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مقاله پژوهشی

مقایسهی روش کشت و واکنش زنجیرهای پلیمراز در شیوع هلیکوباکتر
پولوروم جدا شده از نمونههای کبد مرغ و تعیین مقاومت آنتیبیوتیکی
جدایههای بدست آمده
4

اشکان جبلی جوان ،1سید حسام الدین عمادی چاشمی* ،2حمید استاجی ،3حسین اخالقی
 -1دانشیار گروه بهداشت مواد غذایی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه سمنان ،سمنان ،ایران
 -2استادیار گروه علوم درمانگاهی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه سمنان ،سمنان ،ایران
 -3دانشیار گروه پاتوبیولوژی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه سمنان ،سمنان ،ایران
 -4فارغ التحصیل دکتری عمومی دامپزشکی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه سمنان ،سمنان ،ایران
تاریخ دریافت1322/44/22 :

تاریخ پذیرش1322/14/21 :

چکیده
هلیکوباکتر پولوروم یک عامل بیماریزای گرم منفی و زئونوز است که باعث مشکالت گوارشی در انسان و پرندگان میشود .اهداف این
مطالعه ،بررسی شیوع هلیکوباکتر پولوروم در نمونههای کبد مرغ با استفاده از روشهای کشت باکتریایی و واکنش زنجیرهای پلیمراز و همچنین
ارزیابی مقاومت آنتیبیوتیکی جدایههای بدست آمده با استفاده از روش انتشار دیسک در نواحی مختلف شهر سمنان بود .در مجموع04 ،
نمونهی کبد بسته بندی شده از مراکز فروش مواد پروتئینی از نواحی مختلف در شهر سمنان تهیه شد .با استفاده از روش کشت باکتریایی و
آزمونهای بیوشیمیایی 11 ،نمونه ( )%34آلوده به هلیکوباکتر پولوروم بودند .با استفاده از تست واکنش زنجیرهای پلیمراز که به موازات روش
کشت بر روی نمونههای کبد انجام شد 11 ،نمونه ( )%22از نظر آلودگی به هلیکوباکتر پولوروم تشخیص داده شدند .با توجه به نتایج آزمون
تعیین مقاومت آنتیبیوتیکی ،تمام نمونهها مقاوم به سیپروفلوکساسین و جنتامایسین بودند و کمترین مقاومت نسبت به آمپیسیلین ،کولیستین و
اریترومایسین با فراوانی  %14مشاهده گردید .این مطالعه ،اولین بررسی شیوع و مقاومت میکروبی هلیکوباکتر پولوروم در نمونههای کبد مرغ
است که در شهر سمنان انجام شده و مطالعات بیشتری در این زمینه ضروری به نظر میرسد .گذشته از این ،مطالعهی حاضر با توجه به حساسیت
پایین آزمونهای بیوشیمیایی در تشخیص هلیکوباکتر پولوروم پیشنهاد میکند که تست واکنش زنجیرهای پلیمراز میتواند به عنوان یک روش
حساس و قابل اعتماد در شناسایی هلیکوباکتر پولوروم در نمونههای کبد مرغ استفاده شود.
کلمات کلیدی :هلیکوباکتر پولوروم ،کبد مرغ ،روش کشت ،واکنش زنجیرهای پلیمراز ،مقاومت آنتیبیوتیکی
* نویسنده مسئول :سید حسام الدین عمادی چاشمی
آدرس : :استادیار گروه علوم درمانگاهی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه سمنان ،سمنان ،ایران  .تلفن423-33104120 :
پست الکترونیکhesamemadi@semnan.ac.ir :
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مقدمه

تولید اسپور است ،همچندین ایدن بداکتری بددون تداژ

یکی از پر مصرفترین منابع پروتئین حیوانی که اهمیت

بوده و یول سلول باکتریایی  3تا  4میکرون و عرض آن

باالیی در سبد غذایی انسان دارد ،گوشت مرغ میباشدد.

 4/3تا  4/0میباشد .این پاتوژن بیماریزا برای اولین بدار

همچنین ،فراوردههای جدانبی ییدور نظیدر کبدد بده دلیدل

در سال  1224در روده و کبد مرغ گوشتی و مدرغ تخدن

ارزان بددودن و ارزش غددذایی بدداال از محبوبیددت زیددادی

گذار و همچنین در مدفوع انسدانهدای دچدار مشدکالت

برخددوردار هسددتند .همچنددین کبددد بدده عنددوان بزرگتددرین

گوارشی شناسدایی شدد ( .)8بداکتریهدای انتروهپاتیدک

غدددهی بدددن و نقشددی کدده در متابولیسددن پددروتئینهددا و

همچون هلیکوباکتر پولوروم به صورت یبیعی در بافدت

چربیها در اختیار دارد ،از اهمیت باالیی در بددن پرندده

معده توانایی زیسدتن ندارندد و بیشدتر در سدطا مخدایی

برخوردار است ( .)1مضاف بر اینکه کبد به علت میدزان

روده و یا کبد کلونیزه میشوند (.)1

مواد معددنی و ویتدامینهدایی کده دارد ،مدیتواندد یدک

هلیکوبدداکتر پولددوروم توانددایی تولیددد اکسددیداز و غالبددا

مادهی مغذی برای مصرف کنندگان باشد ( .)2در نتیجه

کاتاالز را دارد و همانطور کده ذکدر شدد قددرت تولیدد

فددراوردههددای ییددور بدده لحددام مصددرف عمدددهی آن

آنددزین اورهآز و همچنددین قدددرت هیدددرولیز هیپددورات

میتوانند یکی از راههای انتقال پداتوژنهدای زئوندوز بده

سدین را نیز نددارد .ایدن پداتوژن بدرای رشدد بده شدراید

انسان باشند .به علت آلدودگیهدایی کده در بخدشهدای

میکروآئروفیلیک نیاز داشته و توانایی رشد در دمای 31

مختلددف پددرورش ییددور و کشددتارگاه هددا وجددود دارد،

تا  42درجهی سانتیگراد را دارا میباشد ( 8و.)2

احتمال انتقال عوامل بیماریزا با مصرف گوشت ندینپدز

در مطالعددات متعددددی نشددان داده شددده اسددت کدده ایددن

یا خام به انسان وجود دارد ( .)4ذکر ایدن نکتده خدالی از

پاتوژن توانایی ایجاد آلودگی در انسان و انواع مختلفدی

لطف نیست که صنعت ییور ایران با تولید سالیانه حدود

از پرندگان نظیر مرغ گوشتی ،مرغ تخن گذار ،بوقلمدون

 2میلیون تن گوشدت مدرغ در رتبدهی اول در خاورمیانده

و مرغ شاخدار را دارد ( .)12-14 ،8اخیرأ این پاتوژن از

قددرار گرفتدده اسددت ( .)3از بددین پدداتوژنهددای زئونددوز و

گوشت مرغ خام یا پخته نشده نیز جددا شدده اسدت کده

بیمدداریزا نظیددر سددالمونال انتریکددا ،کمپیلوبدداکتر و یددا

نشاندهندهی زئونوز بودن آن میباشد (.)0

اشریشیا اکلی ،گوندهی هلیکوبداکتر پولدوروم از اهمیدت

گددزارشهددای وسددیعی در خصددوم وجددود هلیکوبدداکتر

باالیی در ارتباط بدا سدالمت انسدان ،بخصدوم سدالمت

پولوروم درقسمتهای متندوع دسدتگاه گدوارش پرنددگان

کودکان برخوردار است (.)0

بخصوم سکوم وجود دارد .در یک مطالعه ،شیوع ایدن

هلیکوبدداکتر تقریبددا بدده دو گددروه

باکتری در سدکوم مدرغ گوشدتی و تخدن گدذار تدا 144

گاسددتریک و انتروهپاتیددک تقسددین بندددی مددیشددوند.

درصددد گددزارش شددده اسددت ( .)11گوشددت مددرغ و

باکتریهای گاستریک هلیکوباکتر به علت تولید آندزین

فراوردههای آن نظیر جگر به دلیل هزینه پایین ،دسترسی

اورهآز قددادر بدده زنددده ماندددن در محددید اسددیدی معددده

آسان و مواد مغذی نظیر پروتئین ،ویتامین و مواد معدنی

مددیباشددند ( .)1گونددهی هلیکوبدداکتر پولددوروم از دسددته

به عنوان یکی از مهنترین غذاهای قابل مصدرف در بدین

پاتوژن هدای زئوندوز و گدرم منفدی اسدت کده در گدروه

مردم ایران رواج یافته است ( .)13در این راستا ،بررسدی

انتروهپاتیک هلیکوباکترهدا قدرار گرفتده و فاقدد تواندایی

سالمت و ایمنی این مدادهی غدذایی امدری ضدروری بده

بدداکتریهددای جددن

مقایسه ی روش کشت و واکنش زنجیره ای پلیمراز در شیوع هلیکوباکتر پولوروم47 ...

شمار میآید .بدا ایدن وجدود ،مطالعدات بسدیار کمدی در

مواد و روش کار

مورد شیوع هلیکوباکتر پولوروم در کبد مرغ در سراسدر

جمع آوری نمونه

دنیا گزارش شده اسدت .بده یدور کلدی ،بیشدترین شدیوع

تعداد نمونهی مورد آزمایش در ایدن مطالعده بدر اسداس

گددزارش شددده در مددورد ایددن پدداتوژن در کبددد مددرغ در

شیوع قبلی هلیکوباکتر پولوروم در کشور و با استفاده از

تحقیقددات  Mohamedو همکدداران ( )2414در مصددر

فرمول محاسبه حجن نمونه کدوکران بدا سدطا خطدای 0

برابر با  41درصد بوده است ( .)14ولی متأسدفانه تدا االن

درصد 04 ،نمونه تخمین زده شد (10و .)11

هیچ گونه مطالعهای مبنی بر بررسی و شیوع هلیکوباکتر

این مطالعهی ناحیهای در شهر سمنان انجام گرفدت و در

پولددوروم بددر روی کبددد مددرغ در سرتاسددر اسددتان سددمنان

ابتدددا ،بددا جسددت و جددو در سددطا شددهر و شناسددایی

صورت نگرفته است .گذشته از این ،مطالعدات قبلدی در

فروشددگاههددای عرضدده کنندددهی کبددد مددرغ در نددواحی

خصوم بررسی این پاتوژن در بسته بندیهای خوراکی

مختلددف ،بسددته بندددیهددای کبددد کدده تولیددد روز بودنددد،

نبوده و بروی الشهی پرندگان انجام شدده انددل لدذا ایدن

خریداری شد .همهی نمونهها در شدراید بهداشدتی و در

تحقیق برای اولین بار در سمنان به بررسدی ایدن موضدوع

کنار یخ در اسدرع وقدت بده آزمایشدگاه میکروبیولدوژی

میپدردازد .بدرای درمدان پداتوژنهدای بیمداریزا نظیدر

مواد غذایی دانشکده دامپزشکی دانشگاه سمنان منتقل و

هلیکوباکتر پولوروم ،درمان با آنتدی بیوتیدک از بهتدرین

بالفاصله مورد آزمایش قرار گرفتند.

روشها بدرای کداهش بدار میکروبدی مدیباشدد .امدروزه

جداسازی و شناسایی هلیکوباکتر پولوروم

گسددترش مقاومددت نسددبت بدده آنتددیبیوتیددکهددا در ا ددر

نموندده بددرداری از کبدددهددا در شددراید اسددتریل و در

مصرف غیر اصولی و بیرویهی این مواد ضد میکروبدی

آزمایشگاه انجام شدد و مقددار  20گدرم از هدر نمونده بدا

در کشاورزی یا دامپزشکی بخصوم در صدنعت ییدور

استفاده از تیغ جراحی استریل به داخل لولههدای حداوی

به یک معضل جهانی تبدیل شده است .این مقاومدت در

بولتددون بددرا (،)Bolton broth, Merck Germany

بدداکتری هلیکوبدداکتر پولددوروم نیددز دیددده مددیشددود (.)4

خون لیز شدهی اسف و مکمل آنتی بیوتیک انتقدال داده

علیرغن موارد گفته شده ،هیچ گونه مطالعهای مبندی بدر

شد .نمونهها به داخل جار بیهوازی بدا گازپدک ندوع C

بررسدی حساسدیت یددا مقاومدت آنتددیبیدوتیکی در مددورد

( Anaerobic Gas Pack Type C, Merck

هلیکوباکتر پولوروم در کبد مرغ در ایران وجود ندارد.

 )Germanyقددرار داده شدددند و در داخددل انکوبدداتور بددا

با توجه به اهمیدت مطالدف فدول الدذکر ،ایدن مطالعده بدا

دمددای  41/0±1درجددهی سددانتیگددراد بدده مدددت 4±44

هدف تعیین میزان آلودگی قطعات بستهبندیشدهی کبد

ساعت گذاشته شدند .سپ  ،فیلتر غشایی استات سدلولز

مرغ گوشتی عرضه شده در مراکز فروش مواد پروتئیندی

بددددا ابعدددداد  )Sartorius, Germany( 4/10بددددر روی

شددهر سددمنان بدده هلیکوبدداکتر پولددوروم بددا اسددتفاده از

پلیدتهدای کلمبیدا آگدار (Columbia agar, Merck

روشهای کشت باکتریایی و واکنش زنجیرهای پلیمدراز

) Germanyحاوی خون دفیبریندهی گوسدفند قدرار داده

( )PCRو همچنین تعیین مقاومت آنتیبیوتیکی جدایههدا

شد تا بتوان تعدای از باکتری های غیدر مدرتبد را کده از

نسبت به  12آنتیبیوتیک رایج در دامپزشکی و پزشدکی

لحدام انددازه متفدداوت مدی باشددند را حدذف کددرد144 .

با استفاده از روش انتشار دیسک صورت گرفت.

میکرولیتر از مایع انکوبه گذاری بر روی فیلتر ریخته شد
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و پلیتها به مدت  10دقیقه در محدید آزمایشدگاه قدرار

گردیددددد ( .)8واکددددنش  PCRدر حجددددن نهددددایی 20

اسدتریل ،فیلتدر از روی

میکرولیتدددر شدددامل  12/0میکرولیتدددر مسدددتر مدددیک ،

پلیت حذف شده و پلیتهدا بده مددت  44±4سداعت در

 1میکرولیتر از هر آغازگر 2 ،میکرولیتر از  DNAالگدو

دمای  41/0±1درجه انکوبه گذاری شدند (.)0

و  8/0میکرولیتر از آب مقطر دیونیزه تهیه گشت .تمامی

آزمون های تشخیص افتراقی

محصوالت  PCRمورد آزمایش در این مطالعده از قبیدل

گرفتند .سپ

با استفاده از پدن

ابتدددا پلیددتهددای متبددت از نظددر رشددد پرگندده و ریخددت
شناسددی بررسددی شدددند و پرگنددههددای مشددکو

آغازگر و مسترمیک

از شدرکت تجداری تکاپوزیسدت

بدده

تهیه گشت .برنامهی چرخهی حرارتی برای انجدام PCR

هلیکوباکتر پولوروم (کوچک ،ریدز و سدفید متمایدل بده

شددامل واسرشددت سددازی اولیدده در دمددای  24درجددهی

خاکستری) بدر روی محدید کلمبیدا آگدار حداوی خدون

سانتیگراد به مدت  4دقیقه 30 ،سدیکل شدامل واسرشدته

بده

سازی در دمای  24درجهی سانتیگدراد بدرای  14انیده،

مدت  44ساعت در دمای  31درجه قدرار داده شددند .از

هیبرید شدن آغازگرها در دمای  08درجهی سانتیگراد

پرگنددههددای خددالص شددده بددرای رنددم آمیددزی گددرم و

بدده مدددت  2دقیقدده و بسددد شدددن  DNAدر  12درجددهی

تستهای بیوشیمیایی از قبیل کاتداالز ،اکسدیداز ،اورهآز

سانتیگدراد بدرای  24انیده و و پلیمریزاسدیون نهدایی در

و نیترات استفاده شد .تست اورهآز برای تفریدق گوندهی

دمای  12درجدهی سدانتیگدراد بده مددت  3دقیقده بدود.

کمپیلوبداکتر اسدتفاده شدد

محصددوالت بدسددت آمددده بددر روی ژل آگددارز  %1/0بددا

به این صورت که نمونههایی که اورهآز منفی بودندد بده

ولتاژ  0 v/cmرانده شد و باندهای تشکیل شده در UV

عنددوان هلیکوبدداکتر پولددوروم در نظددر گرفتدده شدددند.

)Padideh Nojen Pars, Iran( Transillumination

نمونههای هلیکوبداکتر پولدوروم تأییدد شدده ،در محدید

بررسی گردیدند .ژنوم استخراج شده از پرگنههای جددا

کشت مایع قلف-مغز ( Brain Heart Infusion broth,

شده از کبد مرغ به عندوان گدروه شداهد در نظدر گرفتده

 )Merck Germanyهمراه با گلیسرول در  -24درجهی

شدند.

سانتیگراد تا انجام آزمدایش هدای مولکدولی نگهدداری

آزمون حساسیت میکروبی

شدند.

جهت انجام تست آنتیبیوگرام به روش انتشار دیسدک،

استخراج  DNAژنومی و انجام PCR

کشددت بدداکتریهددا بدده روی محددید مددولر هینتددون آگددار

استخراج ژنومی  ،DNAاز نمونه هدای کبدد خریدداری

( )Mueller-Hinton agar, Merck Germanyانجدام

شددده از سددطا شددهر بددا اسددتفاده از روش فنددل کلروفددرم

پددذیرفت .در ایددن مطالعدده از  12دیسددک آنتددیبیددوتیکی

ایزوآمیددل الکددل انجددام شددد ( .)11در مطالعدده حاضددر از

( )HiMedia, Indiaرایج مورد استفاده در دامپزشکی و

تست واکنش زنجیره ای پلیمراز برای تشدخیص مسدتقین

پزشددکی شددامل نالیدیکسددیک اسددید ( 34میکروگددرم)،

نموندده هددای بددافتی و همچنددین بددرای تاییددد پرگندده هددای

سیپروفلوکساسدددین ( 0میکروگدددرم) ،جنتامایسدددین (14

حاصل از روش جداسازی باکتری ،اسدتفاده شدد .بدرای

میکروگرم) ،نئومایسدین ( 14میکروگدرم) ،تتراسدایکلین

انجام واکنش زنجیرهای پلیمراز از آغازگرهای توصیف

( 10میکروگددرم) ،داکسددیسددایکلین ( 34میکروگددرم)،

شده بده وسدیلهی  Stanleyو همکداران ( )1224اسدتفاده

کولیسددددیتین ( 14میکروگددددرم) ،آمپددددیسددددیلین (14

دفیبرینهی گوسفند کشت مجدد داده شدند و سدپ

هلیکوباکتر پولوروم و جدن

مقایسه ی روش کشت و واکنش زنجیره ای پلیمراز در شیوع هلیکوباکتر پولوروم44 ...

میکروگددددددرم) ،کلرآمفنیکددددددل ( 34میکروگددددددرم)،

نتایج

اریترومایسددین ( 10میکروگددرم) ،کالریترومایسددین (10

شیوع هلیکوباکتر پولوروم در نمونههای کبد

میکروگددرم) و فسفومایسددین ( 244میکروگددرم) اسددتفاده

از  04نمونهی کبد مورد آزمایش در این مطالعده ،تعدداد

از تهیدهی محلدول معدادل ندین

بدده هلیکوبدداکتر

گردید .به این منظور پ

 11نموندده ( )%34پرگنددههددای مشددکو

مک فارلند از سوسپانسیون باکتریایی ،کشدت در محدید

پولددوروم را نشددان دادنددد کدده بددا اسددتفاده از تسددتهددای

مددولر هینتددون آگددار انجددام گرفددت بدده گوندده ای کدده

بیوشددیمیایی تأییددد اولیدده گردیدنددد .بددا اسددتفاده از تسددت

دیسکهای آنتیبیدوتیکی مدورد آزمدایش توسدد پدن

واکنش زنجیدرهای پلیمدراز 11 ،نمونده ( )%22آلدوده بده

استریل با فاصلهی معین از یکدیگر و از لبدهی پلیدت بدر

هلیکوبدداکتر پولددوروم بودنددد .بنددابراین شددیوع واقعددی

پلیتها به مدت

هلیکوباکتر پولوروم در نمونههای کبدد در شدهر سدمنان

 48سددداعت در دمدددای  31درجدددهی سدددانتیگدددراد در

برابر با  22درصد گزارش گردید .شکل  ،1الکتروفدورز

انکوباتور  CO2دار گرمخانه گذاری شدند .در نهایدت،

تعدادی از نمونههای متبت هلیکوباکتر پولوروم را نشدان

حساسیت یا مقاومت هر یک از جدایهها با اندازهگیدری

میدهد.

روی سطا پلیت قرار داده شدند .سپ

قطر هاله عدم رشد و مقایسهی آن بدا راهنمدای شدرکت
تولید کنندهی دیسکهای آنتیبیوتیکی تعیین گردید.

عکس .1الکتروفورز محصوالت حاصل از  PCRجدایههای هلیکوباکتر پولوروم بر روی ژل آگارز  :M .%1/7مارکر  :C+ ،100bpسویهی مثبت
هلیکوباکتر پولوروم :C- ،شاهد منفی :4-1 ،هلیکوباکتر پولوروم جداشده از نمونههای کبد حاوی این پاتوژن.

مقاومت آنتیبیوتیکی

( ،)%01کلرامفنیکددل ( ،)%43نئومایسددین و فسفومایسددین

نتددددایج حاصددددل از بررسددددی مقاومددددت و حساسددددیت

( )%22در جایگاه بعدی قرار داشدتند .کمتدرین مقاومدت

آنتیبیوتیکی جدایههای هلیکوباکتر پولوروم جددا شدده

آنتددیبیددوتیکی نیددز در برابددر آمپددیسددیلین ،کولیسددتین و

از کبد مرغ در شدهر سدمنان در جددول  1خالصده شدده

اریترومایسین ( )%14مشاهده گردید.

است .در این مطالعه ،کلیهی جدایهها ( )%144نسدبت بده
سیپروفلوکساسددین و جنتامایسددین مقاومددت نشددان دادنددد.
مقاومددت در برابددر تتراسددایکلین و نالیدیکسددیک اسددید
( ،)%81کالریترومایسین ( ،)%11داکسیسایکلین
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جدول  .1فراوانی جدایههای هلیکوباکتر پولوروم به آنتیبیوتیکهای مختلف در سه سطح مقاوم ،نیمه حساس وحساس
مقاوم

حساس

نیمه حساس

آنتیبیوتیک

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

سیپروفلوکساسین

1

144

4

4

4

4

( 7میکروگرم)
جنتامایسین

1

144

4

4

4

4

( 11میکروگرم)
تتراسایکلین

1

81

1

14

4

4

( 31میکروگرم)
نالیدیکسیک اسید

1

81

1

14

4

4

کالریترومایسین

0

11

1

14

1

14

4

01

2

22

1

14

3

43

2

22

2

22

( 31میکروگرم)
( 17میکروگرم)
داکسیسایکلین
( 31میکروگرم)
کلرامفنیکل
( 31میکروگرم)
نئومایسین

2

22

2

22

3

43

( 31میکروگرم)
فسفومایسین

2

22

1

14

4

01

1

14

1

14

0

11

( 211میکروگرم)
آمپیسیلین
( 11میکروگرم)
کولیستین

1

14

4

4

1

81

( 11میکروگرم)
اریترومایسین

1

14

4

4

1

81

( 15میکروگرم)

بحث و نتیجه گیری

فددروش محصددوالت پروتئینددی بددا اسددتفاده از روشهددای

هلیکوباکتر پولدوروم بده عندوان پداتوژنی گدرم منفدی در

کشت باکتریدایی و  PCRو همچندین ارزیدابی مقاومدت

گروه انتروهپاتیک هلیکوباکتر قرار میگیرد کده قابلیدت

آنتیبیوتیکی جدایهها با استفاده از روش انتشار دیسدک

انتقال به انسان از یریق خوردن گوشدت خدام یدا ندینپدز

در شهر سمنان شکل گرفت.

مددرغ را دارا مددیباشددد .در نتیجدده ،در نظددر گددرفتن ایددن

در این مطالعه ،از  04نمونهی مورد آزمدایش ،تعدداد 11

پاتوژن به عنوان یدک پداتوژن نووهدور کده مدیتواندد از

نمونه با استفاده از روش کشدت باکتریدایی ،پرگندههدای

یریق فراوردههای غذایی نظیدر گوشدت مدرغ بده انسدان

خام هلیکوباکتر پولوروم را نمایش دادندد کده تمدامی

منتقل شود و باعث آلودگی و مشکالت گوارشی شدود،

آنها با استفاده از تستهای بیوشیمیایی تأییدد شددند .بدا

اهمیت ویژهای دارد ( .)0با ذکر این نکتده کده در اسدتان

استفاده از تست  11 ،PCRنمونده آلدوده بده هلیکوبداکتر

سددمنان هددیچ گوندده مطالعددهای بددر روی ایددن پدداتوژن در

پولددوروم بودندددل در نتیجدده شددیوع واقعددی هلیکوبدداکتر

نمونههای کبد صدورت نگرفتده اسدت و تمدام مطالعدات

پولوروم در نمونههای کبد مرغ در شدهر سدمنان کده در

قبلی نیز در بسته بندیهدای خدوراکی نبدوده اسدت ،ایدن

مطالعه حاضر انجام گردید ،برابر با  22درصدد گدزارش

مطالعه با هدف بررسدی شدیوع هلیکوبداکتر پولدوروم در

گردید .تنها یک مطالعه مشابه در ایران انجام شده اسدت

نمونددههددای کبددد مددرغ گوشددتی عرضدده شددده در مراکددز

که نتایج آن تفاوت چشمگیری بدا نتدایج مطالعده حاضدر

مقایسه ی روش کشت و واکنش زنجیره ای پلیمراز در شیوع هلیکوباکتر پولوروم47 ...

نموندههدای متبدت ،مدورد

دارد .در مطالعهای که توسد بهدرو و همکداران ()2410

آزمایش قرار گرفتده و سدپ

در اردبیل صورت گرفدت ،تعدداد  44نمونده کبدد و ران

کشت باکتریایی قرار گرفتند .نتایج به ایدن صدورت بدود

مرغ از الشههای دچار گاسدتروانتریت از کلینیدک هدای

که  4/1درصد از نمونهها تنها با اسدتفاده از  PCRآلدوده

دامپزشکی أخذ گردید .تمامی نمونهها تنها با استفاده از

به هلیکوباکتر پولوروم بودند ( .)12در مطالعدهای دیگدر

روش کشت باکتریایی و تأیید نهایی توسدد تسدتهدای

کدده توسددد  Mohamedو همکدداران ( )2414در مصددر

بیوشددیمیایی آزمددایش شدددند و در نهایددت بدده صددورت

صددورت گرفتدده بددود ،شددیوع هلیکوبدداکتر پولددوروم در

متوسد  3/1درصدد از نموندههدا ،آلدوده بده هلیکوبداکتر

نمونههدای کبدد مدورد آزمدایش بدا اسدتفاده از دو روش

پولوروم تشخیص داده شدند ( .)11در بررسی علدل ایدن

کشددت باکتریددایی و  PCRبرابددر بددا  41درصددد گددزارش

تفاوت می توان به این موارد اشاره نمود کده در بررسدی

گردید ( .)14یبق مطالعدهای دیگدر ،شدیوع هلیکوبداکتر

بهرو و همکاران ،تمامی نمونهها قبدل از انجدام آزمدایش

پولوروم در نمونههای کبدد مدرغ گوشدتی أخدذ شدده از

در فریزر با دمای  -24درجهی نگهداری شدند .ذکر این

کشددتارگاهی در مصددر برابددر بددا  1/11درصددد گددزارش

نکته حائز اهمیت است که دمدای انجمداد یدا بسدیار بداال

گردید ( .)24یبدق جدیددترین مطالعده کده در پاکسدتان

باعددث از بددین رفددتن بدداکتریه دا شددده و مددیتوانددد ا ددر

انجام شده بود ،از  18نمونهی کبد مدرغ آزمدایش شدده،

کشندگی بر روی آنها داشدته باشدد ( .)18همچندین در

تعداد  11نمونه ( )%21با اسدتفاده از کشدت باکتریدایی و

روش کشت باکتریایی بهرو و همکاران از فیلتر غشدایی

تستهای بیوشدیمیایی تأییدد شددند .بدا اسدتفاده از PCR

استفاده نشده بود و این مسئله میتواند روی توان بازیابی

تنها  13نمونده ( )%18/3آلدوده بده هلیکوبداکتر پولدوروم

و حیددات بدداکتری هلیکوبدداکترپولوروم و رقابددت آن بددا

بودنددد ( .)21اختالفددات موجددود در خصددوم نتددایج

دیگر باکتریها نقش منفی داشته باشد ( .)11در بررسدی

گدزارش شدده از منددایق مختلدف را مدیتددوان بده میددزان

نتددایج مطالعدده مددا و بهددرو بدده نظددر میرسددد کدده آلددودگی

آلدودگی ییدور منطقده ،فاصدلهی زمدانی بدین مطالعدات،

فددراوردههددای گوشددتی بخصددوم کبددد بدده هلیکوبدداکتر

رعایددت اصددول بهداشددتی در حددین و بعددد از کشددتار و

پولوروم در حال افزایش است و به مطالعات بیشدتری در

همچنین حساسیتهای روشهای آزمایش نسبت داد.

این خصوم نیاز است.

در یول زمانهای مختلف ،کشدت پداتوژنهدای سدخت

با توجه به زئونوز و نووهور بودن هلیکوباکتر پولوروم و

رشد نظیر هلیکوباکتر پولوروم ،مسئلهی بسدیار سدخت و

اهمیدددت آن در انتقدددال و ایجددداد آلدددودگی در انسدددان،

مشددکل برانگیددزی بددوده اسددت .در حقیقددت ،بسددیاری از

مطالعات بسیار اندکی در مورد آن در سرتاسر دنیا انجام

محققان با در نظر گرفتن سخت رشدد بدودن و نامناسدف

شده است .عالوه بر ایدن ،هدیچ یدک از مطالعدات انجدام

بودن محیدهدای کشدت بدرای رشدد ایدن پداتوژنهدا ،از

شده در مورد بسته بندیهای خدوراکی نبدوده اسدت .در

تحقیددق و جسددت و جددو بازماندددهانددد ( .)0در مطالعددهی

مطالعهای که توسد  Ceelenو همکداران ( )2441انجدام

حاضددر ،از روش کشددتی اسددتفاده شددد کدده  Borgesو

شددده بددود ،تعددداد  114نموندده کبددد مددرغ از  11گلددهی

همکددداران در سدددال  2410بددده وسدددیلهی آن توانسدددتند

مختلف از یک کشتارگاه در شمال ایتالیا أخدذ گردیدد.

نمونههای گوشت مرغ را بدرای اولدین بدار جداسدازی و

تمامی نمونهها در ابتددا بدا اسدتفاده از روش  PCRمدورد

ایزولدده کننددد ( .)0در مقابددل روش کشددت ،بسددیاری از
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محققددان از روش  PCRبددرای تشددخیص پدداتوژنهددای

( )2414نیز بیشترین مقاومت آنتیبیدوتیکی در مقابدل دو

سخت رشد استفاده میکنندد کده روشدی سدریع و ارزان

آنتددیبیوتیددک ذکددر شددده دیددده شددد .همچنددین در ایددن

بددرای تشددخیص پدداتوژنهددای سددخت رشددد از قبیددل

مطالعه ،مقاومدت نسدبت بده اریترومایسدین 144 ،درصدد

هلیکوباکتر پولوروم مدیباشدد ( .)22در ایدن راسدتا و در

گددزارش گردیددد .امددا در مطالعددهی حاضددر ،کمتددرین

مطالعهی حاضر ،از  11نمونهی تأیید شدده بدا اسدتفاده از

مقاومت آنتیبیدوتیکی در مقابدل اریترومایسدین مشداهده

تستهای بیوشیمیایی 1 ،نمونه با اسدتفاده از  PCRتأییدد

گشت .در هر دو مطالعه ،مقاومت نسبت به تتراسدایکلین

نشدددند .ایددن تفدداوت در نتددایج را مددیتددوان بدده شددباهت

در جایگدداه بعدددی قددرار داشددت .در مطالعددهی حاضددر،

فنددوتیپی بددین میکروارگانیسددنهددا نسددبت داد و اینکدده

کمترین مقاومت آنتدیبیدوتیکی در مقابدل آمپدیسدیلین،

تستهای بیوشیمیایی میتوانندد در سدویههدای مختلدف

کولیسددتین و اریترومایسددین بددا  %14فراوانددی مشدداهده

متفاوت باشدند و زیداد قابدل اتکدا نیسدتند ( .)4بده عندوان

گردیددد .در حالیکدده در مطالعددهی انجددام شددده توسددد

کمپیلوبداکتر تواندایی

 Mohamedو همکددداران ( ،)2414کمتدددرین مقاومدددت

متال ،برخدی از سدویههدای جدن

هیددددرولیز اوره را ندارندددد و در تشدددخیص تفریقدددی بدددا

نسبت به کولیستین و آمپیسیلین با صفر درصدد فراواندی

هلیکوباکتر پولوروم مدیتوانندد مدا را بدا مشدکل مواجده

مشاهده گردید ( .)14مسئلهی مهن بعدی این بود کده در

کنند و باعث بدروز مدوارد متبدت و منفدی کداذب شدوند

مطالعهی حاضر ،همهی جدایهها حداقل نسدبت بده یدک

نیدز

آنتیبیوتیک مقاومت را نمایش دادند ،که نشان دهندهی

به عنوان یک پاتوژن اورهآز منفی میتواند در تفریدق بدا

وقددوع مقاومددت آنتددیبیددوتیکی نسددبت بدده ایددن پدداتوژن

هلیکوباکتر پولوروم با استفاده از تستهدای بیوشدیمیایی

مددیباشددد .همچنددین ،اسددتفادهی غیددر مجدداز و بددیش از

محققین را دچار اشتباه کند (.)24

اندازهی آنتیبیوتیکها در صدنعت ییدور ،باعدث وقدوع

از دیگر جنبههای این مطالعه ،بررسی و ارزیابی مقاومت

پاتوژنهای مقداوم مدیشدود .بده یدورکلی ،ایدن مطالعده

آنتیبیوتیکی جدایههای تأیید شدده بدا اسدتفاده از PCR

پیشنهاد میدهد که شیوع ایدن پداتوژن در حدال افدزایش

بود که با استفاده از  12دیسک آنتدیبیدوتیکی رایدج در

بوده و بررسی مقاومت آنتدیبیدوتیکی آن بدرای کداهش

دامپزشکی و پزشکی و روش انتشار دیسک انجدام شدد.

بار میکروبی از اهمیت ویژهای برخوردار است.

ذکددر ایددن نکتدده اهمیددت دارد کدده تددا االن هددیچ گوندده

در نهایدت ایددن مطالعدده بدده درسدتی نشددان داد کدده شددیوع

مطالعدددهای مبندددی بدددر انجدددام مقاومدددت یدددا حساسدددیت

هلیکوبددداکتر پولدددوروم در نموندددههدددای کبدددد مدددرغ در

آنتیبیوتیکی هلیکوباکتر پولوروم در ایران انجدام نشدده

فروشددگاههددای عرضدده کنندددهی ایددن محصددول در شددهر

است .گذشته از این ،تنها یک مطالعه در سرتاسر دنیا بده

سمنان در مقایسه بدا تحقیقدات قبلدی در اسدتانهای دیگدر

بررسی این موضوع پرداختده اسدت کده نتدایج مطالعدهی

نظیر اردبیل افزایش یافته است .همچنین با توجه به میزان

حاضر با آن تحقیق مقایسه مدیشدود ( .)14در مطالعدهی

باالی مقاومت به اکتر آنتیبیوتیکهای استفاده شدده در

حاضدددر تمدددامی جدایدددههدددا ،مقاومدددت نسدددبت بددده

این مطالعه ،لزوم جلدوگیری از مصدرف بدیرویده و غیدر

سیپروفلوکساسدددین و جنتامایسدددین را نشدددان دادندددد .در

اصولی آنتیبیوتیک در صنعت ییور ضروری میباشدد.

مطالعددهی انجددام شددده توسددد  Mohamedو همکدداران

مطالعددده حاضدددر مشدددخص کدددرد کددده روش کشدددت

( .)23عالوه بر این ،گونهی هلیکوباکتر کانادنسدی

71 ...مقایسه ی روش کشت و واکنش زنجیره ای پلیمراز در شیوع هلیکوباکتر پولوروم

5-

6-

7-

8-

9-

10-

Obtained from Broiler and Free-Range
Chickens in India. Applied and
Environmental Microbiology, 83: 1–
15.
Borges, V., Santos, A., Correia, C.B.,
Saraiva, M., Ménard, A., Vieira, L.,
Sampaio, D.A., Pinheiro, M., Gomez,
G.P., Olestro, M. (2015). Helicobacter
pullorum isolated from fresh chicken
meat: Antibiotic resistance and
genomic traits of an emerging
foodborne pathogen. Applied and
Environmental Microbiology, 81:
8155–63.
Pot, R.G.J., Stoof, J., Nuijten, P.J.M.,
De Haan, L.A.M., Loeffen, P.,
Kuipers, E.J., Van Vliet, A.H.M.,
Kusters, J.G. (2007). UreA2B2: A
second urease system in the gastric
pathogen Helicobacter felis. FEMS
Immunology
and
Medical
Microbiology, 50: 273–9.
Sterzenbach, T., Sae, K.L., Brenneke,
B., Von Goetz, F., Schauer, D.B., Fox,
J.G., Suerbaum, S., Josenhans, C.
(2007).
Inhibitory
effect
of
enterohepatic Helicobacter hepaticus
on innate immune responses of mouse
intestinal epithelial cells. Infection and
Immunity, 75: 2717–28.
Stanley, J., Linton, D., Burnes, A.P.,
Dewhirt, F.E., On, S.L.W., Porter, A.,
Owen, R.G., Costas, M. (1994).
Helicobacter pullorum sp. nov.
genotype and phenotype of a new
species isolated from poultry and from
human patients with gastroenteritis.
Microbiology, 140: 3441–9.
Steinbrueckner, B., Haerter, G., Pelz,
K., Weiner, S., Rump, J., Deissler, W.,
Bereswill, S., Kist, M. (1997).
Isolation of Helicobacter pullorum
from
Patients
with
Enteritis.
Scandinavian Journal of Infectious
Diseases, 29: 315–8.
Nebbia, P., Tramuta, C., Ortoffi, M.,
Bert, E., Sola, S.C., Robino, P. (2007).
Identification of enteric Helicobacter
in avian species. Schweiz Arch

 روشی مناسف تدر،استفاده شده با استفاده از فیلتر غشایی
برای جداسازی هلیکوباکتر پولوروم از نموندههدای کبدد
 به عنوان روشدی دقیدق و حسداسPCR میباشد و تست
برای تأیید این عامل بیماریزا میتواند مورد استفاده قدرار
بگیردل مطالعات بیشتری در خصوم بررسی ایدن عامدل
بیماریزا و راههای کداهش بدار میکروبدی آن مدورد نیداز
.است
تشکر و قدردانی
نویسندگان مقاله کمال تشکر و قدردانی خود را نسدبت
بدددده ریاسددددت دانشددددکده دامپزشددددکی و آزمایشددددگاه
میکروبیولوژی مواد غذایی دانشکده دامپزشکی دانشگاه
سمنان بابت فراهن نمودن تجهیدزات و مدواد الزم جهدت
.انجام این تحقیق را ابراز میدارند
منابع
1- Suzuki, H., Yamamoto, S. (2009).
Campylobacter contamination in retail
poultry meats and by-products in
Japan: A literature survey. Food
Control, 20: 531-7.
2- Jung, Y., Porto-Fett, A.C.S., Shoyer,
B.A., Henry, E., Shane, L.E., Osoria,
M.,
Luchansky,
J.B.
(2019).
Prevalence, levels, and viability of
Salmonella in and on raw chicken
livers. Journal of Food Protection, 82:
834–43.
3- Hashemi, M., Sadeghi, A., Saghi, M.,
Aminzare, M., Raeisi, M., Rezayi, M.,
Tavakoly Sany, S.B. (2019). Health
Risk Assessment for Human Exposure
to Trace Metals and Arsenic via
Consumption of Hen Egg Collected
from Largest Poultry Industry in Iran.
Biological Trace Element Research,
188: 485–93.
4- Qumar, S., Majid, M., Kumar, N.,
Tiwari, S.K., Semmler, T., Devi, S.,
Baddam, R., Hussain, A., Shaik, S.,
Ahmeda, N. (2017). Cross Genome
Dynamics and Molecular Resistant
Helicobacter
pullorum
Isolates

19  پیاپی،9911 ، شماره دوم، شانزدهم/ نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی72

19-

20-

21-

22-

23-

24-

freezing with chemical agents.
Bactericidal Effect of Freezing with
Chemical Agents, 44: 112–5.
Ceelen, M.L., Decostere, A., Van Den
Bulck, K., On, S.L., Baele, M.,
Ducatelle, R., Haesebrouck, F. (2006).
Helicobacter pullorum in chickens,
Belgium.
Emerging
Infectious
Diseases, 12: 263–7.
Hamada, M., Elbehiry, A., Marzouk,
E., Moussa, I.M., Hessain, A.M.,
Alhaji, J.H., Heme, H.A., Zahran, R.,
Abdeen, E. (2018). Helicobacter
pylori in a poultry slaughterhouse:
Prevalence, genotyping and antibiotic
resistance pattern. Saudi Journal of
Biological Science, 25: 1072–8.
Javed, K., Gul, F., Abbasi, R., Zaidi,
R.A., Noreen, Z., Bokhari, H., Javed,
S. (2019). Prevalence and role of
Type six secretion system in
pathogenesis of emerging zoonotic
pathogen Helicobacter pullorum from
retail poultry. Avian Pathology, 48:
557-563.
González, A., Piqueres, P., Moreno,
Y., Cañigral, I., Owen, R.J.,
Hernández, J., Ferrus, M.A. (2008). A
novel real-time PCR assay for the
detection of Helicobacter pullorumlike organisms in chicken products.
International Microbiology, 11: 1–6.
Matsuda, M., Moore, J.E. (2004).
Urease-positive
thermophilic
Campylobacter species. Applied and
Environmental Microbiology, 70:
4415–8.
Fox, J.G., Chien, C.C., Dewhirst, F.E.,
Paster, B.J., Shen, Z., Melito, P.L.,
Woodward, D.L., Roodgers, F.G.
(2000). Helicobacter canadensis sp.
nov. isolated from humans with
diarrhea as an example of an emerging
pathogen.
Journal
Clinical
Microbiology, 38: 2546–9.

11-

12-

13-

14-

15

16-

17-

18-

Tierheilkd Journal, 149: 403–7.
Zanoni, R.G., Rossi, M., Giacomucci,
D., Sanguinetti, V., Manfreda, G.
(2007). Occurrence and antibiotic
susceptibility
of
Helicobacter
pullorum from broiler chickens and
commercial laying hens in Italy.
International Journal of Food
Microbiology, 116: 168–73.
Zanoni, R.G., Piva, S., Rossi, M.,
Pasquali, F., Lucchi, A., De Cesare,
A., Manfreda, G. (2011). Occurrence
of Helicobacter pullorum in turkeys.
Veterinary Microbiology, 149: 3492–
6.
Sadeghi, A., Hashemi, M., JamaliBehnam, F., Zohani, A., Esmaily, H.,
Dehghan, A.A. (2015). Determination
of chromium, lead and cadmium levels
in edible organs of marketed chickens
in Mashhad, Iran. Journal of Food
Quality and Hazards Control, 2: 134–
8.
Mohamed, M., Ragab, I., Shahata, M.,
EI-Refaie, M. (2010). Helicobacter
pullorum among poultry in ASSIUTEgypt:
Genetic
Characterization,
Virulence and MIC. International
Journal of Poultry Science, 9: 521–6.
Singh, A.S., Masuku, M. (2014).
Sampling
techniques
and
determination of sample size in
applied
statistics
research:
an
overview. International Journal of
Economics,
Commerce
and
Management, 2: 1–22.
Bello, N., Francino, O., Sánchez, A.
(2001). Isolation of genomic DNA
from feathers. Journal of Veterinary
Diagnostic Investigation, 13: 162–4.
Behroo, S., Javadi, A., Rad, M.G.
(2015).
Helicobacter
pullorum
prevalence
in
patients
with
gastroenteritis in humans and chicken
in the province of Ardabil in 2014.
Indian Journal of Fundamental
Applied Life Science, 5: 87–94.
Takano, M., Yasin, M., Shibasaki, I.
(1979). Bacteriological effects of

Journal of Veterinary Microbiology, Volume 16, Issue 2, 2020

Comparison of culture and PCR method in prevalence of Helicobacter
pullorum isolated from chicken liver samples and determination of
antibiotic resistance profile of the isolates
Jebelli Javan, A.1; Emadi Chashmi, S.H.*2; Staji, H.3; Akhlaghi, H.4
1- Associate Professor, Department of Food Hygiene and Quality Control, Faculty of Veterinary
Medicine, Semnan University, Semnan, Iran
2- Assistant Professor, Department of Clinical Science, Faculty of Veterinary Medicine, Semnan
University, Semnan, Iran
3- Associate Professor, Department of Pathobiology, Faculty of Veterinary Medicine, Semnan
University, Semnan, Iran
4- D.V.M. Faculty of Veterinary Medicine, Semnan University, Semnan, Iran
Received: 19 July 2020
Accepted: 10 January2021

Abstract
Helicobacter pullorum is a gram-negative and zoonotic pathogen which can cause
gastroenteritis in human and poultry. The purposes of this study were to evaluate the
prevalence of H. pullorum in chicken liver samples using culture methods and polymerase
chain reaction (PCR) as well as to assess the antibiotic resistance of the isolates using the
disk diffusion method in various regions of Semnan. A total of 50 packed liver samples were
collected from various regions of Semnan city. By use of culture method and biochemical
tests, 17 samples (34%) were found to be positive for H. pullorum. By use of PCR test which
was performed in parallel with culture method and biochemical tests, 11 (22%) samples were
confirmed H. pullorum. With regard to the results of antibiogram test, all of the samples were
resistant to ciprofloxacin and gentamicin, and the lowest resistance rate was observed
against ampicillin, colistin and erythromycin with 14%. This study is the first report on
prevalence and antibiotic resistance of H. pullorum in chicken liver samples in Semnan and
more studies are needed in this regard. Furthermore, due to low sensitivity of biochemical
tests in recognition of H. pullorum, the present study suggests that the PCR test, as a sensitive
and reliable method, can be used to detect H.pullorum from chicken liver samples.
Keywords: Helicobacter pullorum, chicken liver, culture method, polymerase chain
Reaction, antibiotic resistance
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