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با  یزدو  یاریچهارمحال و بخت یهااستان یهاکبوتردر  تاسییپس یدیاکالم یوعش یزانم

 1931، در سال nested-PCRاستفاده از روش 

 کبوتر در تاسیکالمیدیا پسیشیوع  زانیم :عنوان کوتاه
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است که عفونت با آن موجب بروز  اجباری یسلول داخل یباکتر تاسییسپ یدیاکالم :زمینه و اهداف

 یخانگ یانو ماک یوحش پرندگان .شودیمانسان در  یتنفس یتاکوزدر پرندگان و پس یبوم یدیوزکالم

اند و احتمال آلوده یامعموالً در اکثر مناطق دن یانگو خ یوحش ی. کبوترهااندیباکتر ةبالقو هاییزبانم

 یوعش یزانم یینتع ،مطالعه حاضر هدف آلوده وجود دارد. ةشدخشک یانسان با استنشاق مواد دفع لودگیآ

-nestedبا استفاده از روش  یزدو  یاریچهارمحال و بخت یهااستاندر مدفوع کبوتران  تاسییپس یدیاکالم

PCR است. 

ها گرفته شد. ، حیاط یا قفس خانههایفروشپرندهمدفوع کبوتران اهلی از  ةنمون 88وش کار:مواد و ر

 DNAگردید. حضور انجام سازنده  یبا استفاده از کیت و براساس دستورالعمل هانمونهاز  DNA استخراج

نه، آزمایش جنس و گو خاص nested-PCR ها با روشاز نمونه شدهاستخراج DNA تاسی درپسی یدیاکالم

پرایمرهای دور  کهطوریهگردید، ب طراحیپرایمرهای اختصاصی  16S rRNAشد. برای توالی نوکلئوتیدی 

 گونه بود. مختصجنس باکتری و زوج پرایمر دوم،  مختص ،PCRاول 

 64نمونه مورد مطالعه،  88از تعداد  nested-PCRواکنش  یلهوسبه DNAپس از تکثیر قطعات : هایافته

 آمد. دستبهدرصد( نتیجه مثبت در حد انتظار  25) مورد

در مناطق شهری و روستایی ایران و درصد باال  انبا توجه به حضور گسترده کبوتر: گیرییجهنت

خصوص دامپزشکان و و احتمال آلوده شدن افراد به در مدفوع این پرندگان تاسیکالمیدیا پسی DNAوجود 

بنابراین نیاز به آموزش عمومی ؛ ر سالمت عمومی اهمیت باالیی دارداز نظ تاسیکالمیدیا پسیکودکان، 

 شود.خصوص کودکان بیش از پیش احساس میخطرات ابتالی افراد و به دربارة

 ، ایرانکالمیدیوز ، nested-PCR،کبوتر ،تاسیکالمیدیا پسیکلمات کلیدی
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 مقدمه 

بیماری عفونی در پرندگان است که  عموماً نوعیپسیتاکوز 

شود. می ایجاد (Chlamydia psittaci) تاسیکالمیدیا پسیتوسط 

صورت را بهاورنیتوز پسیتاکوز و های برخی متخصصین واژه

 از یناش یماریبنوعی از پسیتاکوز  .ندبرکار میبههم  مترادف

دهد و طوطی رخ می در خانوادهاست که  تاسیکالمیدیا پسی

در سایر است که همین عامل با  بیمارینوع دیگر این اورنیتوز 

از حدّت کمتری برخوردار  انسان رددر مو و دهدپرندگان رخ می

 است.

یک  ،تاسیکالمیدیا پسیبیماری، باکتری  عامل

 منفیاجباری و گرمسلولی درون  (Microorganism)ریزاندامگان

توانند حامل های پرندگان میاست. کبوتران نیز مانند اغلب گونه

 پزشکی ایران یشناسکروبیممجله 
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. (،12)باشند و باعث پراکندگی عامل در محیط شوند  این باکتری

طیف وسیعی از پرندگان  لوده کردنآ توان از آنجا که این باکتری

راسته از پرندگان را آلوده  99گونه در  573تواند یمو  را دارد

  .(9 242 1) عمومی بسیار حائز اهمیت است سالمت، از نظر کند

سرووار  2 و (A-F) سرووار پرندگان 7این باکتری دارای  

و  PCRو با استفاده از روش است  (M56 and WC)پستانداران 

تعیین شده است  ژنوتیپ آن 3حداقل ، OMPجوی ژن وجست

تشخیص و  برای شو همکاران  (Kaltenboek)بوئککالتن. (6)

  nested-PCRاز روش تاسیکالمیدیا پسیهای تمایز سویه

 E/Bو  Eتا  Aهای ژنوتیپ ،. در کبوتران(7) اندکرده استفاده

و  Bآلودگی را با ژنوتیپ  ترینیشباما  (20 3)شوند می یافت

 تاسیکالمیدیا پسیهای یه. اگرچه سو(11)دارند  Eگاهی اوقات 

 شناختهعنوان عامل عفونت در انسان مربوط به پستانداران به

خصوص آلوده و به تواند از پرندگاناین باکتری میاما  ،اندنشده

  .(211 ،1)خانگی به انسان منتقل شود پرندگان 

. دو است دوفازی آنویژگی خاص کالمیدیا، چرخه تکثیر  

جسم  و  (EB) یسلولشامل جسم اولیه خارج  ریزاندامگانشکل 

ذره غیرفعال  صورتبه EBاست.  (RB)مشبک داخل سلولی 

متابولیکی فرم عفونی را از یک شخص به شخص دیگر منتقل 

رشحات و ها و تدر بافت تاسیکالمیدیا پسی. (219 14)کند می

 ،شدهخشک مدفوع پرندگان وجود دارد و استنشاق مدفوع آلوده

. برای انتقال (11)راه انتقال عامل به انسان است  ینترمعمول

؛ حتی یک نیستمدت عامل بیماری نیازی به تماس طوالنی

تماس با عامل عفونی و یا چند دقیقه حضور در محیطی که قبالً 

تواند برای آلوده شدن انسان کافی می، بودهدر آنجا  ایپرنده آلوده

 . (216 17)باشد 

توان یک بیماری شغلی در افراد در معرض پسیتاکوز را می

تماس با پرندگان زینتی، کبوتران و ماکیان مانند فروشندگان 

ها، کبوتربازها، دامپزشکان و حیوانات خانگی، کارکنان مرغداری

های وز در انسانکارکنان حیات وحش در نظر گرفت. پسیتاک

اگر چه احتمال . (10)کند ایجاد نمی یتوجه قابلسالم بیماری 

ندرت رخ ولی به ،وجود دارداین بیماری انتقال انسان به انسان 

  .(16)دهد می

بیماری گاهی در پرندگان ایجاد  تاسیکالمیدیا پسی

کند. عالئم بالینی در پرندگان بر اساس سیستمیک و کشنده می

رنده، سن آن و سویه کالمیدیا بسیار متفاوت است. در گونه پ

 شامل عالئمترین پرندگان اهلی همچون کبوتر متداول

، کاهش وزن، اسهال، سینوزیت، التهاب ملتحمه، اشتهایییب

 .(13)ریزش اشک و دیسترس تنفسی است 

تظاهرات بالینی و سیر بیماری در انسان نیز به شدّت متغیّر 

روز است و عالئمی  25تا  3 معموالًیماری است. دوره کمون ب

احساس سرما دیده و  ، سردرد، درد عضالنیاشتهایییبهمچون 

 . (2،1 1،) شودیم

وجود  واکسن تجاری، برای پیشگیری از کالمیدیوز در طیور

هایی که برای ساخت واکسن صورت گرفته ندارد. موفقیت تالش

های مؤثر جهت نها داروها تبیوتیکروزه آنتیما .ناچیز بوده است

های مختلف متفاوت پیشگیری هستند. داروی انتخابی در کشور

مدت است. درمان نیازمند کامل کردن یک دوره نسبتاً طوالنی

روزه توصیه  53بیوتیکی است و در پرندگان خانگی درمان آنتی

 .(،،)شود می

های عفونی، یافتن منابع اصلی در بخش مراقبت از بیماری

 ةت برای حیوانات و انسان، مقدمه هر گونه اقدام و توصیعفون

برای شناسایی ناقلین، حاملین و بیماران مبتال به  .است یگرید

های به روش توانیموجود دارد که  یهای مختلف. راه، کالمیدیوز

های تشخیص مولکولی ، کشت و جداسازی و روشیشناسسرم

به  با توجه PCRی بر ی مبتنهااشاره کرد که در این میان روش

حساسیت و ویژگی باال از اقبال بهتری برخوردارند. از طرف دیگر 

کشت و جداسازی نیاز به امکانات کشت سلول دارد که هزینه 

های مبتنی بر زیادی را نیاز دارد و حساسیت آن کمتر از روش

PCR نیز عفونت قبلی را نشان  یشناسسرمهای است و روش

 .ند معرف دفع باکتری در زمان آزمایش باشدتوادهد و نمیمی

برای تعیین میزان آلودگی کبوتران اهلی به  همین دلیلبه

 یشترینبکه  ،nested-PCRاز روش  تاسیکالمیدیا پسی

 حساسیت را در شناسایی موارد آلوده دارد، استفاده شد.

 :هاروشمواد و 

 یریگنمونه

کبوتر از نواحی  نمونه مدفوع 88تعداد  جمعاً 2932در سال 

شد.  یآورجمعهای چهارمحال و بختیاری و یزد مختلف استان

 گونه عالئمی نداشتند و به ظاهر سالم بودندبیشتر پرندگان هیچ

 از سوی صاحبانشانگیری تعدادی از پرندگان قبل از نمونهاما 
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های کاغذی بیوتیک دریافت کرده بودند. با پهن کردن ورقهآنتی

های . نمونهندآوری شدها جمعندگان، نمونهدر کف قفس پر

گذاری شدند و تا زمان های استریل منتقل و شمارهمدفوع به لوله

ذخیره گردیدند.  لسیوسدرجه س -29در دمای آزمایش در فریزر 

گیری، اطالعات هر نمونه در فرم مخصوص ثبت نمونه در زمان

 شد. می

 DNAاستخراج 

DNA ژنگانی(genome)   گرم سوسپانسیون میلی 39از

شرکت  محصول ، DNAاستخراج مدفوعی با استفاده از کیت 

 DNAمطابق دستورالعمل کارخانه استخراج شد.  ،ایران  سیناژن

درجه  -29و در دمای در فریزر   PCRانجامزمان تا  شدهاستخراج

منفی  ةعنوان نموناز آب مقطر استریل به شد. ینگهدارسلسیوس 

 .گردیداستفاده 

PCR amplification 

اجزاء زیر  شامل  PCRواکنش یتریلیکروم 23ی هامحلول

 بودند:

میکرولیتر  PCR reaction buffer (10X)، 3/2میکرولیتر  3

2MgCl ،2  میکرولیترdNTP mix (2 mM each) ،2 میکرولیتر از 

 میکرولیتر 2/9، (pmol/μl 20)هر پرایمر 

 Taq DNA polymerase (5 U/μl) ،9/22 ب مقطر میکرولیتر آ

)اختصاصی  PCR ر مرحله اولالگو، د DNAعنوان بهاستریل. 

و در مرحله  شدهاستخراج DNAمیکرولیتر از  2جنس کالمیدیا( 

میکرولیتر از  2( تاسیکالمیدیا پسیدوم )اختصاصی گونه 

کلینیکی  ةی جدایاضافه شد. از نمونهمرحله اول  PCRمحصول 

 آن یعنی شدهمحافظتوتیدی ژن که مطابقت توالی نوکلئ

 16s rRNA  عنوان به ،تأیید شده بود تاسیکالمیدیا پسیبا

 عنوان کنترل منفی استفاده شد.به ،کنترل مثبت و از آب مقطر

( Applied Biosystems, USA) یکلرترموساها درون نمونه

 : یک سیکلشامل موارد زیر بود ی دماییبرنامه .گرفتند قرار

°C 33 سیکل 93دقیقه، به دنبال آن  5مدت به°C 35 به مدت 

یک دقیقه و به مدت  C72°سی ثانیه،  به مدت C 33°یک دقیقه،

هفت دقیقه انجام شد.  به مدت C  72°بسط نهایی در در نهایت

محصول استفاده از همین صورت اما با نیز به PCRمرحله دوم 

موارد انجام شد. جهت کاهش نمونه  DNAبه جای مرحله اول 

در زیر جریان هود و با استفاده از  PCRمثبت کاذب هر مرحله 

 وسایل استریل صورت پذیرفت.

در  ،باکتری ژنگانپرایمرهای مورد استفاده برای تشخیص  

سنس . الزم به ذکر است که پرایمر آنتیاندشدهآورده  2جدول 

برای شناسایی جنس کالمیدیا با تغییر یک نوکلئوتید بر اساس 

 ساخته شد. 29ع شماره منب

در ژل آگاروز  PCRمحصول  قرار گرفتننتایج حاصل پس از 

که پس از الکتروفورز و  رفتیمانتظار  شدند.مشخص درصد  2

 در 127bp به اندازه یاز ژل، باند فرابنفش یاشعهبا  یبردارعکس

. در صورت مشاهده باند شودمشاهده  PCRمحصوالت مرحله دوم 

.شدیم گرفتهعنوان مثبت در نظر ونه بهمورد انتظار، نم

 

 (9،) در این مطالعه شدهاستفادههای ژن هدف و پرایمر :2جدول 

 پرایمر  یتوال (′3-′5) نام پرایمر ژن هدف اختصاصیت
 اندازه باند

(bp) 

اختصاصی 

 جنس

16S 

rRNA 

Sense ACG GAA TAA TGA CTT CGG 
436 bp 

Antisense TAC CTG GTA CGC TCA AAT 

 16S اختصاصی گونه

rRNA 

C. p sense ATA ATG ACT TCG GTT GTT ATT 
127 bp 

C. p antisense TGT TTT AGA TGC CTA AAC AT 

 

 :هاافتهی

 PCRدر تست درصد(  32مورد ) 57نمونه،  88از تعداد 

ول (. آنالیز محص2)جدول  نتیجه مثبت در حد انتظار داشتند

PCR  16از نظر وجود ژنS rRNA  بر  تاسیکالمیدیا پسیباکتری

را در مرحله اول  bp 592یک باند با اندازه  %2روی ژل آگاروز 

 (. 2دهد )شکل یمواکنش نشان 



 2932بهار ▐ 2 شماره  7 سال ▐مجله میکروب شناسی پزشکی ایران 
 

5 

 

 

 39: مارکر 2گارز مربوط به جنس کالمیدیا، ستون آتصویر ژل : 2 شکل

ی فت بازی نمونهج 592: باند 9ستون : کنترل مثبت، 2ستون جفت بازی، 

 : کنترل منفی7ستون مثبت، 

 

عالئم پسیتاکوز را  PCR شده از نظرهای مثبتاکثر نمونه

رغم دریافت  بهها دادند. از طرفی برخی از نمونهنشان نمی

 نظر یی نظیر تتراسایکلین و انروفلوکساسین ازهابیوتیکآنتی

دند ها مثبت شدر مدفوع آن تاسیکالمیدیا پسی ژن جستجوی

عدم پاک شدن کامل پرنده به دهنده تواند نشانمیاحتماالً که 

یا نامناسب  زابیماری در عامل بیوتیکیمقاومت آنتیعلت وجود 

تعیین توالی  برایباشد.  درمانة بودن روش یا طول دور

مرحله دوم به  PCRهای مثبت، محصول نوکلئوتیدی نمونه

دست آمده از تیدی بهشرکت سیناژن فرستاده شد. توالی نوکلئو

تا  GenBank ،33 در شدهثبتهای مشابه با توالی هااین نمونه

 صد درصد همولوگی نشان دادند.

در  تاسیکالمیدیا پسیدهند که عفونت نتایج نشان می

باال است و در اثر تماس مستقیم کبوتران با  هااین استان کبوتران

 یابد.مینیز افزایش یکدیگر 

 

 

 

های مدفوع کبوتران از نظر حضور توالی نتایج آزمایش نمونه: 2جدول 

 بیوتیکو رابطه با دریافت آنتی تاسیکالمیدیا پسینوکلئوتیدی اختصاصی 

 استان

های کل نمونه

 مثبت شده

های درمان شده نمونه

 بیوتیکبا آنتی

ها / )%( کل نمونه

 تعداد موارد مثبت

ها / )%( کل نمونه

 های مثبتتعداد نمونه
و چهارمحال 

 بختیاری
(3/32% )32/27 (73% )8/7 

 8/3( %3/72) 97/23( %9/32) یزد

 27/22( %73) 88/57( %32) جمع

 

 :بحث

پرندگان طریق از  هوندشمنتقلهای پسیتاکوز یکی از بیماری 

میزان شیوع برای تعیین  شدهانجامهای به انسان است. در بررسی

های مختلف در نقاط مختلف دنیا از روش تاسییدیا پسیکالم

با  زایماریبشناسایی عامل شامل  ها. این روشاستفاده شده است

های جداسازی عامل در کشت سلول، استفاده از روش

و  یزاهیستوشیمیایی و ایمنوهیستوشیمی، اال هاییزیآمرنگ

های روشهمچنین  و(PCR) یمرازپلای واکنش زنجیره

  است. Complement-Fixation Test (CFT) مانند شناختیمسر

PCR تشخیص است که برای با حساسیت و ویژگی باال  روشی

 اندامگانو تنها وابسته به حضور  رودکار میبه DNAتوالی 

(organism) های بالینی نمونه است. از آنجا که اغلب نمونه در

 PCR یهامهارکننده حاوی یسازخالصپس از مرحله 

 (PCR inhibitor) هستند، nested-PCR  خاطر افزایش  به

اثر  آزمایشگاهی معموالً روشکار رفت. این هحساسیت ب

همچنین با  .دهدهای بالینی کاهش میها را در نمونهمهارکننده

محصول  که یموارددر ای، ای یا آشیانهاستفاده از روش دو مرحله

اتیدیوم بروماید  یزیآمنگرکم باشد که با  آن قدرمرحله اول 

نمایان نشود، محصول کافی جهت تشخیص روی ژل آگارز در 

 د.اخته خواهد شمرحله دوم س

 در کبوتر تاسیکالمیدیا پسیدر این مطالعه میزان شیوع  

از تعدادی  منتشرشدهنتایج که با  استدرصد  32طور متوسط به

در شیوع  میزان بود. نزدیک ،از مطالعات قبلی در این زمینه

درصد تا  5/9بین ، اندبوده PCRهای که بر پایه روش ییهاگزارش

های در روش کهیدرحال .(4،) است شدهبیان درصد  39

 بیان شده است 7/33درصد تا  3/22این میزان بین  شناختیسرم
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توانند بین عفونت جدید غالباً نمی شناسیسرمهای . روش(21 1،)

زیرا در غیاب باکتری در بدن  ،د کنندو عفونت قبلی تمایز ایجا

 هم ممکن است تا مدتی مثبت باقی بمانند. 

 Sareyyupoglu  ،59را در  تاسیکالمیدیا پسیو همکاران 

 یافتند پرندگان زینتی (%32)تقریباً  نمونه مدفوعی 57نمونه از 

 اً از پرندگان بیمار و مبتال بهشده تمامهای مثبتاما نمونه، (6،)

 حاضر در بررسی .بوددیده شده تا شدید  خفیفتنفسی  مشکالت

به  تواندمیدادند که عالئم بالینی خاصی نشان نمی ،اکثر پرندگان

صورت تحت در کبوتران به تاسیکالمیدیا پسیدلیل آلودگی به 

صورت به  (Organism)اندامگان ،در این حالت .باشدبالینی 

برخی  شود.نده دفع میمتناوب در یک دوره زمانی طوالنی از پر

برای نمونه  .اندتر گزارش کردهالعات نیز میزان آلودگی را پایینمط

میزان شیوع در مدفوع کبوتران  ،در آمستردام هلند یامطالعهدر 

ای که ، یا در مطالعه(،) درصد بیان شده است 29تا  3بین 

Tanaka میزان شیوع در مدفوع  ،و همکاران در ژاپن انجام دادند

و  Dickx .(7،) درصد گزارش شده است 29کبوتران نزدیک 

همکاران، در یک بررسی در کشور بلژیک نشان دادند که اغلب 

در  یکبوترداراند و میزان شیوع در یک کبوتران خانگی آلوده

 .(1) ه استدرصد بود 7/59آمیزش زمان 

 به رغمدرصد(،  73نمونه مثبت، ) 27مورد از تعداد  22تعداد 

که  نتیجه مثبت نشان دادند ،بیوتیکده از آنتیاستفا

 ژنگان ،این است که با وجود کشته شدن باکتری یدهندهنشان

 بیشتر صاحبانها هنوز در مدفوع حضور دارد. از آنجا که آن

صورت غالب ها و بهبیوتیکطور مرتب از آنتیکبوتران به

منظور ههای تنفسی و یا حتی بتتراسایکلین جهت درمان بیماری

کالمیدیا کنند، احتمال گسترش مقاومت پیشگیری استفاده می
البته امکان کاربرد  .ها بسیار باالستبیوتیکآنتیبه  تاسیپسی

اما  ،ها وجود داردبیوتیک جهت تعداد بیشتری از نمونهآنتی

های دلیل نداشتن اطالعات کافی از نوع داروها بهصاحبان آن

درستی به نویسندگان نداده  ت کامالًاطالعاممکن است مصرفی 

 باشند.

 مطالعه چندین ها نیز متفاوت است.درصد آلودگی در انسان

 است شده انجام قبالً انسان به کبوتر از بیماری انتقال با رابطه در

و همکاران، در بلژیک  Harkinezhad. در بررسی که (21 2،1 4،)

درصد  7/22حدود نفر انجام دادند، شیوع باکتری در  359روی 

 5/22برای افراد در ارتباط با پرندگان اعالم شده است که حدود 

 DNAاز نظر وجود  د،افرادی که روزانه با پرندگان ارتباط داشتن

خصوص که اهمیت پرندگان و به (1،)د انمثبت شده ،باکتری

  دهد.کبوتر را از نظر سالمت عمومی نشان می

در مناطق شهری و روستایی  با توجه به حضور گسترده کبوتر

خصوص و احتمال آلوده شدن افراد به ایران و درصد شیوع باال

بهداشت از نظر  تاسیکالمیدیا پسی ،دامپزشکان و کودکان

 بنابراین نیاز به آموزش عمومی نسبت .عمومی اهمیت باالیی دارد

خصوص کودکان بیش از پیش به خطرات ابتالی افراد و به

 شود.احساس می

، سالمندانشود که افراد حساس مانند کودکان، توصیه می

تا آنجا که یستم ایمنی و حتی افراد سالم نقص س مبتال بهافراد 

با کبوتران خودداری  یرضروریغاز تماس نزدیک  ممکن است

کنند. دامپزشکان نیز به دلیل برخورد با پرندگان بیماری که 

ار بیشتر است، در ها بسیزا در آناحتمال وجود عامل بیماری

تماس با پرندگان اصول حفاظتی را رعایت کنند. نویسندگان 

در  ،های متفاوت باکتریکنند که با توجه به ژنوتیپپیشنهاد می

میزان  و همچنینهای خاص مناطق ژنوتیپ ،مطالعات آتی

 تری است.بیوتیکی نیازمند مطالعات گستردهمقاومت آنتی

 تشکر و قدردانی 

از معاونت پژوهشی دانشگاه  مراتب تشکر خود رانویسندگان 

های مشترک انسان و دام کارکنان پژوهشکده بیماریشهرکرد، 

دانشگاه شهرکرد و کلیه عزیزانی که ما را در انجام این مطالعه 

 دارند.اعالم می ،یاری نمودند
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