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بررسی وقوع کریپتوکوکوزیز در کبوتران شهر 
اهواز در فصول گرم

چکيد ه 

پاتوزن قارچی فرصت طلب و زئونوز است که ممکن است باعث مننژو انسفالیت کشنده در افراد تحت رسکوب ایمنی شود. این مطالعه 
با هدف تعیین میزان آلودگی گله های کبوتر در اهواز انجام شده است.40 منونه مدفوع کبوتر از کبوترخانه ها، در فصول گرم جمع آوری 
شد. پس از جمع آوری، DNA منونه ها جهت تست PCR استخراج شد. جهت شناسایی جدایه های مثبت کریپتوکوکوس نئوفورمنس از یک 
جفت پرایمر در آزمون PCR استفاده شد. در ادامه برای افزایش دقت شناسایی، آزمون Nested PCR به کار گرفته شد. در مجموع 11 
منونه از 40 منونه آلوده به کریپتوکوکوس نئوفورمنس بودند که 27/5% کل منونه های جمع آوری شده بود. بر طبق این نتایج، کریپتوکوکوس 
نئوفورمنس در   های کبوتر در اهواز شایع می باشد و این مسئله باید مورد توجه پرورش دهندگان کبوتر، دامپزشکان و سازمان بهداشت 

عمومی قرار گیرد. جهت کنرتل و جلوگیری از بروز این بیامری، ضد عفونی گله ها توصیه می شود.

كلامت كليدی: کریپتوکوکوس نئوفورمنس، کبوتر، شناسایی مولکولی
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Survey on the incidence of cryptococcosis (causative agent of pigeon fancier’s disease) in pigeons in warm seasons
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Cryptococcus neoformans is a worldwide opportunistic fungal zoonotic pathogen which may cause lethal 
meningoencephalitis in immunosupressed individuals. This study was carried to determine the infection rate of pigeon 
flocks in Ahvaz, the capital of Khuzestan province in Iran. The 40 Samples collected from lofts in warm seasons. 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. Totally 11 out of 40 
samples (27/5%) were contaminated to C. neoformans. According to the results, C. neoformans is prevalent in pigeon 
flocks in Ahvaz area and should be considered by pigeon breeders, veterinarians and public health organizations. 
Disinfection of the flocks recommended to control and prevent this disease. 

 Key words: Molecular identification, Cryptococcus neoformens, pigeons 

مقدمه
کریپتوکوکوزیس عفونت قارچی است که سیستم عصبی مرکزی را درگیر 
می کند. این عفونت هم برای افراد دارای نقص سیستم ایمنی و هم برای 
عفونت  مهم ترین  کریپتوکوکوزیس  عفونت  می باشد.  مرض  سامل  افراد 
مشکالت  سبب  که  است  ایدزی  بیامران  در  زندگی  تهدید کننده  قارچی 
رو به رشدی در مدیریت بیامرانی که با مجموعه بیامری های مرتبط با 
ایدز درگیر هستند می شود. اثرات این بیامری برای این بیامران مخرب 
است به طوری که باعث مرگ و میر یا اختالل در عملکرد سیستم عصبی 
ابتدای  در  و  داده شود  این رشایط تشخیص  اینکه  مگر  مرکزی می شود 

رشوع بیامری درمان صورت گیرد )13(.
کریپتوکوکوزیس مسئول میزان گسرتده مرگ و میر یا واگیری در بیامران 
ایدزی می باشد به شکلی که چهارمین عفونت رایج در افراد دارای نقص 

ایمنی می باشد )12(.
و  نئوفورمنس  کریپتوکوکوس  گونه  دو  دارای  کریپتوکوکوزیس  بیامری 
این  می شود.  انسان  در  بیامری  باعث  که  می باشد  گاتی  کریپتوکوکوس 
دو گونه در حدت، دامنه میزبانی، حساسیت ضد قارچی، اپیدمیولوژی و 

توزیع جغرافیایی با یکدیگر متفاوت هستند)14(.

ویژگی های  اساس  بر  نئوفورمنس  کریپتوکوکوس  حارض،  حال  در 
دو  به   )CPS( پلی ساکاریدی  کپسول  رسولوژی  خصوصیات  و  ژنتیکی 
و   )D )رسوتیپ  نئوفورمنس  واریته  نئوفورمنس  کریپتوکوکوس  واریته 

کریپتوکوکوس واریته گروبی )رسوتیپ A( تقسیم می شود )11(.
به  و  داشته  جهانی  گسرتدگی  گروبی  واریته  نئوفورمنس  کریپتوکوکوس 
کریپتوکوکوس  دارد.  وجود  پرندگان  مدفوع  و  درختان  در  طبیعی  طور 
واریته نئوفورمنس غالباً در اروپا گزارش شده است )7( اما کریپتوکوکوس 
 .)6( است  گرمسیری  تحت  و  گرمسیری  مناطق  به  محدود  غالباً  گاتی 
هم چنین کریپتوکوکوس گاتی در برخی مناطق معتدل یافت می شود که با 
 Eucalyptus tereticornis و Eucalyptus camaldulensis درختان به ویژه
A رسوتیپ  که رسوتیپ  نشان می دهد  تحقیقات   .)9( است  ارتباط  در 
غالب کریپتوکوکوس نئوفورمنس می باشد که از منابع محیطی و بیامران 

آلوده با ویروس HIV جداسازی شده است )1(.
با مدفوع  و معموالً  است  نئوفورمنس مخمر همه جایی  کریپتوکوکوس 
پرندگان به ویژه مدفوع کبوتر در ارتباط است. این مخمر در فضوالت 
كبوتر به مقدار فراوان يافت مي شود و كبوتر بعنوان مخزن این مخمر 
نقش مهمي در نگهداري و انتشار آن دارد. به علت درجه حرارت بدن 
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پرندگان )42 درجه سانتي گراد( و احتامال باال بودن ميزان آهن رسم در 
پرندگان، این مخمر معموالً در پرندگان بيامري ايجاد مني كند )18(.

این قارچ در محیط وجود دارد و مکانیسم انتقال آن به انسان هنوز به 
طور کامل مشخص نیست. احتامالً عفونت از طریق قرار گرفنت در معرض 
دارد  وجود  محیط  در  که  کریپتوکوکوس   )propagules( تکثیری  قطعات 
تکثیری  این قطعات  و  مانند هاگ، مخمرهای دهیدراته حاصل می شود 
می توانند به آلوئول های ریوی نفوذ کنند و سبب ایجاد بیامری شوند )8(. 
روش های رایجی که به صورت کاربردی برای تشخیص این عامل استفاده 
India ink، کشت و روش های رسولوژیک و  می شوند شامل رنگ آمیزی 
مولکولی )PCR base( می باشند. به دلیل خطای باال و غیر حساس بودن 
کرد.  تکیه  آن  به  مطمنئ  روشی  عنوان  به  منی توان  رنگ آمیزی،  روش 
همچنین روش های مبتنی بر کشت هم وقت گیر بوده و همچنین هنگامی 
که سلول های مخمری در منونه بالینی به دالیل مختلف از جمله کوتاهی 
منفی  آزمایش  این  نتیجه  باشند،  مرده  آزمایشگاه  به  منونه  انتقال  در 
است  حساس تر  پیشین  روش  دو  از  رسولوژیک  روش های   .)5( می شود 
اما یافته های مثبت کاذب و منفی کاذبی که در نتایج حاصل از آنها به 
دست می آید، امر تشخیص را دچار مشکل می کند. عالوه بر این هر سه 
روش یاد شده نیاز به مهارت باال برای تفسیر نتایج دارد که این مسئله 
احتامل تشخیص اشتباه را افزایش می دهد )5(. از این رو هیچ کدام از این 
روش های سنتی، حساسیت، ویژگی و رسعت قابل قبولی را ندارند. روش 
مولکولی مورد استفاده در سال های اخیر جهت تشخیص، PCR است که 

روشی رسیع، حساس و دارای مزایای بسیاری است.
در دهه گذشته، برخی روش های شناسایی از روی تیپ DNA )دزوکسی 
ریبونوکلئیک اسید( جهت مطالعه اپیدمیولوژی کریپتوکوکوس نئوفورمنس 
مطالعات  کاریوتایپینگ،  شامل  روش ها  این  می شوند.  برده  کار  به 
 ،)RFLP( چند شکلی طولی قطعات حاصل از برش ،DNA هیربیداسیون
ریختی  چند   )AFLP)، DNA یافته  تکثیر  قطعات  طولی  شکلی  چند 
 )random amplification of polymorphic DNA( تصادفی  یافته  تکثیر 
می باشد.   )PCR fingering( پلی مراز  زنجیره ای  واکنش  انگشت نگاری  و 
تایپینگ اصلی  به عنوان روش  انگشت نگاری واکنش زنجیره ای پلی مراز 
کریپتوکوکوس  مخمر  جهانی  مولکولی  اپیدمیولوژی  بررسی  پروسه  در 

نئوفورمنس مورد استفاده قرار می گیرد )15(. 
از  است  زئونوز  بیامری  یک  کریپتوکوکوزیس  بیامری  اینکه  به  توجه  با 
از  کبوتر  مدفوع  می باشد.  باالیی  اهمیت  دارای  انسانی  بهداشت  نظر 
در  می  تواند  نئوفورمنس  کریپتوکوکوس  لذا  می  باشد  مخمر  این  مخازن 
صاحبان و پرورش دهندگان کبوتر، فروشندگان فروشگاه های پرندگان و 
دامپزشکانی که خصوصا دارای ضعف ایمنی بوده و در ارتیاط با کبوتران 
هستند ایجاد بیامری مناید. با توجه به گسرتش روز افزون نگهداری کبوتر 
و احتامل انتقال این بیامری به پرورش دهندگان و نگهدارندگان این دسته 
از پرندگان، این مطالعه با هدف تعیین وضعیت آلودگی گله های کبوتر به 
کریپتوکوکوس نئوفورمنس در فصول گرم در شهر اهواز انجام شده است.

مواد و روش ها
منونه گیری

در اين مطالعه در فصول گرم از 40 کبوترخانه منونه اخذ شد. الزم به ذکر 

است از هر کبوترخانه به ازای هر پنج کبوتر موجود، پنج منونه مدفوع از 
.)pooled sample( بسرت جمع آوری و با يكديگر مخلوط شد

استخراج DNA جدایه های کریپتوکوکوس نئوفورمنس
DNA منونه ها با استفاده از یک کیت ویژه استخراج )رشکت رهازیست 
منونه های  از   PBS در   %10 سوسپانسیون  ابتدا  شدند.  استخراج  پادتن( 
مدفوع کبوتر تهیه شد. سپس منونه ها ورتکس شده و در دور g 800 به 
مدت s 15 سانرتیفیوژ شدند. مقدار µl 250 از مایع  رویی به میکروتیوب 
جدید منتقل شده و در دور g 5000 به مدت min 5 سانرتیفیوژ شدند. 
اضافه  به رسوب  لیز  بافر  از   350 µl ریخته شد. مقدار  مایع رویی دور 
شده و  ترکیب حاصل به مدت s 15 ورتکس شد. منونه ها در 55 درجه 
  g دور  در  سپس  شدند.  انکوبه   30  min حداقل  مدت  به  سانتی گراد 
10000 به مدت min 1 سانرتیفیوژ شدند. مایع رویی به میکروتیوب های 
 1 min 7000 به مدت g دارای ستون منتقل شد. میکروتیوب ها در دور
سانرتیفیوژ شدند. مجدداً مایع زیرین به ستون منتقل شد. میکروتیوب ها 
ستون  زیر  مایع  و  شده  سانرتیفیوژ   1  min مدت  به   7000   g دور  در 
اضافه شد.  به ستون   )1( µl 500 محلول شستسشوی  تخلیه شد. مقدار 
میکروتیوب ها در دور g 14000 به مدت min 2 سانرتیفیوژ شدند و مایع 
با  )همراه   )2( شستشوی  محلول   750  µl مقدار  شد.  تخلیه  ستون  زیر 
الکل( به ستون اضافه شد و در دور g 14000 به مدت min 2 سانرتیفیوژ 
g 14000 به مدت  در دور  شدند. مایع زیر ستون تخلیه شده و مجدداً 
یافته  انتقال   1/5 میکروتیوب  به  ستون  شدند. سپس  سانرتیفیوژ   3  min
 5  min از  پس  شد.  اضافه  ستون  داخل  به  آزادسازی  محلول   50  µl و 
 min 14000 به مدت g انکوباسیون در دمای اتاق میکروتیوب ها در دور
2 سانرتیفیوژ شدند. در پایان، ستون دور ریخته شده و رسوب باقی مانده 
در میکروتیوب در 70- درجه سانتی گراد نگه داری شده و به عنوان منونه 

DNA استفاده شد.

شناسایی مولکولی کریپتوکوکوس نئوفورمنس
مطابق روش چا و همکاران )3( جهت شناسایی کریپتوکوکوس نئوفورمنس، 
انجام   CNLAC1 ژن  پرایمر  مجموعه  دو  از  استفاده  با   Nested-PCR
کردند.  تولید   690   bp و   1386  bp با  محصوالتی  ترتیب  به  که  گرفت 
از   2 µl µl 25 مخلوط واکنش شامل  اولیه مجموعاً  جهت هامنند سازی 
 )20 ng( 2/5 µl مقدار ،)1 µl هر( CNLAC1 جفت پرایمر خارجی ژن
 1/5 mM شامل( X2 12/5 مسرتمیکس µl ،8 آب مقطر µl ،الگو DNA از
منیزیم کلرید و dNTP 0/2 mM( استفاده شد. رشایط دمایی با استفاده از 

مسرت سایکلر در جدول 1 ذکر گردیده است.
 66031 ATCC کریپتوکوکوس نئوفورمنس PCR، DNA در هر مجموعه از
به عنوان کنرتل مثبت و آب مقطر مخصوص PCR به عنوان کنرتل منفی 
µl  25 مخلوط  ثانویه، مجموعاً  نظر گرفته شد. جهت هامنند سازی  در 
 ،)1  µl هر پرایمر( CNLAC1 2 جفت پرایمر داخلی ژن µl واکنش شامل
µl  0/1 محصول PCR اولیه، µl  10/4 آب مقطر و µl  12/5 مسرتمیکس 

X2 استفاده شد. سیکل دمایی در جدول 2 توضیح داده شده است.
محصوالت اولیه و ثانویه PCR با الکرتوفورز در ژل آگارز 1/5% در بافر 
 safe stain حاوی ])mM EDTA 40 ,(9.0 mM Tris HCl (pH 100[ TAE
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آنالیز شد و زیر تابش نور UV مشاهده شد. اندازه محصوالت هامنند سازی 
در مقایسه با نشانگر )DNA (ladder 100 جفت بازی ارزیابی شد. 

نتایج
شناسایی مولکولی با روش PCR )واکنش زنجیره ای پلی مراز(

شناسایی مولکولی با استفاده از ژن CNLAC1  با استفاده از دو مجموعه 

پرایمر صورت گرفت )شکل 1 و 2(. از مجموع 40 منونه پولد شده که 
 PCR در فصول گرم جمع آوری شده بود، 11 منونه پولد شده در آزمون
تحقیق  نتایج  مثبت شدند.   Nested PCR و  پلیمراز(  زنجیره ای  )واکنش 
به  آلوده  شده  جمع آوری  منونه های  کل   %27/5 که  داد  نشان  حارض 

کریپتوکوکوس نئوفورمنس بود.
به همراه  نئوفورمنس )ستون 2(  کریپتوکوکوس  به  یک جدایه مشکوک 
کنرتل مثبت )ستون 1( و کنرتل منفی )ستون 3 ( و منونه منفی )ستون 4 

جدول 1- توالی پرایمر هامنند سازی اولیه جهت شناسایی مولکولی کریپتوکوکوس نئوفورمنس.

جدول 2- توالی پرایمر هامنند سازی ثانویه جهت شناسایی مولکولی کریپتوکوکوس نئوفورمنس.

شامره رفرانسرشایط دماییاندازه محصول PCR(bp)توالی پرایمری(5′–3′)نام پرایمر

پرایمر خارجی ژن

CNLAC1

F-ACGGTGTCCCTGGTATAA

R-GCGTTGGACGATTGAAAG
1386

 )predenaturation( مرحله دناتوراسیون اولیه

  min در دمای 95 درجه سانتی گراد به مدت

5، 30 سیکل )شامل مرحله دناتوراسیون 

)denaturation( در دمای 95 درجه سانتی گراد 

 )annealing( 30، مرحله اتصال s به مدت

 ،30 s در دمای 58 درجه سانتی گراد به مدت

مرحله طویل سازی )elongation( در دمای 72 

درجه سانتی گراد به مدت s 90 و مرحله طویل 

شدن نهایی در دمای 72 درجه سانتی گراد به 

5 min مدت

3

شامره رفرانسرشایط دماییاندازه محصول PCR(bp)توالی پرایمری(5′–3′)نام پرایمر

پرایمر خارجی ژن

CNLAC1

F-CACTCGCCCAATGAACC

R-TATACCTCACCACCGCC690

 )predenaturation( مرحله دناتوراسیون اولیه

  min در دمای 95 درجه سانتی گراد به مدت

5، 30 سیکل )شامل مرحله دناتوراسیون 

)denaturation( در دمای 95 درجه سانتی گراد 

به مدت s 30، مرحله اتصال )annealing( در 

دمای 58 درجه سانتی گراد به مدت s 30، مرحله 

طویل سازی )elongation( در دمای 72 درجه 

سانتی گراد به مدت s 45 و مرحله طویل شدن 

5 min نهایی در دمای 72 به مدت

3
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شکل 1- الکرتوفورز در ژل آگارز محصول PCR مرحله  ی اول. 

 .)Nested PCR ( مرحله  ی دوم PCR شکل 2- الکرتوفورز در ژل آگارز محصوالت

و 5( که مورد مثبت محصولی با طول 1386 جفت باز تولید منوده   است.
به   همراه  نئوفورمنس )ستون   4(  کریپتوکوکوس  به  یک جدایه مشکوک 
کنرتل مثبت )ستون 3( و کنرتل   منفی )ستون   1( و منونه منفی )ستون   2(  

که مورد مثبت محصولی با طول 690 جفت   باز تولید منوده است.

بحث
بيست  و  بيستم  قرن  بزرگ  پديده  عنوان  به  انساين  قارچي  بيامري  هاي 
است.  کریپتوکوکوز  بیامری  ها  این  جمله  از  شده  اند؛  شناخته  يكم  و 
اغلب  که  است  فرصت طلب  قارچي  عفونت  هاي  از  يکي  کريپتوکوکوز 
به   وسيله كريپتوكوكوس نئوفورمنس )Cryptococcus neoformans( و یا 
كريپتوكوكوس گاتی )Cryptococcus gattii( عارض می  شود. كريپتوكوكوز 
مهم  ترين بيامري قارچي با عامل مخمري است كه گسرتش جهاين داشته که 
انسان و برخي از سایر پستانداران بخصوص مبتالیان به نقصان  های ایمنی 
را درگري مي  سازد. در انسان بيامري اغلب با رسكوب اميني يا وارد شدن 

مقادير زياد مخمر همراه بوده است )18(. 
عفونت های  با  ارتباط  در  محیطی  اصلی  عامل  عنوان  به  کبوتر  مدفوع 
قارچی مخمری شکل در برخی کشورها گزارش شده است. مدفوع کبوتر 
منبع تغذیه ای خوبی برای رشد کریپتوکوکوس نئوفورمنس شناخته شده 
انباشته  کبوتر  نگهداری  محل  در  کبوتر  مدفوع  اگر  خصوصاً   ،)4( است 
شود و به مدت طوالنی باقی مباند رشایط محیطی مناسبی شامل تاریکی، 
رطوبت و دما پیدا می کند که کریپتوکوکوس نئوفورمنس می تواند زنده 

مباند و رشد کند )3(.
در مطالعه حارض، کریپتوکوکوس نئوفورمنس از مدفوع خشک کبوتر در 
فصول گرم به شکل پراکنده از مناطق مختلف اهواز جمع آوری شد. از 
مجموع 40 منونه مدفوع پولد شده، 11 منونه حاوی مخمر کریپتوکوکوس 

نئوفورمنس بودند که این میزان برابر با 27/5% از منونه ها می باشد. 
از  نئوفورمنس  کریپتوکوکوس  جداسازی  به  موفق  ما  اخیر،  مطالعه  در 
مدفوع خشک کبوتر شدیم. مطالعات قبلی نشان داد که کریپتوکوکوس 
نئوفورمنس به ندرت از مدفوع تازه جداسازی می شود و جداسازی این 
و  مرطوب  مدفوع  از  بیشرت  به طور چشمگیری  مدفوع خشک  از  مخمر 
تازه است )2، 10، 14(. در حقیقت مدفوع خشک سوبسرتای مورد عالقه 
جهت رشد مخمر است به این علت که باکرتی کمرتی در آن وجود دارد 
رقابت کمرتی جهت رشد این مخمر می باشد. این مسئله می تواند تراکم 
جمعیتی بیشرتی از این مخمر در سوبسرتا را توضیح دهد )21(. هر چند 
کریپتوکوکوس  از  پکن چین چندین سویه  )23( در شهر  وو و همکاران 

نئوفورمنس را از مدفوع تازه جداسازی کردند.
چندین مطالعه در ایران بر روی این موضوع انجام شده است که در زیر 

به برخی از آنها اشاره می کنیم:
میکائیلی )16( در مطالعه ای بر روی مدفوع 1000 کبوتر در کرمانشاه 
بیان کردند که تنها 8 مورد از 1000 منونه مدفوع )0/8%( به مخمر کپسول 

دار کریپتوکوکوس نئوفورمنس آلوده بودند.
کریپتوکوکوس  با  عفونت   %4 تنها  قزوین  در   )24( همکاران  و  یوسفی 
نئوفورمنس را توسط PCR و روش های مولکولی گزارش کردند. آنها هم 
کریپتوکوکوس   ،%5/7 را  یونیگوتوالتوس  کریپتوکوکوس  با  عفونت  چنین 

آلبیدوس را 4/3% و کریپتوکوکوس هیومیکوال را 1/4% گزارش کردند.
به  آلوده  حاصل  منونه های   %34  ،)25( همکاران  و  زرین  مطالعه  در 
این  مطالعه  این  با  ما  مطالعه  تفاوت  بودند  نئوفورمنس  کریپتوکوکوس 
 )Nested PCR و   PCR( مولکولی  آزمون های  مطالعه،  این  در  که  است 
از  جداسازی  برای  فقط   )25( قبلی  مطالعه  در  حالی که  در  شد  انجام 
کشت  بر  مبتنی  سنتی  روش های  چه  اگر  شد.  بهره گیری  کشت  روش 
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عموماً  ولی  است  مطرح  طالیی  استاندارد  عنوان  به  هنوز  مواردی  در 
از  میکروارگانیسم ها  رسیع  شناسایی  در  مطلوب  روش  یک  ویژگی های 
جمله کریپتوکوکوس نئوفورمنس را ندارند. این مسئله که در روش های 
کشت و رنگ آمیزی نتایج منفی رخ می دهد هم به دلیل حساسیت کم 
به  منونه  رسیدن  دیر  دلیل  به  است  ممکن  نیز  گاهی  و  آزمایش ها  این 
آزمایشگاه باشد که در این حالت ممکن است سلول های کریپتوکوکوس 
نئوفورمنس از بین رفته باشند. در روش های کشت و رنگ آمیزی نیاز به 
سلول های زنده است و اگر سلول ها به دالیل مختلفی از جمله کوتاهی 
در انتقال منونه به آزمایشگاه مرده باشند، منفی کاذب رخ می دهد. اما 
در واکنش PCR، چون تنها به ژنوم عامل مورد نظر نیاز است، حتی در 
 .)19( مثبت خواهد شد  آزمایش  نتیجه  مرده،  صورت وجود سلول های 
است  داده  افزایش  زیادی  تاحد  را   PCR آزمایش  مسئله حساسیت  این 
و دلیلی دیگر برای مناسب بودن این روش به عنوان یک روش تشخیص 

بالینی مطمنئ است )22(.
در این مطالعه از آزمایش nested PCR انجام شد که این تکنیک حداقل 

107 برابر حساس تر از PCR معمولی می باشد )3(.
تنها 20 جدایه  مازندران،  استان  )1( در  افشاری و همکاران  در مطالعه 
کریپتوکوکوس نئوفورمنس از 400 منونه مدفوع کبوتر )5%( از شهرهای 

استان مازندران جداسازی شد.
هامن طور که مالحظه گردید، جداسازی این مخمر به طور قابل توجهی 
در مناطق مختلف ایران از 0/8% در غرب )16( تا 34% در جنوب )25( 
متفاوت بوده است این در حالی است که در بررسی حارض شیوع %27/5  
کریپتوکوکوس نئوفورمنس را نشان داد. چندین فرضیه می تواند دلیل این 
PH، رطوبت  اقلیمی شامل  و  بومی  تنوع رشایط  کند.  را روشن  تفاوت 
می تواند  کبوتر  مدفوع  گرفنت  قرار  خورشید  نور  معرض  در  و  نسبی 

جداسازی این مخمر را تحت تاثیر قرار دهد )1(.
روزاریو و همکاران )20( با بررسی 331 منونه جمع آوری شده از کلوآک 

کبوتر از اسپانیا، 26 جدایه کریپتوکوکوس )7/8%( را شناسایی کردند.
االبیب و همکاران )8( در لیبی تعداد 32 جدایه کریپتوکوکوس نئوفورمنس 
تایپینگ مولکولی  با روش  کبوتر  از 100 منونه مدفوع  را  واریته گروبی 

جداسازی کردند.
ناحیه مختلف شهر سئول   26 از  کبوتر  )4( 72 منونه مدفوع  لی  و  چی 
جمع آوری کردند و رخداد کریپتوکوکوس نئوفورمنس را بررسی کردند. 

17 منونه از 8 ناحیه مختلف از نظر این مخمر مثبت بودند. 
بر طبق نتایج این مطالعه، کریپتوکوکوس نئوفورمنس در گله های کبوتر 
پرورش  باید مورد توجه  این موضوع  و  اهواز شایع می باشد  در منطقه 
دهندگان کبوتر، دامپزشکان و سازمان های بهداشت عمومی قرار گیرد. 
توصیه  گله ها  بیامری، ضد عفونی  این  بروز  از  جلوگیری  و  کنرتل  جهت 

می شود.
و  اهواز  منطقه  در  نئوفورمنس  کریپتوکوکوس  جداسازی  به  توجه  با 
احداث  از  بیامری،  این  به  ایمنی  دارای ضعف  افراد  دلیل حساسیت  به 
پناهگاه کبوتران در اطراف بیامرستان انسانی باید جلوگیری شود. افراد 
دارای نقص ایمنی مثل ایدز، رماتیسم، دیابت، هپاتیت B و ... نباید در 
متاس با کبوتران در منطقه اهواز باشند. هم چنین اگر پرورش دهندگان 
منطقه  این  در  کبوتران  با  متاس  در  نباید  آنها  باشند  ایمنی  نقص  دارای 

باشند.
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