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 66-36 :39 یپایپ ،1396 ،لوا هرامش ،مهدزیس هرود /یکشزپماد یژولویبرکیم هیرشن
 

 
  شرورپ هرود رخآ رد یتشوگ رویط یاههلگ یگدولآ یسررب

 یالوک رتکابولیپمک و ینوژژ رتکابولیپمک هب
 

 1 یهلادبع یفطصم ،3 هدازنیسح دیعس ،*2 شورفرکش مارهش دیس ،1 یزیرب تیانع
 

 ناریا ،زاریش هاگشناد ،یکشزپماد هدکشناد ،ییاذغ داوم تشادهب هورگ  -1
 ناریا ،زاریش هاگشناد ،یکشزپماد هدکشناد ،ییاذغ داوم تشادهب هورگ داتسا -2
 ناریا ،زاریش هاگشناد ،یکشزپماد هدکشناد ،ییاذغ داوم تشادهب هورگ رایشناد -3

 11/3/14:شریذپ خیرات   11/7/44 :تفایرد خیرات

 هدیکچ
 رد ار یراد     یدنعم شدقن ناگددنرپ ًاالودمعم .ددناهدش هتخانش ایند مامت رد ناسنا ییایرتکاب تیرتنآ یلصا لماع ناونع هب یالوک رتکابولیپمک و ینوژژ رتکابولیپمک
     و راتدشک یدط رد عطادقتم یگدودل    آ دادجیا یبدس ،شروردپ هدلحرم رد رویط یاههلگ رد رتکابولیپمک یالاب عویش .دننکیم یزاب ناسنا ییایرتکابولیپمک تنوفع
            و میقتدسم تدشک شور ادب رتکادبولیپمک هدب شروردپ هرود نادیاپ رد زاریدش ناتدسرهش یتدشوگ رودیط یگدولآ نازیم یسررب نیا رد .ددرگیم تشوگ یروآرف
  اده   نآ موکیدس و بادختنا هدشال 12 ی راددغرم  رده زا ، هاگراتدشک هب هعجارم اب و باختنا زاریش ناتسرهش یرادغرم 111 .تفرگ تروص تشک زا لبق یزاس ینغ
  تدشک زا لبق ثارب طیحم رد یزاسینغ و یباختنا راگآ طیحم رد میقتسم تروص ود هب یزاسهدامآ زا سپ و طولخم مه اب موکیس 7 ره تایوتحم .دش هتشادرب

  و ثاردب رد یزاس ینغ شیامزآ رد و (اهیرادغرم %71) اههنومن %7/31 میقتسم تشک شیامزآ رد .دندش دییأت PCR اب اههیادج .دندش تشک راگآ طیحم رد
  رتکادبولیپمک و %1/13  ادت %3/13      یدنوژژ رتکادبولیپمک هدب یگدودلآ نازدیم .دندش هداد صیخشت تبثم (اهیرادغرم %67) اههنومن %1/16 ،راگآ طیحم رد تشک
   شیازدفا میقتدسم تشک هب تبسن ثارب طیحم رد یزاسینغ زا سپ یباختنا طیحم رد تشک هلیسو هب رتکابولیپمک یزاسادج نازیم .دوب %1/14 ات %7/63 یالوک
     تخاندش ،یگدودلآ لردتنک رودظنم هب و تسا دایز رایسب رویط یاههلگ یگدولآ هک داد ناشن رضاح یسررب .تشاد یرادینعم یرامآ ریثأت هک داد ناشن ار 3/6%
  ادههاگراتشک رد تشادهب تیاعر ،قوف دراوم تیاعر رب هوالع ،ناسنا یگدولآ لرتنک یارب و دشاب یم یرورض اهنآ لرتنکو یگدولآ داجیا یاهروتکاف کسیر
 .دریگ رارق رظن دم

 
 PCR سکلپ یتلوم ،یتشوگ رویط ،یالوک رتکابولیپمک ،ینوژژ رتکابولیپمک :یدیلک تاملک

 شورفرکش مارهش دیس :لوئسم هدنسیون *
 11466223171 :نفلت .ناریا ،زاریش هاگشناد ،یکشزپماد هدکشناد ،ییاذغ داوم تشادهب هورگ :سردآ

 shekar@shirazu.ac.ir :کینورتکلا تسپ
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 همدقم
 یاز یراامیب بورکیم کی ناونعهب اهلاس رتکابولیپمک
       ماهم لاماوع زا یاکی و هداش هتخاناش ااهماد رد مهم
  کوااخ و دنفااسوگ ،واااگ رد نیاانج طقااس و ییازااان
-ادج دیدج یاهشور عادبا زا سپ .دوشیم بوسحم
    ماهم لاماع ناوانع هب ،عوفدم هنومن زا یرتکاب یزاس
 .(6) دش هتخانش ناسنا تیرتنآورتساگ
 لماع ناونعهب یالوک رتکابولیپمک و ینوژژ رتکابولیپمک
     هتخاناش اایند ماامت رد نااسنا ییایرتکاب تیرتنآ یلصا
 هاااب التااابم دارااافا عوفدااام زا یرتکااااب .داااناهداااش
  هاب و تسا هدش ادج النوملاس زا شیب ،تیرتناورتساگ
  یااعقاو دراواام هااک دوااش یاام روااصت تاالع نیاامه
   دراوام زا رتاشیب رایسب ییایرتکابولیپمک تیرتنآورتساگ
   رتکاابولیپمک هانوگ .(08  ) داشاب یراامیب هدش شرازگ
- یام اذغ أشنم اب یاهیرامیب مهم للع زا یکی ینوژژ
 دوشیم ناسنا رد داح یا یرتکاب تیرتنآ ببس و دشاب
   یراامیب دراوام %12 ات %42 تلع هک یروط هب ،(18)
 ،یا  هدور یازیراامیب یااه رتکاابولیپمک .(08 ) داشابیم
   رد یراامیب أاشنم دراوم بلغا رد .دنراد یناویح أشنم
-  یام ،دناسریم ییاذغ فرصم هب هک یتاناویح ،ناسنا
 .(41) دنشاب
-باصق و رویط شرورپ عرازم و اههاگراتشک نارگراک
 ییاذغ یاهتداع .دنشابیم ییالاب رطخ ضرعم رد اه
   هاتخپ میان تشوگ و ماخ ریش فرصم هلمج زا صاخ
   ااب ساامت .(41 ) دانهد  یام شیازافا ار التبا رطخ ،زین
     لاماع نیراتمهم ناوانع هاب اهنآ تادیلوت و ناگدنرپ
    ییااسانش نااسنا هاب رتکابولیپمک لاقتنا یارب زاسرطخ
 رد ار یراد    یانعم شاقن ناگدانرپ ًاالوامعم .تسا هدش
 .(8) دننکیم یزاب ناسنا ییایرتکابولیپمک تنوفع
      رد رتکاابولیپمک عویاش ااب هاطبار رد یداایز تاقیقحت
 ناشن هک تسا هدش ماجنا اکیرما و ییاپورا یاهروشک

 %11  اات %1     نیاب روایط رد نآ عویاش نازایم دنهدیم
  تردان هب رتکابولیپمک ،یتعنص رویط یاه هلگ رد .تسا
  ترواص هب .تسا هدش هدید هتفه هس ریز ناگدنرپ رد
 هرود هااک یناگداانرپ رد رتکااابولیپمک عویااش صخااشم
  عویاش .(18 ) تاسا رتشیب دنراد یرتینالوط یشرورپ
  هاالحرم رد رواایط یاااه هاالگ رد رتکااابولیپمک یالاااب
    دااجیا رد یدداعتم یااهتصرف داجیا ببس ،شرورپ
- یام تشوگ یروآرف و راتشک یط رد عطاقتم یگدولآ
   رد یرتکااب نداش هزینو   الک یلاصا لاحم .(18) ددرگ
       هانومن یاراب نااکم نیراتهب هاک تاسا هدنرپ موکیس
  ماسیناگرا دادعت هک یتروص رد .(13) دشابیم یرادرب
-   یانغ تاشک طیاحم زا هدافتسا ،دشاب کدنا هنومن رد
 .(88) تسا یرورض زین هدننک
  ناتاسرهش یتشوگ رویط یگدولآ نازیم یسررب نیا رد
   شور ااب رتکاابولیپمک هب شرورپ هرود نایاپ رد زاریش
     ترواص تاشک زا لابق یزااس یانغ و میقتسم تشک
 یرتکاب یزاسادج رد یزاسینغ ریثأت نینچمه .تفرگ
 .تسا هدش یبایزرا
 راک شور

 هنومن یروآعمج
   ناتاسرهش روایط یاههاگراتشک هب هعجارم راب 30 یط
 زا   و بااختنا یراداغرم 443  یفدااصت روط هب ،زاریش
  رد ااه نآ موکیاس و ب ااختنا  هاشال 38  یراداغرم ره
  هااب خاای رااانک  رد و دااش هتااشادرب کیتپااسا طیارااش
  شیاامزآ  دروام زور نامه رد و هتفای لاقتنا هاگشیامزآ
 .دنتفرگ رارق
   طیاراش رد ااه هانومن هاگ اشیامزآ رد  :ااه هانومن تشک
  تاایوتحم زا   وال کی هزادنا هب و دندش زاب کیتپسا
   ماه ااب  موکیاس 1  راه   تاایوتحم .داش هتشادرب اهنآ
  یالیم 43 ی  وااح لااسروینوی هشیش کی هب و طولخم
   راه زا) داش    لاقتنم (نااملآ ،کرام) TSB طیحم رتیل
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  ااه  هانومن .(داش یام هیهت طولخم هنومن هس یرادغرم
   و طوالخم یبواخ هب هقیقد 8 تدم هب سکترو طسوت
8   رود ااب هاقیقد 1  تدام هب سپس .دندش نگمه 444 
 و یروآ عامج   هالول راه ییور عیام .دندش ژویفیرتناس
  ،(ااکیرما ،راپولیم) nm 2/4 رتلیف زا نداد روبع زا سپ
 :دندش تشک ریز حرش هب شور ود هب هدش رتلیف عیام
 رتکابولیپمک طیحم رد ml 3/4 نازیم هب تشک (3
 یاهکیتویب یتنآ یواح (ناملآ ،کرم) راگآ ویتکلس
 ،میرپوتمیرت ،نیسیپمافیر ،B نیسپیرتوفمآ
 هزادنا هب مادک ره زا نوسکایرتفس و نیسیاموکنو

mg/L 43 یارب) دنفسوگ هدش زیلومه نوخ %1 و 
 تسارفید و دمجنم راب هس ،نوخ ندش زیلومه
 داجیا کیلیف ورئآورکیم طیارش رد اهتیلپ .(دیدرگ
 رد تعاس 0 تدم هب (ناملآ ،کرم) C کپزاگ اب هدش
 C 80°یامد رد تعاس 00 سپس و C 11° یامد
 رظن زا هک ییاههنگرپ زا سپس .دندش تیبوکنا
 دندوب رتکابولیپمک هب کوکشم یسانشتخیر
 گانر هاب و بداحم اات حطسام ،کاچوک یاه ینلک)
 رد و ماجنا مرگ یزیمآگنر (یا هوهق ات یرتسکاخ
 یاهرتکاب) یپوکسورکیم یسانش تخیر دییأت تروص
-ینلک ،(یفنم مرگ و یچیپرام ای هدیمخ لکش یا هلیم
 .دندش صلاخ ددجم تشک اب و باختنا درفنم یاه
 ینغ TSB تشک طیحم رد ml 8/4 نازیم هب تشک (8
   و میداس تالواکیلگویت %1/3 ،زورتسکد %1/8 اب هدش
   ،نیاسیپمافیر ،B نیسیرتوفمآ یاهکیتویب یتنآ یواح
 مادک ره زا نوسکایرتفس و نیسیاموکنو ،میرپوتم یرت
  طیاراش هباشم طیارش رد اههنومن .mg/L 43 هزادنا هب
  سپاس .دندش تیبوکنا تعاس 20 تدم هب رکذلا قوف
   یانغ رااگآ ویتکلس رتکابولیپمک طیحم رد هنومن ره زا
  تایبوکنا و دندش هداد یطخ تشک (قوف هباشم) هدش
 کچ اهتیلپ ،نویسابوکنا تعاس 20 زا سپ .دندیدرگ

 یاااسررب و مراااگ یزااایمآگااانر زا ساااپ و دنداااش
 یزاااس صلاااخ کوکااشم یاااههاانومن ،یپوکااسورکیم
 .دندش
     صیخاشت تاهج هداش یزااس صلاخ یاههنومن هیلک
  شیاامزآ    دروام یالواک و یانوژژ ی ااه هنوگ و سنج

multiplex PCR (1) دنتفرگ رارق. 
 یلوکلوم شور
 هعلاطم ساسارب multiplex PCR ماجنا لحارم مامت
 روط هب .(1) دش ماجنا (3348) ناراکمه و یراصنا
 CTA TTT TAT TTT TGA-′5 رمیارپ زا هصالخ

GTG CTT GTG-3′ 5 و′-GCT TTA TTT GCC 

ATT TGT TTT ATT-3′ نژ ییاسانش روظنم هب 
mapA 5 رمیارپ و′-AAT TGA AAA TTG CTC 

CAA CTA TG-3′ 5 و′-TGA TTT TAT TAT 

TTG TAG CAG CG-3′ نژ ییاسانش روظنم هب 
ceuE 95 تروص هب ییامد همانرب .دیدرگ هدافتسا 
 هب ییامد هخرچ 35 ،هقیقد 10 دارگ یتناس هجرد
 و دارگ یتناس هجرد 59 ،دارگ یتناس هجرد 95 بیترت
 رد و هقیقد 3 تدم هب کی ره دارگ یتناس هجرد 81
 10 تدم هب دارگ یتناس هجرد 81 ییاهن هلحرم همادا
 1/3 لژ یور رب PCR لوصحم .دش میظنت هقیقد
 رمیارپ ساسا رب و دیدرگ زورفورتکلا زوراگآ دصرد
 زاب تفج 121 هزادنا اب دناب لوط هدش باختنا
 تفج 160 هزادنا اب دناب لوط و ینوژژ رتکابولیپمک
 .دش هتفرگ رظن رد یالوک رتکابولیپمک زاب
 یرامآ یاه لیلحت و هیزجت
  نوامزآ اب شور هس زا کی ره رد تبثم دراوم یناوارف
  هخاسن ،SPSS   هامانرب زا هدافتاسا اب و رامنکم یرامآ
 .دندش هسیاقم 63
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 جیاتن
 رتکابولیپمک طیحم رد میقتسم تشک شیامزآ رد
 813 دادعت یسررب دروم هنومن 441 زا ،راگآ ویتکلس
 363 دادعت هک دش هداد صیخشت (%1/11) تبثم دروم
 دندش دییأت PCR شیامزآ ماجنا اب (%1/11) دروم
 زا لبق ثارب رد یزاسینغ شیامزآ رد .(3 ریوصت)
 یسررب دروم هنومن 441 زا ،راگآ طیحم رد تشک
 هک دش هداد صیخشت (%1/16) تبثم دروم 613 دادعت
 PCR شیامزآ ماجنا اب (%4/46) دروم 423 دادعت
 هب یگدولآ نازیم نینچمه .(3 ریوصت) دندش دییأت

 رتکابولیپمک و %4/11 ات %1/31 ینوژژ رتکابولیپمک
 .دمآ تسدب %4/40 ات %1/61 یالوک
 هدافتسا دروم شور هک داد ناشن جیاتن یرامآ زیلانآ
 (=3444/4p) دراد صیخشت رد یرادینعم ریثأت
 دحاو 443 هب طوبرم اههنومن هک اجنآ زا .(3 لودج)
 41 میقتسم تشک شیامزآ رد ،دندوب یرادغرم
 رد تشک زا لبق یزاسینغ شور رد و یرادغرم
 هداد صیخشت هدولآ یرادغرم دحاو 61 راگآ طیحم
 هدافتسا دروم شور هک داد ناشن یرامآ زیلانآ .دندش
 دراد هدولآ یاهیرادغرم صیخشت رد یرادینعم ریثأت
(304/4p=) (8 لودج). 

 

 
 یاه هجوج موکس یاه هنومن رد multiplex PCR شور اب (زاب تفج 585) ینوژژ رتکابولیپمک و (زاب تفج 264) یالوک رتکابولیپمک صیخشت .1 ریوصت

 هنوگ) تبثم لرتنک -5 ،(یالوک رتکابولیپمک هنوگ) تبثم لرتنک -4 ،یفنم لرتنک -3 ،(هنوگ ود ره طولخم) تبثم لرتنک -2 ،زاب تفج 111 رکرام -1 :یتشوگ

 DNA (bp111) رکرام -7 ،رتکابولیپمک هنوگ ود ره یواح هنومن -6 ،(ینوژژ رتکابولیپمک

 
 شرورپ هرود نایاپ رد رویط موکیس زا یالوک و ینوژوژ رتکابولیپمک یزاسادج شور ود هسیاقم .1 لودج

 
 یزاسادج شور

C. jejuni  C. coli  عومجم  هنوگ ود ره 
 دصرد دادعت  دصرد دادعت  دصرد دادعت  دصرد دادعت

 PCR 31 4/13  16 1/88  10 1/03  363 1/11 اب دییأت و تیلپ رد میقتسم تشک
 رد تشک ،ثارب طیحم رد یزاس ینغ
 PCR اب دییأت و تیلپ

46 4/48  11 4/18  10 4/31  423 4/46 

P value 244/4   134/4   420/4   444/4  

 
 
 

 1    2     3        4        5          6         7        
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 441 هنومن دادعت
 توافتم یزاسادج یاهشور ساسارب یالوک و ینوژوژ رتکابولیپمک هب شرورپ هرود نایاپ رد یتشوگ یرادغرم دحاو 111 یگدولآ یناوارف .2 لودج

 
 یزاسادج شور

C. jejuni  C. coli  عومجم  هنوگ ود ره 
 دصرد دادعت  دصرد دادعت  دصرد دادعت  دصرد دادعت

 PCR 08 08  18 18  38 38  41 41 اب دییأت و تیلپ رد میقتسم تشک
 رد تشک ،ثارب طیحم رد یزاس ینغ
 PCR اب دییأت و تیلپ

68 68  28 28  88 88  61 61 

P value 420/4   418/4   3   304/4  

 

 ثحب

  اات %1/11 یسررب شور هب هجوت اب رضاح یسررب رد
 ی   هاانوگ ود هااب یگدواالآ رااظن زا اااههاانومن 4/46%
      تابثم یالواک رتکاابولیپمک اای و یانوژژ رتکابولیپمک
 رتکابولیپمک هب یگدولآ نازیم دروآرب نیب نیا رد .دندوب
 %1/61  یالواک رتکابولیپمک و %4/11 ات %1/31 ینوژژ
-یم ناشن ار یگدولآ زا ییالاب حطس هک دوب %4/40 ات
 .دهد
 یزاااسادج هااب طواابرم یاااهیااسررب یااخرب رد

  ااهنآ %443  اات %41   ،روایط عوفدام زا اهرتکابولیپمک
  هاگتاسد  لاامرن  روالف   ترواص هاب  رتکاابولیپمک لماح
  و رااختفا  یاسررب رد .(2)  دانا  هداش  شرازاگ شراوگ
   رد درام تاشوگ یاه هنومن زا %20 (1448) ناراکمه
 ت اااعلاطم رد .دااندوب رتکااابولیپمک هااب هدواالآ ناتاسکاپ
  ااهرتکابولیپمک یزاسادج زا یتوافتم یاهرامآ فلتخم
   یرواط هاب تسا هدش شرازگ تشک شور هب درم زا
   هاتفرگ یااههنومن %61 (3448) ناراکمه و یرفج هک
     شرازاگ تابثم تاشک راظن زا ار نایکام هدور زا هدش
     هاک هداش هداد نااشن ااه ی اسررب  رد نیانچمه .دندرک
 هب ناتسلگنا روشک رد هک ماخ درم تشوگ %42 دودح
 .(33 ) دناشاب  یام هدولآ یرتکاب نیا اب ،دسر یم شورف
   ناوانع هاب هدولآ درم تشوگ فرصم ،روشک نیمه رد
    هتخاناش رتکاابولیپمک یااه  تانوفع %40 ات %48 لماع
 .(13) تسا هدش

        هانیمز نایا رد هاعلاطم نیدانچ لااح هاب اات ناریا رد
 ناراکمه و نایخب هکنیا هلمج زا .تسا هتفرگ تروص
 %8/18 ار هااشال یگدواالآ نازاایم ناهفااصا رد (1448)
     و ییاوااه یاسررب رد هاک یلااح رد   .داندرک دروآراب
  زا ناایکام عوفدم یاه هنومن زا %31 (2448) ناراکمه
 و یدیااشمج نیاانچمه .داانا هدوااب تاابثم تااشک رااظن
 رد ار رواایط هااشال یگدواالآ نازاایم (2448) ناراااکمه
 ناراااکمه و یمراااط .دااندرک شرازااگ %28 درکرهااش
(48      حطاس درام تاشوگ رد رتکاابولیپمک یناوارف (64
 نااایب %43  ار موااسرم تااشک شور هااب نارااهت رهااش
 .دندومن
- یانغ یاهطیحم هدش ماجنا یاه هعلاطم زا یرایسب رد
    میقتاسم تاشک یااه طیاحم هب تبسن یباختنا یزاس
 و 1) دناهدیشخب دوبهب ار رتکابولیپمک یزاسادج نازیم
 اااب (1213) ناراااکمه و نیترااام لاااثم روااط هااب .(28
    طیااحم یور تاشک و میقتااسم تاشک شور هاسیاقم
 طیحم یور تشک هک دندیسر هجیتن نیا هب یزاسینغ
  نازاایم ،میقتااسم تااشک اااب هااسیاقم رد یزاااسیاانغ
  .داهد  یام شیازافا %1/60   ار رتکاابولیپمک یزااس ادج
 اب رتکابولیپمک یزاس ادج نازیم رگید نیققحم نینچمه
    هاب ار میقتاسم تاشک ا اب هسیاقم رد یزاسینغ طیحم
 ،1 ) داندرک شرازگ شیازفا %6 و %40 ،%41 اب بیترت
 .(68 و 43
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   هاب رتکاابولیپمک یزاس ادج نازیم زین رضاح هعلاطم رد
  رد یزااس یانغ زا سپ یباختنا طیحم رد تشک هلیسو
 1/6      شیازافا میقتاسم تاشک هاب تباسن ثارب طیحم
 یاهشور هعلاطم نیا یادتبا رد .داد ناشن ار یدصرد
   راتلیف لاثم) محازم یاهمزیناگراورکیم فذح فلتخم
  و (ااه هانومن ندومن ژویفرتناس اب ندرک ظیلغت و ندرک
 فلتخم چراق دض تابیکرت و اهکیتویبیتنآ زا هدافتسا
  دروام فلتخم هیاپ یاهطیحم یریگراک هب نینچمه و
      تایاهن رد و داش یاسررب فالتخم عباانم رد هدافتسا
  شور نیرات باسانم راک شور رد هدش هدافتسا شور
 .دوب یرتکاب یزاسادج رد
 %61 ات %41 یسررب شور ساسا رب قیقحت نیا رد
 شرورپ هرود رخآ رد هعلاطم دروم یاهیرادغرم
 زا .دندوب ناسنا یازیرامیب یاهرتکابولیپمک هب هدولآ
 و ینوژژ رتکابولیپمک یاهتنوفع زا یرایسب هک اجنآ
 نایکام تشوگ فرصم زا یشان یالوک رتکابولیپمک
 لماع ار رویط تشوگ فرصم یرایسب و دشابیم
 روظنم هب ،دناهتسناد ناسنا هب یرتکاب لاقتنا یلصا
 کسیر و هدولآ رویط عرازم تخانش ،یگدولآ لرتنک
 .(18) دشاب یم یرورض یگدولآ داجیا یاهروتکاف
 و یشحو ناگدنرپ دوجو هنیمز نیا رد تاعلاطم
 ی هعرزم رد رگید یلها تاناویح روضح ،ناگدنوج
 ار ردام درم داژن و نس و بآ یگدولآ ،رویط شرورپ
 یرگید قیقحت رد .(13 و 1 ،0) دنا هدرک حرطم
-یتنآ فرصم مدع و شرورپ هرود لوط شیازفا
 کسیر ناونعهب شرورپ هرود رخاوا رد کیتویب
 عویش صخشم تروص هب .(1) دندش حرطم روتکاف
 یرتینالوط شرورپ هرود هک یناگدنرپ رد رتکابولیپمک
 زین رگید یاهیسررب رد .(18) تسا رتشیب دنراد
-مهم یریگهنومن نامز رد ناگدنرپ نس هک دش مالعا
 .(38 و 83) دش هتخانش یگدولآ عوقو رد لماع نیرت

 نانکراک ناتسلگنا روشک رد یرورم هلاقم کی رد
 نلاس نیدنچ دوجو و تاناویح ریاس روضح ،عرازم
 هداد صیخشت یمهم یاهروتکاف  کسیر هعرزم رد
 ،بسانمان ییادزدنگ شور نیققحم یخرب .(3) دندش
 لاکشا ،لصف ،مه هب یشرورپ یاهدحاو ندوب کیدزن
 رد ینس گنهامهان بیکرت و یتسیز تینما متسیس رد
 لماوع .(18) دناهتسناد مهم رطخ یاهروتکاف زا ار هلگ
 دوجو ،هدولآ بآ ،هنهک رتسب لماش رگید هوقلاب
 ناگدنرپ ،یگناخ تاناویح ،هعرزم رد رگید تاناویح
 و لقن و لمح لیاسو و تازیهجت ،تارشح ،یشحو
 .(18) دنتسه هعرزم نارگراک
 هب درم یاههلگ دایز یگدولآ هب هجوت اب
 دسریم رظن هب ،ناسنا یازتنوفع یاهرتکابولیپمک
 ،قوف دراوم تیاعر رب هوالع ناسنا رد نآ لرتنک یارب
 ینیزگیاج هلمج زا اههاگراتشک رد تشادهب تیاعر
 یتسد شور یاج هب کیتاموتا ءاشحا هیلخت شور
 .دریگ رارق رظن دم یلعف
 ینادردق و رکشت
 هدش ماجنا زاریش هاگشناد یلام تیامح اب قیقحت نیا
 ناریدم زا .دوشیم ینادردق هلیسونیدب هک تسا
 یاههاگراتشک نیلوئسم و زاریش ناتسرهش یاهرادغرم
 ایهم ار قیقحت نیا ماجنا و یریگهنومن ناکما هک رویط
 رطاخ هب اینکین یلعمالغ یاقآ زا نینچمه و دندومن
 .دوشیم رکشت اهشیامزآ ماجنا رد یراکمه
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Abstract 
C. jejuni and C. coli are considered as major causes of bacterial enteritis in human, worldwide. Birds 
are playing a substantial role in the transmission of infection. A relatively high prevalence of the 
infection in the rearing period leads to the cross-contamination during the slaughter processes which 
coincidently cause the contamination of poultry meat products. Investigation on the contamination of 
poultry carcasses at the end of rearing periods to C. jejuni and C. coli. In autumn 1388, total of 100 
poultry farms were randomly selected, from which, 21 carcasses were chosen to collect a cecal 
specimen from each carcass. Each cecal contents of seven carcasses were then pooled, culture on a 
selective agar plate and enriched in a selective broth medium followed by culture on a selective agar 
plate. The isolates were finally confirmed using a multiplex-PCR assay. Total of 53.7% (70% of all the 
farms) were found positive using direct culture plating, whereas, 60% (76% of the farms) were 
positive when the samples were initially enriched in a selective broth. 31.3% to 35% and 36.7% to 
40.0% of all the positives were respectively confirmed as C. jejuni and C. coli. A 6.3% increase in the 
isolation rate of Campylobacter, when the samples were initially enriched in the selective broth, was 
demonstrated. The present study revealed a considerable high prevalence of Campylobacter in poultry 
farms, and thus, a closer investigation on the possible risk factors involving in the contamination is 
essential. Furthermore, to reduce the risk of infection in human, improving the hygienic inspection in 
the poultry slaughter houses, is also recommended. 
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