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  چکیده
د و را با خود حمل کنن يانسان يزايماريممکن است عوامل ب يپرندگان خانگ: نهیزم

ن علت يترعيلوباکتر شايکمپ. توانند به مردم منتقل کنندين عوامل را مياز ا يبرخ
 ياريبس يبا توجه به عالقه .استشناخته شده انسان در سراسر جهان  تيگاستروانتر

ن پرندگان در انتقال يا یبالقوه ييو توانا ينتيزاز پرندگان  يداراز مردم در نگه
- در مرغ عشقلوباکتر يکمپبه  يآلودگ يابين مطالعه به ارزير ابه انسان دلوباکتر يکمپ
  .پرداخته شد) PCR(مراز يپل يارهيواکنش زنج روش اشهرکرد ب يها

- جمعشهرکرد از نقاط مختلف مرغ عشق از  يمدفوع ینمونه ١٢٠ مجموعاً: روش
 يجوبه جست PCRو  يشناسيباکتر يهاد و با استفاده از روشيگرد يآور
 .پرداخته شد باکترلويکمپ
 يهاهيجدا .شد يها جداسازاز نمونه) ١٢٠از  ٢(درصد  ٧/١لوباکتر از يکمپ: جینتا
  .از خود نشان دادند يکيوتيبيآنت يمقاومت باال لوباکتريکمپ
 که ان نمودين نکته را بيتوان ايم ن مطالعهيج حاصل از ايتوجه به نتابا  :يریگجهینت

لوباکتر يکمپ به يآلودگ در اثرتواند سالمت مردم را يمن پرندگان ياز ا يدارنگه
ن ياز ا يدارنگه ين مطالعه مردم را از خطرات احتماليج ايد است نتايام. ديد نمايتهد

 يهايمارياست مناسب در برخورد با بيد و در اتخاذ سيشتر مطلع نمايها بپرنده
  .د باشديمشترک انسان و دام مف

  
  .PCR، ينتيپرندگان زاکتر، لوبيکمپ :يدیواژگان کل
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  مقدمه
در انسان  تيگاستروانترن علت يترعيشالوباکتر يکمپ

ا يدر دنون نفر را يليم ٥٠٠تا  ٤٠٠انه يو سال )١(شناخته شده 
  .)٢(د ينمايمبتال م

-کروبيتوانند ميز به صورت بالقوه مين يپرندگان خانگ

داده و به صاحبان خود منتقل  يزا را در خود جايماريب يها
ن ياز مردم در منزل خود از ا ياريبس ن حال،يبا ا .کنند

ب خود را در معرض ين ترتيپرندگان مراقبت کرده و به ا
، يي، پروتوزواييايمشترک باکتر يهايمارياز ب ياريبس
  ). ٣(دهند يقرار م يا انگلي يروسي، ويقارچ

 پرندگان يآلودگ يبررس ینهيکه در زم يامطالعات عمده
در نقاط مختلف  لوباکتريکمپبه  ياز نظر آلودگ مختلف ينتيز
 يآلودگ متفاوت تيوضع يدهندهنشان ،ا انجام شده استيدن
در ) ٨ -۶( ر باالتريتا مقاد) ٥، ۴(از صفر  لوباکتريکمپ به

  .مناطق مختلف بوده است
از  يداراز مردم در نگه ياريبس يبا توجه به عالقه

ل يزا از قبيماريامکان انتقال عوامل بو  ينتيپرندگان ز
 ينکه اطالعات چندانيو ا ينتيلوباکتر توسط پرندگان زيکمپ

در  ينتيلوباکتر در پرنگان زيبه کمپ يآلودگت يدر مورد وضع
در  ينتيپرندگان ز يست و نقش احتماليکشور در دست ن

از ابهام  يان منطقه در هالهيلوباکتر به انسان در ايانتقال کمپ
 يهامرغ عشق يآلودگ يابيبه ارزن مطالعه ياست، در ا

  .پرداخته شد لوباکتريکمپبه شهرکرد 
  

  روش
صورت گرفت  ١٣٩٠ن مطالعه که در بهار سال يدر ا
از نقاط مختلف  مرغ عشقاز  يمدفوع ینمونه ١٢٠ مجموعاً
  .ديگرد يآورل جمعيسواب استر يلهيبه وسشهرکرد 
 Preston enrichmentط يمح درون ماًيها مستقسواب

broth base )ه آنکه ب) ا، ساخت هندوستانيمديها 
Campylobacter selective supplement ) کد

FD042، رصد خون د ٥و ) ا، ساخت هندوستانيمديها
و در  شدندنه شده افزوده شده، قرار داده يبريگوسفند دف

ساعت در  ٢٤-٤٨گراد به مدت يسانت یدرجه ٤٢ يدما
 يسپس بر رو. دنديگردانکوبه  Microaerophilicط يشرا
ا، يمديها( Campylobacter selective agarط يمح

، FD006کد ( يکيوتيبيبا مکمل آنت) ساخت هندوستان
 ينهيبريدرصد خون دف ٥و  )ساخت هندوستانا، يمديها

افته، جهت يتک رشد  يهايکلن. ندشدگوسفند کشت داده 
 يزيآمکتر از نظر رنگلوبايکمپ يهاک گونهيو تفک تأیید
ن مورد يو مقاومت به سفالوت دازيد کاتاالز، اکسيگرم، تول

لوباکتر تا يمشکوک به کمپ يهانمونه .گرفتندقرار  يبررس
نه در يريسيبه صورت گل TSBط يمح در PCRم زمان انجا

  .دنديگرد يدارنگهگراد ی سانتیدرجه -۲۰ يدما
 يولوژيکروبيمهاي گروه کنترل مثبت از كلكسيون باكتري

ه يشهرکرد تهآزاد واحد دانشگاه  يدامپزشک یدانشکده
به  لوباکتريکمپ يجومشکوک جهت جست يهانمونه .ديگرد
 ف شده توسطيصتو يمرهاياز پرابا استفاده  PCR يلهيوس

 ٨١٦محصول  یبا اندازه و همکاران) Linton(لینتون 
از  PCRمواد  .)٩( مورد آزمون قرار گرفتندجفت باز 
 ٢٥ه شد و واکنش در حجم يران تهيناژن ساخت ايشرکت س

تر يکروليم ٥/١،  10X PCRتر بافريکروليم ٥/٢(تر يکروليم
MgCl2 تريکروليم ١موالر، يليم ٥٠dNTP  يليم ١٠ -

تر با غلظت يکروليم ١مراز، يپل Taqم يواحد آنز ٥/١موالر، 
) الگو DNAتر يکروليم ١مر، يکروموالر از هر پرايم ١٠

 يحرارت یمطابق با برنامه ييدما يهابرنامه .ديانجام گرد
، Biorad(کلر يدر دستگاه ترموسا) ٩( و همکاران لینتون

 PCRان محصوالت يپا در. رفتيصورت پذ) کايساخت آمر
درصد  ٥/١) رانيناژن، ايساخت س(ژل آگارز  يرو

  .ديگرد) رانيپژوهش پارس، ا ايساخت پا(الکتروفورز 
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ط مولر يمح يرولوباکتر پس از کشت يکمپ يهاهيجدا
زان ين مييتع جهت، )، ساخت آلمانMerck(نتون آگار يه

، انروفلوكساسينهاي بيوتيكمقاومت به آنتي
کل، يم، فلورفنين، سولتريکليسايداکس، اسينپروفلوكسيس
پادتن طب، (ن يسيتروماين و اريکليتتراساين، اکسيليسيآمپ
  .مورد آزمون قرار گرفتند) رانيا

  
  جینتا

ها از نمونه) ١٢٠از  ٢(درصد  ٧/١ از لوباکتريکمپ
لوباکتر به يکمپ يهاهيزان مقاومت جدايم .شد يجداساز

-يداکس، پروفلوكساسينيس، اسينانروفلوكس يهاکيوتيبيآنت
-ين، اکسيليسيکل، آمپيم، فلورفنين، سولتريکليسا

، ٥٠، ٥٠، ٠، ٠، ٠ :بيبه ترتن يسيتروماين و اريکليتتراسا
  .درصد بود ١٠٠و  ٥٠، ٥٠
درصد  ١٠٠بود که ن يسيترومايار ،کيوتيبين آنتياثرترکم
ن يثرترؤم. لوباکتر نسبت به آن مقاوم بودنديکمپ يهاهيجدا
 يداکسو  پروفلوكساسينيس، انروفلوكساسين :هاکيوتيبيآنت
وجود  يگونه مقاومتچيهها بودند که نسبت به آن نيکليسا

  .نداشت

  
 کنترل مثبت کمپیلوباکتر: PC، یکنترل منف: Fermentas( ،NC( يجفت باز 100مارکر: M. ر الکتروفورز ژل آگارزیتصو :1شکل

  لوباکتر از مرغ عشقیکمپ يهاهزولیا: 2و  1، )جفت باز 816(
  بحث

در لوباکتر يبه کمپ يدر مورد آلودگ يمتعدد هایگزارش
 :ليمختلف از قب ييمواد غذا ،)۱۰(کودکان مبتال به اسهال 
 در کشور وجود دارد وريط شتر و گوشت گوسفند، بز، گاو،

به  ينتيپرندگان ز يآلودگ تيوضع بهاما  ).۱۱،۱۲(
ن عامل يو نقش آنها در انتقال اران يدر الوباکتر يکمپ

  .است صورت نگرفته يزا به انسان چندان توجهيماريب
وع يصورت گرفته ش ينتيپرندگان ز يکه بر رو يمطالعات

مختلف نشان  يمختلف در جاها يهارا در پرنده يمتفاوت
و همکاران در پرو  )Ayala(آیاال  يدر مطالعه. دهديم
 يمورد بررس يهاير طوطد ين باکتريبه ا يزان آلودگيم

گر يد يادر مطالعه. )۶(د يدرصد گزارش گرد ۸قرار گرفته 

 ۷لوباکتريوع کمپيزان شيمختلف م يهاگونه يهايطوط يرو
ودرکوپ  يدر مطالعه. )۷( درصد اعالم شد

)Wedderkopp ( به  يآلودگ ۲۰۰۳و همکاران در سال
اب که جهت ياز پرندگان کم يلوباکتر در تعداديکمپ

. )٨(د يگرفتند گزارش گرديمورد استفاده قرار م يسرگرم
 ينتيکه در مورد پرندگان زگر ياز مطالعات د ياما در بعض

. امده استيبه دست ن يمثبت يچ نمونهيصورت گرفته ه
که  يامطالعه يو همکاران ط )Brangenberg(برانگنبرگ 

اکتر لوبياز کمپ يمثبت يچ نمونهيه ،لند انجام دادنديوزيدر ن
در . )۴(افتند يقرار گرفته ن يمورد بررس يهايدر طوط

و همکاران ) Soncini(سونسینی  ز که توسطين يقيتحق
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لوباکتر در قرقاول يبه کمپ يزان آلودگيم يجهت بررس
  .)٥(افت نشد ي يمثبت يچ نمونهيه ،صورت گرفت

مقاوم  يهالوباکتريکمپبا  ن منطقهيا يهامرغ عشق يگآلود
بدون نظارت و  یاستفاده تواند بازتابيک ميوتيبيبه آنت

-شيا پي مختلف جهت درمان يهاکيوتيبيه از آنتيرويب
 يدهندها نشانيها باشد و ن پرندهيدر ا يمارياز ب يريگ

ه ياست که از آن تغذ يا آبيدر غذا  ييهاهين جدايحضور چن
ت جهز اظهار داشتند که يها نصاحبان پرندهالبته  .کننديم

در  يمارياز ب يريگشيا پي خود يهاپرنده يماريدرمان ب
مختلف  يهاکيوتيبيبدون نظارت دامپزشک از آنت آنها

 يکيوتيبيآنت يمقاومت باالبر  مسألهن ياند که ااستفاده کرده
  .ثر باشدؤار ميتواند بسيبه دست آمده، م

ن يدر ا لوباکترين کمپييوع پايش يبرا يح احتماليتوض
لوباکتر در ين نکته باشد که منبع کمپيتواند ايم مطالعه

. دهندياست که مورد استفاده قرار م يطيپرندگان، غذا و مح
در  يط زندگيو مح هيتغذ بهداشتت يوضعکه  ييجااز آن

قرار  يزان باالترير پرندگان در مينسبت به سا ينتيپرندگان ز
ن مطالعه يدر الوباکتر يوع کمپيشن علت يدارد، احتماالً به هم

  .بود) درصد ٧/١(ن ييپا

عوامل  حاملن منطقه، يا يهامرغ عشقممکن است  ضمناًٌ
 ين مطالعه مورد بررسيز باشند که در اين يگريد يزايماريب

نه ين زميشتر در ايقات بين تحقيبنابرا ،قرار نگرفته است
  .گردديه ميتوص

  
  يریگجهینت 

ن يلوباکتر در ايکمپ يهاهيجدا يبا توجه به مقاومت باال
مورد آزمون قرار گرفته و  يهاکيوتيبيمطالعه در برابر آنت

را در اثر  کودکان خصوصاً تواند سالمت مردميکه م يخطر
د به صاحبان يد کند، بايتهد ينتيپرندگان زاز  يدارنگه

ارتباط با  ين عموم مردم در مورد نحوهيو همچن پرندگان
ها در کيوتيبيه از آنتيرويب یدهو عدم استفا ينتيپرندگان ز
الزم داده شود و  يهاآموزش پرندگان يهايماريدرمان ب

ها مطلع ن پرندهياز ا يدارنگه يآنها را از خطرات احتمال
ن مطالعه مردم را از خطرات يج ايد است نتايام. نمود
د و در يشتر مطلع نمايها بن پرندهياز ا يدارنگه ياحتمال

مشترک  يهايماريمناسب در برخورد با باست ياتخاذ س
  .د باشديانسان و دام مف
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Abstract 
Background: Pet birds may carry human infectious agents and 
some of these can be transmitted to people. Campylobacter bacteria 
are the most common bacteria that cause gastroenteritis worldwide. 
Considering people's interests to keep pet birds and the potential 
ability of pet birds to transmit Campylobacter to humans, the 
present study was conducted to evaluate Campylobacter infection 
in Shahrekord lovebirds by polymerase chain reaction (PCR). 
Methods: Altogether 120 samples of lovebird faeces were 
collected from different areas of Shahrekord, Iran and evaluated for 
detection of Campylobacter by bacteriological and PCR methods. 
Results: Campylobacter was isolated from 1.7% (2 out of 120) of 
samples. Campylobacter isolates showed high level of antibiotic 
resistance. 
Conclusion: The results of our study suggest that lovebird 
ownership can be a menace to people's health by Campylobacter 
infection. We hope that the results of this study lead to 
improvements in the understanding probable danger of pet bird 
ownership and programs against zoonoses. 
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