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ارزيابي آلودگي به کمپیلوباکتر در 
پرندگان وحشی در اسارت در منطقه ی 

PCR شهرکرد به روش
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چکید ه
پرندگان وحشی در اسارت می توانند حامل بعضی از عوامل بیماری زای انسانی باشند و برخی 
از این عوامل ممکن است به مردم منتقل شوند. کمپیلوباکتر معمول ترین علت گاستروانتریت 
انســان در سراسر جهان است. با توجه به عالقه ی بســیاری از مردم در نگه داری از پرندگان 
وحشــی در اسارت و توانایی بالقوه این پرندگان در انتقال کمپیلوباکتر به انسان در این مطالعه 
به ارزیابی آلودگی به کمپیلوباکتر در پرندگان وحشــی در اسارت در شهرکرد با روش واکنش 
زنجیره ای پلیمراز )PCR( پرداخته شــد. مجموعا 80 نمونه مدفوعی از پرندگان وحشــی در 
اســارت مختلف )طوطی، بلبل، مینا، ســهره، فینچ، بلدرچین، مرغ بهشتی( از نقاط مختلف 
شهرکرد جمع آوری گردید و با استفاده از روش های باکتری شناسی و PCR به جست و جوی 
کمپیلوباکتر پرداخته شــد. در هیچ کدام از نمونه ها کمپیلوباکتر یافت نگردید. مطالعه حاضر 

نشان می دهد که مدفوع پرندگان وحشی در اسارت شهرکرد منبع کمپیلوباکتر نیست.
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مقد مه
 اســهال حاد ســالیانه در دنیا باعث مرگ 2/5 میلیون کودک 
 می گردد. شــايع ترين باکتــری های مولد اســهال در کودکان 
گونه های کمپیلوباکتر، سالمونال، شیگال و E.coli بوده و بیشترين 
 میزان آلودگي به کمپیلوباکتر و ســالمونال در نوزادان مشــاهده 
می گردد )8(. کمپیلوباکتر باکتری شايع ترين علت گاستروآنتريت 
در انسان شناخته شده )17( و سالیانه 400 تا 500 میلیون نفر را 

در دنیا مبتال می نمايد )12(.
کمپیلوباکتــر در طبیعت پراکندگی وســیعی داشــته و فلور 
طبیعــی دســتگاه گوارش حیوانات وحشــی و اهلــی مانند گاو، 
 گوســفند، خوک، بز، ســگ، گربه، جوندگان و انواعی از پرندگان 
 مــی باشــد. مخزن هــای متنوع حیوانــی احتمــاالً منبع اغلب 

عفونت های روده ای ناشی از اين باکتری هستند )9(.
پرندگان وحشی در اسارت می توانند بعضی از بیماری ها را در 
خود جای دهند و به صاحبان خود منتقل گردانند. اگرچه مالکیت 
پرندگان وحشی در اسارت بدون خطر نیست، اما بسیاری از مردم 
در منزل خود از اين پرندگان مراقبت کرده و به اين ترتیب خود را 
در معرض بسیاری از بیماری های مشترک باکتريايی، پروتوزوايی، 

قارچی، ويروسی يا انگلی قرار می دهند )6(. 
با توجه به عالقه ی بســیاری از مردم در نگه داری از پرندگان 
وحشــی در اسارت و همچنین اهمیت باالی بیماری زايی باکتری 
کمپیلوباکتر در اين مطالعه به ارزيابی آلودگی پرندگان وحشــی 

در اســارت به اين باکتری در منطقــه ی چهارمحال و بختیاری 
پرداخته شد. 

مواد و روش ها
جمع آوری نمونه

در اين مطالعه که در زمســتان سال 1389 و بهار سال 1390 
صورت گرفت مجموعا 80 نمونه مدفوعی از پرندگان وحشــی در 
اسارت مختلف )29 طوطی، 21 بلبل، 11 مینا، 11 سهره، 6 فینچ، 
1 بلدرچین، 1 مرغ بهشتی( از نقاط مختلف شهرکرد به وسیله ی 

سواب استريل جمع آوری گرديد.

کشت و تست های بیوشیمیایی
 Campylobacter enrichment سواب ها مســتقیماً درون
 Campylobacterهايمديا، ســاخت هندوستان( که بدان( broth
selective supplement )هايمديــا، ســاخت هندوســتان( و 5 
درصد خون گوســفند دفیبرينه شده افزوده شــده، قرار داده شدند 
و در دمــای 42 درجه ســانتی گــراد به مدت 48-24 ســاعت در 
شــرايط Microaerophilic انکوبــه گرديدنــد. ســپس بر روی 
محیط Campylobacter selective agar )هايمديا، ســاخت 
هندوســتان( با مکمل آنتی بیوتیکی )هايمديا، ســاخت هندوستان( 
و 5 درصد خون دفیبرينه ی گوســفند کشت داده شدند. کلنی های 
تک رشــد يافته، جهت تايید و تفکیک گونه های کمپیلوباکتر از نظر 
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Wild cage birds can be carriers of some human pathogens and some of these can be transmitted to people. Campy-
lobacter bacteria are the most common bacteria that cause gastroenteritis worldwide. Considering people's interests 
to keep wild cage birds and the potential ability of wild cage birds to transmit Campylobacter to humans, the pres-
ent study was conducted to evaluate Campylobacter infection in Shahrekord's wild cage birds by polymerase chain 
reaction (PCR). Altogether 80 samples of different wild cage birds (parrot, nightingale, mynah, goldfinch, finch, 
quail, kingbird( faeces were collected were collected with sterile cotton swabs from different areas of Shahrekord, 
Iran and evaluated for detection of Campylobacter by bacteriological and PCR methods. Campylobacter was not 
found in any samples. Present study suggests wild cage birds faeces is not source of Campylobacter in Shahrekord, 
Iran.
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شکل1- تصویر الکتروفورز ژل آگارز ردیابی جنس کمپیلوباکتر. M: مارکر100 
جفت بازی، 1: آب مقطر، 2 تا 11: نمونه های تست شده، 12: کنترل منفی، 13: 

کنترل مثبت کمپیلوباکتر )816 جفت باز(

در کبوتر نیز آلودگی به کمپیلوباکتر از صفر تا درصدهای باال 
گزارش شــده اســت. Jeffrey و همکاران طی يک مطالعه ی 3 
مرحله ای بر کبوترهای کالیفرنیای آمريکا اعالم نموندند که میزان 
شیوع کمپیلوباکتر ژژونی در مرحله ی اول، دوم و سوم به ترتیب 
 Piccoli .)4( 11/1 درصد، صفر درصد و 4/8 درصد می باشــد
و همکاران در بررســی کبوترهای ونیز ايتالیا اعالم نمودند که در 
 C.jejuni کل 26/25 درصد از نمونه ها از نظر میزان آلودگی به
مثبــت هســتند )10(. در بررســی Vučemilo و همکاران در 
کبوترهای Zagreb )پايتخت کشــور کرواسی( اعالم گرديد که 

8/1 درصد از نمونه ها آلوده به کمپیلوباکتر می باشد )15(.
در مورد پرندگان وحشــی نیز وضعیت مشــابهی وجود دارد. 
Keller و همــکاران با بررســی نمونه هــای مدفوعی پرندگان 
وحشی به روش Multiplex-PCR شیوع کمپیلوباکتر را در 6 
خانواده از پرندگان وحشــی در اياالت متحده آمريکا مورد بررسی 
قرار داد و میزان شــیوع آن را در کل، 7/2 درصد اعالم نمود )5(. 
در بررســی Hughes و همکاران بــه روش PCR در پرندگان 
وحشی انگلســتان شــمالی اعالم گرديد که 1/4 درصد از نمونه 
ها آلوده به کمپیلوباکتر می باشــد )French .)3 و همکاران در 
 pulsed-fieldبررسی پرندگان وحشی نیوزيلند به روش کشت و
gel electrophoresis )PFGE( اعــالم نمودنــد که در کل 
12/5 درصد از نمونه ها از نظر میزان آلودگی به C.jejuni مثبت 
هستند. میزان شیوع C.jejuni در نمونه های مدفوعی خشکیده 
6/7 درصد و در نمونه های مدفوعی تازه 15/2 درصد بدست آمد 

.)2(
نتايج اين مطالعه نیز مشــابه با بعضی از مطالعات صورت گرفته 
در ساير کشورها، عدم وجود کمپیلوباکتر را در پرندگان منطقه مورد 
بررســی قرار گرفته، نشان می دهد به نحوی که  Brangenberg و 
همــکاران طی مطالعه ای که در نیوزيلنــد انجام دادند هیچ نمونه ی مثبتی 

رنگ آمیزی گرم، تولید کاتاالز، اکسیداز و مقاومت به سفالوتین مورد 
بررسی قرار گرفتند. نمونه های مشکوک به کمپیلوباکتر تا زمان انجام 
PCR در محیط TSB به صورت گلیســیرينه در دمای 20- درجه 

سانتي گراد نگه داری گرديدند.

PCR
کنترل مثبت از کلکســیون باکتري هاي گروه بهداشت و کنترل 
کیفی مواد غذايی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد تهیه گرديد. 
نمونه های مشکوک جهت جســت و جوی کمپیلوباکتر به وسیله ی 
PCR با استفاده از پرايمرهای توصیف شده توسط Linton و همکاران  
 ،16S rRNAF:5´GGATGACACTTTTCGGAGC3´(
بــا   )16S rRNA R:5´CATTGTAGCACGTGTGTC3´
اندازه محصــول 816 جفت باز مورد آزمون قــرار گرفتند )7(. مواد 
PCR از شرکت ســیناژن ساخت ايران تهیه شد و واکنش در حجم 
25 میکرولیتــر )2/5 میکرولیتــر بافــر10X PCR ، 0/75 میلــی 
 Taq 1/5 واحد آنزيم ، dNTP 0/02 میلی مــول ،MgCl2 مــول
 پلــی مراز، يک میکرولیتــر با غلظت 10 میکرومــوالر از هر پرايمر، 
1 میکروگــرم DNA الگو( انجام گرديد. برنامه های دمايی مطابق با 
برنامه حرارتی Linton و همکاران )واسرشت اولیه 95 درجه سانتی 
گراد به مدت 10 دقیقه، 35 ســیکل شامل 95 درجه سانتی گراد به 
مدت 30  ثانیه، 59 درجه سانتی گراد به مدت 90  ثانیه، 72 درجه 
سانتی گراد به مدت 60  ثانیه و گسترش نهايی72 درجه سانتی گراد 
به مدت 10 دقیقه( )7( در دســتگاه ترموسايکلر )Biorad، ساخت 
آمريکا( صورت پذيرفت. در پايــان محصوالت PCR روی ژل آگارز 
)ساخت ســیناژن، ايران( 1/5 درصد الکتروفورز )ساخت پاياپژوهش 

پارس، ايران( گرديد.

نتایج
در هیچ کدام از نمونه ها کمپیلوباکتر يافت نگرديد.

بحث
متاســفانه به وضعیت آلودگی پرندگان به کمپیلوباکتر در ايران و 
نقش آن ها در انتقال اين عامل بیماری زا به انســان چندان توجهی 
صورت نگرفته است و وضعیت آلودگی به اين عامل بیماری زا در اين 

منطقه چندان واضح و روشن نیست.
مطالعاتی که بر روی پرندگان زينتی صورت گرفته شــیوع متفاوتی 
را در پرنــده های مختلف در جاهای مختلف نشــان می دهد. در مطالعة 
Tresierra-Ayala و همکاران در پرو میزان آلودگی به اين باکتری در 
طوطی های مورد بررســی قرار گرفته 8 درصد گزارش گرديد )13(. در 
مطالعه ی ديگر صورت گرفته بر روی طوطی های گونه های مختلف میزان 
 Wedderkopp شیوع کمپیلوباکتر 7 درصد اعالم شد )14(. در مطالعة
و همکاران در سال 2003 شــیوع آلودگی به کمپیلوباکتر در تعدادی از 
پرندگان کمیاب که جهت سرگرمی )game birds( مورد استفاده قرار 

می گرفتند گزارش گرديد )16(. 

ارزیابي آلودگي به کمپیلوباکتر در پرندگان وحشي ... 
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از کمپیلوباکتــر در طوطی های مورد بررســی قرار گرفتــه نیافتند )1(. در 
تحقیقی نیز که توسط Soncini و همکاران جهت بررسی میزان آلودگی به 
کمپیلوباکتر در قرقاول صورت گرفت هیچ نمونه ی مثبتی يافت نشد )11(.

از علل عدم شیوع کمپیلوباکتر در اين مطالعه شايد بتوان اين 
مسئله را ذکر کرد که سرد و خشک بودن آب و هوا بر کاهش بقای 
میکروب ها بسیار موثر است. اين مطالعه در فصل زمستان و بهار 
که بقای میکروب ها در آن کاهش می يابد و همچنین در شهرکرد 
که منطقه ای است با آب و هوای سرد و خشک انجام شده است. 
اين مســائل بر شــیوع صفر درصدی گزارش شده در اين مطالعه 
می توانند بسیار موثر باشند. اگرچه نمی توان پرندگان وحشی در 
اســارت اين منطقه را به عنوان منبع يا حامل کمپیلوباکتر تلقی 
نمود اما ممکن اســت که پرندگان وحشی در اسارت اين منطقه، 
ناقل ساير عوامل بیماری زا باشــند که با توجه به اهمیت مسئله 

تحقیقات بیشتر در اين زمینه توصیه می گردد. 
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