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تشخیص مولکولی میکروب کالمیدوفیال پسیتاسی در تلفات و موارد مشکوک
یزا در طوطیسانان شهر تهران
به عفونت با این عامل بیمار 
3

مظاهر شریعت نژاد ،1هادی حق بین نظرپاک ،*2نریمان شیخی

شآموخته دکترای دامپزشکی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمسار ،گرمسار ،ایران
 -1دان 
 -2گروه علوم درمانگاهی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمسار ،گرمسار ،ایران

 -3گروه علوم درمانگاهی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران
تاریخ دریافت 52 :دی 0931

تاریخ پذیرش 16 :اردیبهشت 1931

چکیده
میکروب کالمیدوفیال یک ارگانیسم مشابه با باکتریهای گرم منفی و داخل سلولی است که در خانواده کالمیدیاسه قرار دارد.

در این خانواده گونههای مختلفی از کالمیدوفیال قرار دارند که قادرند میزبانهای خود را آلوده نمایند .گونه ایجادکننده بیماری در

یشود .انتقال بیماری از طریق تماس با پرندگان آلوده
پرندگان ،کالمیدوفیال پسیتاسی است که در انسان هم منجر به بروز بیماری م 
یباشد .هدف کلی از این مطالعه ،تشخیص مولکولی
و خصوصا پرندگان خانواده طوطی سانان و یا ترشحات و وسائل آلوده م 

میکروب کالمیدوفیال پسیتاسی در بین پرندگان خانواده طوطی سانان مشکوک به حضور کالمیدوفیال پسیتاسی در آنها در شهر

یباشد .در این بررسی سوآب مدفوعی از  23نمونه طوطی مشکوک
تهران و با استفاده از روش واکنش زنجیره پلیمراز آشیانهای م 
به همراه سو آب کلواک از  7نمونه الشه مشکوک به حضور کالمیدوفیال پسیتاسی گرفته شد .نمونهها تا زمان استخراج در دمای

 -02درجه سانتیگراد نگهداری شدند .روش استخراج  DNAبا استفاده از فیلترهای سیلیکا صورت گرفت و در ادامه با استفاده از
روش واکنش زنجیره پلیمراز آشیانهای و بر اساس ژن  61 S rRNAمورد آزمایش قرار گرفت .نتایج بدست آمده شامل  10مورد

مثبت از بین  30نمونه مورد بررسی بود .با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق ،اهمیت آموزش افراد نگهداری کننده از طوطی در
یشود.
جهت حفظ سالمت حیوان و پیشگیری از ابتالی انسان مشخص م 

کلمات کلیدی :کالمیدوفیال پسیتاسی ،طوطی سانان ،واکنش زنجیرهای پلیمراز آشیانهای ،تهران.
*نویسنده مسئول :هادی حق بین نظرپاک
آدرس :گروه علوم درمانگاهی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمسار .تلفن78 304 2 11 190 :

پست الکترونیکhhaghbinnazarpak@iau-garmsar.ac.ir :
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مقدمه
میکروب کالمیدوفیال عامل ایجادکننده بیماری

یباشد که در انسان و طوطی سانان به نام
کالمیدیوز م 
پسیتاکوز یا تب طوطی شناخته میشود و در سایر
یشود .میکروب
پرندگان به نام اورنیتوز نامیده م 

یهای گرم
کالمیدوفیال یک ارگانیسم مشابه با باکتر 

یباشد و تنها
منفی ،کوکوئیدی داخل سلولی اجباری م 

گونهای از آن که منجر به ایجاد بیماری در پرندگان

یشود ،کالمیدوفیال پسیتاسی است .همانطور که از نام
م 
این گونه برمیآید عامل اصلی انتقال آن پرندگان آلوده

از خانواده طوطی سانان میباشند و در مرحله بعد
پرندگانی چون بوقلمون ،اردک ،کبوتر و سایر پرندگان
یتوانند باشند .پرندگان مبتال ممکن است فاقد عالئم
م 
بالینی باشند و صرفا به عنوان ناقل بیماری ،این میکروب
را در محیط دفع نمایند .دفع این ارگانیسم در پرنده
بیمار حالت دورهای دارد و پرنده مبتال به صورت
یکند .عوامل استرسزا
یاین ارگانیسم را دفع نم 
دائم 
چون حمل و نقل ،غذای با کیفیت پایین،
یتواند میزان دفع را افزایش
سرماخوردگی ،تولید مثل م 
دهد .حساسیت پرندگان جوان نسبت به این بیماری
بیشتر است ( .)2عالئم باليني متفاوت بوده و به شدت
بيماري و سن پرنده بستگي دارد .بيشترين عالئم باليني
در پرندگان خانگي شامل كاهش وزن ،كاهش اشتها،
يهاي
اسهال زرد يا سبزرنگ ،سينوزيت و درگير 
تنفسي است .دوره نهفته بیماری در پرندگان مبتال با

میزان توان بیماریزائی در انواع كالميدوفيال پسیتاسي

درگونههاي مختلف ميزبان متفاوت است و ميتواند 3
روز ،چند هفته و يا حتي بیشتر به طول بيانجامد.

میکروب کالمیدوفیال قادر است که منجر به بروز
بیماری در انسان هم شود ،به خصوص در افرادي كه با

يباشند و يا
پرندگان آلوده چون طوطي در تماس م 
افرادي كه در مزارع پرورش طيور و كشتارگاه طیور
فعاليت مي نمايند .عالئم باليني در انسان چيزي شبيه به
عالئم آنفلوآنزا است شامل تب ،سر درد و درد
يباشد .دوره
عضالني و آبريزش بيني و عالئم تنفسي م 

نهفته بيماري در انسان معموال  5–41روز است كه
موارد بيشتر از آن هم ديده شده است ( .)2اين بيماري
تهديدي براي سالمت عمومي محسوب شده و به ندرت

در انسان خطر مرگ را به همراه دارد .آگاهي از
خطرات بیماری ،تشخيص و درمان آن در مراحل اوليه
بسيار مهم است .انتقال بيماري زماني رخ ميدهد كه
كي

پرنده يا كي

شخص ،مدفوع خشک شده و یا

ترشحات مجاری تنفسی پرندگان بیمار را به صورت
ذرات معلق در هوا استنشاق نماید .بطور کلی درمعرض
یتواند
قرار گرفتن باعوامل فوق و حتی وسائل آلوده م 
منتهی به عفونت شود .با توجه به اینکه این بیماری در
طوطی سانان شیوع بیشتری دارد و از بیماریهای
مشترک با انسان است و همچنین تمایل افراد جامعه به
نگهداری از این پرندگان ،تصمیم به بررسی جهت
تعیین حضور احتمالی و میزان فراوانی میکروب

کالمیدوفیال پسیتاسی در تلفات و موارد مشکوک
طوطیهای شهر تهران گرفته شد ،تا بدین طریق در

جهت افزایش آگاهی گام مثبتی برداشته شده و
دوستداران پرندگان زینتی با دانش بیشتری نسبت به
نگهداری پرندگان زینتی در منازل اقدام نمایند.
مواد وروش کار

در اين بررسي تعداد  23نمونه سوآب مدفوعي (از

موارد مشکوک) و  7نمونه سوآب كلوآك (از الشه)
از پرندگان خانواده طوطي سانان که واجد عالئم تنفسی
یا گوارشی بیماری در شهرتهران بودند ،اخذ گردید.

تشخیص مولکولی میکروب کالمیدوفیال پسیتاسی ...

نمونهها تا زمان استخراج  DNAدر درجه حرارت -02

بود .مرحله دوم  (Nested)PCRبا استفاده از پرايمرهاي

درجه سانتيگراد نگهداري شدند .روش استخراج DNA

اختصاص رد هك سنج ي

در اين بررسي با استفاده از فيلترهاي سيل كي ا و با استفاده

زیرطراحي شد ،انجام پذیرفت.

از يك ت ® )Bioneer, Korea( Accuprepصورت
گرفت .نمونه كنترل مثبت نیز از دانشکده بهداشت
دانشگاه تهران دریافت شد و درعوض نمونه کنترل
منفی از نمونه ( blankفاقد  )DNAاستفاده شد .پس از
استخراج  ،DNAمرحله اول  PCRانجام شد .واكنش
زنجيرهاي پليمراز براساس ژن  16SrRNAو با
پرایمرهای اختصاصی جنس

(Messmer, O.T.,

) 1997مطابق ذیل صورت پذیرفت (.)6

چرخهها كي لماش يترارح ي هخرچ        94درجه
سانتيگراد به مدت  2دقيقه 30 ،چرخه سه مرحلهاي شامل
 30ثان ،هي     60درجه   

سانتيگراد به مدت  30ثانيه 72 ،درجه سانتيگراد به مدت
 30ثانيه و در نهايت كي

چرخه  72درجه سا هب دارگيتن   

مدت  2دقيقه و در حجم نها يي

 25م كي روليتر شامل 1/5

ميل رالوم ي       00 2 ،MgCl2م كي روم رالو    0/4 ،dNTPs
میکرومول از پرايمرهاي م ،روكذ  1واحد د
د Taq DNA
ن) و  1م كي روليتر DNA
( Polymeraseشركت س ژاني ن ن

انجام گرفت .ط لوصحم لو     PCRمرحل لوا ه

مزآا تروص هب هاگشي           

       

Chla/GeSp/St2/F: 5'- CGA CCG CTA ATA
'CCG AAT GT -3
Chla/GeSp/St2/R: 5'- GTG CTT TAC AAC
'CCT AGA GC -3
با اضافه نمودن  2م كي روليتر از محصوالت PCR

بهای جدید انجام شد و مجددا تا  30چرخه
اول به تیو 
انجام گرفت ،ساير شرایط  PCRمرحله دوم مشابه
 PCRمرحله اول بود .در نهايت  5م كي روليتر از محصول

Chla/GeSp/St1/F: 5'- ACG GAA TAA TGA
'CTT CGG -3
Chla/GeSp/St1/R: 5'- TAC CTG GTA CGC
TCA ATT -3

 94درج تدم هب دارگيتناس ه         
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634bp

 PCRدوم روي ژل آگارز  %1/5الكتروفورز شد و
سپس با استفاده از دستگاه UV Transilluminator

بررسي شد تا يك فيت و طول قطعه تكثير شده مورد
ارزيابي قرار گيرد .طول باند محصول  PCRمرحله دوم
 300 bpبوده است.
نتایج

با بررسی طول باند ایجاد شده در ژل آگارز پس از

الکتروفورز ،از بین  30نمونه مورد آزمایش ،تعداد 10
نمونه مثبت ( )%33/3با ایجاد باند  300 bpدر مرحله دوم
 PCRرویت شد که از این بین هشت نمونه مربوط به
کاسکو (طوطی خاکستری آفریقایی) ،یک نمونه
مربوط به طوطی قرمز و یک نمونه مربوط به شاه طوطی
یباشد (جدول.)1-
م 
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جدول -1-اطالعات مربوط به نمونههای ارزیابی شده مثبت
شماره

نوع طوطی

تاریخ اخذ

محل اخذ

عالئم بالینی

رو ش

نتایج

نمونهگیری
1

کاسکو (الشه)

87 /5/4

کلینیک

اسهال کز کردگی

سواب کلواک

مثبت

2

طوطی قرمز(الشه)

87 /3/9

کلینیک

اسهال و تورم سینوس زیرچشم

سواب کلواک

مثبت

3

کاسکو

88 /2/ 21

کلینیک

تورم چشم

سواب مدفوعی

مثبت

4

شاه طوطی

88 /3/9

کلینیک

اسهال و آبریزش چشم

سواب مدفوعی

مثبت

5

کاسکو

88 /3/9

کلینیک

اسهال

سواب مدفوعی

مثبت

6

کاسکو

88 /4/7

کلینیک

بی اشتهایی و اسهال

سواب مدفوعی

مثبت

7

کاسکو

88 /2/ 27

کلینیک

خس خس ،تورم چشم و سینوس

سواب مدفوعی

مثبت

8

کاسکو

88 /5/22

کلینیک

اسهال و کزکردگی

سواب مدفوعی

مثبت

9

کاسکو

87 / 12 /02

پارک

خس خس و اسهال

سواب مدفوعی

مثبت

10

کاسکو

87 / 12 / 21

پرنده فروشی

آبریزش از بینی

سواب مدفوعی

مثبت

نمودار -1-موارد تفکیک شده مثبت و منفی در تلفات و موارد مشکوک به صورت مجزا در مطالعه حاضر

شکل -1-رویت موارد مثبت با ایجاد باند 00 3 bp

درالکتروفورز محصوالت حاصل از روش Nested PCR

تشخیص مولکولی میکروب کالمیدوفیال پسیتاسی ...
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نمودار -2-درصد فراوانی نمونه های مثبت به صورت تفکیکی در کل جامعه آماری ،تلفات و نمونه های مشکوک

بحث و نتیجهگیری
نتایج این بررسی بیانگر این موضوع میباشد که

آلودگی با میکروب کالمیدوفیال پسیتاسی در تلفات و

موارد مشکوک واجد عالئم تنفسی یا گوارشی
طوطیهای شهر تهران وجود دارد .در بین موارد مثبت

اسهال عمده ترین نشانه بالینی می باشدکه در  9مورد از
نمونههای مثبت وجود داشت.
در مطالعهای در استان خوزستان توسط دکتر میاحی
و قربانپور که به بررسی سرمی بیماری کالمیدیوز در
بوقلمونهای استان خوزستان در سال 386 1پرداخته شد،
نتایج بیانگر وجود  % 58 /9نمونه مثبت از میان  072نمونه
مورد آزمایش بود ( Heddema .)1و همکاران

مطالعهای بر روی شیوع کالمیدیا در نمونههای مدفوعی

از کبوترهای وحشی و با آزمون  PCRانجام دادند و در

این بررسی تعداد  133نمونه مدفوعی گرفته شد که
تعداد  160نمونه قبل از فصل تولیدمثل و  171نمونه در
طول این دوره اخذ گردید و نتایج نشان داد که در بین
 160نمونه قبل از فصل تولیدمثل  8مورد ( )%5و در بین

 171نمونه دوره تولیدمثلی  18مورد (  )% 10از نمونهها
مثبت بودند که این امر نشاندهنده تأثیر دو برابری فصل

یباشد (.)5
تولیدمثل بر روی افزایش دفع کالمیدیا م 
 Celebiو همکاران تعداد  96نمونه مدفوعی از پرندگان

یها و منازل
زینتی و بصورت تصادفی از پرنده فروش 
تهیه کردند و  DNAآنرا استخراج نموده و به داخل
تخم مرغ جنین دار  6روزه تلقیح کردند .پس از  3روز
با استفاده از روش  ،PCRروش رنگ آمیزی گیمنز
( )MGSو فلوئورسنت آنتی بادی ( )FAبه مطالعه
نمونهها پرداختند .در روش  33 ،PCRنمونه ( )% 34 /4و
در روش  21 ،MGSنمونه ( )% 21 /9و در روش ،FA
 29نمونه ( )% 30 /2مثبت شدند .این تحقیق بیانگر
توانمندی باالتر آزمون  PCRدر ردیابی حضور
آلودگی در نمونههای آزمایشگاهی بدست آمده بود
( Schwarzova .)4و همکاران از بین  91نمونه سواب
کلواک و حلقی از  30گونه مختلف پرندگان مهاجر،
با بررسی آزمون  ،PCRکالمیدوفیال پسیتاسی را فقط از
سوآب های کلواک در  6پرنده ( )%61/6از  4گونه

مختلف جدا نمودند و تحقیق فوق موفقیت باالتر
بهای کلواک را در مقایسه با نمونههای اخذ شده
سوآ 
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از حلق در ردیابی حضور کالمیدوفیال پسیتاسی نشان

داد که در تحقیق حاضر مد نظر قرار گرفت ( .) 10

ورود غیرقانونی پرندگان از سایر کشورها و اجرای یک
قرنطینه صحیح و درمان قبل از انتقال پرندگان مشکوک

 Sareyyupogluو همکاران از بین  47نمونه مدفوعی از

به مراکز خرید و فروش ،یقینًاًا مناسبترین راه در جهت

پرندگان داخل قفس از  4مکان مختلف نگهداری

پیشگیری از شیوع آلودگی در بین پرندگان و افراد

پرندگان که در تاریخچه این پرندگان عالئم تنفسی

جامعه است.آگاهیرسانی همگانی در ارتباط با خطرات

شدید تا خفیف به همراه اسهال وجود داشت با استفاده

یتواند ایجاد شود
و بیماریهایی که از طریق پرندگان م 

از آزمون  43 ،PCRمورد ( )% 91 /5کالمیدیوز مثبت

و ایجاد مراکز خرید و فروش معتبر تحت نظارت

شناسایی کردند ( Muluping .)9و همکاران در کشور

سازمان دامپزشکی کشور نیز یکی دیگر از راهکارهائی

فیلیپین مطالعهای روی جداسازی آنتی بادیهای

است که میتواند در اجرای این برنامه هدفمند یاری

کهای شهر
کالمیدوفیال پسیتاسی در یکی از پار 
کوئینزن انجام دادند که از  36پرنده از گونههای

کننده باشد.همچنین انجام تحقیقی بر روی جمعیت
پرندگان مورد نگهداری در منازل چه واجد عالمت

مختلف با استفاده از آزمون االیزا در  9نمونه (  )% 25از

بیماری و چه فاقد آن با تعداد نمونهها و گونههای

نظر سرمی مثبت بودند ( Bougerol .)7و همکاران نیز

بیشتری از پرندگان به منظور ارزیابی فراوانی

در مطالعهای در فرانسه از  471قطعه پرنده دستآموزی
که عمدتًاًا از طوطی سانان بودند511 ،مورد ( )% 71 / 83
را با آزمایشات سرمی و جستجوی آنتی ژن ،آلوده
تشخیص دادند ( Raso .)3و همکاران شیوع
کال یمیم دوفیال پسیتاسی را در  95نمونه سوآب کلواک از

کالمیدوفیال پسیتاسی و برآورد دقیقتری از مخاطرات
یرسد.
بهداشتی عقالنی به نظر م 

منابع

 -1قربانپور ،م ،.میاحی ،م .) 386 1( .بررسی سرمشناسی

یهای آمازون ( )A, B, Cبا روش
سه گروه طوط 

کالمیدیوز در بوقلمونهای استان خوزستان .مجله

ایمونوفلورسانس بررسی نمودندکه نتایج مثبت به ترتیب

تحقیقات دامپزشکی ،جلد  ، 63شماره  ،1صفحات -16

شامل  %22/2 ،%61/7و  % 56 /1بود (.)8
هر چند که نتایج بدست آمده از مطالعه حاضر با
توجه به نتایج تحقیقات دیگر انجام شده در سایر نقاط
دنیا قابل تصور میباشد ،اما بیانگر اهمیت دقت نظر
بیشتر در مورد این عامل بیماریزا ،برای سالمت عمومی
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Abstract: Chlamydophila is an organism similar to geram negative and interacellular
bacteria that is classified in Chlamydiacae family. Various types of Chlamydophila
exist in this family that can infect their hosts. The species that infects birds is
Chlamydophila psittaci. It can cause diseases in humans. The disease is transmitted
via touching or secretions and the infected objects of infected birds, especially
psittacine birds. The purpose of this research is the Molecular detection of
Chlamydophila psittaci among dead and suspected cases of psittacine birds in Tehran.
In this study, 23 excrement swabs of suspicious parrots and 7 cloacal swabs of dead
but suspicious to the existence of Chlamydophila were investigated. The samples were
kept in -20 C degrees up to the extraction time. The method of DNA extraction was
performed by Celica filters, and then was examined by using Nested PCR Method
based on 16SrRNA genom of chlamydophila. The findings obtained from 10 positive
cases among 30 tested samples. The results showed the importance of giving more
information to the psittacine birds’ keepers about Chlamydophila in order to have
healthy parrots and to prevent their keepers from the disease.
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