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Abstract 

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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  کیدهچ

های مشترک میان انسان و طیور هستند كه عموما عامل ایجاد  گونه ای از باكتری هاكمپیلوباكتر سابقه و هدف:

های مختلف از جمله گاستروانتریت، در انسان مي باشند. به نحوی كه سیستم گوارشي طیور دارای میزان  بیماری

ي لوباكتركلیكمپ و يلوباكترژژونیكمپی ها گونه وعیش زانیم تعیین مطالعه نیا از هدفباالیي از این باكتری است. 

 .است هازولهیاي کیوتیبي آنت مقاومت نییتع عموم و به عرضهی برا آماده و شدهی بند بسته وریط كبد در

 28 تعداد. شد انجام همدان شهر در 1311 سال بهار فصول  در وي مقطع صوورت  به مطالعه نیا ها:مواد و روش

 انهمد شهر سطح از ور،یط مشتقات و گوشت كننده عرضوه ی ها فروشوگاه  در شوده ی بند بسوته  مرغ كبد نمونه

 سووپ  و شوود انجام براث بروسووال طیمح در كبدی ها نمونهی سووازي غن مرحله ابتدا كه دیگردی آور جمع

 تست لهیوسو  به بعد مرحله در. گرفت صوورت  آگار ویسولکت  لوباكتریكمپي انتخاب طیمح از اسوتااده  بای جداسواز 

 و دیردگ دییتا نظر موردی های باكتر صحت کروسکوپیم ریز در میمستق مشاهده ویي ایمیشو ي صو یتشوخ ی ها

 .دش انجام ها زولهیاي کیوتیبي آنت مقاومت صیتشخ جهت وژنیاید سکید روش به وگرامیبي آنت تست

 درصدی را 18بررسي، شیوع بد مورد عدد نمونه ك 28نتایج حاصول از این مطالعه نشوان داد كه از    ها:یافته

درصووود  31/26درصووود كمپیلوباكترژژوني و  61/33ها دارا هسوووتند. كه از این میزان شووویوع كمپیلوباكتر

 18 موكسووازولیكوتر کیوتیبي آنت به هازولهیا مقاومت زانیم نیشووتریبكمپیلوباكتركلي مشوواهده شوود.  

 بهي کروگرمیم 18 نیسیجنتاما کیوتیبي نتآ به تیحساس زانیم نیشتریب و درصد 31 زانیم بهي کروگرمیم

نوع دیسووک آنتي بیوتیکي مورد اسووتااده بیشووترین میزان مقاومت  12. از دیگرد مشوواهده درصوود 11 زانیم

میکروگرمي و بیشووترین میزان حسوواسوویت به آنتي بیوتیک    18ها به آنتي بیوتیک كوتریموكسووازول ایزوله

 میکروگرمي مشاهده گردید. 18جنتامایسین 

 در شووده عرضووه یبند بسووته وریط كبد دري لوباكتركلیكمپ وي لوباكترژژونیكمپ وعیشوو زانیم گیری:نتیجه

 تهداشیي غذا ماده نیا مصرف و پخت زمانیي باال دقت دیبا كنندگان مصورف  و بوده باال نسوبتا  همدان شوهر 

ی شو و شست و قهیدق 28 مدت به گرادیسوانت  درجه 38ی باالی دما در مرغ كبد پخت با توانندي م و باشوند 

 صورت رد  است بهتر و كنند جلوگیریی باكتر نیا انتشار از پخت و طبخ از قبل استااده مورد لیوسا حیصح

 .نمایندی خوددار وریط كبد خوردن از كودكان و سالمندان ،يمنیا ستمیس نقصی دارا افراد امکان

 

 ماكیان ؛يلوباكتركلیكمپ ؛يلوباكترژژونیكمپ ؛التهاب معده و روده واژگان کلیدی:

 علوم دانشگاه یبرا نشر حقوق يتمام

 .است محاوظ همدان يپزشک

مقدمه
-نیجن سقط عللي بررس حال در 1111 درسال تیتئوبالداسم

 شده شناخته زمان آن تا كه كرد مشاهده راي جرم و بودی گاوی ها

 در کایآمر متحده االتیا در 1121 سال در بعد ها مدت و نبود

 هاترلوباكیكمپ خانواده عنوان به سمهایکروارگانیم نیای ناریسم

 شده لیتشکي یونان شهیر از هالوباكتریكمپ. [1] دندیگردی نامگذار

ی عنام به باكتر و انحنای دارا و دهیخمی معنا به لویكمپ بخش دو از

 خدمات بهداشتی درمانی همدان دانشگاه علوم پزشکی وعلمی مجله  458تا  454 صفحات ،6331پاییز  ،3شماره  ،42دوره 
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 وریط بددرکی لوباکترکلیکمپ وی لوباکترژژونیکمپ وعیش  

 

 به ندارند هاگ و باشنديمي منا گرم هالوباكتریكمپ .استی الهیم

 دهید کروسکوپیم ریز در شکل كاما ایو شکل S اي یچیمارپ اشکال

 و باشد يم انتها در تاژک دو یا کی یدارای باكتر نیا. شونديم

 2 تا 2/8 آن عرض و کرونیم 6 تا 1/8یي ایباكتر سلول طول

 های باكتر نیا منابع نیمهمتر ازي ک[. ی3،2] است کرونیم

 اندنشده پخته كامال كه است وریط و واناتیحي گوشت محصوالت

 دهآلوي گوشت محصوالت با كهي خامي گوشت محصوالت نیهمچن

 ،كنندی ماریب جادیا توانندي م اند بوده میمستق تماس در

یي بسزا سهم زین نهیكلر ریغ آب و نشده زهیپاستوري لبن محصوالت

 نیهم به. [1،4] دارند یيغذا مواد واسطه بهی باكتر نیا انتقال در

 كردنجدا زین و ماریب افراد بایي غذا موادي آلودگ منابع رابطه منظور

 نظر ازي آلودگ به مشکوکیي غذا مواد از هالوباكتریكمپ

 رد وفور بهی باكتر نیا. داردی ادیز اریبس تیاهمی ولوژیدمیاپ

 توانديم وریط كشتار روند در و داشته وجود وریطیي احشا ستمیس

. [4] آورند فراهم را هااندام ریسا و آنها گوشتي آلودگ موجب

ي سانت درجه 33 حرارت درجه و صارا طیمح در ترژژونيلوباكیكمپ

 در روز 11 تا و حرارت نیا در روز 18 تا و ابدي یم ریتکث گراد

 تیاهم لذا ،دارد بقاءي طیمح نیچن در گرادي سانت درجه 4 حرارت

ي م شیافزایي غذا مواد بهداشت نظر از وریط كبدی رو بهي بررس

 الاسه به مبتال افراد دري آلودگی باال زانیم به توجه با. [1] ابدی

 كشور در يلوباكترژژونیكمپ خصوص به لوباكتریكمپی ها گونه به

ي بررس به ازین شرفته،یپی هاكشور نیهمچن و توسعه حال دری ها

 كشور در مثال عنوان به. رسدي م نظر بهی ضرور های باكتر نیا

 دیآي م بحسا بهیي غذا عاونت نیتر عیشا وزیلوباكتریكمپ کایآمر

 ركشو نیا در وز،یلوباكتریكمپ ساالنه مورد ونیلیم 2 حدود و

 را تیگاستروانتر علل درصد 3 تا 1 زانیم نیا كه شودي م گزارش

 28 نیب افراد و كودكان را مارانیب نیا تیاكثر و دهندي م لیتشک

-يم حاد اسهال هاآمار طبق .[6-2] دهندي م لیتشک سال 48 تا

 كه گردد كودک ونیلیم 1/2 مرگ باعث ساالنه ایدن در تواند

 هستند السالمون و هالوباكتریكمپ شامل ها عاونت نیا نوع نیشتریب

 نییپا لیدل به نوزاداني سن رده در توانديمي لوباكترژژونیكمپ كه

 بهي عوارض و عاونت بزرگساالن، به نسبت بدني منیا سطح بودن

 .[1] كند جادیا را دتریشد مراتب

با هدف  مطالعه نیا با توجه به اهمیت مطالب فوق الذكر،

 دركبدي للوباكتركیكمپ وي لوباكترژژونیكمپ وعیش زانیم تعیین

 در وریط گوشت كننده عرضهی هافروشگاه در شده عرضه وریط

  رفت.انجام گ هازولهیاي کیوتیبي آنت مقاومت نییتع و همدان شهر
 

 هامواد و روش

 یریگ نمونه
 شهر در 1311 سال بهار دري مقطع صورت به مطالعه نیا

یي شناسا و شهر سطح در جستجو با ابتدا. شد انجام همدان

ی تجاری ها مارک نیهمچنمرغ  كبد كننده عرضهی هافروشگاه

 وزر همان دیتول و یبند بسته كبد ش،یآزما نوبت هری برا ها، آن

 گرادي سانت درجه 4 با دمای یخچال در عموم مصرفی برا كه

 [4] يقبل همطالع به توجه با. دیگرد انتخاب، شديمی نگهدار

 28 تعداد شتریب نانیاطمی برا كه شد محاسبه نمونه 32 تعداد

 .قرارگرفت مطالعه مورد نمونه

 

 کبدی ها نمونهی سازی غن
 جامان شگاهیآزما در لیاستر طیشرا در كبدها ازی بردار نمونه

 غیت از استااده با وریط كبدي داخل سطح از گرم دو مقدار و شد

 بروسال طیمحی حاو شیآزمای هالوله داخل به لیاستري جراح

 انتقال( Brucella Broth Base, Quelab Canadaپایه ) براث

 نوع گازپک و زوریكاتال و منتقل جار درون به هانمونه. كرد دایپ

C (Anaerobic Gas Pack Type C, Merck Germany )

 نارك در کیلیکروائروفیم طیمح جادیا و هایباكتر تنا  جهت

 انکوباتور درون جار .شد داده قرار نمونهی حاو شیآزمای هالوله

 مراحل ساعت 32 مدت به و گرفت قرار گرادي سانت درجه 42

 .شد انجام هانمونه در موجودی هایباكتری رو بهی سازي غن
 

 یساز خالص
 براث بروسال طیمح از شعله كنار در لیاستر لوپ كمک به

 آگار ویسلکت لوباكتریكمپ كشت طیمحی رو به و شد يم برداشته

 Campylobacter Selective Agar Base, Quelabپایه )

Canada) شد مي انجام تک،ی ها پرگنه گرفتن جهتي خط كشت 

 Campylobacter) رویاسکی ها مکملی دارا ها طیمح نیا كه

Selective Supplement Skirrow, Quelab Canada )و 

 ارب سپ . بودند گوساند نهیبریدف خون درصد 1ی دارا نیهمچن

 32 مدت به C نوع گازپک و زوریكاتال همراه به جار در هانمونه گرید

 .(1شکل) شدند داده قرار درجه 42 انکوباتور درون ساعت
 

 
 ویسلکت لوباكتریكمپ طیمحی رو به یافته رشدی لوباكترهایكمپ :6 شکل

 خون همراه به آگار
 

 ییشناسا و صیتشخ
 كشت طیمحی رو به یافته رشدی هایباكتریي شناسا جهت

 بود شده گرفته انجام آنانی رو به رشد كهیي هانمونه از مذكور

 صورت در گرفتي م انجامی زیآم رنگ مراحل و شديم هیته الم

 مجدد كشت هاآن از شکل رگولیو و شکل S اشکال مشاهده

 عمل نیا كه گرفتي م انجام هانمونهی ساز خالص جهت در
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 و همکاران سعادتمند

 يم طول به خالص پرگنه آوردن دست بهی برا دوره 1 تا 3 نیب

 بهي صیتشخیي ایمیوشیبی هاتست سپ  .(2شکل) دیانجام

  سکیدی رو به دازیاكس تست شامل كه شد انجام هانمونهی رو
 

 
 ریز در لوباكتریكمپ شکل S و شکل رگولیو فرم: 4 شکل

 ینور کروسکوپیم

 

(Padtan Teb Oxidase Test, Iran )از استااده و كاتاالز تست 

 ,Padtan Teb Antibiogram Testي )کیوتیبي آنتی هاسکید

Iran )تیحساس زانیم نییتع و آگار نتونیه مولر طیمحی رو به 

 هب مقاومت و دیاس کیکسیدینالي کروگرمیم 38ی هاسکید به

 32 اًمجدد هانمونه. بود نیساالوتي کروگرمیم 38ی هاسکید

 جهت سپ و  شدنديم داده كشت شده ذكر طیشرا با ساعت

 اقدام نیدیدریه نین معرف با پوراتیه زیدرولیه تست انجام

 درصد یک میسد پوراتیهی حاوی هالوله به كه شدمي 

(Sodium Hippurate, Merck Germany )اضافه هاپرگنه 

 نیدیدریه نین معرف كردن اضافه از پ  كه دیگردمي 

(Reagent Ninhydrin, Merck Germany )يلوباكترژژونیكمپ 

 نیا نیب راقافت و داردي منا تست جهینتي لوباكتركلیكمپ و مثبت

 رنگ جادیا با كه صورت نیا به. شوديم سبب رای باكتر دو

 نیدیدریه نین معرف وجود لیدل به شیآزمای هالوله دري ارغوان

 دري ژونلوباكترژیكمپ وجود انگریب كه شديم مثبت تست جهینت

 دهید يرنگ رییتغ شیآزما لوله در کهیزمان و بود مطالعه مورد نمونه

 تست جهینت بوديم رنگی ریش شیآزما مورد محلول و شدينم

 .بود مونهن دري لوباكتركلیكمپ انگریب كه دیگرديم گزارشي منا
 

 وگرامیبی آنت تست
 سکید روش به وگرامیبي آنت تست انجام جهت در

 ارآگ نتونیه مولر طیمحی رو به هایباكتر كشت وژن،یاید

(Mueller-Hinton Agar, Merck Germany )رفتیپذ انجام 

 شامل( Padtan Teb, Iranي )کیوتیبي آنت سکید 18 تعداد و

 ،ي(کروگرمیم 1) نیپروفلوكساسیس ،ي(کروگرمیم 38) کلیكلرامان

 ،ي(کروگرمیم 11) نیسیترومایار ،ي(کروگرمیم 18) نیستیكل

 ،ي(کروگرمیم 18) نیسیاسترپتوما ،ي(کروگرمیم 18) نیسیجنتاما

 ،ي(کروگرمیم 21) نیلیسيآموكس ،ي(کروگرمیم 38) نیکلیتتراسا

میکروگرمي(،  18كوتریموكسازول ) ،ي(کروگرمیم 18) نیلیسيآمپ

ي آنت مقاومت جدول در رشد عدم هاله جینتا و دیگرد استااده

 .[18] دندیگردي بررس CLSIي کیوتیب
 

 هایافته
 نیا از كه گرفت قرار مطالعه وي ابیارز مورد كبد نمونه 28 تعداد

 دیگرد مثبت هالوباكتریكمپ وجود نظر از مورد 32 تعداد نمونه تعداد

 و مورد 13ي لوباكترژژونیكمپ موارد مثبت تعداد نیا از و

 وعیش مقدار آمده بدست جینتا. شد گزارش مورد 11ي لوباكتركلیكمپ

 درصد 21/66 مقدار نیا از كه داد نشان را هالوباكتریكمپی درصد 18

 رد. آمد بدستي لوباكتركلیكمپ درصد 31/23 وي لوباكترژژونیكمپ

 مقاوم و حساس مهین حساس،ي لوباكترژژونیكمپ تعداد 1جدول

 رد و شود مي مشاهده استااده موردی هاکیوتیبي آنت به نسبت

 رفتهگ قراري بررس موردي لوباكتركلیكمپی برا ریمقاد نیا 2جدول

 وي لوباكترژژونیكمپي کیوتیبي آنت مقاومت مجموع 3شکل در. است

 استااده وردمی هاکیوتیبي آنت به نسبتي لوباكتركلیكمپ نیهمچن

.اندگرفته قرار سهیمقا مورد
 

 مقاوم و حساس مهین حساس،ي لوباكترژژونیكمپی هازولهیا فراواني: 6 جدول

 کیوتیبی آنت نام
 مقاوم حساس مهین حساس

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 8 8 8 8 188 13 نیسیجنتاما

 8 8 6 3 14 18 دیاس کیکسیدینال

 6 3 8 8 14 18 کلیكلرامان

 6 3 2 4 26 46 نیسیترومایار

 21 11 4 2 31 48 نیسیاسترپتوما

 28 18 1 1 31 32 نیکلیتتراسا

 21 11 13 3 12 31 نیپروفلوكساسیس

 41 22 2 1 13 38 نیلیسيآموكس

 44 23 3 4 41 26 نیلیسيآمپ

 31 48 6 3 11 18 نیساالوت

 28 43 18 1 18 1 نیستیكل

 23 44 13 3 4 2 موكسازولیكوتر



 
 

 

 6331، پاییز 3، شماره 42، دوره همدانبهداشتی درمانی علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات مجله                                                                 451
 

 

 

 وریط بددرکی لوباکترکلیکمپ وی لوباکترژژونیکمپ وعیش  

 

 مقاوم و حساس مهین حساس،ي لوباكتركلیكمپی هازولهیا فراواني :4 جدول

 کیوتیبی آنت نام
 مقاوم حساس مهین حساس

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 8 8 1 1 11 12 نیسیجنتاما

 1 1 11 2 24 16 دیاس کیکسیدینال

 1 1 16 3 31 11 کلیكلرامان

 11 2 11 3 34 14 نیسیترومایار

 21 4 1 1 34 14 نیسیاسترپتوما

 26 1 11 2 63 12 نیکلیتتراسا

 32 3 11 3 43 1 نیپروفلوكساسیس

 42 2 11 2 43 1 نیلیسيآموكس

 13 18 11 3 32 6 نیلیسيآمپ

 64 12 11 3 21 4 نیساالوت

 64 12 11 3 21 4 نیستیكل

 61 13 26 1 1 1 موكسازولیكوتر

 

 يكل وي لوباكترژژونیكمپی رو به استااده موردی هاکیوتیبي آنت ریتاث درصد :3 شکل
 

بحث
 و كنترل دري سع جهان رسسرا دریي غذا مواد بهداشت

 مشترک ویي غذا مواد راه از منتقله عاونت جادیا عوامل با مبارزه

ی راب تالش دري پزشک علم امروزه و دارد وریط و دام با انسان نیب

 و دباشي م هالوباكتریكمپ از حاصلی هایماریب كنترل و كاهش

ی هایماریب .دارد هایماریب نیاي كن شهیر و كنترل دري سع

ی ددمتع وی جد مشکالت و مسائل جادیا هالوباكتریكمپ از حاصل

 مبتال را ایدن در نار ونیلیم 188 تا 488 حدود انهیسال و كند،يم

 شمار هبیي ایباكتر اسهال علل ازي یک لوباكترهایكمپ .[1] كنديم

 حاد،ی هااسهال وي خون اسهال جمله ازي مشکالت و رونديم

 شتر،یب كه كنندي م جادیا رهیغ وي سمي سپت ت،یمننژ ت،یارتر

 نار ونیلیم 1/2 حدود ساالنه [11نماید ] يم ریدرگ را كودكان

 دست از را خود جان اسهال ازي ناشی هایماریب لیدل به ایدن در

 شانن انسان در لوباكتریكمپ به ابتال ازي ناش موارد [12] دهنديم

 موارد درصد 11 شده انجام مطالعات به توجه با كه دهدي م

 چهار و يلوباكترژژونیكمپ توسط انسان در  یوزیلوباكتریكمپ

 لوباكتریكمپی هاگونه ریسا درصد یک وي لوباكتركلیكمپ درصد

 .[13] گردديم جادیا

 و يلوباكترژژونیكمپ بهیي غذا موادي آلودگ بحث خصوص در

 گرفته رتصوي مطالعات وریط كبد در خصوص بهي لوباكتركلیكمپ

 گونه به وریط كبدي آلودگ درصد 3/41 اصاهان شهر در ،است

 رغ،م كبددر  بیترت به كه است شده گزارش لوباكتریكمپی ها

 3/16 و درصد 48 درصد، 6/63 وعیشی دارا مرغ شتر و بوقلمون

 انزیم به مرغ كبد شهركرد دري مطالعات در نیهمچن. است درصد

 زانیم كه است بودهي لوباكترژژونیكمپ به آلوده درصد 31/64

 .هددي م نشان وریط ریسا كبد انیم در را مرغ كبدی باالی ابتال

 زاي متااوت ریمقاد حاضر مطالعه با سهیمقا در مطالعات نیا در

ي آلودگی دارا مرغ كبد زین آنان در كه است شده گزارشي آلودگ

 عهمطال در ،است مطالعه موردی ها كبد ریسا به نسبتی شتریب
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 و همکاران سعادتمند

 يبررس تیاهم مورد نیا كه باالست وعیش زانیم نیا زین حاضر

ي مطالعات در .[14،1،1،4] دهديم شیافزا را مرغ كبد دري آلودگ

ي لوباكتركلیكمپ وي لوباكترژژونیكمپ توانستند محققان زین گرید

 كنندی جداساز كبدی هانمونه از زین درجه 38ي منای دما از را

ی ماد در مرغ پوست و مرغ كبد از توانستد زیني مشابه مطالعه در

 كه ندینمای جداساز را هایباكتر نیا درجه 28ي منا و درجه 4

ی باالی ماندگار و فروش تا مناسب طیشرا دری نگهدار تیاهم

[. 16،11] كنديم مشخص را كبدی ها نمونه در های باكتر نیا

 دهیگرد مشخص شده انجام مطالعات اكثر در نیهمچن

 زانیم نیشتریبي لوباكتركلیكمپ سپ  وي لوباكترژژونیكمپ

 انددهدا اختصاص خود به لوباكتریكمپ خانواده نیب در راي آلودگ

 توجه مورد اریبس انسان در هاگونه نیایي زای ماریب به توجه با كه

 .[14،1،1،4] ردیگيم قرار

 ریاس در مرغ گوشت دری لوباكتریكمپی هاگونه وعیش زانیم

 ژاپن درصد، 3/62ه كر درصد، 4/62 كانادا مانند هاكشور

 وعیش زانیم نیا كه باشديم درصد 18/41 رلندیا درصد،68

 2/11 هیترك كشور وعیش زانیم با و بوده کینزد هم به اریبس

 زانیم .[14،1،4 ،13-11] داردی ادیز اریبس اختالف درصد،

 زانیم بهی ادیز شباهت زین مطالعه نیا در آمده بدست وعیش

 واندتيم آن علت كه داشته هیترك كشور در هایباكتر نیا وعیش

 آب ویي ایجغراف طیشرا مهم عامل و رانیا با كشور نیاي گیهمسا

 و هاكشتارگاه در مرغ گوشتي آلودگ خصوص در باشدیي هوا و

 زین هاكشتارگاه در استااده مورد آب دری باكتر نیا وجود

-طیمح نیا دری باكتر نیا وجود ازي حاك كه دارد وجودي اطالعات

 یهانمونه در مرغ بالی رو بهی امطالعه زین رانیا در. باشدي م ها

انجام شده است وریطي فروش خردهی هامغازه از شدهی آور جمع

 وي لوباكترژژونیكمپ به رای درصد 66/41 وعیش زانیم كه

 . [28] است داده نشاني لوباكتركلیكمپ

 در وریط ذبح و وریط پرورش طیشرا كه است ذكر به الزم

 نحوه و سنت نیهمچن بوده متااوت شرفتهیپ وي صنعتی كشورها

 است مختلف ،كشورها و هافرهنگ دریي غذا مواد مصرف پز و پخت

ي انانس جوامع وعیش زانیم دري مهم اریبس علل توانديم امر نیا كه

 و رانیا در شده انجام مطالعات. باشد وزیلوباكتریكمپی ماریب به

 همدان شهر در اسهال به انیمبتال ازي نیبالی هانمونهی آورجمع

 به را مارانیب ابتال درصد18ي بررس مورد نمونه 128 تعداد از زین

 توجه با. [21] دهديم نشاني لوباكتركلیكمپ وي لوباكترژژونیكمپ

 آمده بدست جینتا با سهیمقا و مطالعه نیا در بدست آمده جینتا به

 توانيم همدان شهر در اسهال به انیتالبم ازي نیبالی هانمونه از

ی ماریب به نسبت بدني منیا ستمیسی باال مقاومت گرفت جهینت

 مطالعه در نیهمچن. دارد وجود سالم افراد در وزیلوباكتریكمپ

 تعداد نمونه مورد 386 تعداد از سمنان شهر در 26 سال دري مشابه

 ستا شده اعالم هایباكتر از دسته نیا به مارانیبی ابتال درصد12

 هب نسبت مطالعات نیا دري انسان جوامعی ابتال كم زانیم. [22]

 به شده انیب مطالعات تیاكثر دریي غذا مواد آلودگيی باال زانیم

 نسبتا ومتمقا انگریبي لوباكتركلیكمپ وي لوباكترژژونیكمپی رو

 و هایباكتر نیا با مواجه در سالم افراد بدني منیا ستمیس مناسب

 شده نجامای هايبررس در. است وزیلوباكتریكمپی ماریب بروز كنترل

 ارهب لنیگ سندرم به مبتال كودكان از درصد 4/48 زین زیتبر شهر در

 نیا كه [23] داشتندي لوباكترژژونیكمپ با ریاخ عاونت سابقه

 جهت در كودكان در را لوباكترهایكمپي بررس تیاهم مطالعه

 رایز كنديم شتریب باره لنیگ سندرمی ماریب به ابتال ازی ریجلوگ

 و اشتهدی كمتري منیا ستمیس مقاومت نیبالغ به نسبت كودكان

ی ماریب نیب رسديم نظر به ،اندداده نشان رای باالتر وعیش زانیم

 وجودي اطارتب لوباكترهایكمپ به عاونت سابقه با باره لنیگ سندرم

 دكانكو در لوباكترهایكمپی جداساز زینی امطالعه در. باشد داشته

 نیا ازی باالتر وعیش درصد سال گرم فصول در كه داد نشان

 نیاي تمام. [24] دارد وجود سال سرد فصول به نسبت هایباكتر

 سطح دری ماریب نیا بهي انسان جوامعی ابتال دهنده نشان موارد

 وي یشناسا كنترل، جهتیي هااستیس دیبا و است رانیا وي جهان

 مواردي یشناسا با تایرد گ قرار كار دستور در ابتال زانیم نیا كاهش

 را هایباكتر نیا ازي ناشیي زای ماریب بتواني آلودگ كننده جادیا

 بهي منیا ستمیس نقصی دارا افراد و كودكان ژهیو به و نیبالغ در

 رانیا در شده انجام مطالعات ریسا. داد كاهشي توجه قابل زانیم

 جدا ترلوباكیكمپی ها گونه كه دهنديم نشان مطالعه نیا مانند زین

ی دارا زین قرمز گوشت و مرغ گوشت همچونیي غذا مواد از شده

 و هستند هاکیوتیبي آنت انواع بهیي باالي کیوتیبي آنتی هامقاومت

 [.21،13] باشنديم دارا را انسان دری ماریب جادیایي توانا

 ظرن از انسان دریي زا یماریب بحث جزء به لوباكترهایكمپ

 رایز ت هستندیاهم حائز اریبس زین وریط و دام دریي زای ماریب

 دیشدی هاضرر و ،یينازا ن،یجن سقط جمله ازي مشکالت باعث

 خانواده نیای باال وعیش زانیم. گردنديم هادام دری اقتصاد

 نیاي بررس تیاهم وریط وي دامیي غذا مواد اكثر دریي ایباكتر

 كنندگان مصرف گرددمي پیشنهاد. دهديم شیافزا را هایباكتر

 در را شده یاد غذایي مواد و بوده حساس پختی دما به نسبت

ی نحو به قهیدق 28 زمان مدت و گرادي سانت درجه 38ی دما

 خطب باشند، ارتباط در دما نیا با نظر موردیي غذا مواد تمام كه

 قدرت و رفت خواهند نیب از كه است صورت این در زیرا نمایند

 شوديم دیاك هیتوص. داد خواهند دست از را خودیي زای ماریب

ی هایباكتر بودن دارا لیدل به خام صورت به مرغ كبد خوردن از

 لیوسا و گردد اجتناب مختلفی هایماریب جادیا و متااوت

-ندهیوش باي خوب به استااده از بعد خام كبد با ارتباط دری آشپز

 یریجلوگ هایباكتر انتشار از تا شوند شو و شست جیرای ها

 .دیآ بعمل
 

 گیرینتیجه
 رد لوباكترهایكمپ وعیش درصد كه داد نشان مطالعه نیا

 در یماریب انگریب توانديم و داردي توجه قابل زانیم مرغ كبد

 شد مشخص آمده عمل بهی هايبررس با نیهمچن. باشد وریط
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 يآنت ازي برخ به مقاومت جادیا و رییتغ درحال هایباكتر نیا

 .هستند ها کیوتیب

 و كودكاني منیا ستمیس نقصی دارا افراد است بهتر

 اهلوباكتریكمپ به مشکوکیي غذا مواد مصرف از سالمندان

 طیشرایي غذا مواد نیا از استااده صورت در و كنندی خوددار

 هك چرا كنند، تیرعاي خوب به را مواد از دسته نیا طبخ و پخت

 قالانت از درجلوگیرییي بسزا ریتاث طبخ و پخت حیصح نحوه

  .[23،26] دارد آنانیي زای ماریب قدرت  و های باكتر نیا
 

 تشکر و قدردانی
این مقاله برگرفته از پایان نامه كارشناسي ارشد میکروبیولوژی 

اسالمي همدان است. بدینوسیله از كلیه عزیزاني مصوب دانشگاه آزاد 

كه در انجام آن تقبل زحمت نموده اند قدراني مي نماییم. ضمناً 

 منافع نویسندگان با نتایج حاصله در تعارض نیست.
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