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شماره 102، بهار 1393

)پژوهش و سازندگی(

 

چكيد ه 
بيماری های مشترک به وسيله بســياری از پرندگان همچون کبوتر می توانند به مردم منتقل شــوند. با توجه به اینكه بسياری 
از مــردم به نگهداری از کبوتر عالقه مندند، در این مطالعه به وســيله آزمون PCR به جســتجوی A. hydrophila که عامل 
بســياری از عفونت های انســانی از جمله گاســتروانتریت، عفونت زخم و عفونت خونی می باشــد در کبوترهای شــهرکرد 
 پرداخته شــد. مجموعًا 293 نمونه مدفوعی از کبوتر از نقاط مختلف شــهرکرد به وسيله ی ســواب استریل جمع آوری گردید. 
 ســواب ها مســتقيمًا درون Alkaline Peptone Water قرار داده شــدند. ســپس نمونه های غنی شــده بر روی محيط 
Glutamate Starch Phenol Red Agar (GSP agar) کشت داده شدند. ایزوله ها توسط تست های بيوشيميایی مختلف 
تست شــدند. کلني هاي مشكوک به  A. hydrophila  به وسيله آزمون PCR مورد آزمون قرار گرفتند. آزمون آنتی بيوگرام با 
استفاده از روش انتشار دیسک انجام شد.  A. hydrophila   از 13 نمونه از 293 نمونه )4/44 درصد( جداسازی شد. ميزان مقاومت 
جدایه ها به آنتی بيوتيک های سفوتاکسيم، سيپروفلوکساسين، آمپی ســيلين، کوتریموکسازول، تری متوپریم، کلرامفنيكل و 
 تتراســایكلين به ترتيب 0، 61/5، 69/2، 84/6، 92/3، 100 و 100 درصد بود. کبوترهــا در این منطقه A. hydrophila مقاوم به 
آنتــي بيوتيک را در خود جای داده بودند و می توانند عامل مهمی در انتقال A. hydrophila مقاوم به دارو از کبوتر به انســان، 
خصوصًا کودکان تلقی شوند و خطر جدی برای سالمت انسان ایجاد نمایند. با توجه به آنچه ذکر گردید توصيه می شود که صاحبان 

کبوتر و همچنين عموم مردم را از خطرات بالقوه ی نگه داری از کبوتر آگاه ساخت.

PCR ،کبوتر ، Aeromonas hydrophila : کلمات کليد ي
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Zoonoses can be transmitted to people by many birds such as pigeons. Considering many people’s interests 
to keep pigeons, present study was conducted to PCR detection of Aeromonas hydrophila that is cause of 
many human infections such as gastroenteritis, wound infections and septicemia from pigeons in Shahrekord. 
Altogether 293 samples of pigeon faeces were collected with sterile cotton swabs from different areas of 
Shahrekord, Iran. Swabs were placed directly into alkaline peptone water. The enrichment cultures were then 
streaked on the glutamate starch phenol red agar (GSP agar). Isolates were subjected to different biochemical 
tests. Suspected colonies to A. hydrophila were tested by PCR. Antibiogram tests were performed using disc 
diffusion method. A. hydrophila was isolated from 13 (4.44%) of 293 the samples. Resistance of isolates 
to Cefotaxime, Ciprofloxacin, Ampicillin, Co-trimoxazole, Trimetoprim, Chloramphenicol and Tetracycline 
was 0%, 61.5% ,69.2% ,84.6% ,92.3% ,100% and 100% respectively. Pigeons harbored antibiotics resistant A. 
hydrophila and could be an important component of drug-resistant A. hydrophila transmission from pigeons 
to human, especially kids and can pose a risk to human health in the region. Considering of what mentioned it 
is recommended to make pigeons owners and general public aware of potential dangers of pigeon ownership.
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مقد مه
پرندگان مختلف همچون كبوتر به صورت بالقوه می توانند بعضی 
از بيماری های مشــترك را در خود جای دهنــد و به عنوان حامل 
بعضی از عوامل بيماری زای انسانی نقش بازی كنند و اين عوامل را 
در خود جای داده و به انســان منتقل كنند. به عنوان مثال پرندگان 
به محيط های فراوری مواد غذايی وارد می شــوند، ســبزيجاتی كه 
در محيط های باز رشــد می كنند و غذاهايــی كه در بازار های غير 
سرپوشيده فروخته می شوند را می توانند آلوده نمايند و يا از گوشت 
بعضــی از آنان جهت مصارف غذايی اســتفاده می گردد. با اين حال 
 بســياری از مردم پرنــدگان خانگی و زينتــی را در منزل نگه داری 
 مــی كننــد و بــه اين ترتيــب خــود را در معــرض بســياری از 
 بيماری های  مشترك  باكتريايی،  پروتوزوايی،  قارچی،  ويروسی يا انگلی قرار 
می دهند )13(. اســهال يکی از بيماری های شــايع و كشــنده ی 
كودكان در كشورهای در حال توسعه است و ساالنه 5 تا 10 ميليون 
كــودك در اثر اين بيماری مــی ميرند )16(. شــايع ترين بيماری 

انســانی ناشی از آئروموناس اسهال اســت كه به ويژه كودكان، افراد 
مســن و بيماران دچار نقص ايمنی را مبتال می كند، هرچند بيماری 
ممکن اســت در افراد سالم و با هر گروه ســنی رخ دهد. گزارشات 
بســياری آئروموناس ها را به عنوان بســياری از عفونت های انسان 
از جمله عفونت خونی، زخم، مننژيت، پنومونی و اســهال مســافری 
و به ويژه عامل مهم اســهال در كودكان معرفــی نموده اند و حتی 
ميــزان شــيوع آئروموناس را در بيماران اســهالی همانند شــيگال 
يــا كمپيلوباكتر و گاهی حتی بيشــتر از آن هــا معرفی كرده اند. با 
اين وجود، بســياری از آزمايشــگاه ها نمونه هــای مدفوع را از نظر 
آئروموناس كشت نمی دهند و شيوع اين باكتری را در موارد اسهالی 
ناديــده می گيرنــد )10، 12، 21(. مطالعات عمده ای كه در زمينه 
بررسی آلودگی پرندگان از نظر آلودگی به آئروموناس هيدروفيال در 
 A. نقاط مختلف دنيا انجام شده است نشان دهنده ی شيوع متفاوت
hydrophila در پرندگان مناطق مختلف بوده است )3، 6، 7، 8، 9، 
 14، 18، 20(. در اين مطالعه با توجه به عالقه ی بســياری از مردم 
در نگــه داری از كبوتر و امــکان انتقال عوامل بيمــاری زا از قبيل 
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A. hydrophila توســط كبوتر و با توجه بــه اينکه نقش احتمالی 
كبوترها در انتشار و انتقال A. hydrophila  به انسان در اين منطقه 
در هاله ای از ابهام باقی مانده است، به وسيله آزمون PCR به رديابی 
A. hydrophila  كه عامل بســياری از عفونت های انسانی است در 

كبوترهای شهركرد پرداخته شد. 

مواد و روش کار
جمع آوری نمونه

در اين مطالعه كه در بهار و زمســتان سال 1390 صورت گرفت 
مجموعــا 293 نمونه مدفوعی از كبوتر از نقاط مختلف شــهركرد به 

وسيله ی سواب استريل جمع آوری گرديد.

کشت و تست های بيوشيميایی
 )19( alkaline peptone water ســواب ها مســتقيماً درون 
 قــرار داده شــدند و در دمای 30 درجه ســانتی گــراد به مدت 18 
 glutamate starch( ســاعت انکوبه گرديدند. سپس بر روی محيط
phenol red agar (GSP agar  در دمــای 30 درجه ســانتی گراد 
 به مدت 24 ســاعت انکوبه شدند. كلنی های زرد رنگ كه با هاله ای 
 GSP زرد احاطــه شــده انــد برداشــته و بــرای تاييــد بــر روی 
 آگار تازه كشــت داده شــدند. جدايه هــا از نظر تســت گرم مورد 
آزمــون قرار گرفتنــد و به عنــوان گونه های آئرومونــاس احتمالی 
 voges proskauer شناســايی شدند. تســت های تکميلی از قبيل
از  گاز  توليــد  قابليــت   ،(VP)، lysine decarboxylase (LDC
گلوكز، هيدروليز اســکولين و تخمير آرابينوز، ساليسين و سوربيتول 
با اســتفاده از مالك هايی كه توســط Janda و همــکاران )11( و 
Popoff )15( پيشــنهاد شده است در دمای 30 درجه انجام شدند. 
 نمونه های مشــکوك به A. hydrophila  تا زمان انجام PCR در 
 محيط TSB به صورت گليسيرينه در دمای 20- درجه سانتي گراد نگه داری 

گرديدند.

PCR
كنترل مثبت A. hydrophila  از كلکسيون باكتري هاي گروه 
ميکروبيولوژی دانشــکده دامپزشــکی دانشــگاه آزاد واحد شهركرد 
تهيه گرديد. جهت رديابی A. hydrophila  به وســيله ی PCR از 
پرايمرهای توصيف شده توسط Chu و Lu )ساخت سيناژن، ايران(، 

و   )GAAAGGTTGATGCCTAATACGTA(  16S rDNA1
استفاده   )CGTGCTGGCAACAAAGGACAG(  16S DNA2
 10X2/5 ميکروليتر بافر( در حجم 25 ميکروليتر PCR .)4( گرديد
  dNTP50 ميلی موالر، 1 ميکروليتر MgCl2 1/5 ميکروليتر ، PCR
10 ميلــی مــوالر، 1/5 واحد آنزيم Taq پلی مــراز، 1 ميکروليتر با 
غلظــت 10 ميکروموالر از هــر پرايمر، 1 ميکروليتــر DNA الگو( 
انجام شــد. برنامه دمايی مورد اســتفاده به ترتيب واسرشت ابتدايی 
در 94 درجه ســانتی گراد به مدت 5 دقيقه و 40 سيکل از قرار 94 
 درجه به مــدت 60 ثانيه، 56 درجه به مدت 60 ثانيه، 72 درجه به 
مــدت 60 ثانيه و گســترش نهايی در 72 درجه بــه مدت 5 دقيقه 
 در دستگاه ترموســايکلر )Biorad، ساخت آمريکا( صورت پذيرفت. 
در پايــان محصــوالت PCR روی ژل آگارز 1/5 درصد الکتروفورز 

گرديد.

آزمون آنتي بيوگرام
جدايه های آئروموناس هيدروفيال پس از كشــت در محيط مولر 
هينتون آگار )Merck، ســاخت آلمان(، برای تعيين ميزان مقاومت 
بــه آنتــي بيوتيکی با اســتفاده از آنتي بيوتيک های سفوتاكســيم، 
سيپروفلوكساسين، آمپی سيلين، كوتريموكســازول، تری متوپريم، 
كلرامفنيکل و تتراســايکلين )پادتن طب، ايران( مــورد آزمون قرار 

گرفتند.

نتایج
 پس از كشــت نمونه هــا روی محيط هــای اختصاصی و انجام 
 13 از    A. hydrophila PCR و   بيوشــيميايی  هــای  تســت 
 نمونــه از 293 نمونه )4/44 درصد( جداســازی گرديد )شــکل1(.
A. hydrophila فقط در فصل زمســتان جداسازی شد )جدول1(. 
ميزان مقاومــت جدايه های A. hydrophila به آنتی بيوتيک های 
سفوتاكســيم، سيپروفلوكساسين، آمپی ســيلين، كوتريموكسازول، 
تری متوپريم، كلرامفنيکل و تتراسايکلين به ترتيب 0، 61/5، 69/2، 
84/6، 92/3، 100 و 100 درصد بود. بيشترين مقاومت نسبت به آنتی 
 بيوتيک های كلرامفنيکل و تتراســايکلين وجود داشت و 100 درصد 
جدايه های A. hydrophila نسبت به آن ها مقاوم بودند. موثرترين 
آنتی بيوتيک سفوتاكســيم بود كه نســبت به آن هيچ گونه مقاومتی 

وجود نداشت.

.A. hydrophila شكل1- تصویر الكتروفورز ژل آگارز ایزوله های
 M: مارکر 100 جفت بازی، NC: کنترل منفی، PC: کنترل مثبت )685 جفت باز(،

 1 تا 13: ایزوله های مثبت آئروموناس هيدروفيال

شناسایي مولكولي و بررسي  ...
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جدول 1- وضعيت آلودگی به A. hydrophila  و ميزان مقاومت به آنتی بيوتيک های مورد آزمون گرفته به تفكيک فصل در کبوترهای شهرکرد

بحث
گزارشــات متعددی در مورد آلودگی بــه A. hydrophila در 
كودكان مبتال به اســهال )1( با شيوع 4/5 درصد، آب هاي سطحي 
)2( با شــيوع 35 درصد و مواد غذايی مختلف از قبيل گوشت قيمه 
شده و گوشت طيور با شيوع متفاوت در كشور وجود دارد )5(. اما به 
وضعيت آلودگی پرنــدگان خانگی و زينتی به آئروموناس هيدروفيال 
در ايران و نقش آن ها در انتقال اين عامل بيماری زا به انسان چندان 
توجهی نشده است و تا كنون در اين زمينه مطالعه ای صورت نگرفته 

است.
بــا توجه به اينکه پرندگان زينتی از قبيل كبوتر به صورت بالقوه 
مــی توانند در انتشــار و انتقال عوامل بيمــاری زای مقاوم به آنتی 
بيوتيک به انســان نقش داشته باشــند، اطالع از وضعيت آلودگی به 
عوامــل بيماری زای مختلف از قبيــل آئروموناس هيدروفيال در اين 

پرندگان ضروری به نظر می رسد.
 A. hydrophila مطالعات مختلف نتايج متفاوتی را از ميزان شيوع
در پرندگان مختلف نشــان می دهنــد. در بعضی از مطالعات ميزان 
آلودگی بســيار پايين بوده اســت چنانچــه در مطالعه ی Shane و 
A. hydrophila همــکاران از 2 درصــد از پرندگان مورد بررســی
جداســازی گرديــد )17(. همچنين در دو مطالعــه ی ديگر ميزان 
آلودگی بــه A. hydrophila در پرندگان زمينی 1/8 درصد )7( و 

3/4 درصد )9( گزارش شده است.
در دو مطالعــه ی مختلف كه مقايســه ای را در مــورد ميزان آلودگی 
 بــه A. hydrophila بيــن پرنــدگان آبــزی و پرنــدگان زمينــی انجام 
داده اند شــيوع A. hydrophila  در پرندگان آبزی بيشــتر بوده است )7، 
9(. در يک مطالعه ميــزان آلودگی به A. hydrophila در پرندگان 
 آبــزی 18/5 درصــد و در پرندگان زمينی 3/4 درصــد بود )9(. در 
مطالعه ی ديگری ميزان آلودگــی به A. hydrophila در پرندگان 
آبــزی 14/8 درصد و در پرندگان زمينی 1/8 درصد گزارش شــده 
اســت )7(. در اين مطالعه اظهار شــده اســت كه ميــزان آلودگی 
بــه A. hydrophila بــه نوع غــذا و همچنين منطقــه ی زندگی 
پرنده ها مربوط اســت. به عنــوان مثال پرندگانی كــه در آب يا كنار 

 آب زندگــی می كنند و يــا تغذيه ی آن ها از جانــوران آبزی صورت 
می گيرد ميزان آلودگی به A. hydrophila بيشتر بوده است )7(.

A. hydrophila در بعضــی از مطالعات نيز ميزان آلودگــی به
 Siegmann و Glunder متوســط بوده اســت. در مطالعه ای كــه
A. hydrophila در آلمان بر روی پرندگان وحشــی انجام دادنــد
از 11 درصــد از پرنــدگان وحشــی جداســازی شــد )9(. در يک 
گــزارش از 70 نمونه اخذ شــده از جوجه مــرغ 12 ايزوله )17/14 
درصــد( به عنوان جنس آئروموناس شناســايی شــدند كه مقاومت 
باالی آنتــی بيوتيکی به چندين دارو را از خود نشــان دادند )18(. 
 Aguirre و همــکاران گزارش دادند كه در مکزيک از 110 نمونه از 
   A. hydrophila اردك های شــکم ســياه بالغ ميزان آلودگی بــه
15درصد بوده اســت )Ghatak  .)3 و همــکاران گزارش دادند كه 
15/71 درصد از جوجه مرغ های مورد بررســی آلوده به آئروموناس 
 بــوده انــد و همچنين ميــزان بــاالی مقاومت آنتــی بيوتيکی در 
جدايــه هــا مشــاهده گرديــد )6(. در مطالعــه ی Needham و 
 همکاران 45 شــاهين و جغد قفسی مورد بررســی قرار گرفتند كه

A. hydrophila   از 10 تا )22/2 درصد( جداسازی شد )14(.
اما در بعضی از مطالعات ميزان آلودگی بسيار باال بوده است. اين 
مطالعات عمدتا در پرندگان وحشــی آبزی صورت گرفته اســت. در 
مطالعه ای روی 92 مرغ ماهی خوار خاكستری 48 درصد آلودگی به 
A. hydrophila  گزارش گرديد )8(. طی مطالعه ای در سال 2012 
ميزان آلودگی به A. hydrophila  در نمونه های مدفوعی گونه ی 
 )Geronticus eremita( در حال انقراض لک لک طاس گرمسيری

35/3 درصد گزارش گرديد )20(.
در ايــن مطالعه در آئرومونــاس هيدروفيال هايی كــه از كبوتر 
جداســازی گرديدند مقاومت باالی آنتی بيوتيکی مشــاهده گرديد. 
بيشــتر جدايه ها مقاومت به چندين آنتی بيوتيک را از خود نشــان 
دادند. اين مســئله احتمال اينکــه اين پرندگان بــه عنوان مخزن 
 باكتری مقاوم به ضد ميکروب ها و يا ژن های كد كننده ی مقاومت
  آنتــی بيوتيکــی مختلف عمل كننــد را به ميزان زيــادی افزايش 
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می دهد. اين جدايه های مقاوم، به عنوان مشــکلی جدی می توانند 
مطرح باشــند چون گزينه های درمانی عليه عفونت های انســانی و 

حيوانی را محدود می كنند.
 ايــن مطالعه نشــان مــی دهد كــه كبوترهــا بــا آئروموناس 
 هيدروفيال های مقاوم به آنتی بيوتيک می توانند آلوده شوند كه اين مسئله 
می تواند بازتاب تماس مستقيم يا غير مستقيم با فعاليت های انسانی 
در منطقه ای با مصرف نســبتا باالی آنتی بيوتيک و اســتفاده بدون 
نظارت و بــی رويه از آنتی بيوتيک های مختلــف جهت درمان و يا 
پيشگيری از بيماری در اين پرنده ها باشد و يا نشان دهنده ی حضور 

چنين جدايه هايی در غذا يا آبی است كه از آن تغذيه می كنند.
 مشــابه بــا بعضــی از مطالعات صــورت گرفته در ســاير نقاط 
دنيا )7، 9، 17(، نتايج اين مطالعه نيز ميزان نســبتاً پايين آلودگی 

به A. hydrophila    را در كبوترهای اين منطقه نشان می دهد.
 كبوترهــا عمدتــاً در اتاق های كوچک و يــا در قفس نگهداری 
می شدند. به عنوان غذا عمدتا گندم به كبوترها داده می شد و تغذيه 
آن ها توســط انســان صورت می گرفت. به عنوان توضيح احتمالی 
برای آلودگی نسبتا پايين به A. hydrophila  در اين مطالعه شايد 
بتوان اين مسئله را ذكر كرد كه سطح بهداشتی وضعيت تغذيه ای و 
محيط زندگی در كبوترهای خانگی نسبت به ساير پرندگان در سطح 
باالتری قرار دارد و احتماال اين مسئله بر نتايج به دست آمده در اين 

مطالعه موثر بوده است.

نتيجه گيری
بــا توجه به مقاومت باالی جدايه های A. hydrophila  در اين 
مطالعــه در برابر آنتی بيوتيک هــای مورد آزمون قرار گرفته و خطر 
جــدی كه می تواند ســالمت مردم را در اثر نگــه داری از كبوترها 
 تهديد كند، بايــد به صاحبان كبوترها و همچنيــن عموم مردم در 
 مــورد نحــوه ی ارتباط بــا كبوتــر و عدم اســتفاده بــی رويه از 
آنتــی بيوتيک هــا در درمان بيمــاری های كبوتر آمــوزش های 
 الزم داده شــود و آن هــا را از خطرات احتمالی نگــه داری از اين 
پرنــده ها مطلع نمود. كبوترها در اين منطقه می توانند عامل مهمی 
در انتقال A. hydrophila  مقاوم به دارو از كبوتر به انسان، خصوصا 
كودكان تلقی شوند و خطری جدی برای سالمت انسان ايجاد نمايند. 
همچنين ممکن اســت كه كبوترهای اين منطقه، حامل ساير عوامل 
بيماری زای انسانی باشند كه با توجه به اين مسئله تحقيقات بيشتر 

در اين زمينه توصيه می گردد.
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