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بررسی آلودگی معده سگهای ولگرد شهر مشهد به گونههای مختلف
هلیکوباکتر
فرنوش ارفعی* ،1شهرام جمشیدی ،2معصومه عظیمی ،3حسین دبیری ،4محمدرضا زالی

5

چکیده

در مجموع بر اساس گزارشهای موجود  60تا  011درصد

این مطالعه به منظور تعیین وضعیت آلودگی معده سگهای ولگرد اطراف شهر مشهد

معده سگها آلوده به اجرام مارپیچی شکل هستند(.)04

به گونههای مختلف هلیکوباکتر با استفاده از روشهای مختلف تشخیصی صورت

از طرف دیگر از معده  1/18تا  0/7درصد از افرادی که از

گرفت .نمونهبرداری از قسمتهای فاندوس ،بادی و شیره معده  84قالده سگ ولگرد
انجام گرفت و وضعیت آلودگی به اجرام هلیکوباکتری با انجام آزمایشات سیتولوژی،

مشکالت معده رنج میبردند ،گونههای غیر پیلوری هلیکوباکتر

تست اوره ،کشت و واکنش زنجیره پلیمراز تعیین گردید .بر اساس نتایج بدست آمده

جدا شده است که شباهت زیادی به هلیکوباکترهای معده سگ

 %011معده سگها آلوده به اجرام مارپیچی بودند .در هیچیک از سگهای تحت

دارند( .)8از این رو تماس با حیواناتی مثل سگ ،گربه و خوک

مطالعه هلیکوباکتر پیلوری مشاهده نشد .هلیکوباکتر هیلمنی آلودگی غالب معده
سگهای تحت مطالعه را تشکیل می داد( .)%48/6هلیکوباکتر فلیس نیز در %68/84
نمونهها مورد تشخیص قرار گرفت .آلودگی باالی معده سگها به گونههای مختلف
هلیکوباکتر و احتمال انتقال آن به انسان ،نیازمند رعایت بیشتر مسائل بهداشتی در
جهت کاهش خطر ابتال به هلیکوباکترهای غیر پیلوری است.

هلیکوباکتر

باشد(.)01

هلیکوباکتر

فلیس،

هلیکوباکتر

بیزوزرونی و هلیکوباکتر سالمونیس از  %84/8از بیوپسیهای
معده افرادی که به گونههای غیرپیلوری هلیکوباکتر آلوده

واژگان کلیدی :هلیکوباکتر ،سگهای ولگرد ،معده ،مشهد
تاریخ دریافت48/00/8 :

میتواند عاملی برای آلودگی انسان به گونههای غیر پیلوری

بودهاند ،مورد تشخیص قرار گرفته اند(.)8
این مطالعه با هدف بررسی وضعیت آلودگی معده سگهای

تاریخ پذیرش81/3/01 :

ولگرد اطراف شهر مشهد به گونههای مختلف هلیکوباکتر با

مقدمه

استفاده از روشهای مختلف تشخیصی صورت گرفت.

با وجود اینکه باکتریهای مارپیچی شکل معده سگ از سال
 0440میالدی شناخته شدهاند اما به تازگی تعدادی از
هلیکوباکترهای معده این گروه از حیوانات شامل هلیکوباکتر
فلیس ( ،)Helicobacter felisهلیکوباکتر بیزوزرونی
(bizzozeronii

،)Helicobacter

هلیکوباکتر

هیلمنی

( )Helicobacter heilmanniiو غیره مورد تشخیص قرار

مواد و روش کار
 -1 -1نمونه گیری:
در این مطالعه طی  8ماه (شهریور تا آذر  ،)0344از  84قالده
از سگهای ولگرد اطراف شهر مشهد که در طرح مبارزه و
معدوم سازی شهرداری جمعآوری شده بودند ،نمونهبرداری

گرفتهاند( .)07هلیکوباکترهای معده سگ با هلیکوباکتر پیلوری

بعمل آمد .پس از بیهوشی توسط آسپرومازین و کتامین،

متفاوت بوده و از نظر ساختاری طولی برابر با  8تا  08میکرون

معده از قسمت خم بزرگ باز شده و از قسمتهای

دارند(.)01

فاندوس ،بادی و شیره معده نمونههای مورد نیاز جهت انجام

 -*1دانش آموخته گروه بیماریهای داخلی دامهای کوچک ،دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی ،دانشگاه آزاد
اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران ()f.arfaee@srbiau.ac.ir
 -2دانشیار گروه علوم درمانگاهی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
 -3کارشناس مرکز تحقیقات کبد و گوارش ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 -4استاد یار گروه میکروبیولوژی دانشکده پزشکی  ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 -5استاد مرکز تحقیقات کبد و گوارش ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران
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آزمایشهای سرولوژی ،کشت ،تست سریع اوره و  ،PCRاخذ

 -4-1کشت ،جداسازی و تشخیص جنس هلیکوباکتر

گردید و تمامی حیوانات مورد آزمایش با استفاده از تزریق

نمونهها روی بروسال آگار دارای  %7خون گوسفندی و

داخل وریدی سولفات منیزیم به روش بدون درد معدوم شدند.

مکملهای ) (Merck, Homburg, Germanyحاوی

 -2-1تست سریع اوره:

ونکومایسین ،تری متوپریم ،پلی میکسین و آمفوتریسین ،B

یک نمونه از قسمت فاندوس و یک نمونه از قسمت بادی

کشت داده شد .به منظور کشت ،نمونة بیوپسی کامال له شده

معده پس از اخذ به محیط اوره حاوی معرف فنل رد ،انتقال و

و در سطح محیط به صورت خطی کشت داده میشد .پس از

نمونهها برای مدت  18ساعت در انکوباتور  37درجه سانتی

کشت هر نمونه ،پلیتها در انکوباتور  CO2دار در شرایط

گراد نگهداری شد .حسب زمان الزم برای تغییر رنگ محیط از

میکرو ائروفیلیک) (10%CO2, 5% O2, 85%N2به مدت 3

زرد به قرمز بر مبنای روش پیشنهادی  ،)4( Happonenنتایج

تا  01روز انکوبه میگردید( .)01قابل ذکر است که جارهای

به شرح زیر طبقه بندی شدند:

بیهوازی به محل نمونهگیری منتقل شده بودند سپس جهت

در صورت تغییر رنگ محیط تا  1ساعت  ، ،+3بین  1الی 01

جلوگیری از خطای احتمالی ناشی از عفونتهای دیگر،

ساعت ،+1 ،در صورت تغییر رنگ محیط در فاصله  01تا 18

کشت دیگری از کلنیهای رشد کرده جهت رسیدن به کشت

ساعت +0 ،و در صورت عدم تغییر رنگ تا  18ساعت ،عدد 1

خالص ،تهیه و از این تک کلنیها جهت استخراج

گزارش گردید.

استفاده گردید.

 -3-1سیتولوژی

 -5 -1مطالعه مولکولی

بدین منظور نمونههای تهیه شده از فاندوس و باادی بار روی

به منظور انجام آزمایش  PCRنمونههای منتقل شده به

الم به شکل اسامیر فشااری قارار داده شادند و پاس از تهیاه

آزمایشگاه توسط تانک ازت ،در  -71درجه سانتیگراد قرار داده

گسترش و ثابت کردن نموناههاا باا متاانول باه روش گیمساا

شد و به منظور استخراج  DNAو بررسیهای مولکولی تحت

رناگآمیاازی شاادند .پااس از انتقاال نمونااههااا بااه آزمایشااگاه

مطالعه قرار گرفتند .در این مطالعه جنس هلیکوباکتر با استفاده

میکروبشناسی دانشکده دامپزشکی واحد علاوم و تحقیقاات،

از ژن  16SrRNAتعیین هویت مولکولی صورت گردید.

بر مبنای طبقهبندی زیر میزان تاراکم عوامال هلیکوبااکتری در

 -1-5-2استخراج DNAو انجام واکنش زنجیرهای پلیمراز

هر گسترش ثبت گردید(:)7

()PCR

عدم حضور ارگانیسم = منفی(عدم آلودگی)

استخراج  DNAاز نمونههای اخذ شده با استفاده از کیتهای

تا  01ارگانیسم در هر میدان میکروسکوپی با درشت نمایی بااال

تجاری آماده

= ( +0آلودگی خفیف)

انجام گردیدDNA .های استخراج شده تا انجام  PCRبالفاصله

بین 01تا  81ارگانیسم در هار میادان میکروساکوپی باا درشات

به دمای  -11درجه سانتیگراد منتقل شد .بررسی مولکولی در

نمایی باال = ( +1آلودگی متوسط)

حجم نهایی  11میکرولیتر حاوی  011نانوگرم از

بیش از  81ارگانیسام در هار میادان میکروساکوپی باا درشات

استخراجی 1 ،میکرولیتر بافر  1/1 ،10Xمیکرومول  dNTPو

نمایی باال =( +3آلودگی شدید)

 0/8میکرومول  MgCl2و  18پیکومول در میکرولیتر پرایمر و

852

DNA

)(DNeasy tissue mini kit Hilden, Germany

DNA

بررسی آلودگی معده سگهای ولگرد شهر مشهد به گونههای مختلف هیلکوباکتریا

 1/8واحد  Taq DNA Polymeraseانجام شد .توالی پرایمرها و
شرایط هر  PCRدر جدول  0ذکر شده است .محصول

 -6 -2آنالیز آماری

PCR

کلیه یافتههای جمعآوری شده از روشهای تشخیصی مختلف،

در نهایت روی ژل الکتروفورز قرار داده شد و نتیجه نهایی،

با نرمافزار آماری  SPSSو آزمون مربع کای ،مورد تجزیه تحلیل

زیر نور  UVمورد بررسی قرار گرفت.

آماری قرار گرفتند.
جدول 0ا توالی اولیگونوکلئوتیدی پرایمرهای بکار رفته در آزمایش

شرایط pcr

منبع

قطعه تکثیر شده)(bp

 88درجه سانتی گراد به مدت  8دقیقه 88(،درجه
11

سانتی گراد به مدت  61ثانیه 87 ،درجه سانتی گراد به

768

مدت  88ثانیه 71 ،درجه سانتی گراد به مدت  61ثانیه)

توالی پرایمر

ژن هدف

f-5′- GGC TAT GAC
GGG TAT CC GGC-3′
r-5′- GCC GTG CAG
CAC CTG TTTTC-3′

16S
rRNA

هلیکوباکتر

Genus
Helicobacter

 31سیکل 71 ،درجه سانتی گراد به مدت  8دقیقه
 88درجه سانتی گراد به مدت  8دقیقه 88(،درجه
سانتی گراد به مدت  81ثانیه 68/0 ،درجه سانتی گراد
6

به مدت  31ثانیه 71 ،درجه سانتی گراد به مدت 31

180

ثانیه)  38سیکل 71 ،درجه سانتی گراد به مدت  8دقیقه
 88درجه سانتی گراد به مدت  8دقیقه 88(،درجه
سانتی گراد به مدت  88ثانیه 84 ،درجه سانتی گراد به
03

مدت  61ثانیه 71 ،درجه سانتی گراد به مدت 011

841

ثانیه)  31سیکل 71 ،درجه سانتی گراد به مدت  8دقیقه
 88درجه سانتی گراد به مدت  8دقیقه 88(،درجه
10

سانتی گراد به مدت  61ثانیه 87 ،درجه سانتی گراد به

186

مدت  88ثانیه 71 ،درجه سانتی گراد به مدت  61ثانیه)
 31سیکل 71 ،درجه سانتی گراد به مدت  8دقیقه

f-5′- GTG AAG CGA CTA
AAG ATA AAC AAT-3′
r-5′-GCA CCA AAT CTA
ATT CAT AAG AGC-3′

ureA ,
ureB
genes

f-5′-GGG CGA TAA AGT
GCG CTT G-3′
r-5′-CTG GTC AAT GAG
AGC AGG-3′

f-5′- GGA TAA GCT
TTT AGG GGT GTT
AGG GG-3′
r-5′- GCT TAC TTT CTA
ACA CTA ACG CGC-3′

ureB
gene

ureA
gene

H. felis

H. heilmannii

H. pylori

نتایج
از  84سگ مورد مطالعه 18 ،سگ نر ( )%61/8و  08سگ

نمونههای تحت مطالعه ،مثبت بود.

ماده( )%38/6بودند .تعداد سگها بر اساس سن و جنس در

از  81سگی که تست اوره معده آنها مثبت ارزیابی شد ،در 7

جدول  1نشان داده شده است.

قالده ( )%08/6فقط ناحیه فاندوس ،در  3قالده ( )%6/1تنها
ناحیه بادی و باالخره در  38قالده( ،)%71/8هم ناحیه فاندوس

جدول 1ا سگهای مطالعه شده برحسب سن و جنس
جنس

سن

و هم بادی مثبت بودند.

زیر  0سال

یک تا پنج سال

باالی پنج سال

مچموع

ماده

1

01

8

08

تست اوره ناحیه فاندوس در  80قالده ( )%48/8و در ناحیه

نر

3

06

01

18

مجموع

3

16

08

84

بادی 34 ،قالده ( )%78/1مثبت بود.
نتایج حاصل از تست اوره فاندوس و بادی فاقد اختالف آماری

 -1-3تست سریع اوره

معنیداری بودند ( .)p = 1/087زمان تغییر رنگ تست اوره در

بار اسااس نتایج بدست آمده با استفاده از این روش%83/4 ،

مناطق مختلف معده در جدول  3نشان داده شده است.
859
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جدول 3ا نتایج تست اوره در مناطق مختلف معده بر حسب زمان تغییر رنگ

آزمایش

نتایج مربوط به میزان تراکم ارگانیسم ها در بخش های

نمونههای مثبت

منطقه
مورد

 -2-3سیتولوژی

تا  1ساعت

 1تا 01ساعت

 01تا

نمونههای منفی

مختلف معده در جدول  8نشان داده شده است .اکثر موارد

18ساعت

فاندوس

8(%4/3مورد)

33(%64/4مورد)

8(%4/3مورد)

7(%08/6مورد)

بادی

8(%04/4مورد)

17(%86/3مورد)

1(%8/1مورد)

01(%11/4مورد)

دارای آلودگی متوسط ( 81تا  01ارگانیسم) ،بودند.
ارتباط آماری معنی داری بین وضعیت آلودگی فاندوس و
بادی بر اساس سیتولوژی وجودنداشت(.)p = 1/883

جدول 8ا نتایج سیتولوژی در قسمتهای مختلف معده
نمونههای مثبت بر اساس تعداد ارگانیسم

منطقه مورد آزمایش

نمونههای منفی

<01

01 -81

>81

فاندوس

 00( %11/8مورد)

 11( %80/7مورد)

 8( %01/8مورد)

 01( %18مورد)

بدنه

 00( %11/8مورد)

07( %38/8مورد)

 01( %18مورد)

 4( %06/7مورد)

نتایج سیتولوژی و تست اوره دارای ارتباط آماری معنیدار بودند(.)p = 1/111

 -3-3کشت

با استفاده از روش واکنش زنجیرهای پلیمراز  011درصد

پس از انجام آزمایش مولکولی بر روی کلونیهای رشد کرده،

سگها دارای آلودگی بودند .در هیچیک از نمونهها آلودگی

در  00مورد از نمونههای فاندوس و در  03مورد از نمونههای

به هلیکوباکتر پیلوری وجود نداشت .نتایج حاصل از ارزیابی

بادی جنس هلیکوباکتر مورد تشخیص قرار گرفت که بر

مولکولی نمونهها ،در جدول  8نشان داده شده است .بر

اساس آزمایش مولکولی در  00مورد هلیکوباکتر فلیس تائید

اساس آزمون مربع کای ،اختالف آماری معنیداری در میزان

گردید ( 8مورد در فاندوس و  6مورد در بادی).
 -4-3بررسی مولکولی جهت ردیابی جنس هلیکوباکتر

شیوع جنس هلیکوباکتر در ناحیه فاندوس و بادی وجود
نداشت( .)p = 1/683نگاره  0باندهای حاصل از تکثیر
هلیکوباکتر فلیس و هلیکوباکتر هیلمنی را نشان میدهد.

جدول 8ا نتایج آزمایش مولکولی در قسمتهای مختلف معده
باکتری

جنس هلیکوباکتر

هلیکوباکتر فلیس

هلیکوباکتر هیلمنی

آلودگی مختلط

فاندوس

)81 (%43/3

)01 (%31

)18 (%61/8

)8(%43/01

بادی

)81 (%43/3

)11 (%88

)06 (%81

)01(%18

شیره معده

(86 )%88/4

)01 (%16

)33 (70/7

)8(%08/86

معده

(84 )%011

)30(%68/84

)83(%48/6

(07 )%38/80

منطقه مورد آزمایش

858

DNA

بررسی آلودگی معده سگهای ولگرد شهر مشهد به گونههای مختلف هیلکوباکتریا

لنفوسیتها و پالسماسل ها دیده می شود ،اما در هار صاورت باه
دالیل مختلف از جمله میزان باالی آلودگی در سگها و گربههاا
و در نتیجه عدم وجود گروه کنترل منفی برای مقایساه وضاعیت
التهاب معده در دو گروه سگها و گربههای آلوده و غیار آلاوده
تفسیر ارتباط باین حضاور بااکتری و التهااب معاده را مشاکل
241bp,
H.felis

میسازد(.)08
580bp,
H.heilmannii

مطالعات مختلف نشان میدهاد کاه محال اصالی کلونیزاسایون
باکتری در سگها در ناحیه فاندوس و باادی مای باشاد Lee .و
همکاران در سال  0881میالدی با خورانادن هلیکوبااکتر فلایس

نگاره 0ا تکثیر ژنهای

 ure B , H.heilmanniiو ure B H.felis

به  8قالده سگ محل کلونیزه شدن باکتری را بررسی کردناد .در
این مطالعاه فانادوس و آنتاروم بیشاترین محال کلاونیزه شادن

بحث

باکتری بودند ،هر چند تغییارات پاتولوژیاک بیشاتر در ناواحی

مطالعات مختلفی در خصوص هلیکوباکترهاای معاده ساگهاا

فاندوس و بادی ایجاد شد(00و .)7محل کلاونیزه شادن بااکتری

انجام شده و در طی آنها شایوع  60تاا  011درصادی گازارش

در گربهها متفاوت است .در گربهها مطالعات مختلاف حااکی از

شده است( .)04شبستری و همکاران ،میزان شایوع ایان بااکتری

کلونیزه شدن باکتری در بادی و آنتروم می باشد( .)8بار اسااس

درسگهای تبریز را  %88گزارش کردند ( .)11نتاایج حاصال از

نتایج حاصل از این مطالعه ،اختالف آمااری معنایداری باین دو

مطالعه اخیر نیز میزان شیوع باالی این ارگانیسام ماارپیچی را در

قسمت فاندوس و بادی وجود نداشت .در تنها سگی کاه نتاایج

معده سگها بدون دخالات ناحیاه جغرافیاایی تاییاد مای کناد.

بررسی مولکولی فاندوس و بادی آن منفی بود ،در بررسی شایره

احتماال ارتباطی بین شیوه زندگی این حیوانات و میزان آلاودگی

معده جنس هلیکوباکتر مورد تشخیص قرار گرفت .علات عادم

وجود ندارد .در مطالعه شبستری و همکااران میازان آلاودگی در

حضور باکتری در نمونههای فاندوس و بادی ایان نموناه شااید

سگهای ولگرد  %81و در سگهای خانگی  %47گازارش شاد

به علت انتشار ناهمگون باکتری در نواحی مختلف معده باشد.

ولی تفاوت معنی داری بین دو گروه دیاده نشاده اسات( .)11از

در مطالعااه انجااام شااده از هاایم یااک از مااوارد مثباات فااو ،

طرفای در مطالعااه اختاردانش و همکاااران در خصاوص میاازان

هلیکوباکتر پیلاوری جادا نگردیاد .الزم باه ذکار اسات کاه در

آلااودگی در گربااههااای خااانگی و ولگاارد ،شاایوع آلااودگی بااه

مطالعااات صااورت گرفتاه در جهااان و از جملااه ایااران تاااکنون

گونههای مختلف این ارگانیسام ماارپیچی در معاده گرباههاای

هلیکوباکتر

پیلوری از معده سگها جدا نشده اساتBuczolits .

خانگی از میزان آلودگی گربههای ولگرد بااالتر باوده اسات(.)1

و همکاااران در سااال  1113ماایالدی بااا سااکانس قساامت

احتماال هر دو گروه سگها و گربههای خانگی و ولگرد به یاک

 3 ،16SrRNAهلیکوباکتر جدا شده از سگ ،تشاابه 86/6 – 84

نسبت در برابر آلودگی حساس هستند .ارتباط باین آلاودگی باه

درصدی آنهاا باا هلیکوبااکتر پیلاوری را نشاان دادناد و نتیجاه

گونههاای مختلاف هلیکوبااکتر و التهااب معاده در ساگهاا و

گرفتند که موکوس معده سگهاا ممکان اسات باا هلیکوبااکتر

گربهها نامشخص است( .)8در سگهایی که بطور طبیعی به این

پیلوری و یا گونههای بسایار نزدیاک باه آن کلاونیزه شاود(.)8

باکتری آلوده هستند معموال گاستریت جزئی هماراه باا ارتشااح

بعضی از مطالعات نشاان از جادا شادن هلیکوبااکتر پیلاوری از
855

فرنوش ارفعی ،شهرام جمشیدی ،معصومه عظیمی ،حسین دبیری ،محمدرضا زالی

معده و صفرای گربهها داشته است( .)3با توجه به اینکاه میزباان

معده انجام میگیرد .از جمله این روشها کاه باه عناوان یاک

طبیعی هلیکوباکتر پیلوری ،انسان میباشد بنابراین شاید گرباههاا

روش غربالگری اولیه در انسان انجام مایگیارد تسات ساریع

محل ذخیره ای برای باکتری باشند(.)08

اوره است .در سال  1113تست اوره آز معده  83سگ ولگارد

بر اساس نتایج به دست آماده %68/84 ،درصاد از نموناههاای

در 87/88درصد موارد مثبت باوده اسات و در  48/01درصاد

مورد مطالعاه آلاودگی هلیکوبااکتر فلایس را نشاان دادناد .در

این موارد اجرام مارپیچی شکل در مطالعاه هیساتوپاتولوژیکی

مطالعااه قبلاای صااورت گرفتااه در ایااران %41 ،آلااودگی معااده

مورد تشخیص قرار گرفته است( .)08در مطالعه حاضر نیاز در

سگهای ولگرد به هلیکوباکتر فلیس گزارش شده اسات(.)11

مجموع تست اوره در  %83/4موارد مثبت بود .در این مطالعاه،

در آخرین مطالعاهای کاه توساط  Recordatiدر ساال 1118

بیشترین تغییار رناگ محایط اوره در فاصاله زماانی  1تاا 01

میالدی انجام گرفته است از مجموع شش سگ ماورد مطالعاه

ساااعت رد داد کااه ایاان نتیجااه بااا نتااایج حاصاال از مطالعااه

تنها در یک سگ آلودگی به هلیکوباکتر فلایس تشاخیص داده

شبستری و همکاران مطابقت دارد( .)11این امر شاید به علات

شده است( .)07آلودگی باالی معده این سگها به هلیکوبااکتر

تفاااوت فعالیاات اوره آزی هلیکوباااکتر هیلمناای و هلیکوباااکتر

هیلمنی ( ،)%80/66با نتاایج ساایر محققاین همخاوانی داشاته

فلیس باشد که به طور قابال مالحظاه ای از فعالیات اوره آزی

است و این ارگانیسم بزرگ و غیار قابال کشات ،هلیکوبااکتر
غالب معده سگها و گربهها محسوب میشود(.)08
از نظر بعضی از محققین ،آلودگی همزمان به گونههای مختلف
هلیکوباکتر امری معمول در سگها باه شامار مایآیاد(.)08در
مقابل برخی آلودگی همزمان را رد کارده و رقابات انحصااری
یک گونه در کلونیزه شدن را مطرح کرده اناد( .)06در مطالعاه
شبستری و همکاران در مجموع  %10/66از ساگهاای ماورد
مطالعااه آلااودگی همزمااان بااه دو گونااه هلیکوباااکتر فلاایس و
هلیکوباکتر هیلمنی وجود داشته است( .)11در مطالعاه حاضار
 %84/33معده سگهای ولگرد مورد مطالعاه باه هار دو گوناه
هلیکوباکتر آلوده بودند.
روشهااای مختلفاای در جهاات تشااخیص آل اودگی بااه اجاارام
مارپیچی شکل هلیکوباکتر مطرح گردیده اند .از روشهای غیار
تهاجمی میتوان به روشهای سرولوژی اشاره کرد که بر اساس
مطالعات موجود در ردیابی اولیه جنس هلیکوباکتر در حیواناات
ارزش تشخیصی ندارد( .)08شاید از علل آن بتاوان باه آلاودگی
همزمان به چند گونه باکتری اشاره کارد( .)08ساایر روشهاای
تشخیصی در جهت ردیابی این باکتری ،روشهاای تهااجمیتار
است که در انسان و حیوانات بر روی نمونههای بدست آماده از
854

هلیکوباااکتر پیلااوری کمتاار اساات( .)7بنااابراین شاااید ارزش
تشخیصی تست اوره در حیوانات نسبت به انسان کمتر باشاد.
تهیه الم فشاری از مخااط معاده ساگهاا نیاز از نتاایج قابال
اعتمادی برخوردار است( .)0با توجه به اینکاه هلیکوباکترهاای
معدی سگ اجرام مارپیچی بزرگی هساتند کاه در نموناههاای
ساایتولوژی بااه راحتاای دیااده ماایشااوند ،بنااابراین بررساای
سیتولوژی مخاط معده در سگ ها امکان تشخیص راحتتار و
سریعتر را نسبت به تست اوره ممکن میسازد .ایان نتیجاه باا
نتایج سایر محققین همخوانی دارد (11و4و.)0
بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه کشت این باکتری با توجه
به سخت گیر بودن و در مواردی غیر قابل کشت بودن برخی از
گونههای این باکتری ،و هزینه باال ،روش مناسبی جهت
تشخیص باکتری محسوب نمیشود .با توجه به اینکه سایر
مطالعات نیز حساسیت و ویژگی کشت را به عنوان یک روش
تشخیصی در جهت ردیابی گونههای مختلف هلیکوباکتر ،پایین
ارزیابی کردهاند بنابراین بهتر است از روشهای جایگزین
دیگری از جمله )fluorescence in situ hybridization(FISH
در کنار ردیابی مولکولی ( ،)PCRاستفاده شود(.)04
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