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هاي خانگی شهرستان در مدفوع گربه کمپیلوباکترهاي جداسازي و شناسایی گونه
مرازاي پلیهاي کشت و واکنش زنجیرهاهواز با روش

4و روزبه عباسی 3رضا آویزه ،2داریوش غریبی ،*1نژادبهمن مصلی

1/4/98تاریخ پذیرش: 17/5/97تاریخ دریافت:  

چکیده
وحشی  و و دیگر حیوانات اهلی گربهسگ، انسان، در یوز یک بیماري مشترك بین انسان و دام است که موجب اسهال کمپیلوباکتر    .

ارجاعی به بیمارستان دامپزشکی دانشگاه خانگی هاي در گربه کمپیلوباکتر حاضر، بررسی آلودگی به يهدف از انجام مطالعه . شودمی
  شهید چمران اهواز بود؛ همچنین فاکتورهاي خطر نظیر سن، جنس، نژاد، وضعیت تغذیه و روش زندگی (محیط باز یا بسته) بررسی شدند.

مورد  PCRبه ظاهر سالم) تهیه و به دو روش کشت و  يگربه 66اسهالی و  يگربه 35قالده گربه ( 101از مدفوع  ينمونهدر این تحقیق، 
مورد آلودگی  PCR ،37در روش  ؛ امادرصد) 98/1مثبت بودند ( کمپیلوباکتر مورد از نظر 2در کشت باکتریایی، تنها  آزمایش قرار گرفتند. 

و  آپسالینسیس باکترکمپیلوهاي ارجاعی، در میان گربه کمپیلوباکتر يترین گونهشایع درصد).  63/36تعیین گردید ( کمپیلوباکتربه 
را به خود اختصاص شده مثبت تشخیص داده مورد  37ز ادرصد) 91/18و  16/62مورد ( 7و  23 ترتیب بودند که بهکمپیلوباکتر کوالي 

کمپیلوباکتر کوالي  هايزمان به گونهبراي عفونت هم ،درصد)81/10مورد ( 4 در کمپیلوباکتر ژژونی آلودگی بهتر از یک شیوع پایین دادند. 
میزان شیوع در  درصد) مشخص گردید.  70/2مورد ( 1 الريو آپسالینسیس کمپیلوباکتر هاي درصد) و گونه 40/5( مورد 2ژژونی  و

داري بین آلودگی به ارتباط معنی ،PCRدر روش  ،از نظر آماري  درصد تعیین گردید. 75/25و  14/57 هاي اسهالی و سالم به ترتیبگربه
را نشان داري معنی تفاوت ،نژاد، تغذیه و روش زندگی هاي سالم و اسهالی وجود داشت؛ همچنین فاکتورهاي سن،در گربه کمپیلوباکتر

در مدفوع  کمپیلوباکترهاي دلیل حضور مکرر گونه در مجموع به  .نداشت کمپیلوباکترداري در آلودگی به ثیر معنیأ؛ اما فاکتور جنس تدادند
اي و جدا هاي دورهبر این اساس، تست براي سالمت عمومی نقش بازي کنند.  ،آمیزعنوان یک عامل مخاطره توانند بهها، این اجرام میگربه

د، اهمیت زیادي کننهایی که از گوشت خام استفاده و در پناهگاه زندگی میخصوص گربه هاي اسهالی از دیگر حیوانات، بهکردن گربه
دارد.

، اهوازگربه، PCR، کشت، کمپیلوباکتر  :کلیدي کلمات

مقدمه
اي متحرك (در منفی، میلهیک باکتري گرم 1کمپیلوباکتر    

میکرومتر)، اکسیداز مثبت،  2/0-5/0× 5/1-5 ياندازه
-گونه است.  2میکروآئروفیلیککاتاالز متغیر، فاقد اسپور و 

و دیگر  گربهسگ، انسان، هاي این باکتري موجب اسهال در 
هاي مهم از گونه گردد. وحشی می و حیوانات اهلی

ي مسئول)نویسنده(            bmosallanejad@scu.ac.ir            رانیا اهواز، اهواز، چمران دیشه دانشگاه ی،دامپزشک دانشکده ی،درمانگاه علوم گروهاستاد  *1
رانیا اهواز، اهواز، چمران دیشه دانشگاه ی،دامپزشک دانشکده پاتوبیولوژي، گروهدانشیار  2
رانیا اهواز، اهواز، چمران دیشه دانشگاه ی،دامپزشک دانشکده ی،درمانگاه علوم گروهاستاد  3
رانیچمران اهواز، اهواز، ا دیدانشگاه شه ی،دانشکده دامپزشک آموختهدانش 4

1- Campylobacter
2- Microaerophilic

کمپیلوباکتر توان به در حیوانات خانگی میکمپیلوباکتر 
، آپسالینسیس، کمپیلوباکتر ژژونی، کمپیلوباکتر هلوتیکوس

 کمپیلوباکتر کواليو  کمپیلوباکتر فلیس، کمپیلوباکتر الري
ي اسهالی و بدون عالمت هاها و گربهسگاشاره کرد که از 

Jamesاند (جدا شده  يگونه ترینچه شایع اگر  ).2012
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 اما است،کمپیلوباکتر آپسالینسیس  ،جدا شده از حیوانات
 -هاي اسپورادیک در انسان میگونه تنها موجب عفونت این

 ،درصد عامل کمپیلوباکتریوز در انسان هشتاد شود. 
Ackeاست ( کمپیلوباکتر کواليو  کمپیلوباکتر ژژونی et 

al. 2009 .( از  . مدفوعی است -روش انتقال اجرام، دهانی
در انسان، در  کمپیلوباکترناشی از جا که موارد عفونت آن

ها، در حیواناتی حال افزایش است، تعیین شیوع این پاتوژن
کنند، مهم است.که در تماس بسته با انسان زندگی می

آلوده ممکن است بدون عالئم بالینی  يهاگربهها و سگ    
لذا تشخیص دقیق ، بوده ولی باکتري را از خود دفع نمایند

البته  ؛باشدبسیار حائز اهمیت می حامل، و سریع حیوانات
گاهی هم عالئم بالینی (اسهال) در حیوانات گزارش شده 

هاي خورده شدت بیماري بستگی به تعداد ارگانیسم  است.
هاي قبلی میزان در معرض قرار گرفتن شده توسط میزبان،

زمانی که استرس  بادي محافظ در بدن دارد. آنتی سطحو 
 تر خواهند شد. وارد شود، به بیماري حساس اتبه حیوان

، کروناویروس، پاروویروساي نظیر هاي رودهدیگر پاتوژن
ممکن است نقش سینرژیسم  شیگالو  سالمونال، ژیاردیا

ها در حضور خون و لکوسیت ). James 2012بازي کنند (
 سمیپتیم، اولسر مخاط و گهگاهی سمدفوع، پرخونی، اد

عفونت  تواند تهاجمی باشد. دهد که باکتري مینشان می
دست آمده ه هاي ببا سویه ،هاها و سگتجربی در بچه گربه

 به داشته است. تري شدت کمهاي مبتال به اسهال، از انسان
تر باشند و یا به اثرات رسد که حیوانات مقاومنظر می
، بهتر سازگاري کمپیلوباکترهاي مختلف زاي گونهبیماري

 Andrzejewska et al. 2013, Jamesپیدا کرده باشند (

در حیوانات  کمپیلوباکترعالئم اسهال ناشی از  ). 2012
خانگی و نیز انسان، از مدفوع شل تا آبکی و اسهال موکوئید 

کمپیلوباکتریوز حاد، با اسهال  . متغیر استهمراه با خون 
اشتهایی ، بیصفرا هايمملو از موکوس، آبکی و یا رگه

حرارت و  يباالرفتن درجهجزئی و گهگاهی استفراغ، 
ها نسبت به عالئم بالینی در گربه . لکوسیتوز همراه است

، عالئمتري دارد و در صورت بروز شدت کم ،هاسگ
شود دیده می تر، بیشماه 6 از ترهاي با سن کمدرگربه

)James دلیل فقدان ه بها، ها و توله سگگربه بچه ). 2012
بادي آنتی يهاي قبلی و توسعهدر معرض قرار گرفتن

دهند.تر عالئم بالینی را نشان میمحافظ، بیش
دار، نسبت به بالغ صاحب يهاگربهها و سگطور کلی  به

هاي هایی که در پناهگاه و محیطحیوانات ولگرد و یا آن
 شوند. تر مبتال میشوند، کمآزمایشگاهی نگهداري می

، زندگی کردن با حیوان آلوده شاملفاکتورهاي خطر 
سال،  1تر از حیوان، داشتن سن کم يکوچک بودن جثه

ویژه گوشت خام طیور و در  تغذیه با غذاهاي تجاري و به
 ،در فصل پاییز  باشد.میبرخی موارد شیر غیر پاستوریزه 

 Jamesتر گزارش شده است (بیشآلودگی شیوع نیز 

-ها و گربهسگاز  ،کمپیلوباکتردر ایران شناسایی   ).2012

 .Mahzoonieh et alتهران گزارش شده است (هاي شهر 

در دیگر مطالعات میزان جداسازي باکتري، از  ). 2013
درصد متغیر بوده  50ها، از صفر تا ها و سگمدفوع گربه

Jamesاست ( روش معمول براي تشخیص  ). 2012
مدفوع تازه یا گرفتن نمونه از سوآب از  يباکتري، تهیه

براي تشخیص  1نظیر االیزا رایجهاي تست رکتوم است. 
از دقت  ،2PCRروش مولکولی نظیر  ؛ اماکننده هستندکمک

باالتري برخوردار است. 
 کمپیلوباکترداروي مناسب براي درمان اسهال ناشی از     

درمان  جهتدر انسان، اریترومایسین است که 
 دیگر از  ثر است.ؤها نیز مکمپیلوباکتریوز در سگ

 جنتامایسین، فورازولیدن، مورد استفاده، هايبیوتیکآنتی
  .گزارش شده است تتراسیکلین و کلیندامایسین نئومایسین،

گیري از عفونت در هاي بهداشتی براي پیشرعایت جنبه
توانند میها ها و گربهسگ انسان الزم است، چرا که عمدتاً

؛ بنابراین الزم است به عنوان منبع عفونت مطرح باشند
بار جهت انجام  ماه یک 6صاحبان حیوانات خانگی هر 

 مراجعه نمایند هاي دامپزشکیآزمایش مدفوع به بیمارستان

1- ELISA
2- Polymerase Chain Reaction (PCR)
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)James اي بر روي کنون مطالعه جایی که تا از آن ). 2012
اهواز صورت نگرفته  يهاي منطقهدر گربه کمپیلوباکتر

حاضر، بررسی حضور این  ياست، هدف از انجام مطالعه
هاي خانگی این منطقه و بررسی فاکتورهاي باکتري در گربه

 يخطر نظیر سن، جنس، نژاد، مصرف گوشت خام در جیره
و وضعیت دستگاه  (محیط باز یا بسته) نوع نگهداري، غذایی

تواند تایج حاضر مین گوارش (از لحاظ اسهالی بودن) بود. 
هاي فراهم نموده و با توجه به جنبه سودمندي رااطالعات 

زئونوتیک بیماري، هم از نظر پزشکی و هم دامپزشکی 
.استواجد اهمیت 

مواد و روش کار
لغایت  1396ماه، از آبان ماه  8طی مدت در این تحقیق،     

کوچک  هايبا مراجعه به بخش داخلی دام ،1397خرداد 
بیمارستان دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز، ضمن 

-هاي ارجاعی، اقدام به جمعکامل از گربه ياخذ تاریخچه

استریل از  سوآبگیري به کمک نمونه آوري نمونه گردید. 
 66مبتال به اسهال و  يقالده گربه 35رکتوم تعداد  يناحیه

برداري تنها از نمونه ظاهر سالم انجام شد.  به يقالده گربه
 -آنتی تجویزماه اخیر،  یکهایی صورت گرفت که در گربه

گیري، از براي نمونه ها صورت نگرفته بود. بیوتیک در آن
سوآب یک   .گردیدزمان استفاده همبه شکل سوآب دو 

 دیگر بهسوآب  يبراي کشت و جداسازي باکتري و نمونه
جهت کشت و  ، استفاده گردید. DNAمنظور استخراج 
بالفاصله  ،مدفوعی اخذ شدهسوآب هاي جداسازي، نمونه

منتقل و به آزمایشگاه پرستون براث به محیط کشت مایع 
شناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران میکروب

مدفوع دیگر جهت سوآب  ينمونه . گردیداهواز ارسال 
به میکروتیوب حاوي آب مقطر استریل  DNAاستخراج 

گراد سانتی يدرجه -20منتقل و تا زمان استخراج در دماي 
نگهداري شد.

هاي نمونه ،کمپیلوباکترسازي باکتري منظور غنی ابتدا به    
و  ندبه محیط پرستون براث منتقل شد ،سوآببا  اخذ شده

ت انکوبه ساع 48مدت  و برايدر شرایط میکروآئروفیلیک 

، یک لوپ کامل از این محیط از این مدتپس   گردید.
 و به بیوتیکدار حاوي آنتیبرداشته و در محیط آگار خون

 ينحوه اي، کشت داده شد. صورت کشت چهار منطقه
بیوتیک به محیط کشت، به این شکل بود اضافه کردن آنتی

 Bمیکسین پلیلیتر محیط کشت، میلی 500 هر يبه ازاکه 
 125/0( پیروات سدیمواحد)،  250000گرم معادل  005/0(

 005/0( گرم)، ریفامپیسین 125/0( گرم)، سولفات آهن
 005/0( Bگرم) و آمفوتریسین  005/0( متوپریمگرم)، تري

ها در جار مخصوص، تحت شرایط پلیت . گرم) افزوده شد
 برايو گراد سانتی يدرجه 37در دماي  ،میکروآئروفیلیک

 آن،پس از   ساعت، در انکوباتور گذاشته شدند. 48مدت 
هاي مشکوك به ها از انکوباتور خارج و پرگنهپلیت

با  يهابا انجام آزمایش اکسیداز بر روي پرگنه( کمپیلوباکتر
کشت خالص،  يمنظور تهیه متوسط) انتخاب و به ياندازه

پس از  دار کشت داده شدند. در سطح آگار خون
گراد و سانتی يدرجه 37ساعت در دماي  48انکوباسیون 

هاي رشد کرده از باکتري ،تحت شرایط میکروآئروفیلیک
آمیزي با گرم یا کربول گسترش تهیه گردید و پس از رنگ

)، مورفولوژي و خصوصیات DCF( شدهفوشین رقیق
زمان بر روي هم بررسی گردید.  کمپیلوباکترباکتري 

هایی که از لحاظ میکروسکوپی، مورفولوژي باکتري باکتري
را داشتند تست اکسیداز، کاتاالز و رشد در کمپیلوباکتر 

-پرگنه گراد نیز انجام گردید. سانتی يدرجه 42و  25دماي 

هایی کوچک با رنگ پرگنه کمپیلوباکتر،هاي مشکوك به 
 يلیز و معموالً با لبهموکوسی، بدون همو مایل به خاکستري،

و کاتاالز و اکسیداز مثبت، گرم منفی،  شدندمنظم ایجاد می
و  S اي شبیه به فنر، حرفاي مارپیچی شکل و منظرهمیله

هاي مشکوك به پرگنه . داشتندیا بال مرغ دریایی 
جهت  سازي شدند وجداسازي و خالص کمپیلوباکتر،

 يدرجه -70در برودت  ،PCRتشخیص قطعی با روش 
Markey( گراد نگهداري شدندسانتی et al. 2013(. 

    DNA  مورد نیاز جهت این آزمون، توسط کیت استخراج
DNA ب اخذ شده آسوهاي نمونهبر روي  ،شرکت بیونیر

از  تحقیق این در هاي مشکوك انجام گردید. و پرگنه
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هاي آن و گونه کمپیلوباکترآغازگرهاي اختصاصی جنس 
) براي ردیابی جنس آپسالینسیسو  الري ،کوالي، ژژونی(

هاي مدفوعی و بآدر سو کمپیلوباکتر هاي احتمالیو گونه
در هاي مشکوك، از پرگنه کمپیلوباکترهاي یید جدایهأنیز ت

-Yamazaki( چندگانه استفاده گردید PCRواکنش 

Matsune et al. 2007( .  همچنین ازDNA شده  استخراج
 DNAالگو، از  DNAعنوان  به ،هاي مشکوكجدایه
 ياهدایی دانشکده( کواليو  ژژونی کمپیلوباکتر هايگونه

از آب عنوان کنترل مثبت و  دامپزشکی دانشگاه تهران) به
 Table( ی استفاده گردیدعنوان کنترل منف مقطر استریل به

1( .
 ژل از، PCR محصوالت يمشاهده و بررسی جهت    

آگارز  ژل يتهیه از پس . گردید استفاده درصد 5/1 آگارز
 درون تانک الکتروفورز، X1TAEو قرار دادن آن در بافر 

هاي ایجاد چاهک داخل PCR محصوالت از میکرولیتر 10
 از اطمینان جهت . گردید بارگذاري آگارز شده درون ژل

 bp 50 مولکولی مارکر از شده تکثیر قطعات طول صحت
 يمشاهده جهت الکتروفورز، پایان از پس . شد استفاده

 قرار لومیناتور ترانس دستگاه در ژل شده،تفکیک  باندهاي
 ژل، قطعات تکثیر روي بر UV نور تابش با و شد داده
 ،با مارکر مولکولی ،قطعه طول صحت از نظرDNA شده

-Yamazaki( گرفتند قرار بررسی مقایسه و مورد Markey

et al. 2013(.  هاي هاي تکثیري مربوط به جنس و گونهباند
.)Figure 1یل آورده شده است (در قسمت ذ کمپیلوباکتر

 SPSS 19 افزارها با استفاده از نرمتحلیل داده و تجزیه    
ي، هاي آمارتر نمونهابتدا براي شناخت بیش  گرفت.انجام 

 نددشتشریح فروانی و درصد  صورت به ،توصیفی هايداده
)Tables 2-4(،  براي بررسی تعیین ارتباط بین آلودگی سپس

سن، جنس، نژاد، تغذیه، نوع  و متغیرهاي کمپیلوباکتربه 
نگهداري (محیط باز یا بسته) و وضعیت دستگاه گوارش 

 مربع کاي استفاده گردید.  (سالم و اسهال) از آزمون
نسبت شانس براي محاسبه  جستیکاز رگرسیون ال همچنین
گردید. استفاده

نتایج
کمپیلوباکترشیوع 

بندي نتایج مورفولوژي و در روش کشت، با جمع    
جدایه مشکوك شناسایی  5هاي دیگر نظیر کاتاالز، آزمون

هاي گونه . گردیدیید نهایی أت ،مورد 2شد، اما در نهایت تنها 
و  ژژونی کمپیلوباکتري جدایه، یکی گونه 2مربوط به این 

 101در بررسی  . شدندتعیین  کوالي کمپیلوباکتردیگري 
 37چندگانه،  PCRمدفوعی با استفاده از سوآب نمونه 

 ها) مربوط به جنسدرصد از کل نمونه 63/36نمونه (
که  ؛)درصد 95اطمینان  يتعیین گردید (فاصله کمپیلوباکتر

 درصد)، 16/62مورد ( 23 آپسالینسیس کمپیلوباکتر يگونه
کمپیلوباکتر  درصد)،18 /91مورد ( 7 کمپیلوباکتر کوالي

زمان به آلودگی هم درصد)، 81/10مورد ( 4 ژژونی
مورد  2ژژونی  کمپیلوباکتر کمپیلوباکتر کوالي و هايگونه

 الري کمپیلوباکتر و  آپسالینسیسهاي درصد) و گونه 40/5(
میزان   .)Figure 1( درصد) مشخص گردید 70/2مورد ( 1

درصد  14/57 هاي اسهالی و سالم به ترتیبشیوع در گربه
.شدنددرصد تعیین  75/25و 

 کمپیلوباکترهاي آلوده به توزیع فراوانی گربه : نقش سن    
 . )Table 2( است شدهبه تفکیک سن ارائه  ،و غیرآلوده

-ارتباط معنی، PCRدر روش آزمون مربع کاي نشان داد که 

 ). P=047/0هاي سنی و آلودگی وجود دارد (داري بین رده
آلوده به هاي آلوده و غیرمیانگین و انحراف معیار سن گربه

ماه بود  12/11±89/5و  56/8±25/4به ترتیب  کمپیلوباکتر
؛ اما )P=023/0داري داشتند (نظر آماري تفاوت معنی که از

-آزمون مربع کاي نشان داد که ارتباط معنی ،در روش کشت

  ).P=219/0هاي سنی و آلودگی وجود ندارد (داري بین رده
رگرسیون الجستیک تک متغیره نشان داد که شانس آلودگی 

تر هاي بزرگبرابر گربه 36/2 ،ترساله و کم 1هاي در گربه
 )002/1–58/5درصد،  95اطمینان  يسال (فاصله 1از 

درصد از تغییرات آلودگی را  94/3 ،سن . )P=05/0( است
کند.توجیه می

هاي آلوده به توزیع فراوانی گربه : نقش جنس    
 و غیرآلوده، به تفکیک جنس ارائه گردیده است کمپیلوباکتر
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)Table 3( .  هم در روشPCR و هم در روش کشت، 
داري بین جنسیت آزمون مربع کاي نشان داد که ارتباط معنی

رگرسیون الجستیک   .)<05/0P( و آلودگی وجود ندارد
 43/1جنس نر در تک متغیره نشان داد که شانس آلودگی 

 )38/0-91/1درصد،  95اطمینان  يبرابر جنس ماده (فاصله
درصد از تغییرات  72/0 یت حیوان،جنس  .)<05/0P(است

کند.آلودگی را توجیه می
آزمون مربع کاي نشان داد  ،PCRدر روش   :نقش نژاد    

داري بین نژاد و آلودگی وجود دارد که ارتباط معنی
)001/0=P(.  داري بین ارتباط معنی ،اما در روش کشت

رگرسیون  ). P=17/0نژاد و آلودگی وجود نداشت (
آلودگی در الجستیک تک متغیره نشان داد که شانس 

 يرشین (فاصلهپبرابر نژاد  85/4 ،هاي نژاد مخلوطگربه
 ،دنژا ). P=001/0) است (38/2-34/15 درصد، 95اطمینان 

کند.درصد از تغییرات آلودگی را توجیه می 6/12
آزمون مربع کاي  ،PCRدر روش  : هدارينقش نوع نگ    

داري بین نوع نگهداري و آلودگی نشان داد که ارتباط معنی
)؛ اما در روش کشت ارتباط P=001/0وجود دارد (

 نداشتداري بین نوع نگهداري و آلودگی وجود معنی
)05/0P> .(  رگرسیون الجستیک تک متغیره نشان داد که

 ،محیط باز نگهداري شده درهاي گربهدر شانس آلودگی 
اطمینان  يلهمحیط بسته (فاصدر هاي ساکن برابر گربه 89/3
نوع  . )P=001/0است ( )98/1-23/11درصد،  95

درصد از تغییرات آلودگی را توجیه  17/10 ،نگهداري
 کند.می
آزمون مربع کاي نشان داد  ،PCRدر روش  : نقش تغذیه    

دارد داري بین نوع تغذیه و آلودگی وجود که ارتباط معنی
)006/0=Pداري وجود اما در روش کشت ارتباط معنی )؛

رگرسیون الجستیک تک متغیره نشان  ). <05/0P( نداشت
گوشت  يکنندههاي مصرفگربهدر داد که شانس آلودگی 

گوشت پخته  يکنندههاي مصرفبرابر گربه 22/3 ،خام
) است 49/1-11/8درصد،  95اطمینان  ي(فاصله

)006/0=P .( درصد از تغییرات آلودگی را  68/7 ،تغذیه
کند.توجیه می

 : سالم یا مبتال به اسهال)( نقش وضعیت دستگاه گوارش    
به تفکیک  کمپیلوباکترتوزیع فراوانی موارد آلوده به 

 شدهسالم یا مبتال به اسهال) ارائه ( وضعیت دستگاه گوارش
نشان آزمون مربع کاي  ،PCRدر روش  . )Table 4( است

 داري بین وضعیت دستگاه گوارشکه ارتباط معنی داد
)؛ همچنین در P=002/0و آلودگی وجود دارد ( (اسهال)

رگرسیون  ). P=05/0نیز ارتباط وجود داشت (روش کشت
-گربهدر الجستیک تک متغیره نشان داد که شانس آلودگی 

هاي به ظاهر سالم گربه برابر 84/3هاي مبتال به اسهال، 
) است 61/1- 150/9درصد، 95اطمینان  ياست (فاصله

)002/0=P.(  درصد از  7/9 ،وضعیت دستگاه گوارش
کند.تغییرات آلودگی را توجیه می

بررسی آماري   :و کشت PCRارتباط بین حساسیت روش     
و کشت  PCRبین دو روش داري داد که اختالف معنینشان 

، ضعیف این دو روشبین ) و توافق >05/0P( وجود دارد
.)068/0(آماره کاپا=  بوده است

Figure 1: Duplicate band related to the genus and 
Campylobacter species. No. 1: Positive sample of

Campylobacter upsaliensis, No. 2: Positive sample of 
Campylobacter jejuni, No. 3: Positive sample of
Campylobacter coli, No. 4: Positive sample of

Campylobacter jejuni, No. 5: Positive sample of 
Campylobacter coli, No. 6:   Molecular Marker (bp50) 

and No. 7: Negative control.
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Table 1. Nucleotide sequence of primer, target gene and product size to detect Campylobacter genus and species 
(Wataru et al., 2007).

SizeSequenceGenus/SpeciesGene

816F:5ʹ - GGATGACACTTTTCGGAGC -3ʹ
R: 5ʹ - CATTGTAGCACGTGTGTC -3ʹ

Campylobacter16 SrRNA

502F:5ʹ - GGTATGATTTCTACAAAGCGAG-3ʹ
R: 5ʹ - ATAAAAGACTATCGTCGCGTG-3ʹC. coliAspartokinase

161F:5ʹ -CAAATAAAGTTAGAGGTAGAATGT-3ʹ
R:5ʹ - CCATAAGCACTAGCTAGCTGAT-3ʹ

C. jejuniOxidoreductase

251F:5ʹ - TAGAGAGATAGCAAAAGAGA -3ʹ
R: 5ʹ - TACACATAATAATCCCACCC -3ʹ

C. lariGlyA

86F:5ʹ - CGATGATGTGCAAATTGAAGC -3ʹ
R: 5ʹ - TTCTAGCCCCTTGCTTGATG -3ʹC. upsaliensisLpxA

Table 2. Distribution of absolute and relative frequency of Campylobacter infection in the population of cats referred 
to Veterinary Hospital of Shahid Chamran University of Ahvaz based on age between 2017- 2018 years

Frequency
Age

Negative Positive Total
Absolute Relative (%) Absolute Relative (%) Absolute Relative (%)

≤ 1 year 32 55.17 26 44.83 58 57.43
> 1 year 32 74.42 11 25.58 43 42.57

Total 64 - 37 - 101 100

Table 3. Distribution of absolute and relative frequency of Campylobacter infection in the population of cats referred 
to Veterinary Hospital of Shahid Chamran University of Ahvaz based on gender between 2017- 2018 years

Frequency
Age

Negative Positive Total
Absolute Relative (%) Absolute Relative (%) Absolute Relative (%)

Female 35 71.43 14 28.57 49 48.51
Male 33 63.46 19 36.54 52 51.49
Total 68 - 33 - 101 100

Table 4. Distribution of absolute and relative frequency of Campylobacter infection in the population of cats referred 
to Veterinary Hospital of Shahid Chamran University of Ahvaz based on diarrheic or none-diarrheic between 2017-

2018 years
Frequency

Age
Negative Positive Total

Absolute Relative (%) Absolute Relative (%) Absolute Relative (%)
Diarrheic 15 42.86 20 57.14 35 34.65
Healthy 49 74.24 17 25.76 66 65.35

Total 64 - 37 - 101 100

بحث 
نمونه مدفوع مورد بررسی،  101حاضر از  يمطالعهدر     

 37و  2ترتیب  ، بهPCRبا استفاده از دو روش کشت و 
 63/36و  98/1میزان شیوع ( کمپیلوباکترمورد آلودگی به 

میزان شیوع در در این تحقیق،  دست آمد.  به )درصد
 14/57 سالم به ترتیب ظاهر هاي مبتال به اسهال و بهگربه

به تفکیک  باکترکمپیلوشیوع  . تعیین گردیددرصد  71/25و 
مورد  23 کمپیلوباکتر آپسالینسیس ،PCRدر روش  گونه

 91/18(مورد  7 کمپیلوباکتر کوالي درصد)، 16/66(
درصد)، و  81/10مورد ( 4 کمپیلوباکتر ژژونی درصد)،

 2کمپیلوباکتر کوالي و ژژونی هاي زمان به گونهآلودگی هم

هاي زمان به گونهدرصد) و آلودگی هم 42/5مورد (
، درصد) 7/2مورد ( 1 آپسالینسیسو  الري کمپیلوباکتر

 بستگیکمپیلوباکتر میزان جداسازي اجرام   مشخص گردید.
 محیط نگهداري حیوان دارد، بهعوامل مختلف، از جمله به 

ها، شیوع عفونت هاي متراکم نظیر پناهگاهنحوي که در محل
ی لفاکتورهاي خطر در این زمینه عوام باالتر خواهد بود. 

غذایی از جمله مصرف  ينظیر استرس، تغییرات جیره
ذکر شده هاي گوارشی غذاي خام و افزایش شیوع بیماري

میزان شیوع حاضر،  يدر مطالعه . )James 2012است (
دست ه ب باالنسبتاً درصد) در یک حد  63/36( کمپیلوباکتر
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هاي دسترسی گربهتوان به آن می احتمالی از دالیل  .آمد
(نظیر اسهالی  خطر دیگر عواملخانگی به محیط بیرون و 

 کرد. اشاره سال)، 1بودن، دسترسی به غذاي خام و سن زیر 
با انجام مطالعات اپیدمیولوژیک، شیوع عفونت ناشی از     

، دنیا در مناطق مختلف غالب آن يو گونه کمپیلوباکتر
 -ترین دالیل ذکر شده میاز مهم متفاوت ذکر شده است. 

جمعیت متفاوت توان به تفاوت در جمعیت مورد مطالعه، 
ها، گربه و تراکم متفاوت هاي اسهالی و سالم، سنگربه

 جهتکار برده شده ه ب مختلف هايتکنیک ،سبک زندگی
 نیزغذایی و  ي، موقعیت جغرافیایی منطقه، جیرهتشخیص

عنوان نمونه شیوع به اشاره نمود. ي بردارفصل نمونه
  کمپیلوباکتردرصد؛ گونه غالب  8/47(عفونت در آلمان 

غالب  يدرصد؛ گونه 9/42()، ایرلند هلوتیکوس
 يدرصد؛ گونه 9/41)، سوئیس (آپسالینسیس کمپیلوباکتر

درصد؛  3/37)، باربادوس (آپسالینسیس کمپیلوباکتر غالب 
 3/18(، نیجریه )کمپیلوباکتر هلوتیکوسغالب  يگونه

 18(نروژ  )،کمپیلوباکتر آپسالینسیسغالب  يدرصد؛ گونه
آرژانتین  )،کمپیلوباکتر آپسالینسیسغالب  يدرصد؛ گونه

، لهستان )ژژونی کمپیلوباکترغالب  يدرصد؛ گونه 16(
و برزیل  )ژژونی کمپیلوباکترغالب  يدرصد؛ گونه 86/9(
 ) گزارش شدهکمپیلوباکتر ژژونیغالب  يدرصد؛ گونه 8(

 ,Andrzejewska et al. 2013, James 2012( است

Sandberg et al. 2012, Wieland et al. 2005 .(  در
 160، 2015و همکاران در سال  Rodriguez ،دیگر يمطالعه

ها سگو ها گربهنمونه از  120و  کودکاننمونه مدفوع از 
 87/6 کودکانمیزان شیوع آلودگی در   .کردندآوري جمع

در  . دست آمده بدرصد  3/18خانگی  درصد و حیوانات
 132، بر روي 2014و همکاران در سال  Lazouتحقیق 

، میزان شیوع آلودگی به ترتیب قالده سگ 180قالده گربه و 
در و همکاران  Acke  .دست آمد بهدرصد  8/3و  1/12

قالده  120هاي مدفوع روي نمونه ، با مطالعه بر2009 سال
 75میزان شیوع را به ترتیب ، )در دو پناهگاه(گربه و سگ 

بودن آلودگی در این  باال دست آوردند.  درصد به 1/51و 
تر حیوانات بیشتعداد دلیل نگهداري  تواند بهکشورها می

با یکدیگر در ها سگو ها گربهتر بیشخانگی، ارتباط 
 باشد. و رها شدن مدفوع در نقاط مختلف  هاپارك

 ،در ایران نیز تاکنون چندین مطالعه صورت گرفته است    
در سال  و همکاران Mohammadzadeh تحقیقدر از جمله 

قالده  60 که بر روي، PCRبا استفاده از روش  و 2012
 18 ،، شیوع آلودگیصورت گرفت سگ خانگی در شهرکرد

مورد  5تنها  تعدادکه از این  گردیدذکر  درصد) 30مورد (
در  بودند.  ژژونی کمپیلوباکتردرصد) آلوده به  55/8(

، بر روي 2013در سال و همکاران  Mahzooniehي مطالعه
، PCRروش  به و نمونه مدفوع گربه و سگ در تهران 100
که میزان  مشاهده گردید کمپیلوباکترمورد آلودگی به  39

مورد)  16ها (تر از سگمورد) بیش 23ها (آلودگی در گربه
بر  ،2016در سال و همکاران  Vazirianدر تحقیق  بود. 
 و کمپیلوباکترحضور  نظر گربه، از نمونه مدفوع 50روي 

  .را نشان داددرصد  22شیوع آلودگی ، PCR روش به
Rahimi  47با مطالعه بر روي  ،2012و همکاران در سال 

هاي اصفهان و فارس نشان دادند که قالده گربه از استان
از این  بودند.  کمپیلوباکترآلوده به  ،هااز آن درصد 7/27

 4غالب)،  ي(گونه کمپیلوباکتر  هلوتیکوسمورد  8تعداد، 
 کمپیلوباکتر آپسالینسیسمورد  1و  کمپیلوباکتر ژژونیمورد 

ها اسهالی تا از آن 11مورد مثبت،  13از   تشخیص داده شد.
داري ها، تفاوت معنیدر تحقیق آن مورد سالم بودند.  2و 

درصد) و  4/29هاي بالغ (، بین گربهکمپیلوباکتردر شیوع 
 ،حاضر يدر مطالعه دست نیامد. ه ) بدرصد 7/26جوان (

 16/66تعیین گردید (کمپیلوباکتر آپسالینسیسغالب  يگونه
کمپیلوباکتر هاي بعدي  مورد) و در رده 37تا از  23؛ درصد

داشتند. قرار کوالي، کمپیلوباکتر ژژونی و کمپیلوباکتر الري 
هاي ، احتمال حضور باکتريکمپیلوباکتردر مورد اجرام     

-قابل جداسازي در محیط دیده وجود دارد که بعضاً آسیب

هاي در این شرایط، استفاده از روش  هاي کشت نیستند.
ها در مراحل جداسازي سازي براي بازیابی این باکتريغنی

ضروري است  PCRهاي دیگر نظیر و استفاده از تکنیک
)James 2012, Polzler et al. 2018(.   ،در بررسی حاضر

 36/2تر از یک سال، هاي با سن کمودگی در گربهشانس آل
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-ارتباط معنی PCRتر از یک سال بود و در روش برابر بیش

  آلودگی وجود داشت.شیوع هاي سنی و داري بین رده
، 2001و همکاران در سال  Moserهمسو با این بررسی 

Sandberg  2002و همکاران در سال ،Engvall  و همکاران
، 2005در سال و همکاران Wieland، 2003در سال 

Westgarth  2008و همکاران در سال ،Moyaert  و
و همکاران  Mohammadzadeh، 2008همکاران در سال 

، 2013و همکاران در سال  Andrzejewska، 2012در سال 
Selwet  2015و همکاران در سال ،Holmberg  و همکاران
میزان ، 2016 در سالو همکاران  Vazirianو 2015در سال 

هاي سنی ردهتر از شیوع عفونت در حیوانات جوان بیش
 بچه ضعیف بودنتوان به جمله دالیل آن می از . باالتر بود

عدم دسترسی به مادر پس از ، مادرزادي شکل ها بهگربه
شونده و  آغوز)، تغذیه از شیر جایگزین نخوردن( تولد

را بسیار سخت کلونیزاسیون عامل در بدن که تشخیص آن
بودن سطح ایمنی در همچنین پایین  کرد؛ کند، اشارهمی

هاي مختلف، ها را مستعد ابتال به بیماري، آنهاي جوانگربه
 کند. می ژژونی کمپیلوباکتر يناشی از گونه عفونت جمله از

 کمپیلوباکترکوچک آلوده به نژاد هاي ها و سگگربهبچه 
که احتماالً  دهندرا نشان میتر عالئم بیماري بیش ،ژژونی

هاي باديدلیل آن، تولید نشدن میزان کافی از آنتی
باشد.می کننده در بدنمحافظت

هاي باکتریایی، ویروسی که اکثر عفونت با توجه به این    
شود سال دیده می 1هاي جوان زیر اي در گربهیاختهو تک

تري شیوع بیشسال  1هاي زیر نیز در گربه کمپیلوباکترو 
 نیز زمانهاي همبه علت عفونت ممکن استدارد، این امر 

 50یک بررسی در ایرلند، در  طی . )James 2012( باشد
 کمپیلوباکتر آپسالینسیس از نظرهایی که درصد از نمونه

درصد  6/2، کمپیلوباکتر ژژونیدرصد به  9/41بودند،  مثبت
 و کمپیلوباکتر الريدرصد به  5/1، کمپیلوباکتر کواليبه 
کمپیلوباکتر به زمان آلوده نیز به شکل همدرصد  1/1

James(بودند  هلوتیکوس و  Moyaertدر تحقیق  ). 2012
هاي مثبت، دو مورد نمونه بین، از 2008در سال همکاران 

بودند، یکی به  کمپیلوباکتر آپسالینسیس يکه آلوده به گونه

کمپیلوباکتر  به گونهنیز و دیگري  کوالي کمپیلوباکترگونه 
آلوده بود.  ژژونی

داري بین جنسیت و در بررسی حاضر، ارتباط معنی    
و همکاران  Vazirianدر بررسی  آلودگی وجود نداشت. 

ها، بیان نمودند که ، با مطالعه بر روي گربه2016در سال 
باشد، اما تر از نرها میفراوانی آلودگی در جنس ماده بیش

Gargiulo  2008و همکاران در سال ،Salihu  و همکاران
 و 2013در سال و همکاران  Mahzoonieh، 2010در سال 
Lazou  ها، با مطالعه روي سگ 2014در سال و همکاران

داري بین جنس و میزان نشان دادند که هیچ ارتباط معنی
تحقیق حاضر، از این نظر با نتایج  آلودگی وجود ندارد. 

در بررسی حاضر، میزان   .داردخوانی همفوق محققین 
هاي نژاد مخلوط نسبت به نژاد آلودگی در گربه شیوع

داري بین ارتباط معنی PCRتر بود و در روش پرشین بیش
اما در روش کشت ارتباطی  ؛نژاد و آلودگی وجود داشت
-تعداد کم نمونهتواند به دلیل وجود نداشت که علت آن می

بررسی حاضر نشان داد که در روش   باشد.هاي مثبت 
PCR، داري بین نوع نگهداري و میزان آلودگی ارتباط معنی

در و همکاران  Andrzejewskaدر تحقیق  ؛ اماوجود دارد
داري بین میزان آلودگی و زندگی ، ارتباط معنی2013سال 

که اثبات این یافته نیاز به  ها مشاهده نشددر پناهگاه
هاي صورت گرفته در سایر بررسی . داردتر بیش تحقیقات
Wieland  و 2005در سال و همکاران Acke  و همکاران
هایی که در ها و سگبیان کردند که گربه 2009در سال 

 -یششوند، میزان بهاي متراکم و پناهگاه نگهداري میمکان

دلیل افزایش  تواند بهکه می دهندتري از آلودگی را نشان می
 تحقیقدر  . باشدتر آلودگی انتقال سریع و هاآن بین ارتباط
Tsai بیان نمودند که میزان 2007در سال  و همکاران ،

هاي ولگرد باالتر از خانگی در سگ کمپیلوباکترآلودگی به 
، آزاد به منابعتوان دسترسی از دالیل آن نیز می  باشد.می

 گوشت خام سایر حیوانات و پرندگان وحشی اشاره کرد.
ارتباط  ،PCRحاضر نشان داد که در روش  يطالعهم    

داري بین تغذیه و آلودگی وجود دارد و شانس آلودگی معنی
تر از پخته گوشت خام بیش يهاي مصرف کنندهدر گربه
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 100، 2008در سال و همکاران  Jamshidiدر تحقیق  است. 
مورد  کمپیلوباکتربررسی آلودگی به  جهت طیور، يالشه

، چندگانه PCRروش  میزان آلودگی به . ندمطالعه قرار گرفت
گوشت مرغ یکی از مواد غذایی  درصد گزارش گردید.  28

گیرد و از ها قرار میها و سگگربه ياست که مورد استفاده
، در شوند کمپیلوباکترتوانند آلوده به جا که پرندگان می آن

 باشند. سیار مؤثر میب حیوانات خانگیانتقال این عامل به 
James  احتمال نشان دادند که  ،2012در سال و همکاران

کنند، هایی که از گوشت خام تغذیه میبروز آلودگی در سگ
در و همکاران  Andrzejewskaهمچنین  باشد. تر میبیش

که بسیاري از حیوانات آلوده به  ، بیان کردند2013سال 
، از منابع غذایی موجود در محیط اطراف مانند کمپیلوباکتر

گوشت خام پرندگان وحشی و سایر حیوانات تغذیه 
هاي مبتال در تحقیق حاضر، شانس آلودگی گربه اند. داشته

همسو با  ظاهر سالم بود.  هاي بهبرابر گربه 84/3به اسهال 
 Modolo، 2002در سال و همکاران  Lopezبررسی حاضر 

در سال و همکاران  Moyaert، 2004در سال  Giuffridaو 
2008 ،Rodriguez  و  2015در سال و همکارانSelwet  و

بیان کردند که میزان آلودگی به  2015در سال همکاران 
تر از هاي مبتال به اسهال بیشها و سگدر گربه کمپیلوباکتر

و دفع  حیواناتدلیل بیمار بودن  به که احتماالً است سالمین

زمان هاي همالبته بحث عفونت ؛باشدمی کمپیلوباکتراجرام 
در موارد  باشد. تواند مطرح میو ضعف سیستم ایمنی نیز 

ماندهاي غذایی، هاي مختلف، خوردن پسبروز بیماري
تغییر ناگهانی رژیم غذایی و بسیاري از عوامل دیگر، اسهال 

گردد تدریج ضعیف می که متعاقب آن بدن به افتداتفاق می
دیگر از جمله  هايعفونتو این خود عامل بروز بسیاري از 

براي جلوگیري   باشد.می کمپیلوباکترهاي آلودگی به گونه
 حیوانات باید محل نگهداري ،از انتقال این عامل به انسان

  ضدعفونی گردد. سپتیکآنتیو ظروف آب و غذا با مواد 
کشورهاي اروپایی و آمریکایی  جایی که در بسیاري از از آن

حداقل  ،تعدادي از افراد ،و حتی در برخی از مناطق ایران
 کنند،ی نگهداري مییک گربه را به عنوان حیوان خانگ

لذا انجام  ؛بسیار باال استها،  صاحبان آناحتمال آلودگی 
آزمایش کشت مدفوع یا بررسی آلودگی به طرق مختلف از 

منظور تشخیص سریع  بههاي مولکولی، جمله روش
دیگر  يکنندهگیريپیشموقع و اقدامات  درمان به ،آلودگی

نشان داد که همچنین حاضر  يمطالعه  باشد.ضروري می
نسبت به روش کشت، جهت تشخیص سریع  PCR تکنیک
تر است و دقیق ،هاي متعلق به آنو گونه کمپیلوباکترجنس 

هاي متعدد باديآنتیاستفاده از یا نیازي به کشت میکروبی و 
.باشدنمیقیمت  و گران

تشکر و قدردانی
معاونت محترم پژوهشی دانشگاه شهید چمران اهواز، ابراز  ينویسندگان مقاله، مراتب تشکر و قدردانی خود را از حوزه    
دارند.می

تعارض منافع
گونه تضاد منافعی ندارند.که هیچدارند اعالم می مقاله نویسندگان     
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Abstract
Campylobacteriosis is a zoonotic disease which causes enteritis in human, dog, and cat, as 

well as other domestic and wild animals. The present study aimed to detect of campylobacter 
infection in companion cats referred to the Veterinary Hospital of the Shahid Chamran 
University of Ahvaz. Risk factors such as age, gender, breed; nutrition status, and lifestyle (open 
or close environment) were reviewed also. Fecal samples were examined by two methods of 
culture and PCR from one hundred one of cats (thirty-five diarrheic and sixty six clinically 
healthy). Only two samples were positive in culture method (1.98%), but Campylobacter 
species were detected in thirty-seven samples by PCR; which yields an overall prevalence of 
36.63%. The most prevalent species of campylobacter among the referred cats were C. 
upsaliensis and C. coli with 23 and 7 out of 37 identified isolates (62.16% and 18.91%) 
respectively. A lower prevalence was observed for C. jejuni in four identified isolates (10.81%) 
and for concurrent infections in two cases (C. coli + C. jejuni) (5.40%) and one case (C. 
upsaliensis+ C. lari) (2.70%). The prevalence of infection was 57.14% and 25.75% in diarrheic 
and healthy cats respectively. There was a significant difference for campylobacter infection 
between the healthy and diarrheic cats in the PCR method, as well as, age, breed; nutrition 
status and lifestyle showed a significant difference, but there was no significant difference for 
gender factor in campylobacter infection. In conclusion, because of the frequent presence of 
campylobacter species in feces of cats, these bacteria can constitute a public health hazard. 
Accordingly, periodic tests and isolation of diarrheic cats from others are important, especially 
cats that eat raw meat and live in a shelter.
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