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 مقدمه
 اير  دهير متحرر  و مم  ،يگرم منف يباکتر کي لوباکتريکمپ

. مرانواده  شود يم دهيد V ايو  S يها بوده و به شکل يچيمارپ

و آرکوبرراکتر  لوبرراکتريدو جررنک کمپ يدارا آ اسررهيلوباکتريکمپ

را در  تيموارد گاسرتروانتر  نيتر شيب لوباکترياست. جنک کمپ

داده  امتصاصو در حال توسعه به مود  افتهي توسعه يکشورها

جرنک   انير . در مکنرد  يم جاديرا ا زيوزيلوباکتريکمپ يماريو ب

 يهرا  مربرو  بره گونره    وعيمروارد شر   نيتر شيب لوباکتر،يکمپ
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باشرد.   ي%( م10) يکل لوباکتري( و کمپ%90) يژژون لوباکتريکمپ

 .C و C. lari،C. upsaliensis ،C. fetus  هرا ملرل   گونه گريد

hyointestinalis نير اند. ا گزارش شده کيسپورادبه صورت ا 

زئونوز بوده و عمده راه انتقال آن به انسان  يماريب کي يماريب

آلروده شرده )از    يو غرذاها  جاتيمصرف آب، سرزز  قياز طر

نشرده(   زهيپاسرتور  ريجمله گوشت گاو، مو ، پرندگان و شر 

 [.3-1باشد ] يم

 يهرا  معرده و نمرک   تهيديبره اسر   يمقاومت باکتر ليدل به

انسران   يبررا  يژژون لوباکتريکمپ يحداقل دوز عفون ،يصفراو

روز بوده  2-5 يماري. دوره کمون بباشد يسلول م 500حدود 

باشرد(،   يشامل اسهال )که ممکن است مرون  يو عالئم گوارش

)کره ممکرن    يشکم يسردرد، تهوع و استفراغ، کرامپ، دردها

کنرد(، التهراب    دير را تقل تيسر يبوده و عالئم آپاند ديشد است

 يژژونر  لوبراکتر يکمپ نيچنر  شود. هم يم دهيصفرا و تب د سهيک

. اگرر  دينما جاديا زين نيو سقط جن تيمننژ ،يميتواند باکتر يم

بعد از چند روز مود محدود شرونده بروده    يماريچه معموالً ب

 [.7-4] انجامد يبه طول ب زيهفته ن نيممکن است تا چند يول

 يهرا  هيسرو  يجمله موارد مهم پک از عفونت برا برمر   از

در افرراد   ترر  شيکه بر  يرعفونيغ يواکنش تيآرتر لوباکتر،يکمپ

بره نرام    ونير مياتوا يماريب کيشده و  دهيد HLA-B27 يدارا

اشراره نمرود    (Guillain-Barree syndrome) باره لنيسندرم گ

بره   را% از موارد پک از عفونت 1/0% و 1 حدود بيکه به ترت

 شررامل برراره لني. در سررندرم گرردهنررد يمررود امتصرراص مرر

 Miller-Fisher و Acute Motor Axonal Neuropathy 

 يدهاير وزيبرا گانگل  يبراکتر  O19 ژن يآنتر  هيبر عل يباد يآنت

واکنش متقراط  داشرته کره منجرر بره       يطياعصاب مح يسطح

 [.9،8شود ] يم نيليغالف م بيتخر

 يکشنده است ولر  ريعمدتاً غ لوباکتريعفونت با کمپ اگرچه

که حدود  يا وجود دارد به گونه زين مارانياز مرگ ب يگزارشات

جران   لوباکتريبر اثر عفونت با کمپ کاينفر هر ساله در آمر 100

 وعيش زانيکه م دهد ي. آمارها نشان مدهند يمود را از دست م

 يسرال در کشرورها   5 رير ز يها در بچه مصوصاً يباکتر نيا

براالتر از   وعيش يو در حال توسعه باال بوده و حت افتهيتوسعه 

 [.11،10،4دهد ] ينشان م زيرا ن گلوزيش

با  يبه آلودگ هيشز يماريب يکينيتظاهرات کل که نيا ليدل به

از  زيوزيلوبراکتر يکمپ صياست، تشخ يا روده يها يباکتر گريد

 تير و با توجه به اهم ستيمقدور ن ييبه تنها ينيعالئم بال يرو

 .رسد يمهم به نظر م اريعفونت بس يشگاهيآزما نييآن تع

وجرود دارد کره    يماريب صيتشخ يبرا يمختلف يها روش

 ونيناسر ي، آگلوتIn Situفلورسرنت   ونيداسر يزريبره ه  توان يم

 يها دارا روش نياشاره نمود که متاسفانه ا يمنواسيالتکک و ا

 يها شگاهيبودن در آزما نهيپرهز ليدل هبوده و ب ريمتغ تيحساس

 گررر،يد يصرريتشخ يهررا شرروند. از روش ياسررتفاده نمرر ينيبرال 

 يقزلر  يها از روش تر شيب ديهستند که شا يملکول يها روش

روش  نيتر معمول انيم نيشوند. در ا يم دهيها د شگاهيدر آزما

باشرد.   يم يقابل قزول تيحساس ياست که دارا PCR ،يملکول

توان به استفاده  يباشد که م يم يمختلف بيمعا يروش دارا نيا

ها( در مرحلره   نوژنيکارس)به عنوان  ديبروما وميديو ات UVاز 

 ينيها در نمونه بال کننده ، وجود مهارPCR (Post-PCR)بعد از 

 يهرا  از واکنش کينوکلئ ديبا اس يکاذب( و آلودگ يمنف جهي)نت

اگرر چره    نيچنر  ملزت کراذب( اشراره نمرود. هرم     جهي)نت يقزل

مشراهده شرده در مرحلره     يتوسط بانردها  PCR تيامتصاص

به انجام  ازين تر شيب تيامتصاص يول شود يم ديالکتروفورز تائ

 ايررو  PCRمحصرروالت  نرر يبرره روش بالت ونيداسرريزريه

 PCR-ELISA و مشکل  نهيروش پر هز نيا يدارد که هر دو

کره در   يصيتشخ يها [. بر مالف تمام روش14-12] باشد يم

 تررر شيبرراال گفترره شررد، روش مرسرروم و در دسررترس برر    

 يدارا زير کشرت ن  هباشد. اگرچ يکشت م ينيبال يها شگاهيآزما

 لوباکترهايکمپ صيتشخ يبرا يياستاندارد طال ياست ول يزيمعا

 لير دل ههرا بر   شگاهيآزما تر شيشود. متاسفانه در ب يمحسوب م

الزم در  ياستانداردها تيو عدم رعا يسخت رشد بودن باکتر

کراذب   يصرورت منفر   هچنان بر  هم يماريکشت آن، با وجود ب

 يانتقرال  طيدر محر  ريير مطالعه تغ نيشود. هدف از ا يگزارش م

در آن،  يمردت زمران زنرده مانردن براکتر      يابير ارز ر،يبل يکر

بره   ميمسرتق  PCRانجرام   نيچن کشت و هم طيشرا يساز نهيبه



 سعيد شمک و همکاران          يو کل يژژون لوباکتريانتقال و کشت کمپ يبرا قيروش دق کي يطراح

 

 

 يمدفوع يها نمونه يباال بر رو تيروش با حساس کيعنوان 

 .باشد يکشت م جيآن با نتا يژگيو و تيحساس سهيو مقا

 

 هامواد و روش
از مرداد ترا مهرر    يمقطع -يفيمطالعه توص نيا .

کننده  اسهال مراجعه يکود  دارا 781 نيانجام شد. از ب 1394

%( مشکو  به 7مورد )حدود  58کودکان تهران،  يبه مرکز طز

وارد مطالعره   کيوتيب يو بدون سابقه مصرف آنت وزيلوباکتريکمپ

برا مشخصرات سرن، عالئرم      يا نامره  پرسش مارانيشدند. از ب

تمراس برا    زه،يپاستور ريغ يلزن يها استفاده از فراورده ،ينيبال

 .شد هيته زين يشگاهيآزما جيو نتا واناتيح

ها  مطالعه جهت انتقال نمونه نيدر ا .

مجارستان( استفاده شد. ) – Micro Media ريبل يکر طياز مح

آگار -آگار زانيم ،اساس دستورالعمل ارائه شده در مناب  بر

به  تريگرم در ل 1/1 ستيبا يم ريبل يکر طياضافه شده به مح

فوق  طيبه مح طالعهم ني[. در ا15باشد ] تريگرم در ل 5 يجا

 Modified Charcoal هيآگار پا تريگرم در ل 1/1

Cefoperazone Deoxycholate Agar  اي mCCDA ( به

اضافه شد  ميسد روواتيپ تريگرم در ل 10آگار( و -آگار يجا

در  ليمدفوع با استفاده از سواب استر يها (. نمونه1)شکل 

تا زمان  وشده قرار گرفتند  يفايجامد مد مهين طيعمق مح

شدند. سپک  ينگهدار گراديدرجه سانت 4 يانتقال در دما

مشک به  خي يو رو ييدما راتييدور از تغ يانتقال يها طيمح

دانشگاه  يدانشکده علوم پزشک يشناس يباکتر شگاهيآزما

 يها بالفاصله بر رو مدرس منتقل شدند. نمونه تيترب

 5 يآلمان( حاو-و بروسال آگار )مر  mCCDA يها طيمح

( کشت داده رانيا-گوسفند )بهار افشان نهيزريدرصد مون دف

 خچالياز  رونيدر ب قهيها قزل از کشت چند دق طيشدند. مح

هم دما شوند. به عالوه  شگاهيآزما طيقرار گرفتند تا با شرا

 يها کيوتيب يآنت ط،يکردن هر دو مح يجهت انتخاب

( رانياibresco- )  B نيسيسفوپرازون و آمفوتر م،يمتوپر يتر

( و سپک 1مشخص اضافه شد )جدول  يها با غلظت

آلمان( در -مر ) C ها در مجاورت گازپک تيپل ونيانکوباس

صورت گرفت. بالفاصله  گراد يدرجه سانت 42 يدما

منتقل و تا  خچاليمجدداً به دامل  ريبل يکر يانتقال يها طيمح

 يصورت روزانه بر رو هها ب روز کشت مجدد از آن 7

در  يها تيگرفت. پل يمذکور صورت م ينتخابا يها طيمح

 يظاهر کلن يساعت از نظر بررس 72و  48، 24 يفواصل زمان

 تر شيگرم با زمان ب يزيآم ها در رن  آن يمورفولوژ ديو تائ

 .گرفتند يقرار م يابيمورد ارز نيسافران يبرا

 
ل اضافه کردن آگار يافته که به دلير يير تغيبل يکر يط انتقاليمح .1شکل 

mCCDA شود يده مياه رن  ديس يکم 

 

 ها طي( استفاده شده در محmg/L) يک هايوتيب يغلظت آنت. 1جدول 

 ط بروسال آگاريمح mCCDAط يمح ک هايوتيب يآنت

 20 32 م سفوپرازونيسد

 B 10 2ن يسيآمفوتر

 8 8 ميمتوپر يتر

 

 Duplex-PCR .  دير بعرد از تائ 

و بردون   يکلنر  يرو ميمسرتق   PCRهرا،  يبراکتر  يمورفولروژ 

ارائه شرده در   يمرهايمرحله از پرا نياستخراج انجام شد. در ا

 مرر يپرا کير  يمطالعه شمک و همکاران استفاده شد کره دارا 

بودنرد   R2 و R (R1) متفراوت  مرر يو دو پرا F (Fu) مشرتر  

 TAG Copenhagen )سرامت  مرهايپرا ني[. ا11( ]2)جدول 

(Denmark)  واکرنش  کير قادر بودند که در Duplex-PCR  و

هرر   يگرر يد ييايميوشيتست ب چياضافه و ه PCR بدون انجام

 يهرا  را در نمونره  يو کل يژژون لوباکتريکمپ ياز دو باکتر کي

 25در حجرم   Duplex-PCR کننرد. واکرنش   ييشناسرا  ينيبال

 PCR 10X ،200 بررافر تررريکروليم 5/2 يدارا تررريکروليم

 کرومروالر يم MgCl2،1/0  موالر يليم dNTP ،5 کروموالريم

 کير ، Taq DNA polymerase ميواحرد آنرز   1 مرها،ياز پرا
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بره   گراد يدرجه سانت 95 طيبا شرا زهيونيو آب د يباکتر يکلن

و  ييايباکتر يها سلول بي( جهت تخرکليس1) قهيدق 10مدت 

اتصرال   ي)دمرا  هيثان 30درجه  43 ه،يثان 30درجه  94 پکس

( و در مرحلره آمرر   کليس 33) هيثان 30درجه  72(، مرهايپرا

 C. jejuni ATCC يها هيانجام شد. از سو قهيدق 5درجه  72

به عنوان کنتررل ملزرت در    C. coli ATCC 43478  و 29428

ژل  يبرر رو  PCR محصوالت تيواکنش استفاده شدند. در نها

 .الکتروفورز شدند %1آگاروز 
 

 ن مطالعهيه شده در ااستفاد يمرهايپرا .2جدول 

 

 DNA 

 Duplex-PCR. يبرررا 

از روش ارائره شرده    DNA مدفوع جهت استخراج يساز آماده

[. به طور مالصره   17و همکاران استفاده شد ] Yang در مقاله

 5بره مردت    g 10000 گرم از مردفوع برا دور   يليم 20حدود 

 وبير به دسرت آمرده بره ت    ييرو  يشد و ما وژيفيسانتر قهيدق

بره   g 13000 مجردد در دور  وژيفيمنتقل و سپک سانتر ديجد

نجررام شررد. پررک از آن، جهررت حررذف   ا قررهيدق 10مرردت 

، رسوب سه بار با استون شستشو داده شد PCRي ها کننده مهار

(. در قره يدق 10به مدت  g 13000 دور وژيفي)هر مرحله سانتر

 بافر تريکروليم 200مارج و به رسوب  ييرو  يمرحله آمر ما

TEB  اسررتخراج ژنرروم بررا اسررتفاده از روش ديرراضررافه گرد .

در  g 13000 وژيفيو سپک سانتر قهيدق 15جوشاندن به مدت 

درجره   -20در  PCR هرا ترا انجرام    انجام شد. ژنوم قهيدق 10

ژنوم  يبر رو ميمستق PCR شدند. واکنش ينگهدار گراد يسانت

 حيتوضر  طيطزق شررا  مارانياز مدفوع ب شدهاستخراج  ميمستق

به  گراد يدرجه سانت 95اول در  کليجز س هده شده در باال )بدا

 .( انجام شدقهيدق 3مدت 

مدفوع به عنروان   ميمستق PCR با استفاده از .

[،  درصررد 18برراالتر از کشررت ] تيروش بررا حساسرر کيرر

 يهرا  مطالعه با فرمرول  نيکشت در ا جينتا يژگيو و تيحساس

 :ديمحاسزه گرد ريز
Sensitivity = TP / (TP+FN)  

Specificity = TN / (FP+TN) 
 

 نتايج
سرال را   07/4 يسرن  نيانگيکودکان وارد شده به مطالعه م

 يدارا لوبراکتر يآلروده بره کمپ   مراران يب ان،يم نيداشتند که از ا

شامل  ينيعالئم بال مارانيسال بودند. همه ب 3/3 يسن نيانگيم

ها  % از آن10را داشتند و حدود  چهيپ درد و دل اسهال، تب، دل

آلوده به  مارانيب ني. از بدندحالت تهوع و استفراغ بو يدارا زين

شرب استفاده کرده بود  رياز آب غ ماريب کيفقط  لوباکتر،يکمپ

 زه،يپاسرتور  ريغ ياز مصرف فراورده لزن يا سابقه چيه يو مابق

 و ... را نداشتند. وانيتماس با ح

 يبره مروب   mCCDAبرا   افتهي رييتغ ريبل يکر يانتقال طيمح

گونره کره    نير کند بره ا  تيحما لوباکترهايتوانست از رشد کمپ

بودند.  يزنده و قابل جداساز طيمح نيروز در ا 5ها تا  يباکتر

 24هرا )بعرد از    طيو روزانه مح يماکروسکوپ يابيارز نيچن هم

 يها يکلن وجوداز  ي( رشد مزهميانتقال طيساعت کشت از مح

 يهرا  يصرورت کلنر   هرشد واضح ب يداد ول يرا نشان م يباکتر

قطررره  کيرر هيمرروارد شررز يو پهررن و در بع رر يکرررو ز،يررر

(Droplet-like بعررد از )قابررل  يسرراعت برره مرروب 72تررا  48

 زير هرا ن  يگرم از کلنر  يزيآم (. در رن 2مشاهده بودند )شکل 

 عقابرل مشراهده برود. مجمرو     يمروب  هبر  V اير  S يمورفولوژ

%( برود  11مورد ) 9مطالعه  نيشده در ا زولهيا يلوباکترهايکمپ

کشت بروسال آگار مونردار و    يها طيهر کدام از مح زاًيکه تقر

mCCDA  نقش داشتند. برا   يباکتر ونيزوالسي% در ا50حدود

 1%( و 89) يژژونر  لوباکتريکمپ زولهيا Duplex-PCR 8انجام 

 جينترا  نيچنر  شد. هرم  يياسا%( شن11) يکل لوباکتريکمپ زولهيا

PCR را برا   يمشرابه  جيمدفوع نترا  ميمستق يها نمونه يبر رو

 جينترا  سره ي(. با توجه بره مقا 3%( نشان داد )شکل 11کشت )

 مريپرا يتوال          سم هدفيارگان ز قطعهيسا

 Fu: 5'- TTGAAGGTAATTTAGATATG-3' 

461 bp R1: 5'- TTTATTAACTACTTCTTTTG -3'     C. coli 
737 bp R2: 5′- ATATTTTTCAAGTTCATTAG -3'    C. jejuni 
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 100مطالعره   نيکشت در ا يژگيو و تي، حساسPCRکشت و 

 شد.  نييدرصد تع

 تر شيمدفوع نشان داد که ب ميمستق شيآزما جيعالوه نتا به

براال بودنرد    WBCو  RBC يدارا C. jejuniآلوده به  مارانيب

 WBCو  RBC چيدر مطالعه ما هر  C. coliآلوده به  ماريب يول

 ياسهال طوالن يدارا مارينشد و فقط ب دهيباال در مدفوع آن د

 ماه بود. 1به مدت 

 

 
 يساعت رشد بر رو 72بعد از  يلوباکتر ژژونيکمپ يها ي: کلن2شکل 

 mCCDAط يمح

 

 
  M ينمونه ها. ستون ها يانجام شده بر رو  Duplex PCR: 3شکل 

 C. coliه يکنترل ملزت سو 2، ستون يکنترل منف 1، ستون 1Kbمارکر 

ATCC 43478ينيبال ينمونه ها 1و  4، 3 ي، ستون ها C. jejuni ،

 .C. coliنمونه  5ستون 

 

 

 گيريبحث و نتيجه
از  يانتقرال  يهرا  يماريب نيتر از عمده يکي وزيلوباکتريکمپ

 لوبراکتر يباشرد. مخرزن کمپ   يدر سرتاسر جهان مر  يراه گوارش

عفونرت،   نير کننرده ا  جراد يبه عنوان عوامل مهم ا يو کل يژژون

باشند. گزارشات مختلف  يو مصوصاً پرندگان م ياهل واناتيح

را نشرران  لوبرراکتريکمپ شيرو افررزا وعيکشررورها، شرر گرررياز د

از  يريشرگ يگزارش از مرکرز کنتررل و پ   نيدهد. طزق آمر يم

 يمرار يمرورد ب  نيترر  شيبر  وزيلوباکترياروپا، کمپ يها يماريب

ر شده( د دييتا يموارد انسان 214218زئونوز گزارش شده )با 

 [.   19بوده است ] 2012سال 

شرده از   يآور مطالعه برر اسراس اطالعرات جمر      نيا در

 وز،يلوبرراکتريملزرت کمپ  مراران يب يکروسرکوپ يم يهرا  يبررسر 

 يها باال بوده ول آن تر شيدر ب WBCو  RBCمشخص شد که 

 نييپا WBCو RBC يدارا زيها ن از آن يبر مالف تصور برم

بره   يارسرال  يهرا  همره نمونره  رسرد کره    يبودند. لذا به نظر م

مرورد   لوبراکتر يکمپ صياز نظرر تشرخ   سرت يبا يم شگاه،يآزما

آلروده و   مارانيجا که همه ب از آن نيچن . همرنديقرار بگ يبررس

بودند،  يمشابه ينيتظاهرات بال يدارا لوباکتريآلوده به کمپ ريغ

 رسد.  يمهم به نظر م اريهمه بس يبرا يشگاهيآزما صيتشخ

 يکره در منراب  ذکرر شرده، روش مرسروم بررا       گونه همان

باشرد. اگرچره    يکشرت مر   لوباکتر،يکمپ يشگاهيآزما صيتشخ

اسرترس ممکرن    طيبوده و تحت شررا  نهيهز پر ر،يگ کشت وقت

 کشرت  رقابرل يغ يزنرده ولر   يهرا  هرا بره سرلول    ياست باکتر

 (Viable but non-culturable cells or VBNCتزررد )لي 

شرود   يشنامته م ييعنوان استاندارد طال هچنان ب هم يشوند ول

[20 .] 

قرادر اسرت در    يژژونر  لوباکترياساس مناب  معتزر، کمپ بر

درجره   25 يروز در دما 2درجه و  4 يروز در دما 3مدفوع 

 زير آگرار ن -برا آگرار   ريبل يکر طيدر مح نيچن بماند. هم داريپا

 نيبرابا موارد فوق داشته باشد. بنرا  يا مشابه يداريتواند پا يم

شرود   يه ميتوص يريگ بعد از نمونه نجام کشت بالفاصلهمعموالً 

 نيچنر  اعمرال شرده و هرم    راتيير [. در مطالعه ما و برا تغ 15]

از  يباکتر ونيزوالسيمدت زمان ا ميتوانست ط،يشرا يساز نهيبه

M    1      2       3      4       5      6      M 

500 bp 
750 bp 

737 bp 

461 bp 
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روز  5را بره مردت    mCCDAشرده برا    يفايمد يانتقال طيمح

 طيمحرر کيرربرره عنرروان  mCCDA طي. محررميدهرر شيافررزا

و  يطزر  صيتشرخ  يهرا  شگاهيآزما تر شيدر ب هيپا يامتصاص

شرود. آگرار    ياستفاده م لوباکتريکمپ ونيزوالسيا يبرا يقاتيحقت

چون پپتون، شرارکول،   يزاتيداشتن ترک ليبه دل طيمح نيا هيپا

 ژنياکسر  يسولفات با جذب فرم سرم  و فروس ميسد روواتيپ

باعر    لير کروآئروفيم طيشررا  جراد ي( و اديپراکسا دروژني)ه

ل دارا برودن  ير به دل نيچن شود. هم يم لوباکتريرشد کمپ تيتقو

گرم ملزرت   يها يتواند از رشد باکتر يم ميکوالت سد يدئوکس

 يلوباکترهايکمپ يطيشرا نيممانعت کند. در چن يها فرم يو کل

از  زرات يترک نير توانند در مجاورت برا ا  يم يحساس به راحت

دور بروده و زنرده بماننرد     ژنياسترس و مواجهه با اکس طيشرا

 ونيمطالعه با فرموالس نيشده در ا هارائ يانتقال طي[. لذا مح21]

mCCDA توانسرت   ه،يپا يانتقال يها طيکارآمدتر از مح اريبس

 کند. تيروز حما 5تا  ياز رشد باکتر ريبا موارد ز يدر همراه

مطالعه،  نيمدنظر قرار گرفته در ا ياز فاکتورها گريد يکي

مناسرب شرامل بره حرداقل رسراندن       يطر يمح طيشرا تيرعا

عدم مواجهره   نيچن انتقال، کشت و هم نيدر ح يينوسانات دما

و  يمشرک  ،ييدما راتييدر زمان انتقال بود. تغ ديبا نور مورش

مررگ    ها مناسب نزوده و باعر لوباکتريکمپ يبرا دينور مورش

 يلر يم سرت يبا يها مر  طزق مناب  موجود، نمونهشود.  يها م آن

 نيچنر  کشت داده شروند. هرم   شگاهيبعد از انتقال به آزما  يسر

 ونيزوالسر يدرصد ا شيافزا يبرا شگاهيدر آزما ييدما طيشرا

که اگرر کشرت در همران     يا مهم است به گونه اريها بس يباکتر

 يهرا  طيمحر  ستيبا يقرار است انجام شود، م يريگ روز نمونه

اگر کشت بره روز   يول رنديقرار گ شگاهيآزما يدر دما ينتقالا

شروند   ينگهردار  خچاليها در  نمونه ستيبا يبعد موکل شد، م

 خي يبالفاصله و بر رو قيتحق نيشده در ا ي[. موارد بررس22]

منتقرل   شرگاه يبره آزما  ديمورشر  ميمشک و دور از نور مستق

 ييحرد امکران از نوسرانات دمرا     اتر  زين شگاهيشدند. در آزما

هرا برا    طيهم دما شردن محر   يکه حت يا شد به گونه يريجلوگ

مورد توجه  زين يانتقال طيقزل از کشت از مح شگاهيآزما يدما

 يو شرو  حرارتر   ييدمرا  راتيير قرار گرفت و توانست از تغ

 کند.  يريجلوگ

 يجداسراز  شيسوم ارائه شده در مناب  جهت افرزا  فاکتور

باشد  يم يامتصاص طياز دو مح شيب اياستفاده از دو  ،يباکتر

% کمک 15از  شيبه ب يباکتر يجداساز شيتواند به افزا يکه م

بروسال آگار  يانتخاب طيمطالعه از دو مح ني. در ادينما يفراوان

از  کيرراسررتفاده شررد و طزررق انتظررار سررهم هررر  mCCDAو 

 نيري % تع50 زراً يها، تقر يباکتر ونيزوالسيفوق در ا يها طيمح

 يکشرت امتصاصر   طيمحر  کياگر از  گري. به عزارت دديگرد

موارد ملزت به حردود   زانيم ديرس يبه نظر م م،يکرد ياستفاده م

مطالعرره از  نيرردر ا نيچنرر کرررد. هررم يمرر دايرر% کرراهش پ8

که  B نيسيم و آمفوتريمتوپر يسفوپرازون، تر يها کيوتيب يآنت

 نير کره ا  راير شده بودند، استفاده شد ز هيبه صورت جداگانه ته

نداشته  لوباکترهايرشد کمپ يرو ياثر مهار چيها ه کيوتيب يآنت

 يگرم منفر  يها يباکتر گريسودوموناس، د يها و از رشد گونه

اشاره  Isenbergکنند. در کتاب  يممانعت م زيفلور و مخمرها ن

و  نيسرت يکل ن،يسرفالوت  رينظ ييها کيوتيب يآنت نشده که افزود

ممکن اسرت اثرر    يانتخاب يها طيمح يدر بع  B نيکسيم يپل

داشته  نکيآپسال لوباکتريفتوس و کمپ لوباکتريکمپ يرو يمهار

 لوبراکتر يو کمپ يژژونر  لوبراکتر يکمپ يها هيسو يو از رشد بع 

از  تفادهرسد عردم اسر   يبه نظر م نيممانعت کنند. بنابرا زين يکل

را بهتر نموده و تا  يباکتر يجداساز طيها شرا کيوتيب يآنت نيا

کشررت اسررتفاده نشررود  يهررا طيهررا در محرر حررد امکرران از آن

مطالعره   نير اسرتفاده در ا  يکيوتير ب يآنتر  يها [. مکمل23،15]

صررورت  ه( بررB نيسرريو آمفوتر ميمترروپر ي)سررفوپرازون، تررر

جهرت   دشرو  يمر  هيوجود داشته که توصر  زين يکمپلکک تجار

هرا   آن ياز انرواع تجرار   ينيبرال  يهرا  ه شگايدر آزما صيتشخ

 استفاده شود.

ها در  تيبود که پل نيا طيشرا يساز نهيچهارم در به فاکتور

% 8-10 طيشرا جاديشدند که با ا نکوبهيا Cمجاورت گازپک 

CO2  جراد يا لير کروآئروفيم طيتواند شرا يم ژني% اکس5-7و 

ها،  يکلن يشده در زمان بررس تينکته مهم رعا نيچن . همدينما

 نير برود بره ا   ردا گرم و ... اسرتفاده از جرار شرم     يزيآم رن 
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فاصرله بره طرور    هرا بال  تيها، پل يصورت که در فواصل بررس

 طيشرردند تررا شرررا يدار گذاشررته مرر موقررت درون جررار شررم 

 يعمل از مواجهه باکتر نيبماند. ا يچنان باق هم ليکروائروفيم

را در هرا   يممانعت کرده و امکان زنده ماندن براکتر  ژنيبا اکس

شود که  يم هيدهد. توص يم شيو ساب کالچر افزا يزمان بررس

و  شررگاهيدر صررورت عرردم وجررود گازپررک در آزما  يحترر

ها درون  يباکتر تيپل ،يمارياز حذف موارد ملزت ب يريجلوگ

و همکاران که از  Salimشوند. در مطالعه  نکوبهيدار ا جار شم 

 يبرررا Anoxomat ليررکروائروفيم سررتميدار و س جررار شررم 

ده مردفوع اسرتفاده کرر    يهرا  از نمونره  لوباکتريکمپ ونيزوالسيا

 سررتميدار برابررر بررا س بودنررد، مرروارد ملزررت از جررار شررم   

 لوباکترهايکمپ يجداساز ني[. بنابرا24فوق بود ] ليکروائروفيم

 دور از انتظار نخواهد بود.   زيدار ن از درون جار شم 

 ونيزوالسرريموجررود، نسررزت ا يتوجرره برره آمارهررا  بررا

 ري%  متغ30ا ت 5 نيدر حال توسعه ب يدر کشورها لوباکتريکمپ

 8%( 11) لوبراکتر يکمپ زولره يا 9 مياست. در مجموع ما توانست

را با روش  يکل لوباکتريمورد کمپ 1و  يژژون لوباکتريمورد کمپ

در  ابهمطالعرات مشر   گرر يکه نسزت به د ميکن يکشت جداساز

دهد. سلطان دالل و همکاران  يرا نشان م يدرصد باالتر رانيا

در  کير انتروپاتوژن يها يباکتر وعيش ي( با هدف بررس2001)

% 9/0سرال برا اسرهال در جنروب تهرران،       5 رير ز يهرا  بچره 

 راز،يدر شر  گرر يرا گرزارش کردنرد. در مطالعره د    لوباکتريکمپ

را  يلوباکتر ژژونيکمپ وعي(، که ش2007زاده و همکاران ) حسن

 يسال بررسر  2-58اسهال حاد با سن  يدارا مارانيب انيدر م

ها آلروده بره    %( از آن1/9مورد ) 11ن داد که کرده بودند، نشا

 گرررر،يبودنررد. در مطالعرره مشررابه د    يژژونرر  لوبرراکتر يکمپ

% 5/4) لوبراکتر ي% کمپ1( 2014زادگران و همکراران )   يقربانعل

( را گزارش کردند يکل لوباکتريکمپ% 5/1و  يژژون لوباکتريکمپ

و همکاران  Platts-Millsمشابه  قيبه عالوه در تحق[. 25-27]

در  يدر کشورها PCRو  EIAکشت،  سهيمقا يابيبا هدف ارز

نمونره   12مجموعراً   لوبراکتر، يکمپ صيتشرخ  يحال توسعه برا

گرزارش شرده    رير بل يکر يانتقال طي%( کشت ملزت از مح1/4)

 [.28] است

، asp ،cdt يهرا  معموالً از ژن لوباکترهايکمپ صيتشخ يبرا

fliY ،ceuB-E ،glyA ،fur ،23S rRNA ،16S rRNA ،cadF ،

ceuE  وhipO از  يو کلرر يژژونرر لوبرراکتريکمپ زيتمررا يو برررا

و همکاران با  Al Amriشود. در مطالعه  يژن استفاده م نيچند

 زيتمررا يبرررا PCR پلکررک يمررولت کيرر يهرردف طراحرر 

( و ژن يژژون لوباکتريکمپ ي)برا hipOاز دو ژن  لوباکترها،يکمپ

asp نير در ا[. 29شده اسرت ]  ( استفادهيکل لوباکتريکمپ ي)برا 

که در مطالعه  cadFژن  يامتصاص يمرهايپژوهش فقط از پرا

و  ييشده بود استفاده شد که قرادر بره شناسرا    يما طراح يقزل

واکنش بره   کيدر  يلک لوباکتريو کمپ يژژون لوباکتريکمپ زيتما

 [. 11زمان بود ] طور هم

کشرت، از   تيحساس يمطالعه جهت بررس نيعالوه در ا به

مرردفوع  ميمسررتق يهررا نمونرره يبررر رو Duplex-PCRروش 

 جيشود. بر اساس نترا  سهيآن با کشت مقا جياستفاده شد تا نتا

ملزت  PCR يملزت در کشت، دارا يها دست آمده همه نمونه هب

 دهش نهيبه طيشرا تيتوان گفت که حساس يم نيبودند. بنابرا زين

 باشد. يم PCR تيکشت برابر با حساس

زمان  هم سهيشود که اگر چه مقا يم يريگ جهيمجموع نت در

 يانتقرال  طيمطالعره برا محر    نيشده در ا يطراح يانتقال طيمح

 طيمح نياستفاده از ا يانجام نشده، ول ريبل يکر نيمعمول و روت

 يو فاکتورهررا يشررگاهيآزما يفاکتورهررا تيرربرره همررراه رعا

، PCRبرابرر برا    يتيارائه شده جهت کشت و با حساس يطيمح

 طينسرزت بره محر    يتر شيبا درصد ب را لوباکترهايتوان کمپ يم

 .نمود زولهيا يباکتر نيا يبرا هيپا يانتقال

 

 تشكر و قدردانی
 يشرمک دانشرجو   دينامه سرع  انياز پا يپژوهش بخش نيا

دانشرکده   يپزشرک  يشناسر  يرشرته براکتر   يتخصصر  يدکترا

از معاونرت   لهيوسر  نيمدرس بوده و بد تيدانشگاه ترب يپزشک

 مانهيصرم  يمرال  يهرا  تيحما ليدل هدانشکده مذکور ب يپژوهش

مقاله از پرسنل محترم  نيا سندگانينو نيچن شود. هم يتشکر م

کودکران   يمرکز طزر  مارستانيب يشناس و انگل کروبيبخش م
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Introduction: Campylobacter spp. is the major cause of bacterial gastroenteritis, called 

campylobacteriosis, in the worldwide. Post-infectious complications of this infection are reactive arthritis 

and Guillain–Barré syndrome. Despite the importance of this infection, the isolation of fastidiousbacteria 

cannot be performed in most clinical laboratories. The aim this study was to design an alternative transport 

medium with mCCDA and evaluation the bacteria survival time into this medium, optimization of culture 

conditions of bacteria and then performance of direct duplex-PCR on colonies and stool samples. Finally, 

the results of the PCR and culture were compared.  

Materials and Methods: Fifty eight children suspected to campylobacteriosis were enrolled in this 

study. Fecal specimens were inoculated in depth inside the altered transport medium with mCCDA and then 

sent to laboratory. The specimens from transport media were cultured on two media of mCCDA&brucella 

agar daily and up to 7 days. Each plate was evaluated for bacterial growth up to 72 hours. The duplex-PCR 

on colonies and stool were carried out directly.  

Results: Total of isolated bacteria in this study was 9 cases (16%). The colonies were visible on the 

media after 48 to 72 h. The duplex-PCR assay on colonies detected 8 isolates of C. jejuni and 1 isolate C. 

coli. The results of the direct duplex-PCR on fecal specimens and cultures were the same.  

Conclusion: The results indicate that the presented method in this study with sensitivity equal to the 

PCR is useful for isolation of Campylobacter spp. It seems that using the changed transport medium and 

optimization of bacterial culture conditions will be isolated these fastidiousbacteria better than basic 

transport media. 
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