
 پژوهنده )مجله پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي(

 343تا  333، صفحات 96، پي در پي 6، شماره هجدهمسال 

 3399 بهمن و اسفند

 03/7/3092 تاريخ دريافت مقاله:

 20/33/3092 تاريخ پذيرش مقاله:
 

بدون  انيطوط يمدفوع یهادر نمونه يتاسيپس ايديکالم يمولکول صيتشخ

 رانيامازندران، عالمت در 
3کتنهي، فاطمه 9نژادکي، مهسا ن9*يخوئ یدريح دري، ح3هيمحمدرضا محزوندکتر 

 

 

 شهركرد، شهركرداه گهای مشترك انسان و دام، دانش، دانشكده دامپزشكي، پژوهشكده بيماریلوژیدانشيار، گروه پاتوبيو .3

 اه شهركرد، شهركردگهای مشترك انسان و دام، دانش. دانشجوی دامپزشكي، دانشكده دامپزشكي، پژوهشكده بيماری2

 اه شهركرد، شهركردگهای مشترك انسان و دام، دانش. كارشناس آزمايشگاه، دانشكده دامپزشكي، پژوهشكده بيماری0

 چکيده
اد جی اي تاسیي كالميديا پسیي پسيتاكوز )كالميديوز( يک بيماری زئونوز )مشترك بين انسان و پرندگان( است كه توسط  سابقه و هدف:

م باليني بيماری به گونیه و سین پرنیده و همننیين     يكالميدياسه است. عال یدرون سلولي اجباری و عضو خانواده ،شود. اين باكتریمي

تواند به صورت بدون عالمت بوده و يا به صورت تحت باليني درآيد كه در ايین  اين بيماری مي دارد. بستگيتاسي كالميديا پسي یسويه

منتقی   بیه انسیان    تمیاس نزديیک  عفونت از طريی   كه  گيرد و با توجه به آنصورت دفع متناوب ارگانيسم به مدت طوالني صورت مي

تشییي    ،ايین ماالهیه  از . هید   باشید میي  هیا دفع بدون عالمت ارگانيسم يک عام  تهديدكننده برای سالمت عمومي انسان ،شودمي

  .در ايران بوده است سانانمتفاوت طوطي یهای مدفوعي چند گونهدر نمونه تاسيكالميديا پسيمولكولي 

با استفاده از كيت سیاخت   DNAآوری گرديد. های میتلف طوطي در ايران جمعمدفوعي از گونه ینمونه 02 ،در ك  ها:مواد و روش

ز دو جفیت پرايمیر كیه تیوالي     و با اسیتفاده ا  PCR یوسيلهه ب ،سپس .شركت سيناكلون و مااب  با دستورالهم  كارخانه استیراج شد

   .بود، تكثير پيدا كرد PCRاول و دوم واكنش  یر مرحلهباكتری د DNAجفت بازی از  327و  202ها به ترتيب قاهات هد  آن

 DNA نمونیه  02( از %22نمونیه )  8 در، PCR یاستیراج شده از میدفو  پرنیدگان بیه وسیيله     DNAبهد از تكثير قاهات  ها:يافته

 .يافت شد تاسيكالميديا پسي

توانید يیک عامی     بنیابراين میي  بوده و اين نتايج نشان از شيو  متوسط پسيتاكوز تحت باليني در جمهيت طوطيان ايران : گيرینتيجه

پرنیدگان   نيبا ا کيدر تماس نزد رانيدر ا یادياز آنجا كه افراد زخار انتقال بيماری مشترك به انسان از لحاظ سالمت عمومي باشد و 

كالميیديا  هیای  . ماالهات بيشتری جهت جست و جوی ژنوتيی  باشدميی ماريب نيبا اراباه  در ،شتريب يبه آموزش عموم ازين ،هستند
    .سانان ايران نياز استدر جمهيت طوطي تاسيپسي

 

 ، بيماری مشترك، ايرانPCRسانان، ، طوطيتاسيكالميديا پسي واژگان کليدی:

 لافاً به اين مقاله به صورت زير استناد نماييد:
Mahzounieh MR, Heidari Khoei H, Niknejad M, Yektaneh F. Molecular detection of Chlamydia psittaci in fecal 

samples of asymptomatic parrots in Mazandaran, Iran. Pejouhandeh 2014;18(6):337-343. 
 

 3مقدمه
اسیت  بين انسان و پرنیدگان  يک بيماری مشترك  ،پسيتاكوز

شیود. ايین   ايجیاد میي   تاسیي كالميديا پسیي كه توسط باكتری 

 یو متهل  به خیانواده  بودهانگ  داخ  سلولي اجباری  ،باكتری

كالميیديا  م بیاليني عفونیت بیه    يی (. عال3) باشدميكالميدياسه 
و از بيماری بیدون   داشتهطيف وسيهي  ،در پرندگان تاسيپسي

                                                 
شهركرد، دانشگاه شیهركرد،   ؛حيدر حيدری خوئي مکاتبات:ل وؤمس نويسنده*

 :تلفین ، 8827312023 های مشترك انسیان و دام، كید پسیتي:   پژوهشكده بيماری

 heidarheidari@yahoo.com پست الکترونيک:؛ 39301772939

ای م تنفسیي و روده يعالمت تا بيماری سيستميک همراه با عال

بیه گونیه و سین پرنیده و      ،ميی متفاوت است. شیدت عال  ،شديد

 م باليني مهموالًيوابسته است. عال ،همننين عام  ايجاد كننده

موكوسیي بينیي،    -شام  ديسترس تنفسیي، ترشیحات چركیي   

اسهال، پر ادراری، بي حیالي، سیينوزيت و اخیتالالت سيسیتم     

 (.2اعصاب مركزی است )

پرنیدگان متهلی  بیه     ،در بيشیتر میوارد   تاسیي كالميديا پسي

كنید، هرچنید گزارشیاتي از    سانان را مبتال میي طوطي یراسته

و سیانان  ماكيیان آلودگي پرندگان متهل  به راسته كبوترسانان، 
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(. بيمیاری در  0وجیود دارد )  نيز سانان به اين باكتریگنجشک

انسان با عناويني همنون پسيتاكوز، تب طیوطي، كالميیديوز و   

مهمیوالً در تمیاس    ،مبیتال  شیود. انسیان  اورنيتوز شیناخته میي  

گان اهلي و از طري  استنشاق عام  بيماری كیه  نزديک با پرند

در ذرات غبار و ترشحات تنفسي و مدفو  خشیک شیده كیه از    

گيیرد  در مهرض بيماری قیرار میي   ،پرنده آلوده دفع شده است

(2  .) 

بیه  و مهمیوالً  بیوده  بسیيار متیيیر   نيز م باليني در انسان يعال

ه آنفلییوآنزا شییام  تییب، يم غيراختصاصییي و شییبيییعالصییورت 

باشید.  میي های خفيیف  رفتگي و درد عضالني، سردرد و سرفهگ

احتمال ايجاد پنوموني شديد، اندوكارديت و انسیفاليت   هرچند،

پسیيتاكوز بیه    ،به دلي  انتقال به انسیان  (.2-7) وجود داردنيز 

ز يحیا  بیين انسیان و پردنیدگان،    بيمیاری مشیترك  يک عنوان 

 اهميت است.

كمون بيماری مهموالً از چند روز تا  یدوره ،ساناندر طوطي

م بیاليني  يی عال ،كشد. در عفونیت خیاموش  چند هفته طول مي

ممكن است برای چندين ماه يا سال بهید از برخیورد بیا عامی      

حیالي، لیرزش عضیالني،    م شیام  بیي  يی بيماری ظهور كند. عال

پرهای خشن، ترشحات بيني، التهیاب ملتحمیه، رال و سییتي    

يم ممكن اسیت  (. در طي فاز مزمن عال8)تنفس و اسهال است 

م يی پرنیدگان عال  ،در طیي ايین مرحلیه    (.9تحت باليني شوند )

را از طريی   بيمیاری  و به طور متناوب عام   ندادهباليني نشان 

 به طور عمیده ترشحات تنفسي، ترشحات چشمي و مدفوعي و 

زا ماننید تیراكم زيیاد پرنیدگان، دسیتكاری،      در شرايط استرس

(. بیه دليی  عیدم    33دفع كنند ) ،و جوجه درآوریگذاری تیم

 یوجود واكسن تجاری، كنتیرل عفونیت كالميیديايي بیر پايیه     

مديريت صحيح مراكز پرورش و نگهداری شام  نظافت، رعايت 

 پرندگان اهلي، استوار است.  یاصول بهداشتي و قرناينه

سانان در مناط  شهری و روستايي اكثر نقیا  جهیان   طوطي

ها در مناط  عمومي همنون باغ وحش و با انسان هداشتوجود 

امیروزه نيیز پیرورش طیوطي يیک       .در تماس نزديیک هسیتند  

فهاليت تفريحي و اقتصادی در بين جوانان شده و امكان تماس 

تواند باعث عفونت در انسان با پرندگان آلوده وجود دارد كه مي

 شود.

بیه   .متفیاوت اسیت   تاسیي كالميديا پسيهای شناسايي روش

بر های درون سلولي اجباری، زماندلي  دشواری كشت باكتری

دار های جنیين بودن و نياز به تجهيزات ويژه و نياز به تیم مرغ

SPF هیا  های كشت سیلولي كیه در بيشیتر آزمايشیگاه    يا روش

خار انتقال احتمالي عام  بيماری بیه  نيز باشند، و موجود نمي

شییود. همننییين كاركنییان آزمايشییگاه، مهمییوالً اسییتفاده نمییي

هیای  های سرولوژی، ويژگي الزم را برای تشیي  گونیه بررسي

هیای  تواننید بیه طیور كامی  گونیه     و نمیي  نبیوده كالميديا دارا 

های پليمیراز  . واكنش زنجيرهكالميديايي را از هم متمايز كنند

يک روش سیريع، بیا حساسیيت و      (nested PCR) ایآشيانه

اسیت.   تاسیي كالميديا پسيويژگي باال جهت تشیي  عفونت 

در  تاسيكالميديا پسياين بررسي، تشیي  مولكولي از هد  

 متفاوت طوطي در ايران بود. یهای مدفوعي چند گونهنمونه

 

 هامواد و روش
های میتلف طیوطي در  مدفوعي از گونه ینمونه 02 ،در ك 

هیا در بهیار سیال    (. نمونیه 3آوری گرديید )جیدول   ايران جمع

در شهر شهر قائم هایفروشياز پرندگان موجود از پرنده 3092

ردن كاغذهای استري  در كف قفیس  با پهن ك ،استان مازندران

آوری گرديدنید. و در  های اسیتري  جمیع  ها و در ميكروتيوبآن

هیای  بيماری یخ به آزمايشگاه ميكروبيولوژی پژوهشكدهكنار ي

منتقی  گرديدنید.    ،دانشیگاه شیهركرد  در  مشترك انسان و دام

سانان در تماس نزديک با پرندگان ديگیری  برخي از اين طوطي

همنون كبوتر و فنچ و قناری بودند. مهاينات بیاليني و گیرفتن   

ری شییواهدی از وجییود بيمییا  ،تاريینییه از صییاحب پرنییدگان 

داد. اين تحقي  با رضیايت صیاحب   پسيتاكوز در آنها نشان نمي

 پرنده و با رعايت اخالق صورت پذيرفت.

DNAبیا اسیتفاده از كيیت     و های مدفو نمونه ز، اDNP™ 

ماییاب  بییا دسییتورالهم   ،سییاخت شییركت سییيناكلون ايییران 

و غلظیییت آن توسیییط   جداسیییازی  ،سیییازنده  یكارخانیییه

با  (Biophotometr, Eppendorf, Germany)اسپكتروفتومتری 

 283و نانومتر  213 هایبنفش در طول موج یجذب نور ماورا

های با خلوص مناسب كه نسبت نمونهسنجيده شد، كه نانومتر 

در داشیتند،   2تیا   7/3( 283به  213جذب نوری )جذب نوری 

اسیتیراج  ی DNAبهد مورد اسیتفاده قیرار گرفتنید.     یمرحله

 23در فريیزر منفیي    ،زمان انجام مراح  بهدی آزمايششده تا 

 نگهداری شدند.

و بیر اسیاس    PCR یوسيله به تاسيكالميديا پسيتشیي  

و بییا اسییتفاده از پرايمرهییای  16S rRNAهییای تشیییي  ژن

سینس  ( شام  PCRاول  یمرحلهاختصاصي جنس كالميديا )

5-ACGGAATAATGACTTCGG-3  5سنس آنتيو-

TACCTGGTACGCTCAAAT-3  پرايمرهیییییییییای و

-5سیینس  ( شییام  PCRاختصاصییي گونییه )مرحلییه دوم   

ATAATGACTTCGGTTGTTATT-3  سیینس آنتییيو

5-TGTTTTAGATGCCTAAACAT-3  .صورت گرفت

ميكروليتر بافر  2/2شام   PCRميكروليتری  22حجم واكنش 
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PCR10× ،72/3 2مول ميليMgCl ،32/3 مول ميليdNTP ،

)شركت سيناكلون، ايران(  Taq polymeraseواحد آنزيم  2/3

پيكومول از هر پرايمر )پرايمرهیای اختصاصیي گونیه در     23و 

اول و پرايمرهای اختصاصي جنس در مرحلیه دوم( و   یمرحله

استیراج شیده   یDNAالگو بوده است.  DNAميكروگرم  يک

در  ،اول یمرحلیه  PCRاول و محصیول   یاز نمونه در مرحلیه 

PCR دوم استفاده شد. از آب مقار به عنوان كنترل ی مرحله

به  (Sanger)منفي و از نمونه تهيين توالي شده با روش سنگر 

دمايي  یبرنامه (.30و  32) گرديدعنوان كنترل مثبت استفاده 

 2گیراد بیه میدت    سیانتي  یدرجه 92شام : واسرشت ابتدايي 

گیراد بیه   درجه سیانتي  92دماهای  سيك  با 02دقيقه، سپس 

ثانيیه،   03گراد بیه میدت   سانتي یدرجه 22دقيقه،  يکمدت 

 72دقيقیه و در نهايیت    يیک گراد به میدت  سانتي یدرجه 72

جهت گسترش نهايي در  ،دقيقه 7گراد به مدت سانتي یدرجه

( بود. سپس Applied Biosystem, USدستگاه ترموسايكلر )

های درصد و در كنار كنترل 2آگاروز ، در ژل PCRمحصوالت 

، الكتروفیورز و پیس از   DNA یمنفي و مثبت و شاخ  اندازه

با دسیتگاه ژل   UVرنگ آميزی با اتيديوم برومايد و در مهرض 

 مییورد ارزيییابي قییرار گرفییت.( UVitec, UKداكيومنتيشیین )

جفت بیاز و در   202 ،اول یباند مورد انتظار در مرحله یاندازه

(.3جفییییت بییییاز بییییود )شییییك      327 ،دوم یمرحلییییه

مثبت،  ی: نمونه5و  9، ستونمثبت: کنترل 3ستون بر روی ژل آگارز.تاسي کالميديا پسي 16S rRNAژن  PCR. نتايج 3شکل

 جفت بازی. 55: مارکر 8: کنترل منفي، ستون3ستون

 

 نتايج
طوطي تست شده با استفاده  02درصد( از  22هشت نمونه )

مثبییت ، 16S rRNAاز پرايمرهیای مییورد اسیتفاده بییرای ژن   

 Psittaculaاعضیای جینس    ،(. در ايین ميیان  3شدند )جدول 

نكتیه جالیب در ايین     .بيشترين میوارد مثبیت را نشیان دادنید    

باليني وجود عاليم رغم عدم ها عليمثبت بودن نمونه خصوص،

های تسیت شیده از نظیر    بيماری پسيتاكوز بود و تمامي طوطي

اهميیت آشینايي   . همين امیر،  رسيدندنظر مي سالم به ،ظاهری

از  ،سانانطوطي یافراد در ارتبا  با پرندگان به خصوص راسته

   دهد.يک بيماری زئونوز را نشان مي به عنوانبيماری پسيتاكوز 

 

 بحث

 ،باشدمي زارندگان بيمارییرای پیعموماً ب تاسيكالميديا پسي

تواند به انسان نيیز منتقی  و باعیث بيمیاری در انسیان      مي ولي

)اورنيتوز( شود. بيشتر موارد درگيری انسان در برخورد نزديک 

گزارشیاتي از انتقیال    با اين حال، افتد.سانان اتفاق ميبا طوطي

، فاختییه و سییط ماكيییان، پرنییدگان شییكاری، كبییوتربيمییاری تو

(. انسیان اغلیب در اثیر    32ندگان سیاحلي نيیز وجیود دارد )   پر

هیا كیه در میدفو  خشیک شیده يیا       استنشاق ميكروارگانيسیم 

مبییتال  ،ود داردجییترشییحات دسییتگاه تنفسییي پرنییده آلییوده و 

 3988و همكاران گزارش كردند كه از سیال   Smith شوند.مي

میورد از درگيیری انسیان بیا بيمیاری       902 ،میيالدی  2330تا 

وز در آمريكا توسط مركیز پيشیگيری و كنتیرل بيمیاری     اورنيت

(CDCمورد تأييد قرار گرفته است، كه عموماً اين درگيری ) ها

 یبه علت تماس با پرندگان زينتي آلوده و به خصوص خیانواده 

ديگری نيز از انتقال  های. گزارش(32) سانان بوده استطوطي

 آلوده وجود دارد. گانر تماس با پرندبيماری به انسان در اث
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 های مختلف طوطي در ايران.های گونهدر نمونه PCR. ميزان موارد مثبت از نظر 3جدول 

 
تهداد موارد مثبت 

 PCRشده از نظر 
 نام جنس پرنده پرنده نام گونه نام فارسي متهار  تهداد پرندگان تست شده

 Agapornis personata كوتوله طوطي برزيلي 3 3
Agapornis 

 Agapornis roseicollis يطوطي برزيلي صورت گل 3 3

 Amazona amazonica Amazona طوطي آمازون بال نارنجي 3 3

 Anodorhynchus hyacinthinus Anodorhynchus ماكائو سنبله 3 3

 Ara ararauna آرای آبي 2 3
Ara 

 Ara macao آرا رنگارنگ 3 3

 Aratinga solstitialis Aratinga طوطي خورشيدی 2 3

 Cacatua sanguinea Cacatua كاكادو چشم برهنه 3 3

 Cyanopsitta spixii Cyanopsitta ماكائو كوچک آبي 3 3

 Eclectus roratus Eclectus طوطي اكلكتوس 3 3

 Melopsittacus undulatus Melopsittacus مرغ عش  2 3

 Nymphicus hollandicus Nymphicus عروس هلندی 2 3

 Psittacula alexandri طوطي سينه صورتي 3 3

Psittacula 

 Psittacula cyanocephala سر آلوييطوطي  3 3

 Psittacula erithacustimneh يا كاسكو طوطي خاكستری 0 0

 Psittacula eupatria شاه طوطي 0 3

 Psittacula krameri طوطي كوچک اسكندر 0 3
  مجمو   02 درصد( 22) 8

 

  
Vanrompay  خاییر انتقییال بيمییاری در بررسییي و همكییاران

 ،ompAمشترك از پرندگان اهلیي بیه انسیان، بیا بررسیي ژن      
DNAطوطيیان   درصید از  2/39را در  تاسیي كالميديا پسي ی

درصید از صاحبانشیان يافتنید كیه نشیان از       30تست شیده و  

افزايش خار انتقال بيماری در صورت برخورد با پرندگان آلوده 

در  تاسیي كالميديا پسیي  یDNAميزان وجود  (.31باشد )مي

رغییم  هییای مییا ماابقییت دارد. بییهبییا يافتییهمییذكور،  یماالهییه

هیات انیدكي از   در انسیان، ماال  تاسیي كالميديا پسیي تشیي  

هیید  از ايیین  .وجییود عفونییت در طوطيییان ايییران وجییود دارد

دست آوردن اطالعات ابتدايي در مورد ميزان حضور ه ب ،بررسي

DNAسانان ايیران بیا   در مدفو  طوطي تاسيكالميديا پسي ی

تواند اهميیت ايین   كه مي ،بود nested-PCRاستفاده از روش 

نشیان   ،بیه انسیان   بيمیاری پرندگان را در حفظ و انتقال عام  

 دهد.

میتلیف راسیته    یگونه 37پرنده از  02 ،حاضر یدر ماالهه

میورد   8 ،سانان مورد بررسي قرار گرفت كه از بين آنهیا طوطي

بیا   تاسیي كالميیديا پسیي   یDNAدرصد( از نظیر وجیود    22)

ها در مثبت شدند كه با برخي از بررسي PCRاستفاده از روش 

های مبتني بیر  باشد. روشنقا  میتلف جهان قاب  مقايسه مي

PCR ،    قبالً توسط چندين محقی  جهیت شناسیاييDNA  در

 اكي مورد استفاده قرار گرفته است.های مدفوعي و كلونمونه

Messmer   بییرای شناسییايي   ،3997و همكییاران در سییال

از روش  ،يییديا در انسییان و پرنییدگانهییای متفییاوت كالمگونییه

nested, multiplex PCR  16بر روی ژنS rRNA  استفاده

هیای میتلیف   دقت باالی اين روش را در تمیايز گونیه   وكردند 

و همكیاران در   Sareyyupoglu. (33) نشان دادنید  ،كالميديا

بییا را  DNAو  هنمونییه انجییام داد 27ای روی ماالهییه ،تركيییه

كالميیديا   pmpاستفاده از پرايمرهای طراحي شیده بیرای ژن   
امیا   ،كردند شناساييدرصد(  2/93نمونه ) 20را در  تاسيپسي

میي از  يعال ،ی در تحقيقیات آنهیا  بيشتر پرندگان مورد ماالهیه 

 .  (37) دادندبيماری كالميديوز را نشان مي

Gartrella  از  ،در كشیور نيوزلنید   2330در سال و همكاران

ان كدر گنجشی  تاسيكالميديا پسيبرای تشیي   PCRروش 

   .(38) بومي وحشي اين كشور استفاده نمودند

های تشیيصیي ديگیری   از روش ،های مولكوليعالوه بر روش

اسیتفاده   تاسیي كالميیديا پسیي  نيز برای شناسايي آلودگي بیه  

طوطي آمیازون در برزيی     92شود. در يک بررسي كه روی مي

گرفت، ميزان شيو  با اسیتفاده از روش ايمونوفلورسینس   انجام 

درصید تشییي  داده شید و ايین      3/21تیا   7/31 از ،مستقيم

درصید   333تا  13ميزان از نظر سرولوژی با استفاده از االيزا از 

علت اختال  با نتايج به دست آمده در ايین   .(39متفاوت بود )

محییيط  ماالهییه، تفییاوت در جمهيییت و نییو  پرنییدگان در دو 
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جیرافيايي با اقليم میتلف و مح  نگهداری، پرورش و مديريت 

متفاوت است. در ضمن، در روش به كار رفته در ايین تحقيی ،   

م باليني به عم  آمد. طبيهیي  يگيری از پرندگان فاقد عالنمونه

است كه پرندگان مبتال به شك  باليني، آلودگي باالتری نشیان  

ي روش تشیيصی تحقيی ، از دو   در ايین دو  به عالوه،دهند. مي

بادی به خصوص از نو  . حضور آنتيمتفاوت استفاده شده است

IgG عفونیت قبلیي را    ،های سرولوژی از جمله االيیزا در آزمون

نتیايج   ،ماالهیات  بيشیتر در بیه همیين دليی ،     .دهندنشان مي

هیای جسیت و جیوی    مثبت بيشتری نسبت به كشت يیا روش 

حالي كه در پیژوهش حاضیر از روش   دهند. در ژنومي نشان مي

قیادر اسیت   جوی ژنومي با روش كامالً حساسیي كیه    و جست

بهیره گرفتیه    ،حضور تهداد كمي از ژنوم باكتری را نشان دهید 

استفاده  IgMجوی  و های جستشده است. شايد اگر از روش

تیر بیود.   يیک دنز PCRبیه نتیايج   به دست آمده، نتايج  ،شدمي

ديگری كیه توسیط   ی تايج حاص  از ماالهه، با نهمين اختال 

Raso  طییییوطي ماكییییائو سیییینبله    21و همكییییاران روی

(Anodorhynchus hyacinthinus)    بیا اسیتفاده از دو روش

و  (complement fixation test)تثبيییییت كمپلمییییان 

seminested PCR نتیايج  (23) شیود ديیده میي   ،انجام شده .

حیداق  بیا    ،هانمونهاز درصد  2/12ی آنها نيز نشان داد ماالهه

 Krizekدر ماالهات  شود.ديده مييكي از اين دو روش مثبت 

میورد   22طیوطي انجیام گرفیت،     377و همكاران نيز كه روی 

درصیید( بییا  8/33مییورد ) 23درصیید( بییا روش اليییزا و  2/32)

مثبت تلقي شیدند  ، ompAبر روی ژن  PCRاستفاده از روش 

 در مقاب  روش اليزاسیت.  PCRكه نشان از ويژگي باالتر روش 

را  PCRد مثبیت بیا روش   راين محققين ميزان میوا  ،همننين

 .(23) درصد بيان كردند 2/32قناری  درصد و30برای كبوتر 

انجیام  بيمیاری  م يی عال فاقید سانان ماالهاتي نيز روی طوطي

گرفته است كه نشان از وجود بيماری به صورت تحیت بیاليني   

در كشور لهستان بیر روی   كهای ماالههدر  .در اين راسته دارد

ميیزان میوارد   انجام گرفیت،  سانان پرنده از راسته طوطي 377

درصید( بیوده و    21/33میورد )  PCR ،31مثبت شیده از نظیر   

نظیر   تمامي پرنیدگان میورد ماالهیه از نظیر بیاليني سیالم بیه       

 2 ،و همكاران Sheleby-Elías یه(. در مااله22) رسيدندمي

كیه  سیانان  طیوطي  یراسته یپرنده 337درصد( از  2/0مورد )

 .مثبت شدند PCRآزمايشات ، از نظر مورد بررسي قرار گرفتند

مي از بيماری را يعال ،هااز پرندهكدام هيچاين در حالي بود كه 

مورد مثبت شده سه مورد مربو  بیه   2. از بين دادندنشان نمي

میا   یبوده كیه در ماالهیه   (گآرا رنگارن) Ara macao یگونه

 یمربیو  بیه گونیه    نيز اين گونه مثبت شده است و يک مورد

Amazona ochrocephala (بوده اسیت آمازون پيشاني زرد ) 

(20). 

ماالهات زيادی روی اين ارگانيسیم انجیام نگرفتیه     ،در ايران

و همكییاران كییه روی پرنییدگان  Madaniی اسییت. در ماالهییه

 هیای درصید از نمونیه   22در حیدود   ،زينتي انجام گرفته است

 ،وجود گنجيدگي كالميديايي در كشیت سیلولي   ،مورد آزمايش

 و همكاران Shariatnejhadی . در ماالهه(22)ه شد نشان داد

 33، گرفیت سیانان انجیام   طیوطي  یكه روی پرندگان خیانواده 

مثبیت  ، PCRمورد آزمايش با اسیتفاده از   ینمونه 03مورد از 

مشیكوك  ، های گرفته شدهنمونهتمامي اما ، تشیي  داده شد

 .  (22) به كالميديوز بودند

 تحت بیاليني در هر دو وضهيت پرندگان  داشت كهتوجه  يدبا

در  بیاكتری را تواننید  میي ، حالتي كه به ظاهر بيمیار هسیتند  و 

. در تأييید ايین موضیو ،    دفع كننید  ،مدفو  و ترشحات تنفسي

Boseret  طوطيیاني كیه میدت زيیادی      نشان دادندو همكاران

توانند عامی   مي ،مانندزنده مي ،كمون بيماری یهمراه با دوره

وارد محیيط   ،را بیه طیور متنیاوب و در زمیان طیوالني     بيماری 

كالميیديا مهمیوالً بیه    شايان ذكر است كیه   (.21) زيست كنند

ای، نقی  و انتقیاالت   كمبودهیای تیذيیه  دنبال استرس ناشي از 

دفییع  ،طییوالني مییدت، جوجییه درآوری، درمییان و دسییتكاری  

، امكان آن وجود دارد كه ميزان میوارد مثبیت   شود. بنابراينمي

. عیالوه  دست آمده در اين ماالهه باشده بيش از ميزان ب حتي

ميزان دفع عام  در طي عفونت طبيهیي ممكین اسیت     ،اين بر

می  كالميیديايي، ميیزان عفونیت و وضیهيت      بسته به حدت عا

ماالهییات بییا توجییه بییه  .(32ايمنییي ميزبییان متفییاوت باشیید )

سانان بیه انسیان   كه حاكي از انتقال بيماری از طوطي یمتهدد

، اهميت اطال  از بيماری و آمیوزش عمیومي در ايین    باشندمي

   گردد.يش احساس ميپبيش از  ارتبا ،

 

 گيرینتيجه
 22بیاال و در حیدود    ،ميزان میوارد مثبیت   حاضر،در تحقي  

و سانان میورد آزمیايش بیوده    های مدفوعي طوطيدرصد نمونه

و  ت بیاال در جمهيیت میورد ماالهیه دارد    نشان از میوارد مثبی  

برای سالمت عمومي افرادی كه در تمیاس نزديیک بیا     دنتوامي

 ، خارساز باشد. هستندپرندگان اين راسته 

هیای  تیری روی گیروه  جیامع شیود كیه بررسیي    پيشنهاد مي

میتلف پرندگان و همننين تهیداد بيشیتری از پرنیدگان ايین     

در  تاسیي كالميديا پسیي های غالب راسته انجام گيرد و ژنوتي 

 ايران نيز تهيين گردد.
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 تشکر و قدرداني
كه ما را در  تمامي افرادینويسندگان مراتب تشكر خود را از 

به خصوص مهاونت پژوهشي دانشگاه  ،اين تحقي  ياری نمودند

بر اسیاس قیرارداد    شهركرد كه پشتيباني مالي از اين تحقي  را

 .دارنداعالم مي ،برعهده داشتند/ت/د 9333337شماره 
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