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The title of brucellosis was named after isolation of the bacterium, that caused Malta
fever, from four fatal cases amongst the British soldiers on the Malta Island by Dr.
David Bruce. Subsequently, the genus Brucella was proposed after similar bacteria
isolation from cattle and swine and the zoonotic connection was recognized. The close
relations between the bacteria were known and then nomen species were designated on
the basis of their specific preferential hosts, phage susceptibility and oxidative
metabolism pattern of carbohydrate and amino-acid substrates. The diversity of host
preference of Brucella suis and strains with low pathogenicity for human, such as
B. neotomae and B. ovis, has caused a challenge for the taxonomy of Brucellae. On the
one hand, the DNA homologies were striking, so a single species with sub-species was
proposed. On the other hand, whole genome analyses with MLVA, MLSA, microarray
and SNP studies have confirmed subtle differences between the species. As a result,
recently, a return to a multi-nomen species taxonomy has been confirmed and accepted
by th sub-committee on Brucella taxonomy. Phylogenetic studies have shown 4 clades
that have possibly evolved from a Brucella-Ochrobacterium soil ancestor. These
clades are: 1) B. melitensis-B. abortus, 2) B. suis-B. canis, 3) B. neotomae, and 4) B.
ceti-B. pinipedialis. The situation of B. microti is not yet established. B. ovis stands as
a basal lineage of the tree. B. inopinata is a recently identified isolate which is slightly
different from others in relation to the 16S-rRNA and other molecular studies. This
review makes on the taxonomy of the genus Brucella according to its first description
up to now.
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چکیده
عنوان بروسلوز یس بعد از جداسازی باکتری عامل تب مالت از چهار مورد کشنده در بین سربازان بریتانیایی
مقیم جزیره مالت بهوسیله دکتر دیوید بروس ،به بیماری اطالق گردید .بعداً جنس بروسال پس از جداسازی
باکتریهای مشابه از گاو و خوک پیشنهاد شد و رابطه زئونوتیک آنها تعیین گردید .شباهت های نزدیک بین
این باکتریها شناخته شد لیکن نامگذاری گونهها بر اساس میزبان اختصاصی ترجیحی آنها ،حساسیت به فاژ و
الگوی متابولیسم اکسیداتیو با کربوهیدارت ها و اسیدآمینه ها بعداً مطرح گردید .تنوع میزبان ترجیحی
سویههای بروسال سوئیس و سویههایی با بیماری زایی کم برای انسان ،چون بروسال نئوتومه و بروسال اوویس،
چالش هایی را برای طبقهبندی بروسالها موجب گردید .از یک طرف ،همانندی  DNAتمامی اعضای جنس
نقش برجسته ای داشته به طوری که پیشنهاد گونه واحد و زیر گونهها را مطرح ساخته و از طرفی دیگر
بررسی ژنوم کامل باکتریها با روشهایی چون  Microarray ،MLSA ،MLVAو  ،SNPاختالفات ظریف بین
گونهها را مورد تائید قرار داد .در نتیجه ،اخیراً بازگشت به طبقهبندی با نامگذاری چند گونهای قوت بیشتری
گرفته و بهوسیله زیر کمیته طبقهبندی بروسالها مورد قبول واقع شد .بررسی های فیلوژنیک بر اشتقاق
احتمالی چهار شاخه تکاملی از نیای خاکی بروسال -آکروباکتریوم اشاره دارد .این دسته ها شامل )1( :بروسال
ملی تنسیس -بروسال آبورتوس )2( .بروسال سوئیس -بروسال کنیس )3( .بروسال نئوتومه )4( .بروسال ستی-
بروسال پینیپدیالیس ،میباشند .موقعیت بروسال میکروتی هنوز تعیین نشده است .بروسال اوویس در وضعیت
پایه ای درخت اشتقاق قرار دارد .بروسال اینوپیناتا به تازگی شناختهشده که در ارتباط با توالی ژن 16S-rRNA
و دیگر بررسی های مولکولی از دیگر بروسالهای طبقهبندی شده کمی متفاوت می باشد .در این مختصر مقاله،
طبقهبندی جنس بروسال بر اساس یافته های حاصل از زمان توصیف اولیه آن تاکنون مورد بررسی قرارگرفته
است.
کلمات کلیدی :بروسال ،جنس ،گونه ،طبقهبندی ،تایپینگ
کپیرایت © :حق چاپ ،نشر و استفاده علمی از این مقاله برای مجله میکروبشناسی پزشکی ایران محفوظ است.

تاریخچه
تعریف کردند ( .)7پس از آن باکتریهای جداشده از خوک
تاریخچه جنس بروسال پس از تعیین تشابه عامل تب مالت
گزارششده بهوسیله  Bruceدر  1333تحت عنوان میکروکوکوس

بهعنوان گونه سوم بروسال سوئیس متمایز گردیدند ( .)8بعداً
سویههای متعددی از بروسالها شناساییشده که با گونههای
اصلی مطابقت نداشته و با انواع اسامی نیمه رسمی و محاورهای
چون :ملی تنسیس بریتانیایی ،آبورتوس رودزیایی ،آبورتوس
حساس به رنگ ،بروسال اینترمدیا ،سوئیس آمریکایی ،اینتر آلیا
( )Inter aliaمطرح شدند .این وضعیت آشفته با بهکارگیری
آزمایشهای لیزفاژ و متابولیسم اکسیداتیو برطرف شده که
جایگزینی سویههای مختلف را در یکی از سه گونه اصلی و

ملی تنسیس ( )9با باکتریوم آبورتوس عامل سقط جنین مسری
گاو جداشده توسط  )0،3( Bangدر سال  1383و باکتری شبه
آبورتوس مسئول سقط جنین خوک توصیفی  Traumدر 1814
( ،)4،5توسط  Evansدر سال  1813شروع شد ( .)6در سال
 Meyer 1821و  Shawبر اساس بررسیهای  ،Evansجنس
بروسال را با گونههای بروسال ملی تنسیس و بروسال آبورتوس
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طبیعی ترجیحی نقش غالب را داشته که بر این منوال و بهعنوان
مثال بروسال ملی تنسیس عمدتاً با نشخوارکنندگان کوچک،
بروسال آبورتوس با گاو و دیگر انواع بوویده (گاوسانان) و بروسال
سوئیس با خوک مرتبط میباشند .باوجود این ،آلودگی ناشی از
گونههای بهویژه کالسیک در میزبانان دیگر به کرات اتفاق میافتد

منطبق با میزبان ترجیحی طبیعی امکانپذیر ساخت .هر گونه
واریانت های مختلفی را شامل شده که بهعنوان بیوتایپ ها یا
بیووارها شناخته شدند.
کمیته بینالمللی نامگذاری باکتریولوژیک (با نام بعدی کمیته
بینالمللی باکتریولوژی سیستماتیک) کمیته فرعی طبقهبندی
جنس بروسال را تشکیل داده که ساختار طبقهبندی جاری را

( .)07-39همچنین مفروض است که اعضای کالسیک جنس
نقش بالقوه زئونوتیک داشته هرچند که بیماریزایی آنها برای
انسان کامالً متفاوت است.

توسعه بخشید ( .)1باوجودی که جداسازی سویههایی با عدم
انطباق به گونههای کالسیک ادامه داشته و گاهی بهعنوان گونه
جدید در نظر گرفتهشده [بهعنوان مثال ،بروسال رانژیفری
تاپاراندی ( )B. rangiferi taprandiاز گوزن شمالیReindeer -

از دیرباز اختصاصی بودن میزبان بهعنوان معیاری نسبی
شناختهشده و جنبهای مطلق نداشته ( )1هرچند که اکنون

( [)92با استفاده از این ساختار بهعنوان گونههای موجود و گاهی

وسعت امکان انتقال برخی گونهها در خارج از میزبان ترجیحی
معمول بهتر شناختهشده است .بهعنوانمثال ،انتقال متقاطع
بروسال آبورتوس به نشخوارکنندگان کوچک و بروسال ملی
تنسیس به گاو در چراگاههای مشترک بهسادگی امکانپذیر
خواهد بود .بیثباتی میزبان ترجیحی به بهترین وجهی در مورد
بروسال سوئیس مشهود است .باوجودی که بیووارهای  2 ،1و 3
بروسال سوئیس خوک را آلوده کرده ،بیووار  2خرگوش را نیز
عفونی ساخته ،بیووار  4آن به گوزنهای آمریکای شمالی
( Caribouو  )Reindeerمحدود بوده و ظاهراً بیووار  2بروسال
سوئیس بهطور طبیعی فقط در جوندگان شناختهشده است.
موقعیت بیووار اخیر بسیار موردبحث بوده و به نظر میرسد
ناهمگونترین بیووار در گروه بروسال سوئیس میباشد.

بیووارهای جدید تعریف شدند .اولین گونه جدید بروسال اوویس
توصیفی در سال  )99(1822و به دنبال آن بروسال نئوتومه ( )90و
بروسال کنیس ( )93به جنس افزوده شدند .گونههای دیگری
چون بروسال موریوم ( )B. muriumاز جوندگان نیز پیشنهاد شده
( )94اما بهوسیله کمیته فرعی طبقهبندی جنس بروسال مورد
پذیرش قرار نگرفت.
بایستی خاطر نشان ساخت که معیار مورداستفاده برای
طبقهبندی جنس براساس خصوصیات فنوتیپی همراه با میزبان
طبیعی ترجی حی قرار داشته است .این معیار تنها امکان در فقدان
روشهای ژنوتایپینگ در آن زمان بوده است .شاید تعجبآور
باشد که این سیستم در حد وسیعی با تجزیه مولکولی ژنتیکی
انطباق داشته هرچند که تناقضاتی نیز مطرح بودهاند.

 Vergerو همکاران در سال  1832میالدی تقسیمبندی
جنس به گونهها را پس از بررسیهای وسیع  DNAبروسالها و
تعیین وابستگی بسیار باال در بین آنها مورد تردید قراردادند

برطرف سازی تناقضات به تعریف تازهای از جنس بروسال و
ب یووارها با استانداردهای حداقل اختصاصی نیاز داشت .اولین
کوششها از  38سال پیش با استفاده از اطالعات موجود در آن

( .)30باوجوداین ،شناسایی باکتریهای شبه بروسالی سازگار با
محیط و شرایط دریایی برای اولین بار موضوع طبقهبندی واقعی
جنس را بار دیگر مطرح ساخت .سویههای جداشده بروسال از

زمان انجام پذیرفت ( .)95،96این اقدامات براساس ساختار
پیشنهادی  Stableforthو  Jonesدر سال  1823قرار داشته ( )1و

الشه خوک دریایی ،دلفین ،نهنگ (وال) و خوک وال ها (-36

با یافتههای ژنتیکی و بیوشیمیایی قابلدسترس تکمیل گردید.
برخی یافتههای جدید نیز در گزارشهای بعدی کمیته فرعی

 )33با سقط جنین و مننگوآنسفالیت در چندین پستاندار دریایی
( )37و همچنین آثار پاتولوژیک در دلفینهای گورخری

طبقهبندی جنس بروسال ( )97-04و دیگر نشریات ،ازجمله

( )Stenella coeruleoalbaیا دلفینهای راهراه ( )38مرتبط

کتاب باکتریولوژی سیستماتیک برگی ( ،)05،06انعکاس یافتند.

بودهاند .به فاصله کوتاهی موارد انسانی عفونت ناشی ازاینگونه

ساختار طبقهبندی جاری جنس بروسال را گونههای اصلی با
افزایش گونههای اخیراً شناختهشده شامل گردیده که در جداول
 1تا  3نشان دادهشده است .هنوز خصوصیات فنوتیپی و میزبان

جدید نیز شناخته شد ( .)31-49همانند گونههای پیشین
بروسال ،عفونت متقاطع میزبانان نیز موردتوجه قرار گرفت (.)40
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بروسال اینوپیناتا در ارتباط با جداسازی غیرمنتظره آن به این

به علت اطالعات محدود ،ابتدا برای تمامی سویههای دریایی
بهطور موقتی یکگونه جدید بروسال ماریس ( )B. marisپیشنهاد
گردید .باوجوداین ،بررسیهای بعدی نشان داد که این سویهها بر
طبق همگنی  16S-rRNAبهعنوان گروهی در جنس بروسال تعلق
داشته هرچند دارای شاخص  IS711متمایز بوده که آنها را مجزا

باکتری جدید اطالق شده است (.)59
با توجه به گستردگی جنس بروسال ،تجدیدنظر در
استانداردهای حداقل موردنیاز خواهد بود.

از سویههای کالسیک زمینی گروهبندی مینماید ( .)33در داخل

طبقهبندی گونههای بروسال بر مبنای سویههای قبلی و

گروه ،سویهها ازنظر نیاز به گاز  CO2در جداسازی اولیه و فعالیت
متابولیک مصرف گاالکتوز و همچنین در اثر  IS711منطبق با
سویههای غالب جداشده از به ترتیب خوکهای دریایی ()Seals
یا بالنها ( )Cetaceansمتفاوت بودهاند .بهطور مشابه ،پلی
مورفیسم  omp2آنها بر دو گونه متمایز با اسامی بروسال ستاسه
( )B. cetaceaeو بروسال پینیپدیه ( ،)B. pinnipediaeبر اساس
منشأ میزبانی خوک وال ها ( ،)Porpoisesدلفینها و مینک والها

بروسال بر اساس بررسی فیلوژنتیکی ترادف های  16S-rRNAدر
دسته  Iآلفا پروتئوباکتریا (،)Class I. Alphaproteobacteria class. nov.
راسته  VIریزوبیال ها ()Order VI Rhizobiales ord. nov.
قرارگرفته اند .ساختار طبقهبندی و مقررات در کتاب ذکرشده

یا خوکهای دریایی ،اشاره داشت ( .)43،36،33بعداً این اسامی

است (.)06

به بروسال ستی

(Ceti

جدید
در کتاب باکتریولوژی سیستماتیک برگی ( )06گونههای

 )B.و بروسال پینیپدیالیس

با توجه به قوانین و مقررات طبقهبندی چندگونهای،
و  )2112( Banaiبراساس وابستگی گونهای بروسال به میزبانان
Corbel

( )B.pinnipedialisتغییر یافت .نتایج بررسیهای
بروسالهای پستانداران دریایی را بهعنوان گروه متمایز نشان داده
اما تیپهای ترادفی ) ( Sequence types-STآنها بر طبق منشأ
میزبانی کامالً متفاوت بوده و بر سه گونه به عوض دو گونه (شکل
MLVA

طبیعی ترجیحی آنها اقدام نمودهاند ( .)06این طبقهبندی
رجعت به عقیده طبقهبندی جنس بروسال قبل از سال  1832و
تصمیم بعدی کمیته فرعی طبقهبندی بروسالها از نقطه نظر
اهمیت زئونوتیک مفهوم چند گونهای و مخاطرات اپیدمیولوژیک
مرتبط با گونههای مختلف بروسال را منعکس ساخته ،هرچند که
کمیته فرعی هرگز مفهوم گونهای برای کاربرد روزمره را نفی
ننمود .براساس این تصمیم ،شش گونه مورد اعتبار گونههای

 )1داللت دارد ( .)45،44پس از آن باکتری جدیدی با نام بروسال
میکروتی ( )B. microtiاز موشهای صحرایی جنس میکروتوس
( ،)46خاک ( )47و روباههای قرمز ( )48جدا گردید .باوجود
این ،بروسال میکروتی هنوز با موارد آلودگی انسان ارتباط نداشته
است.

بروسال ( )50در فهرست تصویبشده اسامی باکتریال 1831
( )04به طور رسمی مجدداً مورد تائید قرار گرفت .این وضعیت

سرانجام ،اخیراً گونه متمایز بروسال اینوپیناتا ()B. inopinata
از پیوند پستان خانم  31ساله با عالئم بالینی بروسلوزیس جدا

جایگزینی گونههای جدید دریایی در جنس بروسال ( )43را به

گردید ( .)41مورد دومی نیز از بیوپسی و ترشحات ریه بیمار 22

دنبال تعیین سویههای رفرنس برای دو مرکز کلکسیون تسهیل

ساله مبتال به پنومونی و برونشیت مزمن جدا شد ( .)52تاکنون

نموده و معتبر شناخته شد ( .)53-55بعداً بروسال میکروتی
( )47و بروسال اینوپیناتا ( )59نیز مورد تائید قرار گرفتند .بر این
اساس ،نامگذاری و طبقهبندی جاری گونههای بروسال در جداول

همین دو مورد گزارششده و میزبان حیوانی باکتری ناشناخته
است .اینگونه  omp2متفاوت و ترادف  16S-rRNAمنحصر به
فردی در  2نوکلئوتید نسبت به  16S-rRNAسایر گونههای
بروسال نشان داده است .عالوه بر آن ،در بررسی  MLSTاین سویه
در گروه مجزایی نسبت به دیگرگونهها قرار دارد .باوجوداین،
نزدیکی آن به دیگرگونههای بروسال تا گونههای آکروباکتریوم
( )Ochrabactrum spp.در  3ژن متمایز نشان دادهشده و
موقعیت آن را در جنس بروسال تثبیت نموده است .ازاینرو ،نام

 1-3نشان دادهشده است.
دیدگاههای طبقهبندی جنس بروسال
خصوصیات میکروبشناسی
گونههای بروسال عوامل سببی بروسلوزیس در حیوانات و
انسان میباشند .این باکتریها گرم منفی ،به رنگ قرمز در
3
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رنگآمیزی اصالحشده زیل -نیلسون ( )56و به شکل کوکوئید یا

کولین و ذخیره انرژی و کربن سازنده گلیکوژن و پلی هیدروکسی

سلولهای میلهای شکل کوتاه بهاندازه مای 1/2-1/3×1/2-1/2
میکرون هستند.

بوتیرات سازگاری یابند (.)62-57،63
فعالیت تنفسی بروسال با استفاده از اکسیژن بهعنوان پذیرنده
( )Acceptorالکترون انتهایی با هیدروژنازها بهعنوان دهندگان
( )Donorsانجام میپذیرد .سیتوکروم های  c ،bو  oبروسال
آبورتوس با رشد لگاریتمی متوسط/بینابینی مرتبط بوده
درحالیکه سیتوکروم های  a+ a3بهعنوان برگ خریدهای اضافی
در خالل رشد لگاریتمی تأخیری شناختهشده اند .نقش احتمالی
برای تنفس نیترات در تحت شرایط کاهش اکسیداسیون – احیا
(ردوکس) پیشنهاد شده است .جالبتوجه آنکه عملکرد –D
اریتریتول –1فسفات (واسطه گر یا /میانجی اریتریتول) بهعنوان

گونههای بروسال بهصورت پاتوژن های غیر متحرک داخل
سلولی اختیاری در سلولهای رتیکولوآندوتلیال میزبانان پستاندار
زمینی و دریایی زندگی میکنند .مکانیسمهای زهرآگینی (حدت)
بروسالها و بقای آنها در درون فاگوسیت های فعال تا حدی
بهصورت نامکشوف باقیمانده چون تولید فاکتورهای زهرآگینی
چون سیتولیزین ها ،کپسولها ،اگزوتوکسین ها ،پروتئازهای
ترشحی ،پیلوس ها /پیلی ( )piliو یا فیمبریاها /فیمبریه
(( )Fimbriaeساختارهای مویی یا رشتهای ریز در بعضی از
باکتریها با خصوصیات آنتیژنی سطح سلول ارتباط مییابند).
تاژکها (فالژله) ،توکسین های رمز دهنده یا کدکننده فاژ و

دهنده الکترون به زنجیره تنفسی شناختهشده است ( .)64با
توجه به اینکه اریتریتول محصول اصلی تروفوبالست ها برای
پوشش جفت در مراحل آخر آبستنی بوده ،جذب و گرایش
بروسالها به رحم آبستن و تکثیر در تروفوبالست ها بر این اساس

پالسمید های زهرآگینی در بروسالها شناخته نشده است (-57
 .)58باوجود این ،بروسال از ژن  VirBمحفوظ رمز دهنده /کد

معقول در نظر گرفته میشود ( .)65در سال 1881

کننده سیستم ترشحی تیپ  IVبرخوردار بوده که ممکن است در
زهرآگینی (حدت) ذاتی آنها دخالت داشته باشد .عالوه بر آن،
بروسال دارای سیستم ترشحی فالژلی تیپ  IIIبوده که براساس
دستهای از  44ژن توزیعی در سه لوکوس (جایگاه ویژه ژن بر
روی کروموزوم)  motB ،Chr IIو  flgJمستقر در نواحی مختلف
 Chr Iدر بین سه گونه کالسیک قرارگرفته است .باوجود این،
بروسالها غیر متحرک با غیرفعال بودن برخی ژنهای فالژلی و
فقدان سیستمهای کموتاکتیک توصیفشدهاند .علیرغم فقدان
تحرک ،حضور ژنهای فالژلی در کروموزومها باقابلیت اهمیت در
دوام باکتریها در مدل موش (اما نه در عفونت کشت سلول)

Plommet

( ) 66محیط سنتتیک با فاکتورهای غذایی حداقل برای تایپینگ
احتمالی سویه واکسن  S2بروسال سوئیس ( )67و انطباق آن با
سویه وحشی رفرانس  1331بایوار  Iبروسال سوئیس در مقایسه
با حداقل نیازهای غذایی رشد آنها مورد استفاده قرار دارد.
سولفات آمونیوم و تیوسولفات آمونیوم جهت تأمین نیتروژن
(ازت) و سولفور و گلوکز برای تأمین کربن و تولید انرژی به کار
گرفته شد .یافته مهم در این حقیقت نهفته بود که سویههای
بروسال ملی تنسیس قادر به استفاده از اسید گلوتامیک بهعنوان
تنها منبع ازت و نیازهای انرژی بوده مشروط بر این که بهوسیله
گاز  CO2تحریکشده یا گلوکز برای انرژی اضافی مصرف نمایند.
براساس این نتیجه ،مؤلف مفروض دانست که  CO2جهت
فعالسازی جریان یافتن کربن برای سیکلتری کربوکسیلیک
مورد نیاز میباشد .جالب توجه آن که یافته اخیر با مشاهداتی
مبنی بر نیاز برخی سویههای بروسال به  2تا  11درصد گاز CO2
برای کشت اولیه مرتبط بوده درحالیکه همین سویهها در
کشتهای بعدی ممکن است مستقل از  CO2باشند .باوجود این،
هنوز روشن نیست آیا این تحول ناشی از تولید آنزیم یا انتخاب
در زیر جمعیتهای کشتها میباشد.

نشان دادهشده است ( .)51ازاینرو ،به نظر میرسد وجود
اختالفات در تجلی بالقوه فالژلوم ممکن است سازگاری بروسال با
میزبانان مختلف را توصیف نماید.
بررسی ساختار ژنومی سه گونه کالسیک بروسال اطالعات
مرتبط با عملکردهای تنفسی و متابولیکی آنها را فراهم ساخته
است .یافتههای کروموزومی نشان داده که بروسالها ممکن است
با جایگزینی داخل سلولی از طریق انتخاب برای مکانیسم تنفسی
با وابستگی باال و از دست دادن هم زمان فعالیت سنتز نوکلئوتید،
تبدیل و تغییر قند ،سنتز پلی ساکارید و همچنین سنتز بیوتین و
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 بیووارها و سویههای رفرنس بروسال، فهرست سویههای تیپ:1 جدول

Species

Biovara

Type/reference

Strain

ATCCb No.

NCTCc No.

BCCNd

B. melitensis

1
2
3

Type
Reference
Reference

16M
63/9
Ether

23456
23457
23458

10094
10508
10509

B. abortus

1
2
3
4
5
6
9

Type
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference

544
86/8/59
Tulya
292
B3196
870
C68

23448
23449
23450
23451
23452
23453
23455

10093
10501
10502
10503
10504
10505
10507

B. suis

1
2
3
4
5

Type
Reference
Reference
Reference
Reference

1330
Thomsen
686
40
513

23444
23445
23446
23447
-

10316
10510
10511
11364
-

B. neotomae

Type

5k33

23459

10084

B. ovis

Type

63/290

25840

10512

B. canis

Type

RM6/66

23365

10854

B. ceti

Type

12891T

94-74T

B. pinnipedialis

Type

12890T

94-73T

B. microti

Type

CCM4915T

07-01T

B. inopinata

Type

BO1T

09-01T

.)42( Corbel  وBanai*
 و اوره آز و رشد در حضورH2S  تولید گاز، در جداسازی اولیهCO2  نیاز به گاز،R  وM ،A  بیووار ها بر طبق آگلوتیناسیون با آنتی سرم های مونواسپسفیسکa
. نشان دادهشده است) مشخص میشوند3  و2 رنگهای فوشین و تیونین (که به ترتیب در جداول
)American Type Culture Collection(  کلکسیون کشت آمریکاییATCC b
)National Collection Type Cultures- Great Britain(  کلکسیون ملی کشت بریتانیاNCTC c
)Brucella Culture Collection- Nouzilly(  نوزیلی فرانسه، کلکسیون کشت بروسالBCCN d
2111 ، و همکارانBricker ؛2113 ، و همکارانFoster e
)43( 2113 ، و همکارانScholz f
T
:) کلکسیون میکروارگانیسمهای بیماریزای حیوانی. نیز پذیرفتهشده استCPAM 6436 ) (این سویه بهعنوان21( 2111 ، و همکارانScholz g
Collection of Animal Pathogenic Microorganisms. Veterinary Research Institute Hudcova 70,621 32 Brno, Czech
Republic.
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جدول  -2خصوصیات افتراقی گونههای جنس بروسال

Preferred Host
Cattle and other
Bovidae
Biovar 1: swine
Biovar 2: swine, hare
Biovar 3: swine
Biovar 4: reindeer
Biovar 5: wild
rodents

*

Urease
Activity

Oxidase

R/C
RTD

+f

+e

–

Lysis by Phagesa
Tb
Wb
Iz1
104RTD
RTD
RTD

+

+

+

RTDc

+

Serum
Requirement

Colony
Morphologyb

–d

S

Species
B. abortus
B. suis

+h

+

–

+g

+g

+

–

–

S

+j

+

–

+

–i

–

–

–

S

B. melitensis

+h

–

–

+

+

+

–k

–

S

B. neotomae

Rams

–

–

+

–

–

–

–

+

R

B. ovis

Dogs

+h

+

+

–

–

–

–

R

B. canis

Cetaceans

+

+

–

+o

+n

+m

S

B. ceti

Pinnipeds

+

+

–

+o

+n

+m

S

B.
pinnipedialis

Vole
)(Microtus arvalis
?

+

+

–

–

S

B. microti

)+ (fast

+

p

–

S

B. inopinata

Sheep and goats
Desert wood ratl

+

+

* Banaiو .)42( Corbel
 aفاژ تی بی لیزی /تفلیس ( ،)Tbوی بریج ( ،)Wbایزات نگار /عزت نگا ( )Iz1و .R/C
 bبه طور طبیعی /S :صاف/R ،خشن.
 /RTD cروتین تست دایلوشن.
 dمعموالً بیووار  2بروسال آبورتوس برای رشد در جداسازی اولیه به سرم نیاز دارد.
 eبرخی سویههای آفریقایی بیووار  3بروسال آبورتوس منفی هستند.
 fبینابینی/متوسط ،بهاستثنای سویه  244و برخی سویههای فیلدی که منفی هستند.
 gبرخی سویههای بیووار  2بروسال سوئیس بهوسیله فاژ  Wbیا  Izلیز نشده یا به طور جزئی لیز میشوند.
 hبهسرعت.
 iبرخی سویهها بهوسیله فاژ  Wbلیز میشوند.
 jبهکندی ،برخی سویهها به طور استثنایی سریع هستند.
 kپالکهای ریز و کوچک.
 lنئوتوما لپیدا.
 mبرخی سویهها بهوسیله فاژ  Tbلیز میشوند.
 nاکثر سویهها بهوسیله فاژ  Wbلیز میشوند.
 oاکثر سویهها بهوسیله فاژ  Izلیز میشوند.
 Pلیز ناقص با فاژهای  F1 ،Tbو  F25در غلظت  Scholz( RTD×114و همکاران )2111 ،یا فاقد حساسیت به  De( Tbو همکاران.)2113 ،
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جدول  -3طبقهبندی گونهها و بیووارهای جنس بروسال
Agglutination with Monospecific Sera

Growth on Dyesa
Basic
Thionin
Fuchsin
+
+d
+
+
+
+
–
+
–
–
+
+
–
+c
+
+
+
+
+
+
+
–e
+
–
+
+
+
–f
–
–g
–
+
–f
+
–f
+d
+

R

M

A

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

+
–
+
–
–
–
+
+
–
+
–
–
–
+
+
–
–
–
–f

–
+
+
+
+
+
–
–
+
–
+
+
+
+
–
+
–
–
+

–f

+

+

+
+

–
–

+
+

–
+
+
–
–
–
–

*

H2S
Production

CO2
Requirement

Biovar

–
–
–
+
+
+
+
–
–
+
+
–
–
–
–
+
–
–
–

–
–
–
+b
+b
+b
+b
–
–
– + or
–
–
–
–
–
–
+
–
–

1
2
3
1
2
3
4
5
6
9
1
2
3
4
5
–
–
–
–

+

–

+

–

+
+

–
+

–
–

–
–

* Banaiو .)42( Corbel
 aغلظت رنگ در محیط سرم دکستروز 21 :میکروگرم/میلی لیتر
 bمعموالً مثبت در جداسازی اولیه.
 cبعضی سویههای حساس به فوشین بازیک جداشدهاند.
 dاز رشد بعضی سویهها بهوسیله رنگها جلوگیری میشود.
 eبعضی سویههای مقاوم به فوشین بازیک جداشدهاند.
 fمنفی برای اکثر سویهها.
 gرشد در غلظت  11میکروگرم/میلیلیتر تیونین.
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Species
B. melitensis

B. abortus

B. suis

B. neotomae
B. ovis
B. canis
B. ceti
B.
pinnipedialis
B. microti
B. inopinata
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شکل  :1شمای اشتقاق باکتریهای بروسال

ذاتی باواسطه  TLR4میزبان در مقایسه با لیپوپلی ساکاراید

لیپوپلی ساکاراید بروسال ()LPS

آنتروباکتریال شناختهشده است (.)70،79

لیپیدهای  Aاعضای پروتئوباکتر آلفا  )α2( 2شامل زنجیره
بلند اسیدهای چرب -2-nهیدروکسیالت ،چون  (27-OH) C28:0و

اولیگوساکاراید و هاپتن استخراجی بهوسیله آب–فنل از
بروسال آبورتوس صاف شامل مانوز ،گلوکز-2 ،آمینو-2،2-دی
دزوکسی–D-گلوکز( .کینو ووزامین) -2 ،آمینو -2 -دزوکسی –
 –Dگلوکز (گلوکزآمین) -3 ،دزوکسی– -Dمانوز-2-اسید
اوکتولوزونیک ( )KDOو قندهای شناسایی نشده دیگر میباشند.
از طرفی دیگر پلی ( Bپلی ساکاراید هاپتن استخراجی با اسید
تری کلر استیک از بروسال ملی تنسیس سویه راف  ،)B115شامل
مقادیر جزئی کینو ووزامین و  KDOبوده اما فاقد مانوز ،گلوکز و
LPS

 (29-OH) C30:0بوده ( ،)68اما زیرگروههای بتا ( )βیا گاما ()γ
متفاوت میباشند .ساختار هسته لیپید  Aحاوی دی ساکارایدهای
دی آمینو گلوکز مونو -یا بیس فسفریالت با امکان تنها اتصال
آمیدی به گروه های آسیل  3-OHمی باشد .در مقابل ،لیپید A
کالسیک اکثر باکتریهای بیماریزا گرم منفی از دی ساکاراید
بیس فسفریالت با دو آمید و دو استر مرتبط به 3-OH
هیدروکسی میریستات ،C14:0 (3-OH) ،تشکیل یافته است .در
بروسال آبورتوس ،اسیدهای چرب هیدروکسیل اصلی در نیمه
لیپید  Aفاقد اسید میریستیک ( β-OHبتا )OH -از یکطرف
بوده اما از طرفی دیگر با هفت اسید چرب اصلی  %32اسیدهای
چرب دارای طول زنجیره معادل  12اتم کربن یا بیشتر را نشان

گلوکز آمین بوده است (.)73
بخش آبدوست (هیدروفیلیک)  LPSحاوی آنتیژن زنجیره–
( Oموجود در سویههای صاف بروسال) میباشد .در بروسالهای
دارای اپی توپ ( Aچون بیووار  1بروسال آبورتوس) آنتیژن– O
حاوی پروزامین با  82تا  111زیر واحد گلیکوزیل ،و در
ملی
بروسالهای دارای اپی توپ ( Mمثل بیووار  1بروسال
تنسیس) آنتیژن –  Oحاوی پروزامین پنتاساکارایدی ( 2قندی)

میدهد ( .)72،61اسیدهای چرب زنجیره طوالنیتر به ترتیب
) C18:0)3-OH( ،C28:0 (27-OHو ( 3-OH )C14:0شناساییشدهاند
( .)72اخیراً ماهیت اسیدهای چرب زنجیره بلند ( )C28بهعنوان
عامل پاتوژنز گونههای بروسال با به حداقل رساندن پاسخ ایمنی

است ( .)74ساختار متمایز  ،LPSاز جمله پروزامین زنجیره –
3

O
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در سویههای صاف بروسال ،از ویژگی شناخته بروسال محسوب
میگردد.

این باکتریها اتفاقی بوده و ساختارهای لیپید  Aو هسته پلی
ساکاراید در این باکتریها کامالً از بروسال متفاوت است.

فرآوردههای ژنی  per ،gmdو  wbkCدر سنتز -4
فورمامیدو -2 ،4 -دی دزوکسی مانوز دخالت دارند .محصول ژن
 wbkAمشابه چندین مانوزیل ترانسفراز بوده و احتماالً در
پلیمریزاسیون زنجیره O -بروسال ملی تنسیس نقش دارد (.)32
قابل اهمیت است ذکر شود که یرسینیا آنتروکولیتیکا  O:9به
علت ساختار تقریباً مشابه زنجیره –  Oبا آنتیژن  Aبروسال

–O

گونههای راف (خشن) بروسال فاقد آنتیژن زنجیره
میباشند .بروسال کنیس با پرگنه های موکوئیدی رشد کرده اما
خصوصیات بیوشیمیایی آن بسیار با بروسال سوئیس نزدیک است.
علی رقم فقدان آنتیژن O-پلی ساکاراید صاف در بروسال کنیس،
این باکتری برای سگ کامالً زهرآگین (حاد) بوده و برای انسان
نیز با شدت کمتری از سویههای صاف بیماریزا می باشد .بروسال
اوویس نیز به طور طبیعی راف بوده و برای گوسفند بیماریزا
است .بروسال اوویس فاقد بخشی از کروموزوم من جمله قطعه
 12/1 kbمرتبط با جایگاه  2ژنومی در گیر در سنتز  LPSاست
(جدول .)4این قطعه اختصاصی حاوی ژن  wboAو دو ژن دیگر
درگیر در بیوسنتز  LPSبوده و ازاینرو در فقدان آن مورفولوژی

مالتوفیلیا و ویبریو کلرا اتفاق می افتد ( .)84این واکنش ها نیز

راف بروسال اوویس شکل میگیرد (.)85-88

آبورتوس واکنش متقاطع دارد ( .)76-82این واکنش متقاطع در
تشخیص سرولوژی دخالت داشته و برنامه ریشه کنی بروسلوزیس
را مشکل میسازد ( .)89-83واکنش متقاطع خفیفتری بین
 LPSبروسالهای صاف (صاف) و اشربشیا کولی ،O:157
فرانسیسال توالرنسیس ،سالمونال  ،O:30استنوتروفوموناس
ناشی از ساختارهای پروزامین در  LPSمیباشند .واکنش ها با

جدول :4جایگاه های ژنومی شناسایی شده جنس بروسال در مقایسه با بروسال ملی

Important Genes
Phage related genes
Transposases and phage family
integrase and LPS synthesis

Butanoate metabolism
Peptide ABC transporters,
transcriptional regulators and two
ORFs similar to cephalosporin
acylases
Transposases with significant
similarity to ORFs on plasmid
Pngr234a from Rhizobium species
Proteins involved in sugar
metabolism and LPS biosynthesis

تنسیس*

Number of
ORFs
9
20

Size and
Location
)8.1 kb (ChrI
)15 kb (ChrI

Relevant to
Brucella spp.
B. ovis
B. ovis

Genomic
Island
GI1
GI2

30

)21 kb (ChrI

5
42

)3.8 kb (ChrI
)44 kb (ChrII

B. canis
B. suis
B. abortus
B. ovis

GI3a
GI4
GI5

10

)7.5 kb (ChrII

B. neotomae

GI6b

5

)4.4 kb (ChrII

B. ovis

GI7

25

)25.1 (ChrII

B. abortus

GI8

4

)4.9 kb (ChrII

B. ovis

GI9

*  Rajashekaraو همکاران (.)33
 aبروسال کنیس در فقدان  31مورد  ORFsبا بروسال سوئیس سهیم بوده که بر منشا فیلوژنتیک مشترک دو گونه داللت دارد.
 bعالوه بر حذف  GI6در  DNAژنومیک بروسال نئوتومه این سویه با بروسال ملی تنسیس بسیار همولوگ بوده ،که بر منشا فیلوژنیک مشابه آنها اشاره دارد.

بروسالها ایفا می نمایند OMPs .بروسال بر طبق اندازه آنها گروه
بندی می شوند .پروتئین های با جرم مولکولی  32تا  33کیلو
دالتون ( )KDa 33-32بهعنوان پروتئین های پورین گروه  2و

پروتئین های غشا خارجی ( )OMPsبروسال
برخی ویژگی های پروتئین های غشا خارجی ()OMPs
بروسال کامالً متمایز بوده و نقش مهمی را در تعیین خصوصیات
8

ذوقی و همکاران | سیر تاریخی طبقه بندی جنس بروسال

مورفیسم در جایگاه  omp31گونههای بروسال نشان داده شد

 OMPsبا جرم مولکولی  KDa 31-34و  KDa 22-23بهعنوان
پروتئین های گروه  3طبقهبندی شده اند .پروتئین های ،-22
 -31و  -32کیلو دالتون  OMPsاصلی بوده در حالیکه مولکول
های  -18 ،-12 ،-11و  38کیلو دالتون از ترکیبات فرعی
هستند OMP .با جرم مولکولی -32کیلو دالتون یک پورین بوده

( .)929بعداً این پلی مورفیسم برای تمایز بین گونههای بروسال
بهوسیله روش  PCR-RFLPو هیبریدیزاسیون  DNA-DNAمورد
استفاده قرار گرفت .با استفاده ازاینرویکرد ،فقدان ژن در بروسال
آبورتوس به علت حذف  11کیلوباز ) ) 10kbمشهود بوده ،در
حالیکه تشخیص افتراقی و تمایز بروسال نئوتومه از بیووارهای
 4،3،1و  2بروسال سوئیس امکانپذیر نبوده است.

( )81و  OMPبا جرم مولکولی -22کیلو دالتون برای حفظ
عفونت بروسال ملی تنسیس بسیار قابل اهمیت شناختهشده است
( .)12الزم به ذکر است که سیستم دو جزیی  BvrR/BvrSدر

تجزیه پروتئین پورین  32کیلو دالتونی ( ،)36 KDaدو ژن
 omp2aو  omp2bرا آشکار ساخته ،که در کروموزوم به صورت
تکرار وارونه از یک کپی ژنی با تشابه توالی حدود  %32وجود

کنترل تهاجم بروسال به سلول های میزبان و بقای داخل سلولی
آن ضروری شناختهشده است ( .)19سیستم  BvrR/BvrSبه طور

اختصاصی تجلی  2گروه از  3گروه پورین غشای خارجی بروسال

دارند ( .)922این پلی مورفیسم ممکن است با حساسیت افتراقی

را تنظیم می نماید .موتانت های بدون اثر  BvrR/BvrSفاقد
 Omp25تغیراتی را در آب گریزی ،نفوذپذیری و حساسیت
پوشش سلولی به پپتیدهای باکتری کشی مورد نظر نشان داده
که به تخفیف زهرآگینی (حدت) موتانت ها منجر خواهد شد

رنگ وابسته بوده ،که بهعنوان یکی از آزمایشهای بایوتایپینگ
متداول مورد استفاده می باشد (جدول  .)3شاخص های RFLP
در این ژن ها امکان تمایز بین گونههای بروسال و طبقهبندی اکثر
بیووارهای درون گونهها را فراهم می سازد ( .)920،923استفاده

(.)10

وسیعتر  RFLPبرای طبقهبندی گونههای بروسال براساس ژن
های  omp25و  omp36پیشنهاد شده است (.)924

 OMPبا جرم مولکولی  12کیلو دالتون شباهت زیادی به
لیپوپروتئین های مرتبط به پپتیدوگلیکان باکتریهای گرم منفی
نشان داده و همانند  OMPsبا جرم مولکولی  -11و  -18کیلو
دالتونی لیپوپروتئین های سطحی دارای پیوند کوواالنسی با
اسیدهای چرب میباشند .این پروتئین ها در شش گونه اصلی و

ژنوم بروسال
خصوصیات ژنوم از اهمیت اساسی در تعریف جنس برخوردار
است .ازاینرو ،ارتباط بروسال با گروه  2-αپروتئوباکتر از طریق دو
کروموزوم ،همانند دیگر اعضای گروه ،مورد حمایت می باشد

بیووارهای مرتبط با آنها وجود دارند ( Omp10 .)14،13و

(.)925

 Omp19دارای اجزا آنتیژنی مشترک با باکتریهای خانواده
ریزوبیاسه ( )Rhizobiaceaeمیباشند ( .)15حذف ژن های

ژنوم بایوار  1بروسال ملی تنسیس سویه تیپ  16Mبرای
اولین بار بهوسیله  DelVecchioو همکاران بهعنوان نامزد
(کاندید) پروتوتایپ گونههای بروسال در سال  2112مشخص

 omp10و  omp19به موتانت تخفیف حدت یافته منجر می شود.
موتانت های  omp10کاهش مدت زمان بقا در موش و رشد ناقص
در محیط نشان داده در حالیکه موتانت های  omp19حساسیت
زیاد به پلی میکسین  Bو دزوکسی کوالت سدیم داشته و پرگنه
های بسیار کمتری از کشت طحال موش پس از  4و  3هفته
عفونت تولید می نمایند ( Cloeckaert .)16و همکاران این

تیپ بروسال اوویس  )63( ATCC25840شناسایی شد .در مراحل

پروتئین ها را مورد بررسی وسیعتری قرار داده اند (.)17

بعدی نیز ژنوم دیگر سویهها از جمله سویه  2313بروسال
آبورتوس ،با کاربرد وسیع در بررسی های تجربی ( )62و سویه

چندین ژن  ompبروسال شناسایی و مورد بررسی قرارگرفتهاند

واکسن  S.19بروسال آبورتوس ( )926شناسایی شده و تاکنون 13

( .)18-922ژن  omp3aپروتئین  22کیلو دالتونی()Omp 25KDa

ژنوم بروسالها مشخص گردیده است ( .)928،927این پیشرفت ها

گردید ( .)57بعداً ژنوم سویه رفرانس  1331بروسال سوئیس
( )60و سویه وحشی  8-841بروسال آبورتوس ( )21و اخیراً سویه

به درک و شناخت بیشتر گونهها و بیووارهای بروسال برای
طبقهبندی و روابط فیلوژنیک احتمالی آنها با نیای اصلی منجر

پیش تر شناختهشده را رمز (کد) کرده و ژن  omp3bبه
بروسال ملی تنسیس منتسب می باشد .با شناسایی ترادف ژن
 ، omp31قطعه  DNAبهوسیله روش  PCRتکثیر شده و پلی
Omp31

شده است (.)927
11
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باشد .در جدول  4ویژگی های ژنی در مقایسه با بروسال ملی
تنسیس نشان دادهشده است .سنتز پلی ساکاراید در گونههای
بروسال شناحته نشده اما در برخی باکتریهای متعلق به گروه

ترکیب  DNAبروسالها نشان داده ( )85که تمامی اعضای
جنس در میزان پایه ای  22تا  %23گوانین  +سیتوزین در بین
شش گونه برخوردار بوده هر چند که بروسال اوویس فاقد بخش
کوچکی از ترادف پلی نوکلئوتید موجود در  DNAدیگر گونهها
می باشد .الزم به ذکر است که بروسالها از امکان همانند سازی
خارج کروموزومی چون پالسمیدها یا فاژها با فقدان تولیداتی
چون اگزوتوکسین و مقاومت قابل انتقال به آنتی بیوتیک ها

آلفا–2پروتئوباکتریا شناسایی شده است ( .)995ژن  9-kbکد
کننده  Cgsدر زهر آگینی باکتریهای بروسال دخالت دارد
(.)997،996
عامل همانندساز

برخوردار نیستند ( .)85در مقابل ،فاژهای لیز کننده آنها مشخص

( )998و بعد در تمامی شش گونه اصلی ( )991-909و اخیراً در

میباشند (جدول  .)2مهندسی مولکولی به توسعه چهار مشتق از
حامل کلونی با دامنه وسیع میزبانی  pBB RIMCSمنجر شده

بروسالهای دریایی ( )900شناسایی شد .در بررسی  PCRبراساس
پلی مورفیسم ترادف  IS711امکان شناسایی بیووارهای  2 ،1و 4
بروسال آبورتوس  3 ،سرووار بروسال ملی تنسیس ،بروسال اوویس

( )921که در گونههای بروسال همانندسازی شده و قابل مقایسه با
گروه پالسمیدهای  IncQ ، IncPو  IncWو همچنین همانند

و بیووار  1بروسال سوئیس فراهم آمده است (.)903-906

سازی بنیادی  ColE1و  p15aمیباشند (.)992

سیر تکاملی (فیلوژنی) بروسال

بروسال

وجود دو کروموزوم مستقل در تیپ سویه
ملی تنسیس با اندازه تخمینی به ترتیب  2/12و  1/12مگاباز در
16M

IS711

برای اولین بار در بروسال اوویس

بررسی های هیبریدیزاسیون  ،DNA-DNAسویههای بروسال

بررسی های اولیه الکتروفورز شناسایی شدند ( .)925در بررسی

را در فوق تیره ( )Superfamilyاسید ریبونوکلئیک ریبوزومی
قرار داده ،که شامل گروه های آگروباکتریوم ،ریزوبیوم،
مایکوپالسما ،فیلوباکتریوم و گروه  Vdمراکز کنترل بیماریها
IV

ژنوم وجود دو کروموزوم شامل کروموزوم  Iبزرگتر از کروموزوم
با طول متوسط به ترتیب  2/1و  1/2مگاباز ( ) Mbدر بین ژنوم
موجود مورد تائید قرار گرفت .بیووار  3بروسال سوئیس دارای یک
کروموزوم واحد منحصر به فرد به اندازه  3/1مگاباز می باشد
II

( )CDCمی باشد ( .)907جایگزینی دسته پروتئوباکتریا با چهار
زیر گروه آلفا تا دلتا در این فوق تیره نیز پیشنهاد شده است

( .)999هر دو کروموزوم میزان سیتوزین  +گوانین ( ) C+Gمشابه

(.)908

 IIدارند ( .)990کروموزوم  Iبروسال اکثر فعالیت های متابولیکی

بر مبنای همانندی  16S-rRNAو دیگر ترادف های ،DNA
بروسال آبورتوس در گروه آلفا  2-از دسته پروتئوباکتریا قرارگرفته

با حد متوسط  %23/1برای کروموزوم  Iو  %23/3برای کروموزوم
هسته مرکزی چون رونوشت برداری ،انتقال و سنتز پروتئین ،و
همچنین پروتئین های وابسته به فاژ را رمز دار می کند .در
مقابل ،کروموزوم  IIژن های درگیر در فرآیندهایی چون انتقال
غشایی ،تنظیم و متابولیسم انرژی را کد می کند .باوجودی که
هیچ گونه منشأ همانندسازی پالسمیدی شناخته نشده (،)23
کروموزوم  IIسویه  1331بروسال سوئیس گروهی از ژن های
همانندسازی مشابه پالسمید از جمله پروتئین آغاز همانندسازی
 )BRA 001( RepCو پروتئین های تفکیکی  RepAو RepB
( BRA 1202و  )BRA 1203مشابه با ژن های همانند سازی
پالسمید در پالسمیدهای آگروباکتریوم  Tiو پالسمیدهای دیگر

( )901و با توجه به بررسی های تجانس  16s-rRNAآکروباکتروم
( ،)131تعلق بروسال و فیلوباکتریوم بهعنوان نزدیکترین جنس
های مرتبط به ثبوت رسیده است ( .)939با شناسایی و تعیین
خصوصیات آکروباکتروم اینترمدیوم بهعنوان گونه بینابینی ما بین
آکروباکتروم و بروسال  ،نتیجه فوق بیشتر مورد حمایت قرار گرفت
(.)930
 Wattamو همکاران در سال  2118با بررسی  2242گروه
پروتئین درون ژنوم  11سویه بروسال به نمایندگی از بروسال
آبورتوس ،ب .ملی تنسیس ،ب .سوئیس ،ب .کنیس و ب .ستی و
با استفاده از نزدیکترین وابسته ها در راسته ریزوبیال ها،
آکروباکتروم (آکروباکتروم آنتروپی و آگروباکتروم اینترمدیوم)،
بارتونال کینتانا و مزوریزوبیوم لوتی ()Mesorhizobium Loti

باکتریها چون گونههای ریزوبیوم ،را نشان داده است (.)60
اختالفات ژنی گونهها در روشهای  MLVAو  MLSAنشان
دادهشده ( )994،993لیکن بررسی های بیشتری مورد نیاز می
11
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بهعنوان گروه خارج از بروسال ،در جنس بروسال شش دسته
فیلوژنیک درون جنسی بروسال آبورتوس ،ب .ملی تنسیس ،ب.
سوئیس ،ب .کنیس ،ب .اوویس و ب .ستی شناسایی نمودند

بروسال ،توسعه ساختار طبقهبندی درست بر طبق شاخص های
رایج چون  RFLP ،16s rRNAژن  omp2و  MLSTپیچیده تر
شده و این گونه در خط مرزی بین بروسال و آکروباکتروم قرار
گرفت.

( .)990آکروباکتروم نزدیکترین جنس خارج از گروه شناخته شد.
نهایتاً منشا مشترک دو گروه با نیای واحد تعیین گردید ( )933و

رویکردی تازه از طبقهبندی بر نقش بوم شناختی بهعنوان

وابستگی نزدیک بروسال نئوتومه و بروسال ستی شناخته شد
(شکل .)1

فاکتور مهم در مرزبندی جنس ها و گونهها اشاره دارد (.)935
ویژگی ضروری بروسال در نقش بیماریزایی آن در میزبان طبیعی
با انواع غیر وابسته من جمله انسان قرار دارد .نقش زئونوتیک سه
گونه اصلی بروسال ملی تنسیس ،بروسال آبورتوس و بروسال
سوئیس و تا حد کمتری بروسال کنیس بهعنوان شاخص مهم

در بررسی مقایسه ای  SNPسیزده ژنوم بروسال ،بروسال
اوویس بهعنوان گونه پایه ای و بروسال ملی تنسیس و بروسال
آبورتوس در شاخه ای دورتر و با فاصله شناسایی گردید .این یافته
موید آن است که بروسالی اولیه در ابتدا گوسفند را آلوده ساخته

مطرح می باشد ( .)936گونههای دیگر کمتر نقش زئونوتیک
داشته هرچند که شواهدی در این ارتباط وجود دارد .در مقابل،
جنس آکروباکتروم باکتریهای محیطی با زندگی آزاد و
غیربیماریزا بوده و تنها آکروباکتروم آنتروپی و آکروباکتروم
اینترمدیوم با بیماری در انسان و معموالً در بیمارانی با مشکالت

و بعد به خوک ،گاو و بز انتقال یافته است .همانطوریکه بررسی
 SNPنشان داده جنس بطور استثنایی تک شکلی (مونومورفیک)
بوده و طی چند هزار سال تغییرات جزیی ایجاد شده است (.)927
با توجه به سیر تکاملی تیره سوئیده ( – Family Suideaتیره
خوک سانان) در  21تا  21میلیون سال پیش و مقدم بر زیر
راسته رومینانتیه ( – Ruminantiaeنشخوار کنندگان) شامل
زیرتیره های بوویده ( )Sub-family Bovinaeو کاپرینه

دیگر مرتبط میباشند ( .)937بنابراین ،بیماریزایی ذاتی و فقدان
حالت زندگی آزاد از ویژگی های متمایز جنس بروسال محسوب
میگردد.

( ،)Cappinaeنتیجه فوق مورد بحث است ( .)62باوجود این ،به

نتایج

نظر نمی رسد قدمت میزبان ارتباطی داشته مگر این که وجود
بروسال پیش از ظهور نشخوارکنندگان نشان داده شود.

تعریف جنس

فاصله طبقهبندی بین بروسال و آکروباکتروم با مقایسه ترادف-
های ژن  recAو  ) 16S- rRNA ( rrsدر هفت مورد از  8گونه
آکروباکتروم و  3سویه تیپ پزودوآکروباکتروم ()pseudochrobactrum
و همچنین  3گونه بروسال ( بروسال اینوپیناتا هنوز توصیف نشده

بر طبق استانداردهای حداقل سال  ،1832جنس بنا بر
خصوصیات مورفولوژی ،بیوشیمیایی ،کشت ،سرولوژی و
بیماریزایی ،با معیارهای بسیار محدود ژنتیکی (نسبت سیتوزین+
گوانین  ، DNAتجانس هیبریدیزاسیون  )DNA-DNAتعریف
شده است .این معیارها برای اعضای جنس به قوت خود باقی بوده
اما در ارتباط با سویههای جدید دیگر کافی به نظر نمی رسند.
موقعیت فیلوژنیک جنس از زمان این استانداردها به طور
مشخصی تغییر کرده است .در آن زمان بروسال جنس متمایزی
بدون وابستگی نزدیک به دیگر جنسها شناختهشده بود .بعداً
مشخص گردید که جنس بروسال با تعدادی از جنسهای درون
زیرگروه آلفا 2-پروتئوباکتریا و به ویژه آکروباکتروم رابطه بسیار
نزدیکی دارد .این تشابه در حدی بود که حتی جنس واحدی
برای این جنسها پیشنهاد شده است .محتمل است که
جنسهای دیگری نیز با وابستگی نزدیک به بروسال کشف شوند.
اکنون مفروض است که جنس بروسال و وابستههای نزدیک آن
چون آکروباکتروم و مایکوپالسما از نیای مشترک محیطی تکامل

است) مورد بررسی قرارگرفته است ( .)934در مقایسه ترادف های
 rrsهفت سویه آکروباکتروم بهعنوان هدف و با استفاده از
آکروباکتروم آنتروپی (تیپ سویه) به مشابه سویه شاخص ،فاصله
بین گروه های زیر گونهای در جنس با مقایسه تجزیه recA
تشکیل دهنده گروه متجانس شناسایی شد .از طرفی دیگر ،
گونههای بروسال از آکروباکتروم اینترمدیوم از طریق ردیف های
 )%83/2( rrsو  )%32/2( recAقابل تمایز نبوده اند .رابطه نزدیک
گونههای بروسال با جنس آکروباکتروم (که از نظر طبقهبندی چند
گونه و زیر گونه متنوع را دربرگرفته) به این نتیجه منجر شد که
مولفین معیارهای بیشتری را برای مرز بندی روشن بین دو جنس
ضروری دانستند ( .)934با جایگزینی بروسال اینوپیناتا در جنس
12
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ممکن است نقشی در بیماریزایی ایفا نمایند) ،مورد توجه بوده
باشند .اکثر ویژگی های بیوشیمیایی و کشت می بایستی بدون
تغییر و لیکن با اهمیت بیشتری برای فعالیت های متابولیکی در
نظر گرفته شوند .وضعیت اختصاصی سرولوژی سویههای صاف
ویژگی مشخصی بوده و وجود لیپوپلی ساکاراید متمایز ترکیب
لیپید مرکزی همراه با زنجیره – Oمتشکل از هوموپلیمر –N
فورمیل -4-آمینو -2 ، 4-دی دزوکسی مانوز در تشخیص افتراقی
جنس مفید می باشد .بیماریزایی در انواع مناسب حیوانی و یا
وجود ژن های رمز دهنده (کد کننده) اجزا زهر آگینی (حدت)
چون  virBو سیستم ترشحی نوع  IVنیز از ویژگی های
شناختهشده بوده هر چند که احتمال حذف یا در هم گسیختگی
در سویههای منفرد می بایستی مد نظر باشد.

یافتهاند .بعید به نظر می رسد که فسیل چنین نیایی موجود
باشد .باوجود این ،شواهد واقعی فسیلی ممکن است از
ساختارهای ژنومی و اشکال اولیه و بینابینی قابل شناسایی باشد.
این بررسی ها ممکن است روابط بین جنس های موجود را
توصیف نماید .باوجود این ،از نقطه نظر عملی اختالف اساسی بین
بروسال و آکروباکتروم وجود داشته که بروسال بیماریزایی بنیادی
داشته و با عفونت های اختصاصی در طیف وسیعی از میزبانان
مرتبط می باشد .تمامی گونههای شناختهشده آکروباکتروم
باکتریهای محیطی ساپروفیتی بوده ،برخی از آنها به طور اتفاقی
عفونت های فرصت طلب در انسان و معموالً در شرایط سرکوب
ایمنی را موجب می شوند .هنوز ویژگی های تعریف شده براساس
بیماریزایی در بروسال تنها معیار شناختهشده بوده اما سرانجام
ژنتیک مولکولی نقش غالب خواهد یافت .محتمل است این معیار
در آینده اساس اختالف در جنس را تشکیل خواهد داد .همچنین
کامالً محتمل است که برخی اشکال بینابینی وجود داشته اما
تمامی اجزا تعیین کننده خواص بیماریزایی بروسال در مقابل
زمینه ژنتیک آکروباکتروم مشخص خواهد شد .شاید بروسال
اینوپیناتا بخشی از این مسیر را نمایندگی کند .در حال حاضر این
معیار ژنتیکی کامل نیست.

تعریف گونه
از دیرباز بروسالها بهعنوان گونه واحد با زیرگونههای متعدد
مطرح بودهاند .در این رابطه اسامی متعددی در زمانهای مختلف
پیشنهادشدهاند .ازجمله این نامگذاریها میتوان به بروسال ملی
تنسیس واریته ملی تنسیس یا واریته آبورتوس یا بروسال ملی
تنسیس ملی تنسیس و غیره ( )931اشاره نمود .درحالیکه
ازنقطهنظر علمی این رویکرد از اعتباری برخوردار بوده لیکن ازنظر
عملی در تمایز سویهها از منابع مختلف و در برنامههای کنترل
دارای اهمیت کمی است .در طبقهبندی جاری گونهها براساس
تجانس (هومولوگی)  DNAبا تشابه بیش از  %31قرارگرفتهاند.
برای بسیاری از جنسها این سطح قادر به تمایز باکتریها نبوده
و اختالفات بیولوژیکی اساسی را شامل میگردد .همچنین
تکنیکهای هیبریدیزاسیون اولیه قادر به تمایز اختالفات مهم
ژنومی نیستند .اما در مورد بروسال این تمایزات با بررسی و تجزیه
ژنتیک مولکولی مورد تائید قرارگرفته ،هرچند که اختالفات واقعی
گونهای ممکن است باقی ماند .ازاینرو ،بهترین وضعیت
طبقهبندی گونهای بر مبنای نامگذاری گونهها قرار دارد.

تعریف جدید می بایستی بر ویژگی های ژنتیکی تاکید داشته
باشد .نسبت سیتوزین  +گوانین  DNAبه میزان  22تا  %28و
تجانس (هومولوگی) بیش از  %82با  DNAسویههای رفرانس،
همراه با ساختار کروموزومی و ترادف ژنوم کامل از ویژگی های
ضروری میباشند .باوجود این ،تکنولوژی موجود برای این اهداف
کافی نبوده و بررسی های بیشتری مورد نیاز است .کلید اصلی
تمایز جنس از باکتریهای دقیقاً وابسته در ترادف نوکلئوتید 16s-
 rRNAقرارگرفته است .در بررسی های شش گونه اصلی بروسال
و یک مورد دریایی ( ، )ATCC M2357/93تماماً  %111همانند
بوده اند .در مقابل 16s-rRNA ،آکروباکتروم آنتروپی وابسته
همانندی  %88/3را نشان داده است 16s-rRNA .بروسال
اینوپیناتا اختالف بسیار جزیی داشته و بنابراین بهعنوان عضوی از
جنس مورد پذیرش قرارگرفته است .ازاینرو ،بررسی 16s-rRNA
امکان شناسایی و جایگزینی سویههای جدید بهعنوان عضوی از

استفاده از ویژگیهایی چون نیاز به گاز  CO2برای رشد ،تولید گاز
 ، H2Sفعالیت اوره آز ،حساسیت بهرنگها و تیپ آنتیژنی قادر به
جایگزینی سویهها در سه گونه اصلی بودهاند .الگوی متابولیک
اکسیداتیو با ترکیبات کربوهیدرات ،اسیدآمینه و سیکل اوره
وابستگی به میزبان طبیعی ترجیحی را رهنمود داده است

جنس را فراهم خواهد ساخت ( .)938همچنین ،ضروری است
خصوصیات فنوتیپی اساسی چون مورفولوژی گرم منفی ،فقدان
فالژل و تحرک ( هرچند که بروسال ژن های فالژل را حفظ کرده،
لیکن این ژن ها تغییر یافته ،قابلیت تحرک را از دست داده و

( .)949،942این یافته با بررسی بیشتر از طریق فاژ تایپینگ مورد
حمایت قرار گرفت ( .)940،943این روشها همراه با آزمایشهای
13
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بیوشیمیایی ،سرولوژی و حساسیت بهرنگها تمایز بیووارهای سه
گونه اصلی بروسال آبورتوس ،بروسال ملی تنسیس و بروسال
سوئیس را امکانپذیر ساخت .این سیستم طی سالها مورد
استفاده بوده هرچند که اختالفات بین سویهها همیشه مطرح
بوده و بیووارهای مختلف با خصوصیات برابر قابلتمایز نیستند.
بهعنوان مثال ،بیووارهای  2 ،1و  3بروسال ملی تنسیس درواقع
سرووار بوده ،بیووارهای  3و  2بروسال آبورتوس به حساسیت
رنگ وابستهاند و گاهی عدم تجانس در سویههای بروسال اوویس و
بروسال کنیس مشاهده میگردد .ازاینرو ،واضح است که
سیستمی دقیقتر برای تمایز زیرگروههای جنس ضروری خواهد
بود .روش  Multiplex PCRدر شناسایی گونههای بروسال و

یابد .در مرحله بعدی تایپینگ در سطح بیووار و شناسایی رابطه
اپیدمیولوژیکی میبایستی با روشهای تایپینگ مولکولی چون
 MLST ،MLVAو  SNPبرای تعیین رابطههای فیلوژنیک و
)Variable Number Tandem Repeats( VNTRجهت رابطههای
اپیدمیولوژیکی تکمیل شود .بدون تردید این روشها قادر خواهند
بود وضعیت سویههای غیرمعمول (آتیپیک) را روشن سازند.
بهعنوان مثال سویهای از بیووار  1بروسال ملی تنسیس با
محدودیت میزبانی به نشخوارکنندگان کوچک و انسان بهوسیله
( Banaiاطالعات منتشرنشده) ذکرشده اما تاکنون در گاو شناخته
نشده است Al Dahouk .و همکاران وضعیت مشابهی را در مورد
بروسال ملی تنسیس محدود به عفونت بز در سال  2113گزارش

سویههای واکسن به موفقیتهای دستیافته است (.)945،944

نمودهاند ( .)946ذوقی و عبادی نیز با موردی از سرووار یک

های
تکنیک
با
اخیر
بررسیهای
( ،)Single Nucleotide Polymorphismتجزیه  RFLPژن
 omp2و  )Multilocus Sequence Typing( MLSTبروسال
اوویس را بهعنوان گونه بنیادی جنس ،با اشتقاق دسته بروسال
آبورتوس – بروسال ملی تنسیس و گروه جداگانه بروسال سوئیس

بروسال ملی تنسیس در گاو با حساسیت به هر دو
آنتیبیوتیک استرپتومایسین و پنیسیلین برخورد داشتهاند
(اطالعات منتشرنشده) .سویههای پستانداران دریایی نیز تنوع
ژنتیکی نشان داده که اختالفات در پاتوژنیسیتی آنها را منعکس
میسازد .ازاینرو ،هنوز مشکالت آشکاری در این زمینهها وجود
داشته که به بررسیهای بیشتر در آینده نیاز دارد.

SNP

– بروسال کنیس از آن نشان دادهاند (.)990،927،41،48
جالبتوجه آنکه بروسال اینوپیناتا  16s-rRNAدقیقاً وابسته به
بروسال اما ترادف  omp2متفاوت نشان داده است .جایگزینی این
باکتری بهعنوان گونه جداگانه در جنس بروسال براساس MLST
هشت ژن با وابستگی نزدیکتر به بروسال تا آکروباکتروم قرار
داشته است.

تشکر و قدردانی
با تشکر از خانم ساناز سلگی و خانم سارا رحمانی در تنظیم و
تایپ مقاله حاضر

بر طبق پیشنهاد  Banaiو  )45( Corbelاصول طبقهبندی
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