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چکیده

بیش�تر پرندگان ممکن اس�ت گونه های لیس�تریا را در روده های خود بدون عالمت و با شیوع متغیر حمل کنند و به انسان منتقل نمایند.
جن�س ليس�تريا دو گونه بيماري زا به نام ه�ای  L. monocytogenesو  L. ivanoviiدارد .از ای�ن دو L. monocytogenes ،به عنوان
عامل س�قط ،انس�فاليت ،سپتي سمي در انسان و حيوانات شناخته شده است L. ivanovii .یک پاتوژن حیوانی است و گاه ًا در انسان نیز
ایجاد عفونت می کند .در این مطالعه به ارزیابی آلودگی به  L. monocytogenesو  L. ivanoviiدر پرندگان وحشی قفسی شهرکرد به
روش واکنش زنجیره ای پلی مراز ( )PCRپرداخته شد .تعداد  103نمونه ی مدفوعی از پرندگان وحشی قفسی از نقاط مختلف شهرکرد به
وسیله ی سواب استریل جمع آوری گردید .سواب ها مستقیم ًا درون محیط ليستريا اينريچمنت براث 1قرار داده شدند .پس از غنی سازی،
نمونه ها بر روی محیط پالکام 2آگار کشت داده شدند .سپس نمونه ها با استفاده از روش  PCRجهت بررسی وجود L. monocytogenes
و  L. ivanoviiمورد ارزیابی قرار گرفتند .در هیچ کدام از نمونه ها  L. monocytogenesو  L. ivanoviiیافت نش�د .نتایج این مطالعه
نشان داد پرندگان وحشی قفسی این منطقه احتماالً نقشی در انتقال  L. monocytogenesو  L. ivanoviiندارند.
كلمات کلیدی :ليستريا ،پرندگان وحشی قفسی ،PCR ،سپتي سمي
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Most birds probably can carry Listeria spp. asymptomatically in their intestines with varying prevalence and can transmit
the pathogens to human. The genus-listeria has two pathogenic species namely, L. monocytogenes and L. ivanovii.
L. monocytogenes is a well-known cause of abortion, encephalitis and septicaemia in man and animals. L. ivanovii is an
animal pathogen and in rare cases cause human infection. Hence, This study was conducted to determine the occurrence of
pathogenic L. monocytogenes and L. ivanovii in wild cage birds faeces from Shahrekord. Altogether 103 samples of bird
faeces were collected with sterile cotton swabs from different areas of Shahrekord, Iran. Swabs were placed directly into
Listeria enrichment broth. Secondly enrichments were streaked on Palcam agar. Then evaluated to detect L. monocytogenes
and L. ivanovii by polymerase chain reaction (PCR) method. Neither L. monocytogenes nor L. ivanovii were found in birds
of this study. The present result suggested that wild cage birds may have no role in the transmission of L. monocytogenes and
L. ivanovii in the region.
Key words: Listeria, Wild cage birds, PCR, Septicaemia

مقدمه

L. ivanovii  وL. monocytogenes  تصویر الکتروفورز ژل آگارز کنترل مثبت-1شکل
L. monocytogenes،  کنترل مثبت:PC1 ، کنترل منفی:NC ، جفت بازی100 مارکر:M.
L. ivanovii  کنترل مثبت:PC2

 درجه س��انتی گراد به مدت30 س��اخت آلمان) قرار داده ش��دند و در دمای
 س��پس نمونه ها ب��ر روی محیط پالکام آگار. س��اعت انکوبه گردیدند48-72
 درجه37  ساعت در دمای48  س��اخت آلمان) کش��ت داده و به مدت،(مرک
 مورب و کمی محدب به، کلنی های کوچک.)8( س��انتی گراد انکوبه ش��دند
 جهتL. ivanovii  وL. monocytogenes عنوان پرگنه های مشکوک به

)  (پژوهشوسازندگی

 وL. monocytogenes :جن��س ليس��تريا دو گون��ه بيم��اري زا دارد
 ب��ه عن��وان عام��لL. monocytogenes ، ك��ه از اي��ن دوL. ivanovii
 سپتي سمي در انس��ان و حيوانات ش��ناخته شده است و، انس��فاليت،س��قط
 س��پتي سمي جنيني، مرده زايي، نيز به دليل نقش در س��قطL. ivanovii
 از اهميت بااليي برخوردار است همچنین گاها،در عفونت هاي گوسفند و گاو
.)7 ،4( در انسان نیز ایجاد عفونت می کند
پرندگان ممکن اس��ت باکتری ها را از روده ه��ای خود به زنجیره غذایی
 به عنوان مثال پرندگان به محیط های فراوری مواد غذایی وارد.منتق��ل کنند
می شوند یا سبزیجاتی که در محیط های باز رشد می کنند یا غذاهایی که در
 همچنین پرندگان.)9( بازار آزاد فروخته می ش��وند را می توانند آلوده نمایند
خانگی نیز به صورت بالقوه می توانند میکروب های بیماری زا را در خود جای
 در این مطالعه، با توجه به این مهم.)11( داده و به صاحبان خود منتقل کنند
 در پرندگانL. ivanovii  وL. monocytogenes به ارزیابی آلودگی ب��ه
. پرداخته شدPCR وحشی قفسی شهرکرد به روش

مواد و روش ها

 صورت گرفت مجموعاً تعداد1389 در این مطالعه که در زمس��تان سال
 نمونه مدفوعی به وس��یله ی س��واب اس��تریل از پرندگان وحشی قفسی103
1 ، فینچ6 ، قرقاول8 ، طاووس8 ، س��هره11 ، مینا12 ، بلبل25 ، طوطی31(
. مرغ بهشتی) شهرکرد اخذ گردید1 ،بلدرچین
،س��واب ه��ا مس��تقیماً درون محیط ليس��تريا اينريچمنت ب��راث (مرک
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... بررسی آلودگی به

.)14( بودند
) هیچ2(  و همکارانCasanovas در این مطالعه نیز همچون مطالعه ی
 در پرندگان موردL. ivanovii  وL. monocytogenes نمونه ی آلوده به
.مطالعه یافت نشد

نتیجه گیری

با توجه نتایج این مطالعه به نظر می رس��د پرندگان وحش��ی قفسی این
. ندارندL. ivanovii  وL. monocytogenes منطقه نقشی در انتقال
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، همولیز، احیا نیترات، حرکت، آزمون کات��االز،تایی��د از نظر رنگ آمیزی گرم
 مانیتول مورد آزمایش قرار، گزیلوز،تست کمپ و تخمیر قندهایی چون رامنوز
L. ivanovii  وL. monocytogenes  نمونه های مش��کوک به به.گرفتند
 ساخت آلمان) به، در محیط تریپتون س��وی براث (مرکPCR تا زمان انجام
. نگه داری شدند-20 صورت گلیسیرینه در دمای
L. ivanovii ATCC 19114 L. monocytogenes ATCC کنترل مثب��ت
. از مرك��ز كلكس��يون ق��ارچ ه��ا و باكتري ه��اي صنعتي اي��ران تهیه گردید19119
 وL. monocytogenes نمون��ه های مش��کوک جه��ت جس��ت و ج��وی
 با اس��تفاده از پرایمرهایی که قبال توسطPCR  به وس��یله یL. ivanovii
) ب��ه ثبت رس��یده اس��ت مورد12(  و همک��ارانLiu ) و3( Hong  وChoi
 با اس��تفاده از مواد تهیه ش��ده از ش��رکتPCR  واکنش.آزمون قرار گرفتند
1/5 ، 10X PCR  میکرولیتر باف��ر2/5(  میکرولیت��ر25 س��یناژن در حج��م
، میلی موالر10 dNTP میکرولیتر1 ، میلی م��والر50 MgCl2 میکرولیت��ر
 میکروموالر از10  میکرولیتر با غلظ��ت1 ، پلی م��رازTaq  واح��د آنزیم1/5
 برنامه های دمایی مطابق. الگو) انجام ش��دDNA  میکرولیتر1 ،ه��ر پرایم��ر
) در دس��تگاه12(  و همکارانLiu ) و3( Hong  وChoi ب��ا برنامه حرارتی
 در پایان محصوالت.)13(  ساخت آمریکا) صورت پذیرفت،ترموسایکلر (بایورد
 ایران) الکتروفورز (ساخت، درصد (س��اخت سیناژن1/5  روی ژل آگارزPCR
. ایران) گردید،پایاپژوهش پارس

نتایج
 یافتL. ivanovii  وL. monocytogenes در هیچ کدام از نمونه ها

.نشد

بحث

 ازL. monocytogenes گزارش��ات متع��ددی در زمین��ه جداس��ازی
 و همکاران ش��یوع لیس��تریا مونوس��یتوژنزWeber .پرندگ��ان وج��ود دارد
 در مطالعه ی.)15(  درص��د گ��زارش دادن��د0/9 را در کبوتره��ای خانگ��ی
 نمونه م��ورد ارزیابی قرار گرف��ت عدم وجود400 دیگ��ری عل��ی رغم اینک��ه
.)2(  در نمون��ه های مدفوع��ی کبوتر گزراش گردیدL. monocytogenes
 در پرندگ��ان وحش��ی از وضعی��ت متفاوتیL. monocytogenes ش��یوع
L. monocytogenes  و همکارانKalorey برخوردار اس��ت به نحوی که
) اما10(  درصد از پرندگان وحش��ی قفس��ی جداس��ازی نمودند2 را به میزان
 را در پرندگ��انL. monocytogenes  و همک��اران ش��یوعHellström
 درصد گ��زارش کرده اند و همچنین اظهار کردند ش��یوع36 وحش��ی فنالند
این پاتوژن در پرندگان وحش��ی که در اماکن دفع زباله ی ش��هر حضور دارند
نس��بت به پرندگان وحش��ی ش��هری به میزان قابل توجهی بیشتر بوده است
46  و همکاران نشان دادندBouttefroy ، مش��ابه با مطالعه ی پیش��ین.)9(
درص��د از کالغ های ش��هری یکی و یا بیش��تر از یکی از گونه های لیس��تریا
 درصد به33 را در خ��ود ج��ای داده اند و از می��ان نمونه های م��ورد ارزیابی
 نمونه ی مدفوعی285  در پرتغال.)1(  آلوده بوده اندL. monocytogenes
 میزان ش��یوع جنس لیس��تریا و.از مرغ��ان نوروزی مورد بررس��ی قرار گرفت
 درصد گزارش6  درص��د و9/8  ب��ه ترتیبL. monocytogenes گون��ه ی
 در پژوهش��ی ک��ه در کانادا بر روی مرغان ن��وروزی نوک گرد به.)6( گردی��د
 آلودهL. monocytogenes  درصد آن ها به9/5 عمل آمد نش��ان داده شد
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