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 Introduction: Cryptococcus is the cause of cryptococcosis especially in people with 

immunodeficiency’s systems. Cryptococcosis is caused by Cryptococcus neoformans or 

Cryptococcus gattii. This study was conducted to investigate the infection of domestic 

cockatiels with Cryptococcus neoformans in Ahvaz. 

Materials & Methods: A total of 58 sample of faeces (18 cloacal swabs, 40 dry faeces) 

were collected from domestic Cockatiel in Ahvaz. The DNA of the samples was extracted 

for PCR test. A pair of primers was used to identify positive isolates of Cryptococcus 

neoformans. In the following, Nested PCR was used to increase the accuracy of 

identification.  

Result: Totally 4 out of 58 samples (6.89%) were contaminated with C. neoformans. In 

this study, 2 out of 18 cloacal swabs samples were positive for culture (11.11%) and 2 out 

of one 40 dry fecal samples of domestic cockatiel were positive for culture (5%).Their 

variety and serotype were determined. four strains were isolated, all C. neoformans strains 

belonged to serotype A and thus identified as c. neoformans variety grubii. 

Conclusion: Due to the contamination of domestic cocktails with C. neoformans, people 

with immunodeficiency’s systems, such as AIDS and HIV should avoid contact with 

domestic cockatiel. Also, pet shopes are important in viewpoint of public health. 
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ویژه در افراد دارای تضعیف سیستم ایمنی است. کریپتوکوکوزیس توسط کریپتوکوکوس مسبب بیماری کریپتوکوکوزیس به :مقدمه 

منظور بررسی آلودگی کوکاتیل های )عروس هلندی( خانگی شود.  این مطالعه بهایجاد می کریپتوکوکوس گاتییا  ریپتوکوکوس نئوفورمنسک

 در شهر اهواز صورت گرفت. کریپتوکوکوس نئوفورمنسبه 

 DNAاهواز جمع آوری شد. های خانگی در شهر فضله خشک( از کوکاتیل 40سواپ کلواک،  18نمونه ) 58تعداد  :هامواد و روش

از یک جفت پرایمر  کریپتوکوکوس نئوفورمنساستخراج شد. جهت شناسایی جدایه های مثبت  PCRآوری، جهت تست ها پس از جمعنمونه

 کار گرفته شد. به Nested PCRاستفاده شد. در ادامه برای افزایش دقت شناسایی، آزمون  PCRدر آزمون 

%(  11/11کلواک ) هایمورد از سوآپ 2 بودند. کریپتوکوکوس نئوفورمنسمورد آلوده به  4 های خانگیی کوکاتیلنمونه مدفوع 58از  :نتایج

بودند. واریته و سروتیپ موارد مثبت مشخص شد. همه موارد مثبت  کریپتوکوکوس نئوفورمنس%(، آلوده به  5) مورد از فضوالت خشک 2و 

 واریته گروبی بودند. نسکریپتوکوکوس نئوفورم Aمتعلق به سروتیپ 

، افراد مبتال به تضعیف سیستم ایمنی نظیر افراد کریتوکوکوس نئوفورمنسهای خانگی به با توجه به مثبت بودن کوکاتیل :گیری و بحثنتیجه

شت عمومی های حیوانات خانگی از لحاظ بهداچنین فروشگاهباید از تماس با این پرندگان اجتناب کنند. هم HIVو  AIDSمبتال به 

 باشند.حائز اهمیت می
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 مقدمه

یافته است.  در انسان و حیوانات افزایش قارچی هایعفونت اهمیت       

های سالم و ایمن هستند. نادر بیماری در انسان ها علل نسبتاًقارچ

بوده و دارای کپسول پلی  مخمرهاشبیه  کریپتوکوکوس نئوفورمنس

زایی آن نقش مهمی دارد. این قارچ در ساکاریدی است که در بیماری

های کند. از بین همه گونهگیاهان، خاک و مدفوع پرندگان زندگی می

ترین پاتوژن انسان و مهم کریپتوکوس نئوفورمنس، کریپتوکوکوس

کریپتوکوکوزیس بیماری  (.2015و همکاران،  Kohlerحیوانات است )

مشترک بین انسان و پرندگان است که از طریق ورود قارچ  قارچی

از بدن پرندگان به دستگاه تنفسی انسان  کریپتوکوکوس نئوفورمنس

این قارچ توسط افراد استنشاق شود،  هایهاگ شود. اگرایجاد می

 کریپتوکوس نئوفورمنسها ایجاد شود. عفونت ممکن است در ریه

باشد که باعث فرم شدید مننژیت ترین گونه مهم پزشکی میبرجسته

چنین ممکن شود. هممی AIDSمبتال به  و مننژوانسفالیت در  افراد

است در افراد گیرنده پیوند عضو یا تحت درمان سرطان باعث ایجاد 

ندرت ابتالء پرندگان به (.2001و همکاران،  Chengبیماری شود )

نمایند، اگرچه از دستگاه پیدا می کریپتوکوکوس نئوفورمنسبه  بالینی

این قارچ در فضوالت . ها ممکن است جدا شودنآگوارش )روده( 

تر زنده بماند و افزایش تواند دو سال یا بیشخشک و یا مرطوب می

میزان رطوبت سبب تکثیر ارگانیسم شده و در تابستان و در زیر تابش 

رود، البته در سرعت از بین می نور مستقیم آفتاب این عامل به

تر شتر ماندگاری ارگانیسم بیهای سردتر و با رطوبت بیشتابستان

ها است. مقاومت پرندگان به این مخمر را به میزان باالی آهن سرم آن

. مخمر از طریق استنشاق دهندو البته دمای باالی بدنشان نسبت می

ولی در  هخواری شدجا بیگانههای تنفسی رسیده و در آنبه آلوئول

خوار قادر به کشتن آن نخواهد دار بودن معموالً بیگانهصورت کپسول

 و عالئم عصبی بیماری ظاهر  هدیرس CNSد و اغلب عفونت به بو

 .(2011و همکاران،  Quinn) گردندمی

 

 هامواد و روش

نمونه مدفوع خشک از قفس  40در این مطالعه : گیرینمونه      

های شهر اهواز که به های خانگی موجود در پرنده فروشیکوکاتیل

سواپ کلواک از  18چنین آوری شد. همصورت انفرادی بودند، جمع

های ارجاعی به بخش طیور بیمارستان دامپزشکی اهواز، اخذ کوکاتیل

  ای به آزمایشگاه منتقل شدند. ها در ظرف جداگانهشد. نمونه

ها با استفاده از یک کیت ویژه نمونه DNA :DNAاستخراج        

نسیون رهازیست پادتن(، استخراج شدند. ابتدا سوسپا شرکت) استخراج

ها های کشت مثبت تهیه شد. سپس نمونهاز نمونه PBSدرصد در  10

 ثانیه سانتریفیوژ شدند. 15مدت به g800ورتکس شده و در دور 

میکرولیتر از مایع رویی به میکروتیوب جدید منتقل شده  250مقدار 

دقیقه سانتریفیوژ شدند. مایع رویی دور  5مدت به g5000و در دور 

میکرولیتر از بافر لیز به رسوب اضافه شده و  ترکیب  350ریخته شد.

گراد درجه سانتی 55ها در ثانیه ورتکس شد. نمونه 15مدت حاصل به

به  g10000ساعت انکوبه شدند. سپس در دور مدت حداقل نیمبه

های دارای دقیقه سانتریفیوژ شدند. مایع رویی به میکروتیوب 1مدت 

دقیقه  1مدت به g7000ا در دور هستون منتقل شد. میکروتیوب

ها میکروتیوب زیرین به ستون منتقل شد. مجدداً مایع شدند. سانتریفیوژ

دقیقه سانتریفیوژ شده و مایع زیر ستون  1مدت به g7000در دور 

 میکرولیتر محلول شستسشو به ستون اضافه شد 500تخلیه شد. 

(Chae  ،2012و همکاران.) ها در دور میکروتیوبg14000 2مدت به 

میکرولیتر  750دقیقه سانتریفیوژ شدند و مایع زیر ستون تخلیه شد. 

 g14000محلول شستشو )همراه با الکل( به ستون اضافه شد و در دور 

. (2008و همکاران،  Lugarini) دقیقه سانتریفیوژ شدند 2مدت به

 دقیقه 3مدت به g14000مایع زیر ستون تخلیه شده و مجدداً در دور 

 50انتقال یافته و  5/1سانتریفیوژ شدند. سپس ستون به میکروتیوب 

دقیقه  5داخل ستون اضافه شد. پس از میکرولیتر محلول آزادسازی به

 2مدت به g14000ها در دور انکوباسیون در دمای اتاق میکروتیوب

دقیقه سانتریفیوژ شدند. در پایان، ستون دور ریخته شده و رسوب 

داری شده و نگهگراد درجه سانتی -70میکروتیوب در  مانده درباقی

 استفاده شد. DNAعنوان نمونه به

مطابق روش  :کریپتوکوکوس نئوفورمنسمولکولی  شناسایی       

Chae نئوفورمنس کریپتوکوکوس( جهت شناسایی 2012) و همکاران ،

Nested-PCR  با استفاده از دو مجموعه پرایمر انجام گرفت که به

جفت باز تولید کردند. جهت  690و  1386ب محصوالتی با ترتی

 2میکرولیتر مخلوط واکنش شامل  25همانندسازی اولیه مجموعاً 

 میکرو 1)هر پرایمر  CNLAC1میکرولیتر از جفت پرایمر خارجی ژن 

میکرولیتر آب  8الگو،  DNAنانوگرم( از  20میکرولیتر ) 5/2لیتر(، 

مول منیزیم میلی 5/1)شامل  X2س میکرولیتر مسترمیک 5/12مقطر، 

( استفاده شد. شرایط دمایی که با dNTPمول میلی 2/0کلرید و 

 شرح زیر است: استفاده از مستر سایکلر به

درجه  95( در دمای predenaturationمرحله دناتوراسیون اولیه )

سیکل )شامل مرحله دناتوراسیون  30دقیقه،  5مدت بهگراد سانتی

(denaturation در دمای )ثانیه،  30مدت بهگراد درجه سانتی 95

 30مدت بهگراد درجه سانتی 58( در دمای  annealingمرحله اتصال )

گراد درجه سانتی 72( در دمای elongationسازی )ثانیه، مرحله طویل

درجه  72ثانیه و مرحله طویل شدن نهایی در دمای  90مدت به

 .دقیقه 5مدت بهگراد سانتی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AE%D9%85%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AE%D9%85%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B1%DA%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%DA%AF
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 کریپتوکوکوس نئوفورمنس PCR، DNAدر هر مجموعه از        

ATCC 66031  عنوان کنترل مثبت و آب مقطر مخصوص بهPCR  به

اً ثانویه، مجموع همانندسازی جهت درنظر گرفته شد. منفی عنوان کنترل

ی میکرولیتر جفت پرایمر داخل 2میکرولیتر مخلوط واکنش شامل  25

میکرولیتر محصول  1/0کرولیتر(، می 1)هر پرایمر  CNLAC1ژن 

PCR  ،س میکرولیتر مسترمیک 5/12میکرولیتر آب مقطر و  4/10اولیه

X2 شرح زیر است:استفاده شد. سیکل دمایی به 

درجه  95( در دمای predenaturationمرحله دناتوراسیون اولیه )

سیکل )شامل مرحله دناتوراسیون  30دقیقه،  5مدت بهگراد سانتی

(denaturation)  ثانیه، مرحله  30مدت به گرادسانتی درجه 95در دمای

ثانیه،  30مدت بهگراد درجه سانتی 58( در دمای  annealingاتصال )

مدت به گرادسانتی درجه 72( در دمای elongation) سازیطویل مرحله

 گراددرجه سانتی 72ثانیه و مرحله طویل شدن نهایی در دمای   45

 .قهدقی 5مدت به

 در بافر%  5/1با الکتروفورز در ژل آگارز  PCRمحصوالت اولیه و ثانویه  

TAE [100 mM Tris HCl (pH 9.0), 40 mM EDTA)]  حاویsafe 

stain  آنالیز شد و زیر تابش نورUV  مشاهده شد. اندازه محصوالت

جفت بازی  DNA (ladder )100همانندسازی در مقایسه با نشانگر 

 ارزیابی شد.

 

 های شبه مخمرهای اولیه برای شناسایی قارچتوالی :1جدول

 نتایج
های خانگی اهواز از مدفوع کوکاتیل کریپتوکوکوس نئوفورمنس       

فضله  40نمونه مدفوعی ) 58کشت و جداسازی شد. در این مطالعه از 

 C. neoformansهای خانگی اهواز سواپ کلواک( کوکاتیل18خشک، 
مورد متعلق  2مورد مثبت،  4مورد در کشت جداسازی شد. این  4از 

دانشکده  طیور بخش به خانگی ارجاعی هایکلواک کوکاتیل هایسواپ به

مورد متعلق به فضوالت  2دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز  و 

 های حیوانات خانگی اهواز بودند.های خانگی فروشگاهخشک کوکاتیل

آوری جمع هایبرای تأیید جدایه ،(2012) و همکاران Chaeطبق روش 

 با استفاده از آغازگرهای مرحله اول Nested-PCR شده، تست

F-ACGGTGTCCCTGGTATAA  وR-GCGTTGGACGATTGAAAG 

 و  F-CACTCGCCCAATGAACC دوم و آغازگرهای مرحله

 R-TATACCTCACCCCCCC 1386ترتیب محصوالتی با ها بهآن 

 18فضله خشک،  40)نمونه  58پایه ایجاد کردند. از  جفت 690و 

نمونه از  2خانگی، های کوکاتیلآوری شده از جمع سواپ کلواک(

 Nested-PCR نمونه فضله خشک برای تست 2های کلواک و سواپ

 برای تعیین انواع PCR (. تست2و 1 هایمثبت بودند )شکل  PCR و

C. neoformans .جدایه( متعلق  4دا شده )های جکل گونه انجام شد

کردند جفت پایه تولید می 274بودند که محصولی با  grubii به نوع

 (.2و  1 های)شکل

 

 

Primer name Primer sequence (5′–3′)1 PCR product (bp) Thermal conditions Refferences 

C. neo outer 
F-ACGGTGTCCCTGGTATAA 

R-GCGTTGGACGATTGAAAG 
1386 

95˚C- 5 min; 30 × (95˚C- 30 s, 58˚C-

30 s, 72˚C- 90 s); 72˚C- 5 min. 
Chae  ،و همکاران

2012 
C. neo inner 

F-CACTCGCCCAATGAACC 

R-TATACCTCACCACCGCC 
690 

95˚C- 5 min; 30 × (95˚C- 30 s, 58˚C-

30 s, 72˚C- 45 s); 72˚C- 5 min. 

C. neo Var 
F- GAGATTCGGCAGGAAGAAGC 

R- CGTAAGGGATGACGAAAAGGTA 
224 or 274 

95˚C- 5 min; 30 × (95˚C- 30 s, 60˚C-
30 s, 72˚C- 30 s); 72˚C- 5 min. 

Feng  ،و همکاران

2012 

     

 
 .PCR: اکتروفورز در ژل آگارز جهت محصول 1شکل 

جفت بازی از مخمر  1386با اندازه  PCRمحصول  -2و  1 

 نمونه منفی - 4کنترل منفی  -3کریپتوکوکوس نئوفورمنس 
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 بحث
 و بیستم قرن بزرگ پدیده عنوانبه انسانی قارچی هایبیماری       

کریپتوکوکوز است.  هابیماری له اینازجم ،نداشده شناخته یکم و بیست

طلب است که اغلب های قارچی فرصتکریپتوکوکوز یکی از عفونت

( و Cryptococcus neoformans) نئوفورمنس کریپتوکوکوسوسیله به

 شود.می عارض (Cryptococcus gattii) گاتی کریپتوکوکوسیا 

که گسترش  مخمری است عامل با قارچی بیماری ترینکریپتوکوکوز مهم

و های ایمنی خصوص مبتالیان به نقصانهبانسان  کهجهانی داشته 

در انسان بیماری اغلب با سازد. برخی از سایر پستانداران را درگیر می

 سرکوب ایمنی یا وارد شدن مقادیر زیاد مخمر همراه بوده است

(Nnadi  ،2016و همکاران.) 

 و neoformans جدایهدارای دو  کریپتوکوکوس نئوفورمنس       

gattii  های بیوشیمیایی و مولکولی از روشاست. این دو جدایه، به

یکدیگر قابل شناسایی هستند. تکنولوژی مولکولی پیشرفته سطح 

 کریپتوکوکوسهای گونه است. داده افزایش را میکروارگانیسم بندیطبقه

های مولکولکولی کدام تایپ تنوع وسیعی در سطح زیرگونه دارند که هر

دلیل به کنند، عمدتاًهای ژنتیکی ایجاد میمتفاوتی را براساس تفاوت

باشد می مولکولی و اکولوژی مختلف جغرافیایی و خصوصیات هایتوزیع

(Cogliati ،2013.) 

های براساس ویژگی کریپتوکوکوس نئوفورمنسحال حاضر در        

به دو نوع  (pcs) ساکاریدهای کپسولیژنتیکی و خواص سرولوژیکی پلی

 گروبیواریته  کریپتوکوکوس نئوفورمنسشود، بندی میواریته تقسیم

)سروتیپ  نئوفورمنسواریته  کریپتوکوکوس نئوفورمنس و (A )سروتیپ

Dهای (. سروتیپB  وC یافت  کریپتوکوس نئوفورمنس گاتیدر  اًعمدت

و  نئوفورمنس کریپتوکوکوسهای بین چنین ترکیبشوند. هممی

های تیپ مولکولی عمده از گونه 8 وجود دارد. کریپتوکوس گاتی

 VNI, VNII, VNIII, VNIV وجود دارد کهکریپتوکوکوس زای بیماری
 VGI, VGII, VGIII, VGIV و کریپتوکوس نئوفورمنس در گروه جدایه
و  Heitmanبندی شدند )طبقه کریپتوکوکوس گاتی در گروه جدایه

 (.2014و همکاران،  Springer ؛2010 همکاران،

هم استاندارد طالیی  موارد هنوز ، اگرچه در برخیکشت هایروش       

روش بهینه برای تشخیص سریع  یک هایطورکلی ویژگیهستند، اما به

در  .را ندارند Cryptococcus neoformans هها ازجملمیکروارگانیسم

های ، زیرا فقط ژنوم عامل مورد نیاز است، حتی اگر سلول PCRواکنش

این امر حساسیت  بود. خواهد مثبت باشند، آزمایش داشته حضور نیز مرده

و همکاران،  Raimondiرا تا حد زیادی افزایش داده است ) PCR تست

2007). 

های حیوانی صورت ت متعددی درخصوص نمونهدر ایران مطالعا       

را در فضوالت  کریپتوکوکوسهای مختلف گرفته است که وجود گونه

نمونه سواپ کلواک از  18دهد. در مطالعه حاضر پرندگان نشان می

دامپزشکی اهواز  طیور بیمارستان خانگی ارجاعی به بخش هایکوکاتیل

های خانگی فروشگاه هاینمونه مدفوع خشک از قفس کوکاتیل 34و 

مورد  2نمونه سواپ کلواک و  18مورد از  2 آوری شد.شهر اهواز جمع

مثبت شدند،  nested-pcrو  کشت روشها، بهکوکاتیل خشک از فضوالت

  بودند. گروبیواریته  کریپتوکوکوس نئوفورمنستمام موارد مثبت 

وجود  کوکوسکریپتو به پرندگان بالینی آلودگی از کمی هایگزارش       

دهند طورکلی هیچ عالئم واضحی را نشان نمیدارد. پرندگان مبتال به

 Malikای شود. در مطالعهکریپتوکوکوز می موضوع باعث توسعه که این

نشان دادند کریپتوکوکوس باعث ایجاد بیماری  (2003) و همکاران

 ساکن استرالیا شد. هایتنفسی فوقانی طوطی تهاجمی موضعی دستگاه

Raso ( شیوع کریپتوکوکوزیس را در پرندگان دست2004) و همکاران 

های سانان گونهآموز برزیل گزارش کردند که در هفت پرنده از طوطی

رونده و مشکل در پرواز همراه با تغییرات پیش فلجی تعادل، عدم مختلف

در  مغایرت داشت. اخیرها با مطالعه . این یافتهتنفسی مشاهده شد

مطالعه فاقد عالئم مشخص  های خانگی موردضر کوکاتیلمطالعه حا

 بیماری بودند.

در افراد پس از قرار گرفتن در  کریپتوکوکوزیس هایی ازگزارش       

و همکاران  Nosanchuk معرض آئروسل پرندگان گزارش شده است.

کریپتوکوکوزی  ساله مبتال به مننژیت 72کردند که زن  گزارش (2000)

 کریپتوکوکوس نئوفورمنس)طوطی کاکل سفید( بود و صاحب کوکاتو 

های کوکاتو و صاحبش با استفاده از از مدفوع کوکاتو جدا شد و نمونه

بادی مونوکلونال و و الگوهای اتصال آنتی های بیوشیمیاییپروفایل

مورفیسم طول قطعه محدود و کاریوتایپینگ با تجزیه و تحلیل پلی

 
 نترل منفی )آب(؛ک-PCR  ،1الکتروفورز ژل آگارز محصوالت :2شکل

 ت باز جف 690با اندازه   Nested-PCR حصولم  -3،4کنترل مثبت؛   -2 

C. neoformans نمونه منفی 6و  5؛ 
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های شیمیایی پروفایل یمار و کوکاتو دارایب هایجدایه شدند مقایسه هم

علت در معرض قرار گرفتن یکسان بودند که نشان داد وقوع بیماری به

 با آئروسل مدفوع کوکاتو بوده است.

       Rabin ای به ساله 65( یک مورد آلودگی مرد 2004همکاران ) و

ه خانگی بود ک که صاحب کوکاتیل کردند پنومونی کریپتوکوکی گزارش

برای درمان آرتریت  infliximabعلت مصرف طوالنی مدت بیمار به

روماتوئید دچار تضعیف سیستم ایمنی شده بود و طبق آزمایشات 

انجام شده انتقال عفونت از مدفوع کوکاتیل به صاحبش صورت گرفته 

از  گروبیواریته  نئوفورمنس کریپتوکوکوسدر مطالعه حاضر،  .بود

های مورد آزمایش و مدفوع خشک کوکاتیلهای سواپ کلواک نمونه

 جدا شد.

       Lagrou ( یک مورد آلودگی انسان به مننژیت 2005و همکاران )

کریپتوکوکوزی در اثر در معرض قرار گرفتن با مدفوع زاغ آلوده را 

نخاعی بیمار و مدفوع  -گزارش کردند که جداسازی قارچ از مایع مغزی

کریپتوکوس نئوفورمنس  Aسروتیپ زاغ انجام گرفت که هر دو از 
 بودند. گروبی واریته

       Tay ( 2005و همکاران )نمونه مدفوع از باغ وحش و  544

آوری کردند که های حیوانات خانگی و مناطق عمومی جمعفروشگاه

جدا شد که تمامی  نئوفورمس کریپتوکوکوس%(  6/4نمونه ) 25از 

بودند.  گروبیواریته  رمنسنئوفو کریپتوکوکوس Aها سروتیپ جدایه

سانان بود مطالعه فوق مثبت فقط از راسته طوطی در این مطالعه موارد

 خوانی دارد.هم اخیرازحیث واریته جدا شده با مطالعه 

       Lugarini نمونه مدفوع  141طی تحقیقی که  (2008) و همکاران

 آوری کردند و باسانان جمعسانان و کنجشگاز کف قفس طوطی

 PCR fingerprinting, multiplexاستفاده از روش تشخیص مولکولی 

PCR  و mating type PCR های نمونه از نمونه 36نشان دادند که

کریپتوکوکوس نئوفورمنس %(  53/25سانان )سانان و طوطیگنجشگ
اشد. این نتایج نشان داد عالوه بر مدفوع کبوتر،  جد واریته گروبی

 کریپتوکوکوس نئوفورمنستواند مخزنی برای یمدفوع این پرندگان م

چنین از اهمیت زئونوز برای های داخلی و عمومی باشد و همدر محیط

 بیماران مبتال به تضعیف سیستم ایمنی است.

       Lugarini ( بیان کردند 2008و همکاران ) کریپتوکوکوس
مدفوع خشک پرندگان  همراه با کریپتوکوکوس گاتیو  نئوفورمنس

شوند برای این ندرت از ناحیه دستگاه گوارش جدا میستند اما بهه

دان از کبوتران خانگی و نمونه چینه 77نمونه کلواک و  172منظور 

ها کدام از نمونهآوری شد که هیچسانان جمعسانان و طوطیگنجشک

آوری شده از طوطی سرم جمع 82مثبت نبودند فقط یک نمونه از 

دارای قابلیت  کریپتوکوکوسهای نشان داد گونهسانان مثبت بود که 

تهاجمی کمی در پرندگان هستند. در مطالعه حاضر، بین جداسازی 

از مدفوع خشک و سواپ کلواک تفاوت  کریپتوکوکوس نئوفورمنس

های از نمونه کریپتوکوکوس نئوفورمنسدیده شد. میزان جداسازی 

 د.تر بود که با مطالعه فوق مغایریت دارسواپ بیش

        Ferreira( طی سال2011و همکاران ) از 2008تا  2006های ،

های قفس از شده آوریجمع خشک( 133و  تازه 120) مدفوع نمونه 253

نمونه مدفوع  19های مختلف های حیوانات خانگی در محلفروشگاه

 کریپتوکوکوس%( مدفوع تازه،  8/0%( و یک نمونه ) 28/14خشک )

که تایپینگ مولکولی کریپتوکوکوس نئوفورمنس  جدا شد نئوفورمنس

انجام شد. در  mating type specific PCRو  URA5‐RFLPبا روش 

های نمونه در کریپتوکوکوس نئوفورمنسبه  میزان آلودگی حاضر مطالعه

بود. نتیجه مطالعه  %5های مدفوع خشک و در نمونه %11/11پ سوا

 متفاوت بود.( 2011)و همکاران   Ferreiraحاضر با مطالعه

       Pereira ( به2014و همکاران ) کریپتوکوکوس منظور جداسازی
 1268حیوانات خانگی در شهر ریودوژانیرو  هایاز فروشگاه نئوفورمنس

 85وری کردند که براساس آزمایشات انجام شده آنمونه مدفوع جمع

. این گزارش و نتایج مطالعه حاضر نشان %( آلوده بودند 7/6نمونه )

کریپتوکوکوس توانند از نظر آلودگی انسان به ها میدهد این مکانمی
 حائز اهمیت باشند. نئوفورمنس

)عروس هلندی(   هاینتایج تحقیق حاضر نشان داد که کوکاتیل       

آلوده هستند و  کریپتوکوکوس نئوفورمنسخانگی شهرستان اهواز به 

که جاییباشد. از آنشایع می کوکوس نئوفورمنس واریته گروبیکریپتو

 باعث بیماری کریپتوکوزیس )ریوی، مغزی، کریپتوکوس نئوفورمنس

شود لذا این استخوانی...( در افراد دارای سیستم ایمنی ضعیف می

داشتن کوکاتیل )عروس هلندی( در محل زندگی خود، افراد باید از نگه

خانگی از لحاظ بهداشت عمومی  حیوانات هایاهخودداری کنند. فروشگ

 ها مرتب ضدحائز اهمیت هستند و باید قفس پرندگان این فروشگاه

های حیوانات ای فروشگاههای دورهشود کنترلعفونی شود، توصیه می

توان منبع عفونت را که خطر خانگی صورت گیرد زیرا از این طریق می

 توکوزیس هستند را شناسایی کرد.بالقوه برای افراد مستعد به کریپ
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