایران و جهان
متفاوت است .دلیل این امر توسط محققین مختلف به محل منونهگیری از الشه ،تکنیکهای مختلف تشخیصی ،فصول منونهگريی و غیره
نسبت داده شده است .با توجه به نتایج حاصل ،اهمیت گوشت طیور بهعنوان منبع بالقوه عفونت کمپیلوباکرت مشخص شد.
کلامت کلیدی :کمپیلوباکرت ژژونی ،الشه مرغ ،کرمانشاهPCR ،
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Campylobacter (C.) jejuni is the most common cause of gastroenteritis in humans. Campylobacter spp. often colonize
in a large amount in poultry guts. C. jejuni infection is usually caused by eating undercooked chicken. The aim of
this study was to evaluate the frequency of Campylobacter in chicken carcasses presented in Kermanshah city stores
using the PCR technique. A total of 100 samples from the end of the chicken clone were prepared from live poultry
markets. After preparation of the samples, DNAs were extracted by phenol-chloroform method and optical density of
the nucleic acid was measured by spectrophotometer. PCR reactions were performed and positive samples were identified. Among 100 samples, frequency of Cadf, flaA and hipO was 30%, 31% and 20%, respectively. It means that 31
out of 100 samples were contaminated with Campylobacter species, 20 of which were C. jejuni (64.5%) and 10 were
Campylobacter species other than C. jejuni (35.5%). Sixty nine samples were campylobacter negative, (69%). In one
sample that only flaA was amplified, it seems that Cadf gene has been missed. Studies showed that the prevalence of
Campylobacter species and Campylobacter jejuni infection is variable in different parts of Iran and the world. The
reason has been attributed by different researchers to sampling sites of carcasses, different diagnostic techniques, sampling season and etc. According to the results, the importance of poultry meat was determined as a potential source of
Campylobacter infection.
Key words: Campylobacter jejuni, Chicken carcasses, Kermanshah, PCR.

.)12  و11 ،5( موارد بيماریهای انساني جدا شدهاند
كمپيلوباكتر ژژونی يكی از عوامل بيماریزای مهم انسان است كه
 پرندگان، مخزن بزرگ اين ارگانيسم.در ایجاد اسهال خوني نقش دارد
، اين باكتری از راههای متفاوتي شامل راه مدفوعی– دهانی.هستند
 خوردن گوشت پرندگانی كه، خوردن شير غيرپاستوريزه،تماس جنسي
 نوشيدن آب آلوده غيربهداشتی و تماس با،بهخوبي پخته نشده باشد
 كمپيلوباكتریوزيس.)4( حيوانات خانگي و سگهای اهلي منتقل میشود
يك بيماری مشترك بين انسان و دام و از جمله مهمترين عوامل
وقوع گاستروآنتريت در كشورهای پيشرفته و بهعنوان دومين عامل
گاستروانتريت پس از سالمونال در كشورهای درحال توسعه خصوصاً در
.)8( بين كودكان و افراد مسن گزارش شده است
کمپیلوباکتر دارای فاکتورهای حدّت و بقای زیادی است که مهمترین
 ساختارهای، تولید توکسین، تهاجم، چسبندگی،آنها شامل حرکت
 مقاومت چندگانه دارویی و مقاومت، سیستم مصرف آهن،کربوهیدراتی
 این باکتری دارای یک یا دو تاژک قطبی است که سبب.به صفرا میباشد
 از. این تاژکها عامل حدّت باکتری هستند.حرکت باکتری میشوند
 اشارهFlaB  وFlaA عوامل حدّت مرتبط با تح ّرک باکتری میتوان به

مقدمه

در هر سال در حدود دو ميليون موارد منتهي به مرگ به علت ابتالء
 شيگال و كمپيلوباكتر سه عامل، سالمونال.)22( به اسهال اتفاق میافتد
شايع عفونتهای اسهالی باكتریایی در كودكان سراسر جهان هستند
 گوشت مرغ از پرمصرفترين منابع پروتئينی حيواني در بسياري.)6(
، عالوه بر ارزش پروتئينی.از كشورهای جهان از جمله ايران ميباشد
 ويتامينها و مواد معدني،گوشت مرغ از نظر اسيدهای چرب ضروری
 سنگدان، قلب، فرآوردههای جانبی طيور از جمله كبد.نيز غني است
،نيز بهطور وسيعي در بين اقشار مختلف جامعه به علت قيمت پايين
،2( ارزش غذايی باال و طعم متفاوت و مطلوب طرفداران زيادي دارد
 از طرف دیگر گوشت و فرآوردههای جانبی طيور از مهمترين منابع.)24
 ليستريا و اشرشيا، كمپيلوباكتر،ميكروارگانيسمهای غذایی مانند سالمونال
كلی انتروپاتوژن محسوب میشود و گزارشات فراواني از شيوع آنتريت
ناشي از كمپيلوباكتر به دنبال مصرف گوشت و فرآوردههای طيور در
، در بين گونههای كمپيلوباكتر.)13 ،9( سراسر جهان گزارش شده است
كمپيلوباكتر ژژونی و كمپيلوباكتر كلی مهمترين گونههای بيماریزا برای
انسان معرفي شدهاند كه با فراواني بسيار باال نسبت به ساير گونهها از
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کرد که پروتئینهای فالژلین اصلی باکتری هستند که به ترتیب توسط
ژنهای  flaAو ُ flaBکد میشوند .همچنین ( CadFپروتئین پردۀ بیرونی)
و ( CapAپروتئین چسبندگی  Aکمپیلوباکتر) از عوامل حدّت مرتبط با
چسبندگی هستند که توسط ژنهای  Cadfو  capAکد میشوند ( .)7ژن
 ،hipOژن  -Nبنزویل گالیسین آمیدو هیدروالز (ژن هیپوریکاز) است که
باعث هیدرولیز هیپورات میشود .این ژن مختص كمپيلوباكتر ژژونی
است و در دیگر گونههای کمپیلوباکتر تشخیص داده نشده است (.)25 ،5
یکی از بهترین روشها برای تشخیص کمپیلوباکتر PCR ،است.
تعدادی از روشهای  PCRمتداول برای شناسایی و بررسی گونههای
کمپیلوباکتر برای طیفی از انواع نمونهها از جمله مدفوع ،محصوالت
غذایی ،آب و کشتها با استفاده از انواع هدفهای ژنی مانندhipO،
 23SrRNA،ceuE glyAو  mapAتوصیف شده است (.)7
به طور ک ّلی ساختار و تراکم فرآوردههای دامی ،غذایی و شرایط
پرورش طیور بین کشورها و مناطق مختلف ،متفاوت است که به نوبۀ
خود بر شیوع و پراکندگی زمانی کلونیزه شدن كمپيلوباكتر ژژونی در
طیور و عفونت در انسانها مؤثر است (.)10
مواد و روشها
در بازه زمانی فروردین تا خرداد  ،1395تعداد  100نمونه از انتهای
روده مرغ از مغازههای فروش مرغ زنده در سطح شهرستان کرمانشاه
جمعآوری شد .به این صورت که از چهار محله از هرکدام از پنج جهت
جغرافیایی شهر (شمال ،جنوب ،شرق ،غرب و مرکز) و در هر محله نیز
از دو فروشگاه ،در یک نوبت نمونهبرداری شد .نمونه به صورت مجزا
در نایلون های پالستیکی قرار داده و شمارهگذاری شد و بالفاصله جهت
استخراج به آزمایشگاه منتقل شد .یک سانتیمتر از انتهای روده (محل
اتصال به کلوآک) هر نمونه با قیچی بریده و به درون لوله شیشهای حاوی
دو میلیلیتر سرم فیزیولوژی استریل منتقل و شمارهگذاری شد ،و سپس

به مدت دو دقیقه ورتکس شدند .پس از آن ،نمونه به وسیله پنس استریل
از لوله شیشهای خارج و مایع باقیمانده بهمنظور سانتریفیوژ با استفاده
از کاغذ صافی به داخل میکروتیوب استریل ریخته شد و شمارهگذاری
صورت گرفت .میکروتیوبها به مدت پنج دقیقه با  6000دور در دقیقه
سانتریفوژ شدند .پس از اتمام سانتریفوژ قسمت رویی دور ریخته شد و
 500میکرولیتر شامل پلت کف میکروتیوب باقی ماند .سپس با استفاده از
روش راسل و سامبروک ( )27استخراج  DNAصورت گرفت .در این روش
ابتدا  10میکرولیتر  10 SDSدرصد به همراه پنج میکرولیتر پروتئیناز
 Kبه  500میکرولیتر از نمونه اضافه و کام ًال با شیکر مخلوط شد و به
مدّت  10دقیقه در دمای  65درجه سانتیگراد انکوبه شد .پس از آن هم
حجم نمونه مخلوط فنل -کلروفرم -ایزوآمیل به آن اضافه شد و کام ًال
ورتکس شد .سپس پنج دقیقه در محیط آزمایشگاه به آن زمان داده شد
و پس از آن به مدّت دو دقیقه در 10هزار دور در دقیقه سانتریفیوژ شد.
سپس از فاز رویی ،با سمپلر برداشته و در میکروتیوب دیگر قرار داده
شد .در مرحله بعد ،هم حجم ماده برداشته شده ،ایزوپروپیل سرد به آن
اضافه شد و به آرامی تکان داده شد و به مدّت  20دقیقه در فریزر -20
درجه سانتیگراد نگهداری شد .پس از خارج کردن از فریزر ،دو دقیقه
در 10هزار دور در دقیقه سانتریفیوژ شد و فاز رویی دور ریخته شد.
به رسوب 300 ،میکرولیتر اتانول  70درصد اضافه شد و به آرامی تکان
داده شد .مجدداً دو دقیقه در 10هزار دور در دقیقه سانتریفیوژ انجام و
پس از آن مایع رویی دور ریخته شد و زمان داده شد تا الکل کام ًال تبخیر
و خشک شود .سپس  100میکرولیتر آب ّ
مقطر دیونیزه به میکروتیوب
اضافه شد .در نهایت ،نمونههای استخراج شده یک شب در یخچال در
دمای چهار درجه سانتیگراد گذاشته شدند و پس از آن تا زمان انجام
آزمایش  PCRدر فریزر  - 20درجه سانتیگراد نگه داشته شد ( .)27جهت
انجام  PCRاز سه جفت آغازگر اختصاصی استفاده شد که توالی آنها در
جدول  1نشان داده شده است.

جدول  -1توالیهای مورد استفاده در این مطالعه ()10
اندازه محصول ()bp
735

400

1743

ژن

توالی ()5-3
F: GAAGAGGTTTGGGTGGTG

hipO

R: AGCTAGCTTCGCATAATAACTTG

F: TTGAAGGTAATTTAGATATG

Cadf

R: CTAATACCTAAAGTTGAAAC

F: TTTCGTATTAACACAAATGGTGC

flaA

R: CTGTAGTAATCTTAAAACATTTTG
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واکنش زنجيرهای پليمراز با استفاده ازدستگاه ترمال سايکلر
( )Bio Rad, USAدر حجم  25میکرولیتر انجام شد که اجزاء واکنش بهينه
سازی شده هر واکنش شامل آب دوبار تقطير ( 12/6میکرولیتر) ،بافر
 )10X ( PCRبه میزان دو ميکروليتر ،کلريد منيزيم ( 50میلیموالر)
به مقدار  1/5ميکروليتر ،مخلوط نوکلئوتيدي به مقدار  0/4میکرولیتر
(10میلیموالر) 1/2 ،میکرولیتر از هر کدام از آغازگرها ،آنزیم  Taqپليمراز
(پنج واحد در میکرولیتر) به میزان  0/3میکرولیتر DNA ،الگو به میزان دو
میکرولیتر ( 10نانوگرم در میکرولیتر) بودند .اجرای برنامه دمایی واکنش
 PCRدر دستگاه ترمال سایکلر انجام گرفت .سپس محصوالت در ژل آگارز
دو درصد الکتروفورز شده و در نهایت از دستگاه ژل داک ((Gel Doc
( )Quantum, France ST4جهت نمايان شدن باندها استفاده شد .از مارکر
 50 DNAجفت باز ( )CinnaGen, Iranبرای تعیین اندازه محصوالت
 PCRاستفاده شد.
نتایج
نتایج بدست آمده از آزمایش  PCRژن های مورد بررسی ،نشان
داد که ژن  flaAبیشترین فراوانی و ژن  hipOکمترین فراوانی را در
بین ژنهای مورد بررسی دارد .از بین  100نمونه مورد بررسی ،فراوانی
ژنهای  Cadf،hipOو  flaAبه ترتیب به صورت  20 ،30و  31درصد
بدست آمد (شکل .)1
نتایج نشان داد از صد نمونه مورد بررسی  30نمونه واجد ژن Cadf
بود .این امر نشان میدهد که  30نمونه از  100نمونه مورد بررسی به
گونههای کمپیلوباکتر آلوده بودند (شکل .)2
نتایج نشان داد از صد نمونه مورد بررسی 20 ،نمونه واجد ژن
 hipOبود .حضور این ژن که اختصاصی گونه كمپيلوباكتر ژژونی است،
نشاندهنده كمپيلوباكتر ژژونی بودن نمونه حاوی خود است (شکل .)3

شکل  -2باندهای به دست آمده در الکرتوفورز محصوالت  PCRمنونههای طیور با استفاده از ژن
 :-C ،Cadfکنرتل منفی :C+ ،کنرتل مثبت (كمپيلوباكرت ژژونی  :L ،)6533 .No ATCCمارکر ،bp50
چاهکهای  9،5 ،4 ،1و  :11منونههای مثبت.

نتایج نشان داد از صد نمونه مورد بررسی 31 ،نمونه دارای ژن
 flaAبود .حضور این ژن که تاژک را کد میکند ،نمایانگر حدت در
کمپیلوباکترهای حاوی خود میباشد (شکل .)4
به طور کلی ،نتایج حاصله نشان داد که از  100نمونه مورد بررسی
به روش  ،PCRبر اساس توالی ژن  Cadfکه اختصاصی جنس کمپیلوباکتر
است ،حداقل  30نمونه از نظر حضور کمپیلوباکتر مثبت بودند .از طرف
دیگر عالوه بر این  30نمونه ،یک نمونه دیگر (یعنی در مجموع 31
نمونه) از نظر حضور ژن  flaAمثبت بودند که نشاندهنده حاد بودن
گونههای تشخیص داده شده است .در اینجا به نظر میرسد که در یک
نمونه که از نظر ژن  Cadfمنفی و از نظر ژن  flaAمثبت است و ژن Cadf

شکل  -1فراوانی ژنهای  Cadf،hipOو  flaAدر  13منونه مثبت از نظر آلودگی با کمپیلوباکرت
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شکل  -3باندهای به دست آمده در الکرتوفورز محصوالت  PCRمنونههای طیور با استفاده از ژن
 :-C ،hipOکنرتل منفی :C+ ،کنرتل مثبت (كمپيلوباكرت ژژونی  :L ،)ATCC No. ۳۳۵۶مارکر ،۵۰ bp
چاهکهای  ۱۴ ،۱۲ ،11 ،3 ،1و  :۱۷منونههای مثبت.

شکل  -4باندهای به دست آمده در الکرتوفورز محصوالت  PCRمنونههای طیور با استفاده از ژن
 :-C ،flaAکنرتل منفی :C+ ،کنرتل مثبت (كمپيلوباكرت ژژونی  :L ،)ATCC No. ۳۳۵۶مارکر ،bp50
چاهکهای  31 ،5 ،4 ،2و :71منونههای مثبت.

از دست رفته است که با توجه به مطالعات پیشین ،دور از ذهن نیست و
در قسمت بحث به تفصیل در مورد آن صحبت شده است .از طرف دیگر
بر اساس توالی ژن  hipOکه اختصاصی گونه کمپیلوباکتر ژژونی است ،از
 31نمونه کمپیلوباکتر تشخیص داده شده 20 ،نمونه کمپیلوباکتر ژژونی
هستند که دارای اهمیت ویژهای است .نتایج حاصل از مطالعه حاضر در
جدول  2آمده است.
بحث
بیماريهای انتقال یافته از طریق غذا ،از مهمترین مشکالت بهداشتی

در سراسر دنیا است و کمپیلوباکتر ،عمدتاً کمپیلوباکتر کولی و کمپیلوباکتر
ژژونی به عنوان شایعترین باکتري عامل گاستروانتریت انتقالیافته از غذا
در انسان شناخته شده است .منبع اصلی کمپیلوباکتریوزیس انسان گوشت
آلوده طیور است به طوری که  70درصد از عفونتهای کمپیلوباکتر در
انسان از طریق مصرف گوشت آلوده مرغ ایجاد میشود ( .)26در انسان
یا حیوانات کمپیلوباکتر معموالً در اندامهای تناسلی ،مجرای رودهای و
محوطه دهانی یافت میشود .درحالی که بیشتر گونهها برای انسانها
بیماریزا هستند ،حیوانات میتوانند حاملهای بدون عالمت باشند (.)15
در انسان ،کمپیلوباکتر ژژونی گونه غالب ایجادکننده بیماری است که
ممکن است نشاندهنده این مطلب باشد که مرغ و گاو منابع اصلی
کمپیلوباکتریوز در بیماران میباشند (.)20
نتایج حاصل از مطالعه حاضر نشان داد که از  100نمونه انتهای
روده مرغ 30 ،نمونه برای ژن  31 ،Cadfنمونه برای ژن  flaAو 20نمونه
برای ژن  hipOمثبت بودند .این امر بدان معنا است که حداقل  31درصد
از نمونهها حاوی کمپیلوباکتر (عمدتاً کمپیلوباکتر کولی و کمپیلوباکتر
ژژونی) بوده و  20درصد از نمونهها حاوی کمپیلوباکتر ژژونی بودند.
همچنین  10درصد نمونهها ،حاوی گونههای کمپیلوباکتر به غیر از
کمپیلوباکتر ژژونی بودند .به عبارت دیگر 64/5 ،درصد کمپیلوباکترها
از گونه کمپیلوباکتر ژژونی و مابقی ( 35/5درصد) کمپیلوباکتر غیر از
ژژونی بودند .اینکه در یک نمونه ژن  flaAوجود داشت و ژن Cadf
وجود نداشت ،دور از ذهن نیست و اگرچه دانشمندان بسیاری در 100
درصد جدایههای کمپیلوباکتر این ژن را تشخیص دادهاند ( 16 ،10و )23
اما کانکل و همکاران با هدف توسعه روشهای تشخیصی اختصاصی برای
جدایه کمپیلوباکتر ژژونی بر اساس ژن حدت  Cadfو محصول آن ،نشان
دادند که ژن  Cadfدر  93/5درصد از جدایههای کمپیلوباکتر ژژونی که
مورد بررسی  PCRقرار گرفت ،تکثیر شد ( .)18در مطالعه حاضر نیز
میزان تکثیر ژن  96/78 Cadfدرصد به دست آمد.
نتایج حاصل از مطالعه حاضر ( 30درصد کمپیلوباکتر براساس ژن
 Cadfو  20درصد گونه  C. jejuniبر اساس ژن  )hipOو اینکه شایعترین
گونه کمپیلوباکتر حاضر در نمونهها ،کمپیلوباکتر ژژونی بود ،در توافق با
نتایج حاصل از مطالعات دانشمندانی مانند جمشیدی و همکاران است که
از  100نمونه الشه طیور در کشتارگاه با روش  PCRبر اساس ژن 28 ،Cadf
نمونه جنس کمپیلوباکتر گزارش کردند ( .)16سلطان دالل و همکاران ،نیز
در مطالعه ای تحت عنوان بررسی شیوع و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی
دو گونه گرمادوست کمپیلوباکتر (عمدتاً کمپیلوباکتر کولی و کمپیلوباکتر
ژژونی) جدا شده از گوشت قرمز و گوشت سفید در تهران ،از 379
نمونه بررسی شده 109 ،سویه کمپیلوباکتر ( 28/8درصد) جدا کردند.
از این تعداد  76/1درصد کمپیلوباکتر ژژونی و  23/9درصد کمپیلوباکتر
کولی بود .میزان جداسازی کمپیلوباکتر در نمونههای مرغ  49/7درصد
و در نمونههای گوشت  7/9درصد بود ( .)30همچنین در مطالعه هوائی
و همکاران در اصفهان ،در  114نمونه از  368نمونه ( 31درصد) مدفوع
طیور کشت داده شده از نظر کمپیلوباکتر مثبت بودند که  101نمونه
( 88/6درصد) گونه کمپیلوباکتر ژژونی و  13نمونه ( 11/4درصد) گونه
کمپیلوباکتر کولی بودند ( .)14اما در مطالعه نوبایل و همکاران با هدف
بررسی شیوع گونههای کمپیلوباکتر در نمونههای گوشت خام طیور در
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مغازههای خردهفروشی در جنوب ایتالیا ،از مجموع  208نمونه گوشت
خام مرغ و بوقلمون در  43نمونه ( 20/67درصد) ،آلودگی با کمپیلوباکتر
وجود داشت که از این تعداد 34/9 ،درصد کمپیلوباکتر کولی و 32/6
درصد کمپیلوباکتر ژژونی بودند ،یعنی کمپیلوباکتر کولی شایعترین گونه
بود (.)21
از طرف دیگر ،مطالعات زیادی نیز درصدهای متفاوت آلودگی با
گونههای مختلف کمپیلوباکتر را نشان میدهند که بسیار بیشتر از نتایج
حاصل از مطالعه حاضر است .برای مثال ،در مطالعهای که زندهباد و
همکاران در مشهد انجام دادند ،از بین  360نمونه گوشت ران و بال
مرغ بررسی شده با روش کشت و  227 ،PCRنمونه ( 63/1درصد) برای
کمپیلوباکتر مثبت بودند .کمپیلوباکتر ژژونی با تعداد  200نمونه (88/1
درصد) نسبت به کمپیلوباکتر کولی  27مورد ( 11/9درصد) شیوع بیشتر
داشت ( .)31همچنین ماکیو و همکاران در مطالعهای در لهستان باکتری
کمپیلوباکتر را در  143نمونه از  218نمونه گوشت مرغ ( 65/6درصد)
تشخیص دادند .شایعترین گونه کمپیلوباکتر کولی بود ،به طوریکه 108
نمونه ( 75/5درصد) از  143نمونه آلوده متعلق به کمپیلوباکتر کولی بود
( .)19نرخ جداسازی باالتر کمپیلوباکتر کولی در مطالعات فوق میتواند
به منطقه جغرافیایی که در آن مطالعات انجام شده در ارتباط باشد.
بررسیها نشان میدهد که درصد آلودگی به کمپیلوباکتر در مطالعات
مختلف متفاوت میباشد .همچنین در مطالعات انجام شده در ایران نیز
درصد آلودگی به کمپیلوباکتر متفاوت میباشد .به نظر میرسد که این
تفاوت در میزان آلودگی گزارش شده ناشی از محل نمونهگیری از الشه،
تکنیکهای مختلف تشخیصی اعم از روشهای سنّتی و مرسوم مانند
کشت و روشهای نوین مانند تکنیکهای مولکولی و محل جغرافیایی
اخذ نمونه باشد .کما اینکه بررسی مطالعات نشان میدهد که تشخیص
 PCRبرای کمپیلوباکتر یک جایگزین قابل اعتماد و بسیار سریعتر نسبت
به کشت است .عالوه بر سرعت ،قدرت نیز یک نیاز آشکار برای روش
تشخیص است .همچنین رحیمی و همکاران در جریان یک مطالعه اعالم
کردند که این تغییرات در فراوانی گونههای کمپیلوباکتر ممکن است به
دلیل تفاوت در شرایط بهداشتی در طول دوره پرورش ،آلودگی متقاطع
که ممکن است به دلیل تغییرات بهداشتی پرورش ،پرکنی ،خالی کردن
امعاء و احشاء و قطعه قطعه کردن الشه باشد و برخی شرایط محیطی
مانند دمای آب تانک حرارت دادن (در مورد مرغهای ذبح شده در
کشتارگاه) ،تحمل هوای کم در گونههای کمپیلوباکتر ...،باشد .مطالعات

اپیدمیولوژیکی نشان میدهند که آلودگی آب توسط پرندگان وحشی
در کارخانههای فرآوری طیور ،آلودگی متقاطع در طی پرکنی و خالی
کردن احشاء داخلی نقش مهمی در وقوع کمپیلوباکتریوز دارد (.)24
رحیمی اختالفات موجود بين نتايج گزارش شده از مناطق مختلف را
به ميزان ابتالء طيور در مناطق مختلف ،فاصله زماني بين مطالعات،
اختالف در نحوه كشتار و رعايت اصول بهداشت در طول مراحل مختلف
كشتار ،فصول نمونهگيري و حساسيت روشهای آزمايش نسبت داد
( .)23شاکریان و همکاران ،در طی یک بررسی اعالم کردند که اختالفات
مشاهده شده در تحقیقات مختلف میتواند احتماالً مربوط به ميزان
ابتالء طيور هر منطقه به باكتری كمپيلوباكتر ژژونی ،اختالفات موجود
در كل زنجيره كشتار طيور از قبيل نحوه پركني و تخليه امعاء و احشاء،
استفاده از ماشين آالت صنعتي يا تخليه دستي امعاء و احشاء ،در مراحل
حمل و نقل و توزيع به بازار مصرف ،شستشوی محصوالت ،بستهبندی
كردن يا در معرض هوا بودن طيور ،ميزان مصرف آنتیبيوتيك و مقادير
باقيمانده آن در الشهها پس از كشتار باشد (.)29
عالوه بر موارد فوق ،همه جدایههای کمپیلوباکتر این مطالعه اعم
از کمپیلوباکتر ژژونی و غیر از آن ،دارای ژن  flaAبودند .این ژن ،جزء
فاکتورهای حدّت ضروری درگیر در چسبندگی و کلونیزاسیون کمپیلوباکتر
در سلولهای پوششی روده در طی عفونت انسان است .حضور این ژن
در این نمونهها نشاندهنده حاد بودن کمپیلوباکتر و در نتیجه بیماریزا
بودن آن به طور بالقوه برای انسان میباشد.
نتیجهگیری کلی
به طور کلی ،نتایج حاصل از مطالعه حاضر نشاندهنده آلودگی نسبتاً
زیاد طیور شهرستان کرمانشاه و مخاطرات بهداشتی مصرف گوشت طیور
در انسان است .لذا جهت كاهش بار آلودگی گوشت و فرآوردههای آن
به گونههای كمپيلوباكتر و ساير ميكروارگانيسمهای مشابه ،رعايت اصول
بهداشت محيط و بهداشت فردی در كشتارگاهها ،به حداقل رساندن
آلودگی الشهها با جلوگيري از تماس الشه و احشاء خوراكي به محتويات
دستگاه گوارش ،به حداقل رساندن تماس الشهها با يكديگر ،حداقل
دستكاری و استفاده از آب قابل شرب در پروسه كشتار الزم به نظر
میرسد .همچنين رعايت اصول بهداشت در مراحل قطعهبندی ،بستهبندی
و حمل و نقل و حفظ زنجيره سرما در طول مرحله نگهداری گوشت تا
رسيدن به دست مصرفكننده از اهميت باالیی در كاهش بار آلودگی
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