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»اصیليمقاله«
یستریاو لیتوژنزمونوسیستریابه لیاز نظر آلودگیزدینتیپرندگان زیبررس

واکنش زنجیره اي پلی مرازبا روش یوانوايا
2، ناصر صالحی*2، حسین طهماسبی1عبدالکریم زمانی مقدم

چکیده
المت هاي بدون عدر رودههاي لیستریا را بیشتر پرندگان ممکن است گونه: زمینه

يجنس لیستریا دو گونه.و با شیوع متغیر حمل کنند و به انسان منتقل نمایند
که از این دو، ي ایوانوايلیستریاومونوسیتوژنزيلیستریا:زا داردبیماري
مونوسیتوژنز به عنوان عامل سقط، انسفالیت، سپتی سمی در انسان و يلیستریا

گاهاًیک پاتوژن حیوانی است و وي ي آیوانلیستریا. حیوانات شناخته شده است
يدر این مطالعه به ارزیابی آلودگی به لیستریا.کنددر انسان نیز ایجاد عفونت می

واکنش زنجیره اي پلی مونوسیتوژنز و ایوانواي در پرندگان زینتی یزد به روش
.پرداخته شد)PCR(مراز

مرغ 30ناري و ق150(مدفوعی از پرندگان زینتی ينمونه180تعداد : روش
.آوري گردیدي سواب استریل جمعف یزد به وسیلهاز نقاط مختل) عشق

. قرار داده شدندListeria enrichment brothدرون محیط ها مستقیماًسواب
. شدندکشت دادهPalcam agarها بر روي محیط نمونهسازي،غنیپس از

يجود لیستریاجهت بررسی وPCRها با استفاده از روش سپس نمونه
.مونوسیتوژنز و ایوانواي مورد ارزیابی قرار گرفتند

اما در ،بود) 150از 6(درصد 4گرچه شیوع جنس لیستریا در قناري : نتایج
.مونوسیتوژنز و ایوانواي یافت نشديها لیستریااز نمونهکدامهیچ

ه استفاده محیط و غذایی است کدر پرندگان یستریاليهامنبع گونه: گیرينتیجه
در یزندگیطو محيایهتغذیتوضع،یکه سطح بهداشتییجااز آن. کنندمی

علت ینبه ااحتماالً،دارديباالترکیفیتپرندگان یرنسبت به ساینتیپرندگان ز
این مطالعه . نشدیافتیوانوايو ایتوژنزمونوسيیستریاها لاز نمونهکدامیچهدر

يیستریاناقل لیامنطقه را منبع یناینتین زتوان پرندگایکه نمنشان داد 
.دانستیوانوايو ایتوژنزمونوس

.سپتی سمیواکنش زنجیره اي پلی مراز، روشلیستریا، پرندگان زینتی،:واژگان کلیدي
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مقدمه
يلیستریا:زا داردبیمارييجنس لیستریا دو گونه

يکه از این دو، لیستریاایوانواييوسیتوژنز و لیستریامون
مونوسیتوژنز به عنوان عامل سقط، انسفالیت 

)encephalitis(سمی در انسان و حیوانات شناخته ، سپتی
نیز به دلیل نقش در سقط، ایوانواييلیستریاشده است و

هاي گوسفند و جنینی در عفونتسمی، سپتیزاییمرده
در همچنین گاهاً،باالیی برخوردار استگاو، از اهمیت

).1،2(کند انسان نیز ایجاد عفونت می
هاي خود به دهپرندگان ممکن است باکتري را از رو

به عنوان مثال پرندگان به . غذایی منتقل کننديزنجیره
یا سبزیجاتی شوندمواد غذایی وارد میوريآفرهايمحیط

غذاهایی که توانند مییا کنند باز رشد میهايکه در محیط
). 3(آلوده نمایند راشوندمیدر بازار آزاد فروخته 

توانندمی،همچنین پرندگان خانگی نیز به صورت بالقوه
زا را در خود جاي داده و به صاحبان بیماريهايمیکروب

).4(خود منتقل کنند 
پرندگان مختلف از یبررسياي در زمینهمطالعات عمده

و پرندگان ) 6(، پرندگان وحشی قفسی )5(تر کبو:قبیل
یستریا انجام شده لهاي گونهبهیاز نظر آلودگ) 3(وحشی 

که شیوع اندفته نشان دادهمطالعات صورت گر. است
اي پرندگان، بسیار مرتبط لیستریا به منابع تغذیههايگونه
هاي لیستریا میزان آلودگی بسیار باال به گونهچنانچه ،است

و جو در جستغان نوروزي به علت عادت به در مر
).10-7(گزارش شده است ها جهت غذا خوردن آشغال

پرندگان یبا توجه به این مهم، در این مطالعه به بررس
ویتوژنزمونوسيیستریابه لیاز نظر آلودگیزدینتیز
.پرداخته شدPCRبا روش یوانوايا

روش
، صـورت گرفـت  1389در این مطالعه که در زمستان سال 

150(مدفوعی از پرندگان زینتـی  ينمونه180در مجموع
.یزد اخذ گردید) مرغ عشق30قناري و 

Listeriaدرون محـیط  ها مسـتقیماً سواب enrichment

broth)Merckــرار داده شــدند و در ) ، ســاخت آلمــان ق
سـاعت  48-72گـراد بـه مـدت    سـانتی يدرجه30دماي 

Palcamها بر روي محـیط  نمونه،پسس. انکوبه گردیدند

agar)Merck48کشت داده و به مـدت  ) ، ساخت آلمان
گـراد انکوبـه شـدند    سـانتی يدرجـه 37ساعت در دمـاي  

مورب و کمی محدب بـه عنـوان   هاي کوچک،کلنی). 11(
ایوانـواي  مونوسـیتوژنز و  يهاي مشکوك به لیسـتریا پرگنه
مون کاتاالز، حرکت، آمیزي گرم، آزاز نظر رنگییدأتبراي
نیترات، همـولیز، تسـت کمـپ و تخمیـر قنـدهایی      ياحیا

. مورد آزمایش قـرار گرفتنـد  چون رامنوز، گزیلوز، مانیتول
يمونوسـیتوژنز و لیسـتریا  يبه لیستریامشکوك هاينمونه

، TSB)Merckدر محـیط  PCRایوانواي تا زمان انجـام  
درجـه  20به صـورت گلیسـیرینه در دمـاي    ) ساخت آلمان

مونوســیتوژنز يکنتــرل مثبــت لیســتریا.شــدنددارينگــه
ATCC ATCCایوانـواي  يو لیستریا19114 از 19119

صـنعتی ایـران تهیـه    هايو باکتريهامرکز کلکسیون قارچ
يجوي لیسـتریا جهـت جسـت  ،هاي مشـکوك نمونه. گردید

بـا  PCRي ایوانـواي بـه وسـیله   يمونوسیتوژنز و لیسـتریا 
ســاخت (1یمرهــاي درج شــده در جــدول اســتفاده از پرا

و ) Choi(چـوي  توسـط  کـه قـبالً  ) شرکت سیناژن ایـران 
ــو ،)12(همکــاران دومــیس و ) 13(و همکــاران ) Liu(لی

)Doumith ( و همکاران)مـورد  ،به ثبت رسیده است) 14
تهیه شده از شرکت سیناژنPCRمواد . آزمون قرار گرفتند

،  10X PCRتـر بـافر  میکرولی5/2(میکرولیتر 25در حجم 
dNTP ،5/1مــول میلــیMgCl2 ،02/0مــول میلــی75/0

10مراز، یـک میکرولیتـر بـا غلظـت     پلیTaqواحد آنزیم 
در ) الگـو DNAمیکروگـرم  1میکروموالر از هر پرایمـر،  

و دماهـاي  انجـام شـد  )ساخت آمریکـا (Bioradدستگاه 
درج شـده  1در جـدول  PCRمورد اسـتفاده در واکـنش   

سـاخت  (روي ژل آگارز PCRدر پایان محصوالت .است
جفت بازي 100درصد با مارکر 5/1) شرکت سیناژن ایران
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)Fermentas ( الکتروفـورز)   گردید)ایرانپایـاپژوهش پـارس، ســاخت.

مشخصات پرایمرهاي مورد استفاده:1جدول 

نتایج
مدفوعی از پرندگان زینتـی  يهنمون180از در این مطالعه 

ــاري و 150( ــزدکــه ) مــرغ عشــق30قن از نقــاط مختلــف ی
گرچـه شـیوع جـنس    ا.، استفاده شده اسـت آوري گردیدجمع

امـا در  ،)1شـکل (بـود  ) 150از 6(درصد 4لیستریا در قناري 
يمونوســیتوژنز و لیســتریايهــا لیســتریاکــدام از نمونــههــیچ

. ایوانواي یافت نشد

: PC2مونوسیتوژنز، يکنترل مثبت لیستریا: PC1کنترل منفی، : NCفت بازي، ج100مارکر: M. تصویر الکتروفورز ژل آگارز مربوط به جنس لیستریا) 1شکل
هاي مثبت براي جنس لیستریاایزوله: 6تا 1ایوانواي، يکنترل مثبت لیستریا

ياندازه
محصول

دماي گسترشسیکلمنبع
Anealing

نام پرایمرهاتوالی پرایمرهاواسرشت

636 bp
1230

72°C

45 S

55°C

45 S

94°C

45 S
For: GTGCCGCCAAGAAAAGGTTA

Rev: CGCCACACTTGAGATAT
DG69 and DG74 (L.

monocytogenes)

436 bp
1330

72°C

45 S

60°C

20 S

94°C

20 S
For:  CGAATTCCTTATTCACTTGAGC

Rev:  GGTGCTGCGAACTTAACTCA

liv22-228 F and  liv22-
228 R

(L. ivanovii)

370 bp
1435

72°C

69 S

53°C

69 S

94°C

24 S

For: GCTGAAGAGATTGCGAAAGAAG

Rev: CAAAGAAACCTTGGATTTGCGG
prs (all Listeria species)
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بحث
يجداسازي لیستریايمتعددي در زمینههايگزارش

و ) Weber(وبر .مونوسیتوژنز از پرندگان وجود دارد
9/0مونوسیتوژنز را در کبوتر خانگی يع لیستریاهمکاران شیو

که رغم ایندیگري علیيدر مطالعه). 5(درصد گزارش دادند 
يعدم وجود لیستریا،مورد ارزیابی قرار گرفت،نمونه400

هاي مدفوعی کبوتر گزارش گردید مونوسیتوژنز در نمونه
مونوسیتوژنز در پرندگان وحشی از يشیوع لیستریا). 15(

کالوري به نحوي که،عیت متفاوتی برخوردار استوض
)Kalorey (2مونوسیتوژنز را به میزان يو همکاران لیستریا

اما،)6(درصد از پرندگان وحشی قفسی جداسازي نمودند 
يو همکاران شیوع لیستریا) Hellstrom(هلستروم 

درصد گزارش 36وحشی فنالند مونوسیتوژنز را در پرندگان
که شیوع این پاتوژن در اندداشتههمچنین اظهار اند و کرده

،حضور دارنديي شهرن دفع زبالهپرندگان وحشی که در اماک
نسبت به پرندگان وحشی شهري به میزان قابل توجهی بیشتر 

باوترفروي ي پیشین، مشابه با مطالعه). 3(بوده است 
)Bouttefroy (درصد از 46ن نشان دادند که و همکارا

لیستریا را هاياز گونهیا بیشتر از یکییک،شهريهايکالغ
33هاي مورد ارزیابی مونهاند و از میان ندر خود جاي داده
در ). 16(اند مونوسیتوژنز آلوده بودهيدرصد به لیستریا

ي مدفوعی از مرغان نوروزي مورد بررسی نمونه285،پرتغال
يیستریاي لمیزان شیوع جنس لیستریا و گونه. قرار گرفت

درصد گزارش گردید 6درصد و 8/9مونوسیتوژنز به ترتیب 
در پژوهشی که در کانادا بر روي مرغان نوروزي نوك ). 17(

ها به درصد آن5/9نشان داده شد که ،گرد به عمل آمد
).18(مونوسیتوژنز آلوده بودند يلیستریا

يهاناقل میزان باالیی از باکتريتوانندمرغان نوروزي می
له باشد که این أاین مستواندعلت این امر می. باشندزابیماري

پردازند میجوبه جستهار آشغالپرندگان جهت غذا خوردن د
.)10ـ7(

کاسانواس يمطالعهمشابه بادر این مطالعه نیز 
)Casanovas ( 1999و همکاران در سال)ي هیچ نمونه)15

ایوانواي در يریامونوسیتوژنز و لیستيآلوده به لیستریا
.پرندگان مورد مطالعه یافت نشد

گیرينتیجه
يهاه باشد که منبع گونهنکتینتواند ایمیاحتمالیحتوض

است که مورد استفاده قرار یطیغذا و مح،در پرندگانیستریال
يایهتغذیتوضعیکه سطح بهداشتییجااز آن. )3(دهندیم

پرندگان در یرنسبت به ساتییندر پرندگان زیزندگیطو مح
از کدامیچهدرعلت ینهمبه احتماالً،قرار دارديباالتریزانم

یجنتا. نشدیافتیوانواياویتوژنزمونوسيیستریاها لنمونه
یناینتیتوان پرندگان زیکه نمدهد یحاضر نشان ميمطالعه

و یتوژنزمونوسيیستریاناقل لیامنطقه را به عنوان منبع 
.نمودیتلقیوانوايا

تشکر و قدردانی
هاي مشترك انسان و دام بیمارييبدین وسیله از پژوهشکده

مین أپژوهشی دانشگاه شهرکرد به جهت تمعاونتيو حوزه
.گرددالی این تحقیق تشکر و قدردانی میمنابع م
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Evaluation of Listeria monocytogenes and Listeria ivanovii infection
in cage birds in Yazd, Iran by polymerase chain reaction

Abdolkarim Zamani Moghadam PhD1, Hossein Tahmasby DVM2*, Naser Salehi DVM2

Abstract
Background: Most birds probably can carry Listeria spp.
asymptomatically in their intestines with varying prevalence and
can transmit the pathogens to humans. The genus-Listeria has
two pathogenic species namely, Listeria monocytogenes and
Listeria ivanovii. Of these, L. monocytogenes is a well-known
cause of abortion, encephalitis and septicaemia in man and
animals. Listeria ivanovii is an animal pathogen and in rare cases
cause human infection. Hence, a study was conducted to
determine the occurrence of pathogenic Listeria monpcytogenes
and Listeria ivanovii in cage birds faeces from Yazd.

Methods: Altogether 180 (150 canaries and 30 lovebirds)
samples of bird faeces were collected with sterile cotton swabs
from different areas of Yazd, Iran. Swabs were placed directly
into Listeria enrichment broth. Secondly enrichments were
streaked on Palcam agar. Then evaluated to detect Listeria
monocytogenes and Listeria ivanovii by polymerase chain
reaction (PCR) method.

Results: Considering although overall prevalence of Listeria
species in canaries were 4% (6 out of 150), no L.
monocytogenes and no L. ivanovii found in our study.
Conclusion: The origins of Listeria spp. in birds are the foods
they eat and living environments. Nutritions and living
environments hygiene level of pet birds is higher than other
birds, no L. monocytogenes and no L. ivanovii found in any
samples. The present result is suggesting that cage birds are not
source of Listeria monocytogenes and Listeria ivanovii in the
region.
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