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چکیده

زمینه مطالعه :در سالهای اخیر میزان بروز مسمومیت غذایی ناشی از کمپیلوباکتر به تدریج افزایش یافته است .این باکتری یکی از علل
اصلی بیماریهای عفونی گسترده در قرن گذشته میباشد .اگر چه ماکیان مهم ترین مخازن و منبع انتقال کمپیلوباکتر به انسان میباشند ،اما
آلودگی محیط با گونههای مختلف کمپیلوباکتر و ایجاد عفونت در انسان و حیوانات به وسیله مدفوع پرندگان آزاد وحشی مانند اردک را نمیتوان
نادیده گرفت.
هدف :هدف از این مطالعه بررسی میزان آلودگی مدفوعی کمپیلوباکتر ژوژنی و کمپیلوباکتر کوالی در اردکهای آزاد برخی مناطق شمال
ایران میباشد.
روش کار :در اردیبهشت ماه سال  ،95تعداد  75نمونه از مدفوع اردکهای آزاد شهرهای ساری ،آمل ،قائم شهر و بابل در استان مازندران جمع
آوری شده و میزان حضور گونههای کمپیلوباکتر ژژونی و کوالی بوسیله واکنش زنجیرهای پلیمرازسه گانه مورد سنجش قرار گرفت .ژنهای
 16srRNA، mapAو  ceuEبه ترتیب برای تشخیص جنس کمپیلو باکتر وگونههای کمپیلوباکتر ژژونی و کوالی انتخاب شدند.
نتایج :از میان هفتاد و پنج نمونه مورد بررسی در این مطالعه 13 ،مورد (17.33درصد) واجد کمپیلوباکتر تشخیص داده شدند .از این تعداد یازده
نمونه (84.6درصد) حاوی ژن  mapAو دو نمونه (15.4درصد) واجد ژن  ceuEبودند که به ترتیب به عنوان کمپیلوباکتر ژژونی و کمپیلوباکتر
کوالی معرفی گردیدند .میزان حضور کمپیلوباکتر ژژونی به طور معنیداری بیشتر از کمپیلوباکتر کوالی گزارش گردید (.)P>0-0.5
نتیجه گیری نهایی :نتایج این مطالعه نشان داد که شیوع کمپیلوباکتر در مدفوع اردکهای آزاد مناطق شمالی ایران نسبتًا باالست و خطر
بالقوهای برای عفونت ناشی از این باکتری در انسان و بخصوص کودکان محسوب میشود.
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مقدمه
اعضاء جنس کمپیلوباکتر ،یکی از مهمترین عوامل بیماریزای باکتریایی و از

میتواند جایگزین مناسبی برای منابع پروتئینی و سایر مواد مغذی محسوب

اصلیترین عوامل منتقل شده از طریق مواد غذایی آلوده در سراسر جهان

گردد (.)1

محســوب میگردند ( .)1،9،12،19در میان گونههای مختلف این باکتری،

اگرچه عفونت ناشی از کمپیلوباکتر به صورت خود محدود شونده است.

کمپیلوباکتر ژژونی و کوالی ،مهمترین گونههای مسبب بیماری در انسان

اما از یک طرف ممکن است منجر به عوارض ثانویهای نظیر Guillain-

هستند .بیش از نیمی از گاســتروانتریتهای انسانی توسط این باکتریها

 Barreگــردد و از ســوی دیگر با توجه بــه توانایی حمل ژنهای مختلف

ایجاد میشــود که این میزان ،از مجموع گاســتروانتریتهای ایجاد شــده

مرتبط با حدت باکتریایی نظیر توکســینهای گوارشی ( cdtو  )...و عوامل

توسط شیگال ،سالمونال و اشریشیاکلی بیشتر است ( .)6اختالالت گوارشی

مرتبــط با مقاومتهای آنتیبیوتیکــی ( ،)1،9،12،13آلودگی محیط به این

و اسهال ناشی از این بیماری ،حتی در کشورهای توسعه یافته ،شمار زیادی

باکتری از اهمیت زیادی برخوردار اســت .به همین خاطر ،درک بهتر توزیع

از افراد ،به خصوص کودکان را روانه بیمارستان میکند (.)1،9

گونههای مختلف کمپیلوباکتر در میزبانهای مختلف و راههای انتقال آن

گونههای مختلف این باکتری ممکن اســت عالوه بر اسهال آبکی و
خونی ،موجب بیماریهای ثانویهای نظیر مننژیت ،ســپتی سمی ،سندروم

در تدوین بهتر سیاســتهای مربوط به کنترل و پیشگیری از بیماریهای
عفونی بسیار مؤثر است.

اورمی همولیتیــک و  Guillain-Barreگردند ( .)12،14،17این باکتری

در مناطق شــمالی ایران ،اردک پرندهای اســت که به صورت سنتی

گرم منفی ،در دمای  42 °Cو شرایط میکروآئروفیلیک به خوبی رشد میکند

همانند حیوانات خانگی در حیاط منازل نگهداری میشود و آلودگی آبهای

به همین خاطر قادر نیســت به مدت طوالنــی در خارج از بدن میزبان زنده

ســطحی ،معابر و محل بازی کودکان به مدفــوع این پرنده اجتناب ناپذیر

بماند .اما با توجه به تعدد میزبانها (پرندگانو ،نشخوارکنندگان ،سگ ،گربه و

است .اگرچه عفونت ناشــی از مصرف مواد غذایی آلوده به کمپیلوباکتر به

انسان) و شیوع زیاد آن ،به فراوانی در طبیعت یافت میشود (.)9،11،12،17

طور گســتردهای مورد مطالعه قرار گرفته اســت ،اما انتقال این باکتری از

پرندگان اهلی و وحشــی ،یکــی از اصلیترین میزبانهای این باکتری

طریــق محیط آلوده به مدفوع دامهای اهلی ،پرندگان وحشــی و حیوانات

هستند و مصرف گوشت آلوده و یا تماس با مدفوع آنها ،یکی از مهمترین

خانگی کمتر مورد بررســی قرار گرفته است .در ایران تاکنون مطالعهای در

منابع آلودگی جمعیتهای انســانی محســوب میگردد .پرندگان خانگی و

ارتباط با میزان حضور کمپیلوباکتر در مدفوع اردکهای آزاد مناطق شمالی

پرندگانی که در باغهای پرندگان و باغ وحشها از آنها نگهداری میشود

صورت نگرفته اســت .در نقــاط مختلف دنیا میزان آلودگــی به گونههای

و همچنین حیوانات خانگی به دلیل تماس نزدیکی که با انســان دارند ،در

کمپیلوباکتر در میزبانهای مختلف ،بسیار متغیر گزارش شده است .میزان

اپیدمیولوژی این بیماری ،از اهمیت زیادی برخوردارند ( .)1،9،11عفونت در

آلودگی به کمپیلو باکتر ژژونی در محل پرورش و فرآوری گوشــت اردک،

پرندگان اغلب بدون عالمت است که این مساله سبب دشواری در تشخیص

در انگلستان در حدود  96.7درصد گزارش گردیده و میزان آلودگی گوشت

و مبارزه با باکتری مولد آن میگردد .پرندگان حامل بدون عالمت میتوانند

اردک بهکمپیلوباکتر ژژونی وکمپیلوباکتــر کوالی به ترتیب 12.5درصد و

به مدت زیادی باکتری را از طریق مدفوع خود دفع کرده و موجب انتشــار

 87.5درصد ،بیان شــده اســت ( )1در حالی که بر اساس مطالعه  Raeisiو

آلودگی شوند (.)20

همکاران که در سال  2017انجام شد ،در ایران میزان فراوانی کمپیلوباکتر

حضور کمپیلوباکتر در مدفوع پرندگانی که همراه با انســانها زندگی

ژژونی در گوشت اردک بیشتر از کمپیلو باکتر کوالی میباشد (.)12

میکنند نظیــر اردکها و حیوانــات خانگی ،ممکن اســت موجب آلودگی

با توجه به این که درک بهتر ســهم نســبی عوامل مختلف محیطی

آبهای ســطحی ،آب موجود در دریاچه هــا و تفرجگاه ها و مناطق بازی

در ایجاد عفونت ناشــی از کمپیلوباکتر در طراحی اقدامات کنترلی مناسب

کودکان شــده و بهداشــت عمومی جامعه را تهدید کنــد ( .)1،4،11حضور

و تأمین بهداشــت عمومی حائز اهمیت زیادی اســت ( ،)3،11هدف از این

گونههــای مختلف این باکتری در مدفوع پرندگانــی نظیر اردک عالوه بر

مطالعه بررســی میزان حضور کمپیلوباکتر ژژونی وکمپیلوباکتر کوالی در

انتشــار آلودگی در محیط ،از طریق ایجاد آلودگی در گوشــت و تخم مرغ،

مدفوع اردکهای آزاد برخی مناطق شمالی ایران در نظر گرفته شد.

ممکن است موجب انتقال باکتری از طریق مصرف مواد غذایی تهیه شده از
گوشت و تخم اردک گردد .در سالهای اخیر با توجه به افزایش میزان بروز
بیماریهای قلبی-عروقی و توصیه به مصرف گوشت سفید ،منابع پروتئینی
جدید نظیر گوشــت و تخم اردک نیز بسیار مورد توجه قرار گرفته است .از
آنجا که پروتئین ،آهن ،ســلنیوم و نیاسین به میزان کافی در گوشت اردک
وجود دارد و میزان کالری آن نیز کمتر از گوشت گاو میباشد ،گوشت اردک

مواد و روش کار
نمونه برداری :به منظور بررســی میزان حضور کمپیلوباکتر در مدفوع
اردکهای آزاد مناطق شــمالی ایران ،تعداد هفتاد و پنج نمونه مدفوع تازه
اردکهای به ظاهر سالم ،طی اردیبهشت ماه سال  ،1395از اردکهای آزاد
تعدادی از روســتاهای اطراف شــهرهای ساری ،قائمشهر ،بابل و آمل اخذ

خاطره کفشدوزان و همکاران ،آلودگی مدفوع اردک به کمپیلوباکتر
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جدول  .1مشخصات پرایمرهای استفاده شده در این مطالعه.
منبع

ژن هدف

دما و زمان الزم برای واسرشت

اندازه ()bp

توالی ()5-3

پرایمر

17

16SrRNA

59 °C-S90

408

AGTCTTGGCAGTAATGCACCTAACG
ATATGCCATTGTAGCACGTGTGTCG

CampF
CampR

17

mapA

50 °C-S30

589

CTATTTTATTTTTGAGTGCTTGTG
GCTTTATTTGCCATTTGTTTTATTA

MDmap A1
MDmap A2

17

ceuE

50 °C-S30

462

AATTGAAAATTGCTCCAACTATG
TGATTTTATTATTTGTAGCAGCG

COL3
MDCOL2

گردید .به منظور جلوگیری از مطالعه نمونههای مشابه ،از هر کانون یک یا

بحث

دو نمونه تهیه شد .هرنمونه به طور جداگانه در کنار یخ و در کوتاهترین زمان
ممکن به آزمایشــگاه میکروبیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
منتقل گردید.
استخراج  :DNAبا توجه به دشواری کشت و روشهای بیوشیمیایی در
شناسایی کمپیلوباکتر ،استخراج DNAبا استفاده از کیتAccuPrep Stool
Genomic DNA Extractionا( )Bioneer, Koreaصورت گرفت.
واکنش زنجیرهای پلیمراز :به منظور تشــخیص جنس کمپیلوباکتر و

در کشور ما آمار دقیقی از میزان ابتال به عفونتهای ناشی از کمپیلوباکتر
در دست نیست .اما از آنجایی که تحقیقات اخیر نشان میدهد میزان ابتال
به عفونتهای ناشــی از این باکتری در بسیاری از کشورهای توسعه یافته
بســیار زیاد است .به نظر میرسد طیف گستردهای از عفونتهای گوارشی
ایجاد شده به خصوص در کودکان ،در کشور ما نیز بر اثر این باکتری ایجاد
میشود (.)9،12

گونههای ژژونی و کوالی ،از واکنش زنجیرهای پلیمراز ســه گانه بر پایه

مطالعــات مختلــف صورت گرفتــه در ارتباط با ارزیابی میزان شــیوع

توالی پرایمرها (ساخت شرکت سینا کلون) و شرایط دمایی مورد استفاده در

است .امروزه در سراسر جهان ،مصرف گوشت و فرآوردههای طیور به عنوان

ژنهای  ،16srRNA، mapAو  ceuEاســتفاده گردیــد (.)7،10،15،17
جدول شــماره یک درج گردیده است .واکنش زنجیرهای پلیمراز در حجم
نهایــی  25 µLشــامل  0.1µmol ،DNA 5 ngاز هریک از پرایمرها دو
واحــد ،Taq DNA polymeraseا 2.5µL ،dNTP 200 mmolبافــر
 10Xو  2.5 mmolکلریــد منیزیوم (ســینا کلون-ایــران) صورت گرفت.
تکثیر قطعۀ  DNAتوســط دســتگاه ترموســایکلر (,512 -Techne TC
 )Englandانجام شد.
از نمونه تهیه شده در مجموعه میکروبی دانشکده دامپزشکی دانشگاه
تهران به عنوان کنترل مثبت (نمونه واجد هر سه ژن) و آب مقطر استریل
به عنوان کنترل منفی استفاده گردید .محصوالت به دست آمده در ژل آگارز
دو درصد با ولتاژ  80mVبه مدت یک ســاعت الکتروفورز گردید و پس از
رنگامیزی با اتیدیوم بروماید ،تحت تابش اشعه ماوراء بنفش مورد مشاهده
قرار گرفت.

گونههــای مختلف کمپیلوباکتر عمدتًا بر منابع غذایی آلوده متمرکز شــده
اصلیترین منبع عفونت ناشی از کمپیلوباکتر شناخته شده ()1،3،9،11،12
و مطالعــه برروی انتقال باکتری از طریق محیــط آلوده به مدفوع پرندگان
وحشی نادر است ( .)11در کشور ما تاکنون مطالعهای جهت ارزیابی میزان
حضور گونههای مهم کمپیلوباکتر در مدفوع اردک صورت نگرفته اســت و
کلیه گزارشات مربوط به فراوانی گونههای مختلف کمپیلو باکتر در پرندگان
مربوط به آلودگی الشه و یا گوشت پرندگانی نظیر مرغ ،بوقلمون ،بلدرچین
و اردک میباشد .در این مطالعه که برای اولین بار به منظور بررسی میزان
حضور کمپیلوباکتــر در مدفوع اردکهای آزاد برخی مناطق شــمال ایران
صــورت گرفت ،از هفتاد و پنج نمونه مورد بررســی  13مورد (17.3درصد)
واجــد کمپیلوباکتر شــناخته شــدند و همانگونه که انتظــار میرفت میزان
کمپیلوباکتر ژژونی (84.6درصد) به طور معنیداری بیشــتر از کمپیلوباکتر
کوالی (15.4درصد) بود.

نتایج

در مطالعات مختلف صورت گرفته در بیشــتر نقاط دنیا میزان آلودگی
به کمپیلوباکتر بسیار متغیر اســت .در مطالعهای که توسط  Economuو

از میــان هفتــاد و پنج نمونه مورد بررســی در این مطالعــه 13 ،مورد

همکاران در ســال  2015در یونان صورت گرفــت29 ،درصد از نمونههای

(17.33درصد) واجد کمپیلوباکتر تشــخیص داده شدند .از این تعداد یازده

گوشــت پرندگان واجد کمپیلوباکتر تشخیص داده شدند .درحالی که Wei

نمونــه (84.6درصــد) حاوی ژن  mapAو دو نمونــه ( 15.4درصد) واجد

و همــکاران در ســال  2016در کره جنوبی میــزان آلودگی به این باکتری

ژن  ceuEبودند که به ترتیب به عنوان کمپیلوباکتر ژژونی و کمپیلوباکتر

را  80.1درصــد گزارش کردند .در مطالعه صورت گرفته توســط Raeisiو

کوالی معرفی گردیدند .میزان حضور کمپیلوباکتر ژژونی به طور معنیداری

همکاران در سال  2017در ایران ،میزان آلودگی به کمپیلوباکتر در گوشت

بیشتر از کمپیلوباکترکوالی گزارش گردید(( )P>0-0.5تصویر.)1

مرغ 62درصد ،بوقلمون 22.5درصد و اردک 33.3درصد گزارش گردید .در

286
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باکتری باشــد ( .)2حساسیت روشهای مولکولی نظیر واکنش زنجیرهای
پلیمراز (31درصد) در شناسایی گونههای مختلف کمپیلوباکتر ،بسیار بیشتر
از روشهای اســتاندارد مبتنی بر آزمونهای بیوشیمیایی (20درصد) است
( .)2همچنین براساس نتایج مطالعه Tsaiو  Hsingدر سال  2004آلودگی
به کمپیلوباکتر در جوجه اردکهای زیر دو هفته به طور معنیداری کمتر از
اردکهای بالغ میباشد (.)16
مطالعات  Adziteyو همکاران در سال  2012نشان میدهد در اردک
میزان آلودگی به کمپیلوباکتر ژژونی نسبت به سایر گونههای کمپیلوباکتر
بیشــتر است که این الگو مشابه الگوی آلودگی در انسان ،پرندگان و سایر
حیوانات است .و با نتایچ حاصل از مطالعه حاضر مطابقت دارد.

تصویر  .1محصوالت حاصل از واکنش زنجیرهای پلیمراز به وسیله پرایمرهای 16srRNA،
 ،mapAو  .ceuEچاهک  ،Mمارکر (سیناژن )100bp DNA ladder-چاهک 1و  3نمونه
واجد کمپیلوباکتر ژژونی ،چاهک  2و  4نمونه واجد کمپیلوباکترکوالی ،چاهک  5نمونه کنترل
مثبت موجود در گنجیه میکروبی دانشــکده دامپزشــکی دانشگاه تهران ،چاهک شماره  6آب
مقطر استریل.

نتایج این مطالعه نشــان میدهد میزان حضور کمپیلوباکتر در مدفوع
اردکهای آزادی که در تماس نزدیک با انســان ،در روســتاهای برخی از
مناطق شــمال ایران نگهداری میشوند ،نسبتًا زیاد است و این امر موجب

انتشــار آلودگی در آبهای ســطحی و محل بازی کودکان شده و با توجه

همین مطالعه میزان آلودگی به کمپیلوباکتر ژژونی وکمپیلوباکتر کوالی به

به گرمادوســت بودن این باکتری و بقــاء آن در فصول گرم ،احتمال ابتال

ترتیب در گوشــت مرغ 61.3درصد و 22.5درصــد ،بوقلمون  44.4و 44.4

به عفونتهای ناشــی از کمپیلوباکتر در ســاکنین این مناطق به خصوص

درصد و در اردک  70و 20درصد مشاهده شد(.)12

کودکان بسیار زیاد است.

در ارتبــاط با میزان حضور گونههای مختلف کمپیلوباکتر در اردک در

از آنجایــی که اردکهای آزاد مناطق شــمال ایران در تماس نزدیک

مقایســه با پرندگان دیگر مطالعات زیادی صورت نگرفته و گستره حضور

با جمعیتهای انســانی مناطق روستایی ،طیور بومی و سایر حیوانات نظیر

این باکتری در مدفوع ،گوشــت و احشاء ،محل پرورش و کشتار اردکها،

گوســفند ،گاو ،اسب ،ســگ و گربه زندگی میکنند ،مطالعه مولکولی تنوع

بسیار متغیر ( صفر تا 96.7درصد) گزارش شده است .شیوع بیش از 80درصد

ژنتیکی و تعیین قرابت آنها با سویههای جدا شده از موارد انسانی بسیار با

عمدتًا در کشورهایی نظیر انگلستان ،تایوان و تانزانیا گزارش شده است .در

اهمیت اســت .به همین خاطر توصیه میشود با توجه به گرمادوست بودن

انگلستان بیشترین میزان آلودگی (96.7درصد) در محل پرورش و فرآوری

باکتری و احتمال افزایش میزان شــیوع آن در فصول گرم ســال و نیز به

گوشــت اردک گزارش گردیــد که 74.6درصد آن مربــوط به کمپیلوباکتر

دلیل تغییرات فیزیولوژیک ناشی از تغییرات جیره غذایی در دستگاه گوارش

ژژونــی و 25.4درصد مربوط به کمپیلوباکتر کوالی بود .درحالی که میزان

پرنده و تأثیر آن در ترکیب جمعیت میکروارگانیســمهای دستگاه گوارش،

آلودگی در گوشت اردک 45.4درصد مشاهده شد که 12.5درصد مربوط به

حضور این باکتری و تنوع ژنتیکی آن در فصول مختلف سال مورد بررسی

کمپیلوباکتر ژژونی و 87.5درصد مربوط به کوالی بود (.)1

قرار گرفته و با سویههای جدا شده از موارد انسانی مقایسه گردد .همچنین

جالب اســت که تا ســال  2011در کشور غنا هیچگونه آلودگی به این

با توجــه به تماس نزدیک اردکهای این منطقه با ســایر حیوانات اهلی

باکتری در اردکها مشــاهده نشده است (احتما ً
ال مطالعهای در این ارتباط

به نظر میرســد عــاوه بر کمپیلو باکتر ژژونــی و کمپیلوباکتر کوالی که

صورت نگرفته است) ،درحالی که در سایر کشورهای آفریقایی مانند مصر

گونههای غالب در ماکیان و انســان میباشــند ،حضور گونههای غالب در

(19درصد) ،نیجریه (63.5درصد) و تانزانیا (80درصد) آلودگی به کمپیلوباکتر

سایر میزبانها ،در مدفوع این اردکها دور از انتظار نباشد.

در اردک گزارش شده است .در آسیا (ایران ،مالزی ،و تایوان) میزان آلودگی

تشکر و قدردانی

از 35.5درصد تا 92درصد متغیر اســت .در ایاالت متحده میزان آلودگی به
کمپیلوباکتر در گوشت اردک 12.5درصد ثبت گردیده است (.)1
 Raeisiو همکاران در سال  2017بیان کردند اختالف در میزان شیوع
آلودگی به کمپیلوباکتر در مطالعات مختلف ممکن است به علت تفاوت در
منطقه جغرافیایی مورد مطالعه ،فصل ،تعداد نمونه ،روشهای نمونه گیری
و شرایط بهداشتی متفاوت محل پرورش و کشتار باشد ( .)8،12،19براساس
نتایج  Boonmarو همکاران در سال  2007علت دیگر این تفاوت ممکن
است مربوط به حساسیت روشهای مختلف آزمایشگاهی در شناسایی این

نویســندگان این مقالــه بر خــود الزم میدانند از زحمــات کارکنان
آزمایشگاه میکروبشناسی دانشــکده دامپزشکی دانشگاه تهران صمیمانه
قدردانی نمایند.

تعارض در منافع
بین نویسندگان هیچ گونه تعارض در منافع گزارش نشده است.
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________________________________________________________________
Abstract:

BACKGROUND: The incidence of Campylobacter associated food-poisoning has gradually increased and it is considered to be the major cause of widespread infectious disease of the
recent century. Although the poultry are the most important reservoirs and source of transmission of Campylobacter to human, urban wild birds like the ducks with faecal contamination of
environment cannot be excluded from being the contributing source of Campylobacter spp. for
human and animals.
OBJECTIVES: The aim of this study was to evaluate the faecal contamination of C.jujuni
and C.coli in urban ducks in the North of Iran.
METHODS: From March to April 2016, a total of 75 stool samples were collected from
urban ducks in Sari, Amol, Ghaem Shahr and Babol, Mazandaran province, Iran to evaluate
the presence of Campylobacter spp. using triplex PCR. 16srRNA, mapA and ceuE genes were
targeted for Campylobacter spp., C.jujuni and C.coli respectively.
RESULTS: 13 of 75 samples (17.33%) were contaminated with Campylobacter spp. Faeco
prevalence of C.jujuni and C.coli was 84.6% and 15.4% .The prevalence of C.jujuni was significantly more (p< 0-0.5).
CONCLUSIONS: The results of this study have shown prevalence of Campylobacter spp.
in urban ducks in the North of Iran is relatively high and may be considered a potential risk
factor for human Campylobacteriosis in Iran, especially in children.

________________________________________________________________
Keyword:
Fecal contamination, C. jujuni, C. coli, Duck, PCR

Figure Legends and Table Captions
Table 1. Characteristics of primers used in this study.
Figure 1. PCR products using primer set 16srRNA, (408bp), mapA (589bp) and ceuE (462bp). lane M: 100 bp marker. lanes 1 and 3
C.jejuni, lanes 2 and 4: C.coli. Lane 5: positive control, lane 6: negative control ( distilled water).
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