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Background and Objective: Campylobacter is a common type of bacteria
in humans and poultry, which generally accounts for various diseases in
humans, such as gastroenteritis. The poultry digestive system contains a high
level of these bacteria. The aim of this study was to evaluate the prevalence
of C. jejuni and C. coli in the poultry liver packed for marketing and
determine the antibiotic resistance of the isolates.
Materials and Methods: This cross-sectional study was conducted in the
spring of 2016 in the city of Hamadan, Iran. A total of 80 samples of packed
chicken liver were collected from the stores supplying meat and poultry
products in Hamadan. The enrichment of the liver samples was performed in
brucella broth; subsequently, separation was carried out on Campylobacter
selective agar. The presence of bacteria was confirmed by the implementation
of chemical diagnostic tests and direct microscopic observation. Finally, the
antibiotic resistance of the isolates was tested using disk diffusion method.
Results: According to the results, Campylobacter had a prevalence rate of
90%, 73.61% and 26.39% of which were C. jejuni and C. coli, respectively.
Out of the 12 antibiotic discs used in this study, the highest resistance (79%)
and sensitivity (99%) rates were observed for cotrimoxazole (10 µg) and
gentamycin (10 µg), respectively.
Conclusion: The packed poultry liver in Hamadan had a relatively high
prevalence of C. jejuni and C. coli. Therefore, the consumers should be
careful about the cooking time and using this food. Accordingly, they can
prevent the dissemination of this bacteria by cooking the liver at a
temperature of above 70°C for 20 min and properly washing the devices
before cooking this product. Additionally, the elderly, children, and those
with immunodeficiency are recommended to avoid eating poultry liver.
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سابقه و هدف :كمپیلوباكترها گونه ای از باكتری های مشترک میان انسان و طیور هستند كه عموما عامل ایجاد
بیماری های مختلف از جمله گاستروانتریت ،در انسان مي باشند .به نحوی كه سیستم گوارشي طیور دارای میزان
باالیي از این باكتری است .هدف از این مطالعه تعیین میزان شیوع گونه های كمپیلوباكترژژوني و كمپیلوباكتركلي
در كبد طیور بسته بندی شده و آماده برای عرضه به عموم و تعیین مقاومت آنتي بیوتیکي ایزولهها است.
مواد و روشها :این مطالعه به صوورت مقطعي و در فصول بهار سال  1311در شهر همدان انجام شد .تعداد 28
نمونه كبد مرغ بسوته بندی شوده در فروشوگاه های عرضوه كننده گوشت و مشتقات طیور ،از سطح شهر همدان
جمع آوری گردید كه ابتدا مرحله غني سووازی نمونه های كبد در محیط بروسووال براث انجام شوود و سووپ
جداسوازی با اسوتااده از محیط انتخابي كمپیلوباكتر سولکتیو آگار صوورت گرفت .در مرحله بعد به وسویله تست
های تشوخیصوي شویمیایي و مشاهده مستقیم در زیر میکروسکوپ صحت باكتری های مورد نظر تایید گردید و
تست آنتي بیوگرام به روش دیسک دیایوژن جهت تشخیص مقاومت آنتي بیوتیکي ایزوله ها انجام شد.
یافتهها :نتایج حاصول از این مطالعه نشوان داد كه از  28عدد نمونه كبد مورد بررسي ،شیوع  18درصدی را
كمپیلوباكترها دارا هسوووتند .كه از این میزان شووویوع  33/61درصووود كمپیلوباكترژژوني و  26/31درصووود
كمپیلوباكتركلي مشوواهده شوود .بیشووترین میزان مقاومت ایزولهها به آنتي بیوتیک كوتریموكسووازول 18
میکروگرمي به میزان  31درصد و بیشترین میزان حساسیت به آنتي بیوتیک جنتامایسین  18میکروگرمي به
میزان  11درصوود مشوواهده گردید .از  12نوع دیسووک آنتي بیوتیکي مورد اسووتااده بیشووترین میزان مقاومت
ایزولهها به آنتي بیوتیک كوتریموكسووازول  18میکروگرمي و بیشووترین میزان حسوواسوویت به آنتي بیوتیک
جنتامایسین  18میکروگرمي مشاهده گردید.
نتیجهگیری :میزان ش ویوع كمپیلوباكترژژوني و كمپیلوباكتركلي در كبد طیور بسووته بندی عرضووه شووده در
شوهر همدان نسوبتا باال بوده و مصورف كنندگان باید دقت باالیي زمان پخت و مصرف این ماده غذایي داشته
باشوند و مي توانند با پخت كبد مرغ در دمای باالی  38درجه سوانتیگراد به مدت  28دقیقه و شست و شوی
صحیح وسایل مورد استااده قبل از طبخ و پخت از انتشار این باكتری جلوگیری كنند و بهتر است در صورت
امکان افراد دارای نقص سیستم ایمني ،سالمندان و كودكان از خوردن كبد طیور خودداری نمایند.
واژگان کلیدی :التهاب معده و روده؛ كمپیلوباكترژژوني؛ كمپیلوباكتركلي؛ ماكیان

مقدمه
تئوبالداسمیت درسال  1111در حال بررسي علل سقط جنین-
های گاوی بود و جرمي را مشاهده كرد كه تا آن زمان شناخته شده
نبود و مدت ها بعد در سال  1121در ایاالت متحده آمریکا در

سمیناری این میکروارگانیسمها به عنوان خانواده كمپیلوباكترها
نامگذاری گردیدند [ .]1كمپیلوباكترها از ریشه یوناني تشکیل شده
از دو بخش كمپیلو به معنای خمیده و دارای انحنا و باكتر به معنای
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میلهای است .كمپیلوباكترها گرم مناي ميباشند و هاگ ندارند به
اشکال مارپیچي یا  Sشکل ویا كاما شکل در زیر میکروسکوپ دیده
ميشوند .این باكتری دارای یک یا دو تاژک در انتها مي باشد و
طول سلول باكتریایي  8/1تا  6میکرون و عرض آن  8/2تا 2
میکرون است [ .]2،3یکي از مهمترین منابع این باكتری ها
محصوالت گوشتي حیوانات و طیور است كه كامال پخته نشدهاند
همچنین محصوالت گوشتي خامي كه با محصوالت گوشتي آلوده
در تماس مستقیم بوده اند مي توانند ایجاد بیماری كنند،
محصوالت لبني پاستوریزه نشده و آب غیر كلرینه نیز سهم بسزایي
در انتقال این باكتری به واسطه مواد غذایي دارند [ .]4،1به همین
منظور رابطه منابع آلودگي مواد غذایي با افراد بیمار و نیز جداكردن
كمپیلوباكترها از مواد غذایي مشکوک به آلودگي از نظر
اپیدمیولوژی اهمیت بسیار زیادی دارد .این باكتری به وفور در
سیستم احشایي طیور وجود داشته و در روند كشتار طیور ميتواند
موجب آلودگي گوشت آنها و سایر اندامها را فراهم آورند [.]4
كمپیلوباكترژژوني در محیط صارا و درجه حرارت  33درجه سانتي
گراد تکثیر مي یابد و تا  18روز در این حرارت و تا  11روز در
حرارت  4درجه سانتي گراد در چنین محیطي بقاء دارد ،لذا اهمیت
بررسي به روی كبد طیور از نظر بهداشت مواد غذایي افزایش مي
یابد [ .]1با توجه به میزان باالی آلودگي در افراد مبتال به اسهال
به گونه های كمپیلوباكتر به خصوص كمپیلوباكترژژوني در كشور
های در حال توسعه و همچنین كشورهای پیشرفته ،نیاز به بررسي
این باكتری ها ضروری به نظر مي رسد .به عنوان مثال در كشور
آمریکا كمپیلوباكتریوز شایع ترین عاونت غذایي به حساب مي آید
و حدود  2میلیون مورد ساالنه كمپیلوباكتریوز ،در این كشور
گزارش مي شود كه این میزان  1تا  3درصد علل گاستروانتریت را
تشکیل مي دهند و اكثریت این بیماران را كودكان و افراد بین 28
تا  48سال تشکیل مي دهند [ .]6-2طبق آمارها اسهال حاد مي-
تواند در دنیا ساالنه باعث مرگ  2/1میلیون كودک گردد كه
بیشترین نوع این عاونت ها شامل كمپیلوباكترها و سالمونال هستند
كه كمپیلوباكترژژوني ميتواند در رده سني نوزادان به دلیل پایین
بودن سطح ایمني بدن نسبت به بزرگساالن ،عاونت و عوارضي به
مراتب شدیدتر را ایجاد كند [.]1
با توجه به اهمیت مطالب فوق الذكر ،این مطالعه با هدف
تعیین میزان شیوع كمپیلوباكترژژوني و كمپیلوباكتركلي دركبد
طیور عرضه شده در فروشگاههای عرضه كننده گوشت طیور در
شهر همدان و تعیین مقاومت آنتي بیوتیکي ایزولهها انجام گرفت.

كه برای مصرف عموم در یخچال با دمای  4درجه سانتي گراد
نگهداری ميشد ،انتخاب گردید .با توجه به مطالعه قبلي []4
تعداد  32نمونه محاسبه شد كه برای اطمینان بیشتر تعداد 28
نمونه مورد مطالعه قرارگرفت.

غنی سازی نمونه های کبد
نمونه برداری از كبدها در شرایط استریل در آزمایشگاه انجام
شد و مقدار دو گرم از سطح داخلي كبد طیور با استااده از تیغ
جراحي استریل به داخل لولههای آزمایش حاوی محیط بروسال
براث پایه ( )Brucella Broth Base, Quelab Canadaانتقال
پیدا كرد .نمونهها به درون جار منتقل و كاتالیزور و گازپک نوع
)Anaerobic Gas Pack Type C, Merck Germany( C
جهت تنا باكتریها و ایجاد محیط میکروائروفیلیک در كنار
لولههای آزمایش حاوی نمونه قرار داده شد .جار درون انکوباتور
 42درجه سانتي گراد قرار گرفت و به مدت  32ساعت مراحل
غني سازی به روی باكتریهای موجود در نمونهها انجام شد.

خالص سازی
به كمک لوپ استریل در كنار شعله از محیط بروسال براث
برداشته مي شد و به روی محیط كشت كمپیلوباكتر سلکتیو آگار
پایه ( Campylobacter Selective Agar Base, Quelab
 )Canadaكشت خطي جهت گرفتن پرگنه های تک ،انجام مي شد
كه این محیط ها دارای مکمل های اسکیرو ( Campylobacter
 )Selective Supplement Skirrow, Quelab Canadaو
همچنین دارای  1درصد خون دفیبرینه گوساند بودند .سپ بار
دیگر نمونهها در جار به همراه كاتالیزور و گازپک نوع  Cبه مدت 32
ساعت درون انکوباتور  42درجه قرار داده شدند (شکل.)1

شکل  :6كمپیلوباكترهای رشد یافته به روی محیط كمپیلوباكتر سلکتیو
آگار به همراه خون

مواد و روشها

تشخیص و شناسایی

نمونه گیری

جهت شناسایي باكتریهای رشد یافته به روی محیط كشت
مذكور از نمونههایي كه رشد به روی آنان انجام گرفته شده بود
الم تهیه ميشد و مراحل رنگ آمیزی انجام مي گرفت در صورت
مشاهده اشکال  Sشکل و ویرگول شکل از آنها كشت مجدد
در جهت خالص سازی نمونهها انجام مي گرفت كه این عمل

این مطالعه به صورت مقطعي در بهار سال  1311در شهر
همدان انجام شد .ابتدا با جستجو در سطح شهر و شناسایي
فروشگاههای عرضه كننده كبد مرغ همچنین مارک های تجاری
آن ها ،برای هر نوبت آزمایش ،كبد بسته بندی و تولید همان روز
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بین  3تا  1دوره برای به دست آوردن پرگنه خالص به طول مي
انجامید (شکل .)2سپ تستهای بیوشیمیایي تشخیصي به
روی نمونهها انجام شد كه شامل تست اكسیداز به روی دیسک

نمونه مورد مطالعه بود و زمانیکه در لوله آزمایش تغییر رنگي دیده
نميشد و محلول مورد آزمایش شیری رنگ ميبود نتیجه تست
مناي گزارش ميگردید كه بیانگر كمپیلوباكتركلي در نمونه بود.

تست آنتی بیوگرام

شکل  :4فرم ویرگول شکل و  Sشکل كمپیلوباكتر در زیر
میکروسکوپ نوری

( )Padtan Teb Oxidase Test, Iranتست كاتاالز و استااده از
دیسکهای آنتي بیوتیکي ( Padtan Teb Antibiogram Test,
 )Iranبه روی محیط مولر هینتون آگار و تعیین میزان حساسیت
به دیسکهای  38میکروگرمي نالیدیکسیک اسید و مقاومت به
دیسکهای  38میکروگرمي ساالوتین بود .نمونهها مجدداً 32
ساعت با شرایط ذكر شده كشت داده ميشدند و سپ جهت
انجام تست هیدرولیز هیپورات با معرف نین هیدریدین اقدام
مي شد كه به لولههای حاوی هیپورات سدیم یک درصد
(  )Sodium Hippurate, Merck Germanyپرگنهها اضافه
مي گردید كه پ از اضافه كردن معرف نین هیدریدین
( )Reagent Ninhydrin, Merck Germanyكمپیلوباكترژژوني
مثبت و كمپیلوباكتركلي نتیجه تست مناي دارد و افتراق بین این
دو باكتری را سبب ميشود .به این صورت كه با ایجاد رنگ
ارغواني در لولههای آزمایش به دلیل وجود معرف نین هیدریدین
نتیجه تست مثبت ميشد كه بیانگر وجود كمپیلوباكترژژوني در

در جهت انجام تست آنتي بی وگرام به روش دیسک
دیای وژن ،كشت باكتریها به روی محیط مولر هینتون آگار
( )Mueller-Hinton Agar, Merck Germanyانجام پذیرفت
و تعداد  18دیسک آنتي بیوتیکي ( )Padtan Teb, Iranشامل
كلرامانیکل ( 38میکروگرمي) ،سیپروفلوكساسین ( 1میکروگرمي)،
كلیستین ( 18میکروگرمي) ،اریترومایسین ( 11میکروگرمي)،
جنتامایسین ( 18میکروگرمي) ،استرپتومایسین ( 18میکروگرمي)،
تتراسایکلین ( 38میکروگرمي) ،آموكسيسیلین ( 21میکروگرمي)،
آمپيسیلین ( 18میکروگرمي) ،كوتریموكسازول ( 18میکروگرمي)،
استااده گردید و نتایج هاله عدم رشد در جدول مقاومت آنتي
بیوتیکي  CLSIبررسي گردیدند [.]18
یافتهها
تعداد  28نمونه كبد مورد ارزیابي و مطالعه قرار گرفت كه از این
تعداد نمونه تعداد  32مورد از نظر وجود كمپیلوباكترها مثبت گردید
و از این تعداد مثبت موارد كمپیلوباكترژژوني  13مورد و
كمپیلوباكتركلي  11مورد گزارش شد .نتایج بدست آمده مقدار شیوع
 18درصدی كمپیلوباكترها را نشان داد كه از این مقدار  66/21درصد
كمپیلوباكترژژوني و  23/31درصد كمپیلوباكتركلي بدست آمد .در
جدول 1تعداد كمپیلوباكترژژوني حساس ،نیمه حساس و مقاوم
نسبت به آنتي بیوتیکهای مورد استااده مشاهده مي شود و در
جدول 2این مقادیر برای كمپیلوباكتركلي مورد بررسي قرار گرفته
است .در شکل 3مجموع مقاومت آنتي بیوتیکي كمپیلوباكترژژوني و
همچنین كمپیلوباكتركلي نسبت به آنتي بیوتیکهای مورد استااده
مورد مقایسه قرار گرفتهاند.

جدول  :6فراواني ایزولههای كمپیلوباكترژژوني حساس ،نیمه حساس و مقاوم
نام آنتی بیوتیک
جنتامایسین
نالیدیکسیک اسید
كلرامانیکل
اریترومایسین
استرپتومایسین
تتراسایکلین
سیپروفلوكساسین
آموكسيسیلین
آمپيسیلین
ساالوتین
كلیستین
كوتریموكسازول

حساس

مقاوم

نیمه حساس

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

13
18
18
46
48
32
31
38
26
18
1
2

188
14
14
26
31
31
12
13
41
11
18
4

8
3
8
4
2
1
3
1
4
3
1
3

8
6
8
2
4
1
13
2
3
6
18
13

8
8
3
3
11
18
11
22
23
48
43
44

8
8
6
6
21
28
21
41
44
31
28
23
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جدول  :4فراواني ایزولههای كمپیلوباكتركلي حساس ،نیمه حساس و مقاوم
نام آنتی بیوتیک
جنتامایسین
نالیدیکسیک اسید
كلرامانیکل
اریترومایسین
استرپتومایسین
تتراسایکلین
سیپروفلوكساسین
آموكسيسیلین
آمپيسیلین
ساالوتین
كلیستین
كوتریموكسازول

حساس

مقاوم

نیمه حساس

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

12
16
11
14
14
12
1
1
6
4
4
1

11
24
31
34
34
63
43
43
32
21
21
1

1
2
3
3
1
2
3
2
3
3
3
1

1
11
16
11
1
11
11
11
11
11
11
26

8
1
1
2
4
1
3
2
18
12
12
13

8
1
1
11
21
26
32
42
13
64
64
61

شکل  :3درصد تاثیر آنتي بیوتیکهای مورد استااده به روی كمپیلوباكترژژوني و كلي

بحث
بهداشت مواد غذایي در سراسر جهان سعي در كنترل و
مبارزه با عوامل ایجاد عاونت منتقله از راه مواد غذایي و مشترک
بین انسان با دام و طیور دارد و امروزه علم پزشکي در تالش برای
كاهش و كنترل بیماریهای حاصل از كمپیلوباكترها مي باشد و
سعي در كنترل و ریشه كني این بیماریها دارد .بیماریهای
حاصل از كمپیلوباكترها ایجاد مسائل و مشکالت جدی و متعددی
ميكند ،و سالیانه حدود  488تا  188میلیون نار در دنیا را مبتال
ميكند [ .]1كمپیلوباكترها یکي از علل اسهال باكتریایي به شمار
ميروند و مشکالتي از جمله اسهال خوني و اسهالهای حاد،
ارتریت ،مننژیت ،سپتي سمي و غیره ایجاد مي كنند كه بیشتر،
كودكان را درگیر مي نماید [ ]11ساالنه حدود  2/1میلیون نار
در دنیا به دلیل بیماریهای ناشي از اسهال جان خود را از دست
ميدهند [ ]12موارد ناشي از ابتال به كمپیلوباكتر در انسان نشان
مي دهد كه با توجه به مطالعات انجام شده  11درصد موارد
451

كمپیلوباكتریوزی در انسان توسط كمپیلوباكترژژوني و چهار
درصد كمپیلوباكتركلي و یک درصد سایر گونههای كمپیلوباكتر
ایجاد ميگردد [.]13
در خصوص بحث آلودگي مواد غذایي به كمپیلوباكترژژوني و
كمپیلوباكتركلي به خصوص در كبد طیور مطالعاتي صورت گرفته
است ،در شهر اصاهان  41/3درصد آلودگي كبد طیور به گونه
های كمپیلوباكتر گزارش شده است كه به ترتیب در كبد مرغ،
بوقلمون و شتر مرغ دارای شیوع  63/6درصد 48 ،درصد و 16/3
درصد است .همچنین در مطالعاتي در شهركرد كبد مرغ به میزان
 64/31درصد آلوده به كمپیلوباكترژژوني بوده است كه میزان
ابتالی باالی كبد مرغ را در میان كبد سایر طیور نشان مي دهد.
در این مطالعات در مقایسه با مطالعه حاضر مقادیر متااوتي از
آلودگي گزارش شده است كه در آنان نیز كبد مرغ دارای آلودگي
بیشتری نسبت به سایر كبد های مورد مطالعه است ،در مطالعه
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حاضر نیز این میزان شیوع باالست كه این مورد اهمیت بررسي
آلودگي در كبد مرغ را افزایش ميدهد [ .]4،1،1،14در مطالعاتي
دیگر نیز محققان توانستند كمپیلوباكترژژوني و كمپیلوباكتركلي
را از دمای مناي  38درجه نیز از نمونههای كبد جداسازی كنند
در مطالعه مشابهي نیز توانستد از كبد مرغ و پوست مرغ در دمای
 4درجه و مناي  28درجه این باكتریها را جداسازی نمایند كه
اهمیت نگهداری در شرایط مناسب تا فروش و ماندگاری باالی
این باكتری ها در نمونه های كبد را مشخص ميكند [.]11،16
همچنین در اكثر مطالعات انجام شده مشخص گردیده
كمپیلوباكترژژوني و سپ كمپیلوباكتركلي بیشترین میزان
آلودگي را در بین خانواده كمپیلوباكتر به خود اختصاص دادهاند
كه با توجه به بیماری زایي این گونهها در انسان بسیار مورد توجه
قرار ميگیرد [.]4،1،1،14
میزان شیوع گونههای كمپیلوباكتری در گوشت مرغ در سایر
كشورها مانند كانادا  62/4درصد ،كره  62/3درصد ،ژاپن
68درصد ،ایرلند  41/18درصد ميباشد كه این میزان شیوع
بسیار به هم نزدیک بوده و با میزان شیوع كشور تركیه 11/2
درصد ،اختالف بسیار زیادی دارد [ .]4،1،14 ،13-11میزان
شیوع بدست آمده در این مطالعه نیز شباهت زیادی به میزان
شیوع این باكتریها در كشور تركیه داشته كه علت آن ميتواند
همسایگي این كشور با ایران و عامل مهم شرایط جغرافیایي و آب
و هوایي باشد در خصوص آلودگي گوشت مرغ در كشتارگاهها و
وجود این باكتری در آب مورد استااده در كشتارگاهها نیز
اطالعاتي وجود دارد كه حاكي از وجود این باكتری در این محیط-
ها مي باشد .در ایران نیز مطالعهای به روی بال مرغ در نمونههای
جمع آوری شده از مغازههای خرده فروشي طیورانجام شده است
كه میزان شیوع  41/66درصدی را به كمپیلوباكترژژوني و
كمپیلوباكتركلي نشان داده است [.]28
الزم به ذكر است كه شرایط پرورش طیور و ذبح طیور در
كشورهای صنعتي و پیشرفته متااوت بوده همچنین سنت و نحوه
پخت و پز مصرف مواد غذایي در فرهنگها و كشورها ،مختلف است
كه این امر ميتواند علل بسیار مهمي در میزان شیوع جوامع انساني
به بیماری كمپیلوباكتریوز باشد .مطالعات انجام شده در ایران و
جمعآوری نمونههای بالیني از مبتالیان به اسهال در شهر همدان
نیز از تعداد  128نمونه مورد بررسي 18درصد ابتال بیماران را به
كمپیلوباكترژژوني و كمپیلوباكتركلي نشان ميدهد [ .]21با توجه
به نتایج بدست آمده در این مطالعه و مقایسه با نتایج بدست آمده
از نمونههای بالیني از مبتالیان به اسهال در شهر همدان ميتوان
نتیجه گرفت مقاومت باالی سیستم ایمني بدن نسبت به بیماری
كمپیلوباكتریوز در افراد سالم وجود دارد .همچنین در مطالعه
مشابهي در سال  26در شهر سمنان از تعداد  386مورد نمونه تعداد
12درصد ابتالی بیماران به این دسته از باكتریها اعالم شده است
[ .]22میزان كم ابتالی جوامع انساني در این مطالعات نسبت به
میزان باالی آلودگي مواد غذایي در اكثریت مطالعات بیان شده به

روی كمپیلوباكترژژوني و كمپیلوباكتركلي بیانگر مقاومت نسبتا
مناسب سیستم ایمني بدن افراد سالم در مواجه با این باكتریها و
كنترل بروز بیماری كمپیلوباكتریوز است .در بررسيهای انجام شده
در شهر تبریز نیز  48/4درصد از كودكان مبتال به سندرم گیلن باره
سابقه عاونت اخیر با كمپیلوباكترژژوني داشتند [ ]23كه این
مطالعه اهمیت بررسي كمپیلوباكترها را در كودكان در جهت
جلوگیری از ابتال به بیماری سندرم گیلن باره بیشتر ميكند زیرا
كودكان نسبت به بالغین مقاومت سیستم ایمني كمتری داشته و
میزان شیوع باالتری را نشان دادهاند ،به نظر ميرسد بین بیماری
سندرم گیلن باره با سابقه عاونت به كمپیلوباكترها ارتباطي وجود
داشته باشد .در مطالعهای نیز جداسازی كمپیلوباكترها در كودكان
نشان داد كه در فصول گرم سال درصد شیوع باالتری از این
باكتریها نسبت به فصول سرد سال وجود دارد [ .]24تمامي این
موارد نشان دهنده ابتالی جوامع انساني به این بیماری در سطح
جهاني و ایران است و باید سیاستهایي جهت كنترل ،شناسایي و
كاهش این میزان ابتال در دستور كار قرار گیرد تا با شناسایي موارد
ایجاد كننده آلودگي بتوان بیماری زایي ناشي از این باكتریها را
در بالغین و به ویژه كودكان و افراد دارای نقص سیستم ایمني به
میزان قابل توجهي كاهش داد .سایر مطالعات انجام شده در ایران
نیز مانند این مطالعه نشان ميدهند كه گونه های كمپیلوباكتر جدا
شده از مواد غذایي همچون گوشت مرغ و گوشت قرمز نیز دارای
مقاومتهای آنتي بیوتیکي باالیي به انواع آنتي بیوتیکها هستند و
توانایي ایجاد بیماری در انسان را دارا ميباشند [.]13،21
كمپیلوباكترها به جزء بحث بیماری زایي در انسان از نظر
بیماری زایي در دام و طیور نیز بسیار حائز اهمیت هستند زیرا
باعث مشکالتي از جمله سقط جنین ،نازایي ،و ضررهای شدید
اقتصادی در دامها ميگردند .میزان شیوع باالی این خانواده
باكتریایي در اكثر مواد غذایي دامي و طیور اهمیت بررسي این
باكتریها را افزایش ميدهد .پیشنهاد ميگردد مصرف كنندگان
نسبت به دمای پخت حساس بوده و مواد غذایي یاد شده را در
دمای  38درجه سانتي گراد و مدت زمان  28دقیقه به نحوی
كه تمام مواد غذایي مورد نظر با این دما در ارتباط باشند ،طبخ
نمایند زیرا در این صورت است كه از بین خواهند رفت و قدرت
بیماری زایي خود را از دست خواهند داد .توصیه اكید ميشود
از خوردن كبد مرغ به صورت خام به دلیل دارا بودن باكتریهای
متااوت و ایجاد بیماریهای مختلف اجتناب گردد و وسایل
آشپزی در ارتباط با كبد خام بعد از استااده به خوبي با شوینده-
های رایج شست و شو شوند تا از انتشار باكتریها جلوگیری
بعمل آید.
نتیجهگیری
این مطالعه نشان داد كه درصد شیوع كمپیلوباكترها در
كبد مرغ میزان قابل توجهي دارد و ميتواند بیانگر بیماری در
طیور باشد .همچنین با بررسيهای به عمل آمده مشخص شد
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.]26،23[ این باكتری ها و قدرت بیماری زایي آنان دارد
تشکر و قدردانی
این مقاله برگرفته از پایان نامه كارشناسي ارشد میکروبیولوژی
 بدینوسیله از كلیه عزیزاني.مصوب دانشگاه آزاد اسالمي همدان است
ً ضمنا.كه در انجام آن تقبل زحمت نموده اند قدراني مي نماییم
.منافع نویسندگان با نتایج حاصله در تعارض نیست

این باكتریها درحال تغییر و ایجاد مقاومت به برخي از آنتي
.بیوتیک ها هستند
بهتر است افراد دارای نقص سیستم ایمني كودكان و
سالمندان از مصرف مواد غذایي مشکوک به كمپیلوباكترها
خودداری كنند و در صورت استااده از این مواد غذایي شرایط
 چرا كه،پخت و طبخ این دسته از مواد را به خوبي رعایت كنند
نحوه صحیح پخت و طبخ تاثیر بسزایي درجلوگیری از انتقال
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