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Abstract
Background and Objective: Cryptosporidium is one of protozoan parasites. Cryptosporidium is
important in human public health. This parasite has many species, some of which are common in animal
and human hosts. One of the animal hosts of this parasite is pet bird. This parasite causes digestive and
respiratory problems in pet birds. This study was performed for molecular identification of
Cryptosporidium as a zoonotic pathogen of pet birds.

Methods: In this descriptive laboratory study, fecal samples of 114 cages (50 Passeriformes and 64
Psittaciforms) from all over Isfahan city in Iran were collected by collecting history and after extracting
the genome; the Cryptosporidium was detected by specific primers, based on ssrRNA gene.

Results: In 16.66% of the canaries with gastrointestinal symptoms and 4.54% of apparently healthy
canaries the ssrRNA gene of Cryptosporidium was detected. In addition, the gene was detected in 10% of
cockatiel and 4.16% of budgerigars and in other species of Psittaciforms was not detected.

Conclusion: Pet birds in Isfahan can be considered as a source of Cryptosporidium infection.
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چکیده
يداراانگـل نیااست.تیاهميداراانسانیعمومبهداشتدرکهاستیانگليهااختهیتکازیکیومیدیپتوسپوریکرهدف:وزمینه

وم،یدیپتوسپوریکريهازبانیمجملهازاست.مشتركانسانویوانیحيهاانزبیمدرهاگونهازیبعضییزايماریبکهاستياریبسيهاگونه
مولکـولی ییشناسامنظوربهمطالعهنیاگردد.یمیتنفسویگوارشمشکالتباعثینتیزپرندگاندراختهیتکنیاهستند.ینتیزپرندگان

شد.انجاماصفهانتیزینپرندگاندرزئونوزبیماریزايعاملیکعنوانبهکریپتوسپوریدیوم
ازسـانان) یطوطقفس64وسانانگنجشکقفس50(قفس114مدفوعيهانمونهیشگاهیآزمایفیتوصمطالعهنیادربررسی:روش

ییشناسـا بـه ssrRNAژنيمبنـا بریاختصاصيمرهایپراباژنوماستخراجازپسوشديآورجمعخچهیتارکسببااصفهانشهرسراسر
شد.پرداختهومیدیرپتوسپویکر

ـ ردومیدیپتوسپوریکرssrRNAژنسالمظاهربهيهايقناردرصد54/4ویگوارشمیعالواجديهايقناردرصد66/16درها:هیافت یابی
یابیردسانانیطوطيهاگونهریسادروشدیابیردژننیازینعشقيهامرغدرصد16/4ويهلندعروسدرصد10درآن،برعالوهشد.
نشد.

باشند.مطرحومیدیپتوسپوریکربهیآلودگمنبععنوانبهتوانندیماصفهاندرینتیزپرندگانکهدادنشانمطالعهنیاجینتاگیري:نتیجه
زئونوز،PCR،ینتیزپرندگان،ومیدیپتوسپوریکرها:واژهکلید

 ________________________________ ________________________________ _
mgholami6@gmail.comالکترونیکیپست،آهنگرانیغالمدیمجکترد:مسؤولنویسنده*

038-33349137تلفن،شهرکردواحدیاسالمآزاددانشگاهه،یرحمتشهرکرد،:نشانی
2/11/1398مقاله:پذیرش،12/9/1398نهایی:اصالح،13/8/1398:مقالهوصول

مقدمه
تـک ازیکی(Cryptosporidium)ومیدیپتوسپوریکراختهیتک

اسـت. پرنـدگان وداموانسـان نیبـ مشـترك يزايماریبيهااختهی
ومیمســتقتمــاسدرکــهيافــرادیآلــودگازيادیــزيهــاگــزارش

توانـد یمـ عامـل نیـ ادارد.وجـود ؛انـد بـوده وریـ طودامبـا کینزد
یتناسـل ويادرارزینویگوارش،یتنفسینیبالتحتوینیباليماریب

).2و1(کندجادیاانساندر
ــهیآلــودگ ــهب نیتــرمهــمازیکــیوســپوریدیومکریپتهــايگون

کــهشــودیمــمحســوبپرنــدگاندريااختــهیتــکيهــایآلــودگ
اسـت. یتنفسوگوارشدستگاهبهمحدودعمدهطوربهآنعاتیضا

خزنـدگان ان،یـ ماهپستانداران،پرندگان،برعالوهتواندیمانگلنیا
رایبسـ يهـا هیسـو ومیدیپتوسـپور یکر.)3(کنـد آلودهراستانیدوزو
ــالئگونــهآنهــانیبــدرکــهدارديادیــز ــرمتــداولیب ــهنیت درگون

راسـته 12توانـد یمینیبالتحتوینیبالصورتبهکهاستپرندگان
ژهیـ وبهپرندگانازراسته5،یگالگونه.)4(کندمبتالراپرندگاناز

سیدیـ گرایملگونـه کند.یمآلودهراسانانیطوطوسانانگنجشک

تنهـا وکنـد یمـ مبـتال راهـا بوقلمـون خصوصـاً سـانان انیـ ماکعمدتاً
یعـ یطبویتجربشکلبهراپستاندارانکهاستپرندگانازياگونه
پرنـدگان درزیـ نVتـا Iيهـا بیژنوتنیابرعالوه.)5(کندیممبتال

اطالعاتآنهایزبانیمتیاختصاصبارابطهدرکهاستشدهگزارش
).6(استدستدریکماریبس

وجـود يمـار یبنیافیتوصازیگزارشات1990و1980دههدر
ــهدارد. ــاتاگرچـ ــاطالعـ ــوصدریکمـ ــعالخصـ ــالمیـ وینیبـ

بـا عفونـت یکلـ طـور هبـ امـا ؛داردوجـود عفونـت نیاییکالبدگشا
ــپوریکر ــدگاندرومیدیپتوس ــرپرن ــهمنج ــهال،ب ــعالاس ــمی ،یتنفس

گـاز باهارودهساعاتوزن،دادندستاز،ییهوايهاسهیککدورت
مخــاطدرانگــلمختلــفمراحــلمشــاهدهویمخــاطترشــحاتو

ازیکـ ییگوارشـ ویتنفسـ میـ عالاگرچـه ).7و4(شـود یمهاروده
ــاهرات ــالتظ ــولینیب ــدگاندرمعم ــیزپرن ــتینت ــلو)7(اس عوام

یآلـــودگســـهمتـــاکنونامـــا؛دارنـــدنقـــشآندریمختلفـــ
رانیـ ادرینتـ یزپرندگاندرمیعالنیارخداددرومیدیپتوسپوریکر
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ــ ــت.نشــدهیبررس ــهبــایطرفــازاس ــابــهتوج عفونــتکــهنی
مشـکالت يبـرا عمـدتاً کـه معمـول يداروهـا بـا ومیدیپتوسپوریکر

تمـاس یطرفـ ازوشـود ینمدرمان؛شودیماستفادهپرندگانیتنفس
درتوانـد یمـ پرنـدگان نیـ اوینتـ یزپرنـدگان صـاحبان نیبکینزد

نقـش خطـر معـرض درکودکـان ایـ وافـراد نیـ ابـه فونـت عانتشار
مولکـولی شناسـایی منظـور بـه مطالعـه ایـن لذا؛باشدداشتهياعمده

پرنـدگان درزئونوزبیماریزايعاملیکعنوانبهکریپتوسپوریدیوم
شد.انجاماصفهانزینتی

بررسیروش
ینتـ یزپرنـدگان مـدفوع يرویشـگاه یآزمایفیتوصمطالعهنیا
شد.انجام1395سالاولماهه3دراصفهانشهر

ازتـازه مـدفوع نمونـه اصفهانشهردریفروشپرندهبهمراجعهبا
عمـده طـور بـه سـانان یطوطزینوفنچويقنارشاملسانانگنجشک

یطـوط ماکـائو، ،یطـوط شـاه ،يهلنـد عـروس عشق،مرغکاسکو،
يقنارقفس40زاهانمونهیبررسنیادرشد.اخذکوکاتووکوتوله

10سـالم)، ظـاهر بـه يقنـار قفـس 22ویگوارشمیعالباقفس18(
قفـس 7،يهلنـد عـروس قفـس 20عشق،مرغقفس24،فنچقفس

کونـور قفـس 2کوکـاتو، قفـس کیـ ،یلـ یبرزکوتوله4وکاسکو
ــس6ويدیخورشــ ــاروتقف ــاًپ ــاملقفــس114جمع ــس50ش قف

يهـا نمونـه شد.يآورمعجسانانیطوطقفس64وسانانگنجشک
پرنـده، گونـه شـامل کاملمشخصاتثبتبامجزاشکلبهقفسهر

شـامل ینیبـال میـ عالجـنس، ،یبـ یتقرسـن قفس،هردرپرندهتعداد
ــ ــ،ییاشــتهایب یعمــوممیــعالریســاویمزاجــتیوضــع،یحــالیب

انجـام زمـان تـا وشـد منتقـل خیـ کنـار درهـا نمونهشد.يآورجمع
د.یگرديهدارنگچالخیدرشیآزما

انجـام معمولروشطبقکلروفرم-فنلروشابDNAاستخراج
ییشناسابهPCRقیدقوحساسروشباژنوم،استخراجازپسشد.
منتشـر يمرهـا یپراازمنظـور نیـ ايبـرا شد.اقدامومیدیپتوسپوریکر

SSژنریـ تکثبهکهشداستفادهشده rRNA یتـوال ).8(پـردازد یمـ
’5شــکلبــههــامریپرا TTCTAGAGCTAATACATGCG و’3

5’ CCCATTTCCTTCGAAACAGGA نیــادرشــد.انجــام’3

شــود.یمــریــتکثبــازجفــت1325طــولبــهياقطعــهواکــنش
ــنش ــوطايهــگرواک ــنشبــهمرب 25نهــاییحجــمدرPCRواک
ازمیکرولیتـر 1شـامل مخلـوط ایـن .شـدند مخلـوط همبامیکرولیتر

DNA،ازمیکرومـــول200پرایمـــر،هـــرازمـــولمیکرو2/0الگـــو
وPCRبـافر میکرولیتـر 5/2ومیزیدمنیکلرمیکرومولdNTP،3هر
ــ ــزیمازواحــدکی Taqآن DNA Polymerase(ــاز ــت(فرمنت .اس

بـه تبخیـر، ازجلوگیريبراياستریلمعدنیروغنقطره3تا2سپس
تگاهدسـ درهـا نمونـه بالفاصلهوگردیداضافهPCRواکنشمخلوط

ند.شددادهقرارآلمان)(اپندورف،ترموسایکلر
کلیسـ 35گسـترش واتصالون،یدناتوراسمرحلهیبررسنیادر
80ولتاژباآگارزدرصدکیژليروبرPCRمحصولشد.تکرار
بـا نظـر موردژلسپس.دیگردالکترفورزقهیدق30مدتيبراولت

شد.مشاهدهداكيوویدستگاهباويزیآمرنگدیبرومامیدیات
هایافته

ــازجفــت1325قطعــهمثبــتيهــانمونــهدر SSژنيب rRNA

یمنفـ کنتـرل يهـا نمونهدروشدریتکثومیدیپتوسپوریکربهمربوط
ک).یشکل(نشدریتکث

ssژنPCRمحصولبهمربوطالکتروفورز:1شکل rRNA

ومیدیپتوسپوریکر
تا3ستون،يبازجفت100مارکر:2ستون،یمنفنمونهک:یستون

مثبتيهامونهن:5

میعالبايقنارقفس18ازشدههیتهيهانمونهدردادنشانجینتا
ندبوديبازجفت1325باندواجددرصد)66/16(نمونه3یگوارش

اصفهانشهرینتیزپرندگانمختلفيهاگونهدرومیدیپتوسپوریکربایآلودگتیوضع:1جدول
آلودهيهاقفستعدادشدهيبردارنمونهيهاقفستعدادپرندهگونهپرندگانخانواده

یگوارشمیعالبدونیارشگومیعالبایگوارشمیعالبدونیگوارشمیعالبا
182231يقنارسانانگنجشک

2800فنچ

سانانیطوط

41611يهلندعروس
71710عشقمرغ

1400یلیبرزکوتولهیطوط
1600کاسکو
0-1-کونور
0-1-کوکاتو
1500پاروت
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قفـس 22ازکـه یحالدربودند.مثبتومیدیپتوسپوریکرلحاظازو
از.شدافتیدرصد)54/4(مثبتموردکیفقطسالمظاهربهيقنار

هـا فـنچ ازشـده يبـردار نمونـه قفس10درسانانگنجشکخانواده
نشد.افتییمثبتموردچیه

مثبتمورد2يهلندعروسقفس20ازسانانیطوطخانوادهدر
کیفقطعشقمرغبهمربوطقفس24ازوشدمشاهدهدرصد)10(

يهــاگونــهریسـا درشــد.دهیـ دآلــودهدرصـد) 16/4(مثبــتنمونـه 
کونورکاسکو،کوکاتو،،یلیبرزکوتولهیطوطازاعمسانانیطوط

ک).ی(جدولنشدمشاهدهیمثبتنمونهپاروتو
بحث

شـهر درینتـ یزپرنـدگان نیبـ درمطالعـه نیـ اجینتـا بـه توجـه با
یآلـودگ يقنـار عشق،مرغکوتوله،یطوط،يهلندعروساصفهان

گزارشــاتدارنــد.ومیدیپتوســپوریکريهــانــهگوبــارايشــتریب
مختلـف يهـا گونـه بـه نسبتینتیزپرندگانیآلودگازياپراکنده

ــادرامــا؛داردوجــودومیدریپتوســپویکر ــاکنونرانی ــدگاندرت پرن
محـدود موجـود گـزارش چندواستنگرفتهصورتیبررسینتیز
عفونتبهطمربويهاگزارشنیبدر).4(استبوقلمونوانیماکبه

بــهمربــوطگزارشــاتشــتریبینتــیزپرنــدگاندرومیدیپتوســپوریکر
).5(استژاپنولیبرزا،یاسترالن،یچ

محـدود ترشـ یبپرندگاندرتاکنونومیدیپتوسپوریکربایآلودگ
اردك،،یجنگلـ مـرغ طاووس،قرقاول،کبک،بوقلمون،ان،یماکبه

ازحـال بـه تااست.ودهبيقناروفنچ،یطوطمختلفيهاگونهغاز،
عفونــتبــهمربــوطيهــاگــزارشایــدنسراســرازپرنــدهجــنس30
تـا صـفر ازآنوعیشـ زانیـ ممعموالًکهدادوجودومیدیپتوسپوریکر
).5و3(استبودهمتفاوتمختلفپرندگاندردرصد15

توسـط پرنـدگان درومیدیرپتوسـپو یکربـه مربوطگزارشنیاول
Tyzzerمرغکییسکوماتیمحتودرکهاستهبود1929سالدر

یمشـابه گونـه کیSlavinآنازپس).9(دشفیتوصعفونتنیا
ومیدیپتوسپوریکرنامآنبروکردگزارشبوقلمونيهاپولتدررا
،یبـالئ شـامل ومیکریپتوسـپورید گونههفت).10(دنهاسیدیاگریمل

درسیدیـ اگرملـه ویگـال پـارووم، ،یاندرسـون س،یمورس،ینیهوم
اسـت شـده دهیـ دپرندگاندرکهاستتیاهمواجدوانیحوانسان

آنهانیبدرکهاستشدهگزارشهمپیژنوت13ن،یابرعالوه).5(
يشـتر یبتیـ اهمازVوIIIپیـ ژنوتوسیدیـ اگرملـه ویبالئ،یگال

میـ عالاسـهال، وزن،رفـتن دستازتلفات،باعثواستبرخوردار
).11(شودیمپرندگاندريویکلمشکالتیحتواستفراغ،یتنفس

پرنـدگان درودارديشتریبتیاهمیعمومبهداشتنظرازآنچه
سیدیـ اگریملوسیهـومن پـارووم، گونـه 3بـه مربوط؛شدهگزارش

رایآلـودگ نیشتریبگونه3نیانیبدرسیدیاگرملهگونهکهاست
یزبـان یمدامنـه ازپـاروم هیشـب ودادهاختصـاص خودبهپرندگاندر

آلودهراپرندگانکهنیابرعالوهگونهنیااست.برخورداریعیوس
ریسـا وخرگـوش خـوك، گربـه، سـگ، انسـان، توانـد یم؛کندیم

).13و12(کندآلودهزینراپستانداران
ــه ــاکنوناگرچ ــاتت ــگزارش ــازیمختلف ــتووعیش ــاعفون يه

عفونــتبــهبتنســیاهلــویوحشــپرنــدگانانــواعدريریــگتــک
،ییشناسايمبناهاگزارشاکثردراما؛داردوجودومیدیپتوسپوریکر

ــاتیآزما ــولش ــکوپیممعم ــهیکروس ــدفوعنمون ــویم ــاطعای مق
عامـل دفـع کهییآنجااز).15و14(استبودهرودهيستوپاتولوژیه

تعــداد وبــوده متنــاوب شــکل بــه مــدفوع ازومیدیپتوســپور یکر
لحـاظ بـه یطرفـ ازوشـود یمـ دفعپرندگانازیاندکيهاتیاووس

بـا ومیدیپتوسـپور یکرمختلـف يهـا نـه گوقیـ تفروشـمارش اندازه،
يمبنــاریــاخمطالعــهدر؛)5(اســتدشــواریکروســکوپیمروش
مطالعـه گرفـت. قـرار ومیدیپتوسـپور یکرجنسژنیابیرد،ییشناسا

،یگوارشـــمیـــعالواجـــديهـــايقنـــاردرکـــهدادنشـــانریـــاخ
میعالنیاجادیادرلیدخعواملازیکیتواندیمومیدیسپورپتویکر

میـ عالباییایاسترالفنچکیدرزینهمکارانوBlagburnقبالًباشد.
ســطحدرراومیدیپتوســپوریکرعامــلتوانســتندحــاددیشــداســهال

ــاط ــورودهمخـ ــدهشیپـ ــاهدهمعـ ــد.مشـ ــادرکننـ ــزارشنیـ گـ
ومـرگ واسهالکنندهجادیاهیاولعاملعنوانبهومیدیپتوسپوریکر

ــرآن،عــالوه).16(شــدیمعرفــســانانگنجشــکخــانوادهدرریــم ب
بـا يقناریعیطبعفونتحیتشربه2008سالدرهمکارانوآنتونس

ــدیگــالومیدیپتوســپوریکرعامــل ــبوپرداختن ــدانی ــاکــهکردن نی
دادندسـت از،يریـ خممـدفوع اسـهال، عامـل، تواندیماختهیتک
يهـا پرنـده تعـداد کـه ییآنجـا از).7(باشديقناردرتلفاتووزن

جـنس وسنرابطهیبررس؛بودندشمارانگشتمطالعهنیادرآلوده
گزارشـات درامـا ؛نبـود ریپـذ امکـان يآمارنظرازیآلودگزانیمو

بـه یآلـودگ وعیشـ زانیـ مبـر جـنس وسـن کهاستشدهانیبیقبل
).16و7(ندارداثردومیپتوسپوریکر

عــروسدرسـانان یطـوط دریآلــودگنیشـتر یبریـ اخمطالعـه در
ــد ــاهدهيهلنـ ــد.مشـ ــشـ ــزارشنیاولـ ــوطگـ ــهمربـ ــتبـ عفونـ

کـا یآمراز1989يهـا سـال بـه يهلنـد عروسدرومیدیپتوسپوریکر
يجداسـاز یتنفسـ مشکالتبايهلندعروسکیازکهگرددیبرم

عفونـــت مـــورد گـــزارش نیدومـــبعـــد، ســـال در).15(شـــد
تیاووسـ انـدازه اسـاس بـر کـه بـود کایآمراززینومیدیپتوسپوریکر

بـود یگوارشـ میعالباهمراهوشددادهصیتشخیبالئریدرگگونه
ــد).17( ــاIsekiوAbeآنازبعـ ــهPCRروشبـ ــردبـ ــایابیـ نیـ

ــک ــهیت ــروسدراخت ــاع ــديه ــديهلن ــهوپرداختن ــالئگون ویب
کـه بـود یپرنـدگان ازشدهافتیموارداماشد.یابیردسیدیاگرمله

پاروومویگالگونهنها،یابرعالوه).18(نداشتندیمیعالچگونهیه
درIIIپیـ ژنوتن،یچـ درVوIIIپیـ ژنوتل،یـ برزدرIIIپیژنوتو
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يهلنـد عروساززینژاپندریبالئوسیدیاگریملياوگونهایاسترال
میـ عالچگونـه یهپرنـدگان مـوارد ازیبرخـ درکـه اسـت شدهجدا

ریـ اخمطالعهدرکهنیابهتوجهبا).6(ندادندنشانرایواضحینیبال
بـوده سـالم ظـاهر بـه سـانان یطـوط درومیدیپتوسـپور یکریابیردزین

داشـته وجـود ینیبـال تحتشکلبهعفونتنیارسدیمنظربه؛است
تظـاهرات یمنـ یاسـتم یسفیتضـع دنبـال بهخاصطیشرادروباشد

کند.بروزینیبال
گیرينتیجه

اختــهیتــککــهاســتآندهنــدهنشــانمطالعــهنیــاجینتــا
انساننیبمشتركيزايماریبعاملکیعنوانبهومیدیپتوسپوریکر

اسـت الزملـذا .اسـت عیشـا اصـفهان ینتیزپرندگاندرپرندگان،و

ــرامتنــاوبومکــررشــاتیآزما يزايمــاریبعامــلنیــاکنتــرليب
بـا یعـاطف ارتبـاط وکیـ نزدتمـاس کهینتیزانپرندگدرمشترك
د.یآعملبه؛دارندخودصاحبان
قدردانیوتشکر

ياحمـد محمـد يآقـا )2210(شمارههنامانیپاحاصلمقالهنیا
دانشـکده ازیدامپزشـک رشـته دريدکتـر درجـه اخـذ يبـرا قراچه

چگونــهیهبــود.شــهرکردواحــدیاســالمآزاددانشــگاهیدامپزشــک
ازلهیوسـ نیبـد .اسـت نشـده انیـ بسـندگان ینوتوسـط نـافع متعارض

هیـ تهدرکـه ینتـ یزپرندگانفروشندگانودهندگانپرورشیتمام
م.یینمایمتشکرمانهیصمنمودند؛يهمکارنمونه
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