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Background and Aims: Brucellosis is an infectious zoonotic disease responsible for
reproductive disorders among animals and significant economic losses to the meat and milk
supplychain. The purpose of this study was therefore to evaluate and diagnose the species and
strains of Brucella isolates among cattles via multiplex polymerase chain reaction.

Article Subject:
Zoonoses Research

Materials and Methods: In this study, blood samples were taken from 22 cows diagnosed
as having brucellosis by PCR test. Blood samples were cultured in BACTEC vials and incubated
at 37 degrees Celsius for 5 days following which each sample was cultured on Brucella agar and
kept for 3 days under Co2 condition.The 16SrRNA gene was used as the target for the detection
of Brucella genus and the bcsp31 gene was used for the detection of Brucella biovars. The PCR
products were electrophoresed on %1 agarose and compared with standard strains.
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Results: The PCR results showed a total of 22 positive samples for Brucella among
cattles. Out of the 22 cattle positive samples, 19 were identified as B.abortus (biovars 1, 2, 3, 4,
5) and 3 as B. melitensis (biovars 1, 2, 3).
Conclusions: Brucella abortus biovars 1 and 3 and B .melitensis biovar 1 are the most
prevalent biovars among cattles in Lorestan province, Iran. Moreover, multiplex PCR method
could be used to improve the qualitative level and the Brucella diagnosis speed in laboratories.
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چکیده
زمینه و اهداف :بروسلوزیس یک بیماری عفونی زئونوتیک است که مسئول اختالالت در باروری جانوران و زیانهای اقتصادی
قابلتوجهی در زنجیرة گوشت و شیر میشود و به دلیل اینکه یک بیماری آنتروپوزئونوز مزمن است ،اختالالتی را در باروری جانوران به
وجود میآورد؛ بنابراین هدف از انجام این پژوهش ،بررسی و تشخیص گونهها و تعیین سویههای مولّدِ عفونت در گاوهای مبتال با روش
واکنش زنجیرهای پلیمراز ِچندگانه است.

مواد و روش کار:

در مطالعه پیش رو از  22گاو مبتال به بروسلوزیس که دارای تست های  PCRمثبت بودند ،نمونه گیری

خون انجام شد و سپس نمونهها در محیط کشت خون  BACTECو در دمای  37درجة سلیسیوس به مدت  5روز انکوبه و پس از
آن هر نمونه روی یک پیلت حاوی بروسال آگار کشت داده شد .در تست  PCRبرای تشخیص بروسال از پرایمر  16SrRNAمخصوص
جنس و برای تشخیص گونه و بیووارها از پرایمر  bcsp31استفاده شد .محصول  PCRبا ژل آگارز  1درصد الکتروفورز و با سویههای
استاندارد مقایسه شد.
یافتهها :با انجام  PCRبرای تشخیص جنس بروسال از نمونههای جمعآوریشدة گاوها 22 ،مورد مثبت بود .از  22نمونة مثبت
 19نمونه بهعنوان بروسال آبورتوس بیووار ( )5 ،4 ،3 ،2 ،1و  3نمونه بهعنوان بروسال ملی تنسیس بیووار ( )3 ،2 ،1شناسایی شدند.
نتیجهگیری :بیووارهای  1و  3بروسال آبورتوس و بیووارهای  1بروسال ملی تنسیس ،بیووارهای شایع در بین گاوهای استان
لرستان هستند .استفاده از روش واکنش زنجیرهای پلیمراز چندگانه در آزمایشگاههای تشخیصی موجب ارتقای سطح کیفی میشود و
سرعت تشخیص را افزایش میدهد.

کلمات کلیدی :بروسلوزیس ،PCR ،گونههای بروسال
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کپیرایت © :حق چاپ ،نشر و استفاده علمی از این مقاله برای مجله میکروبشناسی پزشکی ایران محفوظ است.

مقدمه
باکتری جنس بروسال یکی از عوامل اصلی بیماریهای
مشترک میان انسان و دام است .تشخیص گونههای بیماریزا در
کشورهای گوناگون بسیار پراهمیت است .باکتری بروسال بهعنوان
عامل مؤثر بروسلوزیس ،باکتریهای کوکوباسیل گرم منفی و
درونسلولی است که به جنس بروسال تعلق دارد (.)2 ،1
باکتریهای بروسال هوازی اجباری هستند و دارای متابولیسم
تنفسی هستند و قدرت تخمیری ندارند .کاتاالز مثبت ،اکثراً
اکسیداز مثبت ،اوره آز و نیترات مثبت VP ،و  MRو اندل منفی
هستند ( .)3،4بروسلوزیس ،طیف وسیعی از پستانداران اهلی و
وحشی را مبتال میسازد .این بیماری به علت ایجاد سقطجنین
در دام ،کاهش تولید شیر ،عقیمی و نازایی در دام های مبتال و
همچنین به علت مبتال کردن انسان به بیماری تب مالت ،همواره
از دو بُعد اقتصادی و بهداشتی مورد توجه قرار میگیرد (.)7،6،5
در روشهای کشت باکتریولوژیکی و تستهای سرولوژیکی که

شایع ترین آزمونها در تشخیص عفونت بروسال هستند ،در بیشتر
موارد تشخیص بروسلوزیس دشوار است و دلیل این دشواری
نهتنها به خاطر شباهت بالینی این بیماری با بسیاری از
بیماریهای عفونی و غیرعفونیِ دیگر است ،بلکه در بیشتر موارد
روشهای تشخیصی قادر به جداسازی ارگانیسمها نیستند .معایب
برجستة روش کشت همچون زمان طوالنی ،نیاز به کارکنان
کارآزموده ،محیطهای انتخابی و حساسیت و اختصاصیت پایین ،و
از سوی دیگر استفاده از روشهای سرولوژیکی با اختصاصیت کم،
وجود نتایج کاذب ،وقتگیر بودن و خطر باالی آلودگی کادر
آزمایشگاه باعث شده که کار مداوم با این ارگانیسم در آزمایشگاه
مخاطرهآمیز و نامطمئن باشد.
از عواملی که باعث برتری روش مولکولی نسبت به
روشهای سرولوژیِ رایج و کشت شده است ،میتوان به کاهش
چشمگیر زمان ،کاهش احتمال دچار آلودگی شدنِ کادر
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آزمایشگاهی و از همه مهمتر ویژگی و حساسیت باال اشاره کرد.
مطالعات انجام شده در چند سال اخیر در ایران ،متأسفانه تنها
دربرگیرندة پژوهشهایی در راستای شناسایی جنس بروسال در
دامها ،حساسیت و ویژگی روشهای مولکولی در شناسایی بروسال
و برتری روشهای مولکولی نسبت به روشهای شناسایی رایج
بروسلوزیس ( )12-8بوده و پژوهشی فراگیر درزمینة عوامل
عفونی شایع بروسلوزیس در دامهای مبتال انجام نشده است .با
توجه به اینکه بروسلوزیس یکی از مهمترین بیماریهای مشترک
میان انسان و دام است و طیف گستردهای از پستانداران اهلی و
وحشی را مبتال میسازد ،و نیز با توجه به تأثیرات سوء
بروسلوزیس بر اقتصاد و سالمت انسان ،شناسایی گونه و بیوارهای
این باکتری در دام ها از اهمیت ویژهای برخوردار است؛ بنابراین
هدف از انجام این پژوهش ،شناسایی گونه و بیووارهای جنس
بروسال در گاوهای مبتال با روش واکنش زنجیرهای پلیمراز
چندگانه است.
مواد و روشها
این پژوهش از نوع توصیفی _تحلیلی است که در سال
 1395در شهرستان خرم آباد انجام گرفت .در آغاز 8 ،تا 10
میلیلیتر خون همراه با مادة ضد انعقاد ( EDTAبا غلظت 0/5
موالر) از  100رأس گاو از روستاهایی که تعداد زیادی موارد ابتال
به بروسلوزیس در میان دامهای آنها گزارش شده بود ،گرفته
شد .تمام نمونههای خونی به طور جداگانه به ترتیب با استفاده از
تستهای سرولوژی رزبنگال (،)Rose Bengal Plat test
مرکاپتواتانول ( Mercaptoethanol (2ME) Brucella
 )Agglutination Test-2و کومبس رایت ()Coombs Wright
آزمایش شدند .عیار 1:160تا  1:180که در تستها نمایانگر
عفونت فعال است ،برای شناسایی نمونههای بروسلوزیس مثبت
در نظر گرفته شد .همة نمونههای سرولوژی مثبت تا زمان انجام
آزمایش ،در دمای  20درجة سلسیوس نگهداری شدند.
کشت نمونههای مثبت
شش میلیلیتر خون از نمونههای مثبت برای سیستم
محیط کشت  ،Merck( BACTECآلمان) استفاده شد.
محیطهای  BACTECپس از مدت  7تا  30روز در دمای35 0C
انکوبه و سپس هر نمونه بر روی محیط کشت بروسال آگار
( ،Merckآلمان) به مدت  72ساعت در 36 0Cکشت داده شد.
استخراج  DNAبه روش مرسومِ جوشاندن ( )Boilingانجام گرفت
( .)14،13در این روش پس از جمعآوری همة نمونهها ،آنها به
مدت  24ساعت در  38درجه قرار گرفتند و سپس  1/5میلی

لیتر از محیط کشت به میکروتیوبها انتقال یافتند و در ادامه با
سانتریفوژ رسوب حاوی باکتریها در آب مقطر به مدت  15دقیقه
در بن ماری در  100درجة سلسیوس قرار داده شدند .سپس
میکروتیوبها در دور  10000به مدت  5دقیقه سانتریفوژ شدند و
مایع رویی که حاوی  DNAباکتریایی بود ،جدا شد .بررسی
خلوص  DNAبا استفاده از دستگاه نانو دراپ ( ،Thermoآمریکا)
انجام شد .با تزریق  2میکرولیتر محلول  DNAدر صفحة چشمی
مخصوص ،اسپیکروفوتومتری نمونه با اشعة  UVانجام شد که در
دستگاه میزان جذب نور را در فاصلة  220تا  350نانومتر برای
 DNAبهصورت نمودار و نسبت جذب نور در طول موج  260به
 280و ( 230نشاندهندة میزان خلوص و آلودگی  )DNAو در
نهایت غلظت  DNAرا به  1ng/μLگزارش کرد.
واکنش  PCRبرای تعیین جنس
برای تشخیص جنس بروسال ،از پرایمرهای مربوط به
سکانس ژن  16SrRNAبروسال (جدول )1پس از مرحلة blast
قرار دادن ،استفاده شد .انجام  PCRدر میکروتیوب های 0/2
میلیلیتر استریل و با حجم نهایی  25میکرولیتر ،در دستگاه
ترموسایکلر ( ،SENSOQUESTآلمان) انجام شد .برای تکثیر ژن
هدف ،بهینهسازی برنامة دمایی توسط دستگاه Rotogene
( ،Giagenآلمان) بهصورت  95oCدر  5دقیقه 94oC ،در  60ثانیه،
 55oCدر  60ثانیه65oC ،در  60ثانیه و  72oCدر  3دقیقه در 35
سیکل انجام گرفت .پس از پایان مراحل دمایی و تکثیر احتمال
ژن مورد هدف ،محصول  PCRدر کنار )100 bp( DNA ladder
در ژل آگارز  1درصد (سیناژن ،ایران) در ولتاژ  100به مدت 60
دقیقه الکتروفورز شد و در دستگاه ژل داکیومنت (سبز ،ایران) با
نور  UVباندهای تشکیلشده ،دیده شد .در صورت دیده شدن
باند مورد نظر ( )905 bpجدایة موردنظر بروسال در نظر گرفته
میشد.
 Multiplex PCRبرای تعیین گونه
برای تشخیص گونههای بروسال ،از پرایمرهای مربوط به
سکانس ژن  BCSP31بروسال استفاده شد (جدول  .)1چرخة
دمایی بهصورت یک سیکل در  95درجة سلسیوس به مدت 3
دقیقه ،اتصال در  1دقیقه به مدت  63درجة سلسیوس  ،گسترش
به مدت  1دقیقه در  72درجة سلسیوس و گسترش نهایی در 72
درجة سلسیوس به مدت  10دقیقه انجام گرفت ،حجم نهایی
واکنش  25میکرولیتر و سایر شرایط  PCRبه جز پرایمرهای
مورد استفاده دقیقا مشابه شرایط  PCRتشخیص جنس بروسال
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 در کنارPCR  در این مرحله محصول.تشخیص گونة بروسال بود
 ایران) و، درصد (سیناژن1 ) در ژل آگارز100bp( DNA ladder
در کنار سویههای استاندارد که بهعنوان کنترل مثبت تهیه شده
، توسط دستگاه ژل داکیومنت (سبز، برای شناسایی سویهها،بود
. ارزیابی شدندUV ایران) با نور

 به ترتیب بیانگر731 bp  و480 bp  وجود باندهای.انجام گرفت
.گونة بروسال آبورتوس و بروسال ملی تنسیس است
 برای تعیین سویهMultiplex PCR
 از پرایمرهای مربوط به،برای تشخیص سویههای بروسال
 شرایط.)1  بروسال استفاده شد (جدولBCSP31 سکانس ژن
PCR  بهجز پرایمرهای مورداستفاده دقیقا مشابه شرایطPCR
 پرایمرهای استفادهشده در این پژوهش. 1 جدول

Sequences

NO

Species

Strain

0

16srRNA
F4. R2

TCGAGCGCCCGCAAGGGG

1

B. abortus

GACGAACGGAATTTTTCCAATCCC

2

B.melitensis

3

B. abortus

4

B. abortus

5

B. abortus

6

B. abortus

7

B. abortus

8

B. abortus

9

B. abortus

10

B. abortus

11

B. abortus

12

B. abortus

13

B. abortus

14

B.a bortus

15

B. abortus

16

B. melitensis

17

B. melitensis

18

B. melitensis

Size

Biovars

905 bp

1،2،3،5

498 bp

1،2،3

731 bp

2،1

150 bp

5

275 bp

9

252 bp

4

630 bp

6

621 bp

2

928 bp

1

520 bp

1

294 bp

3

347 bp

3

400 bp

1

494 bp

1

675 bp

1

723 bp

3

193 bp

1

211 bp

1

669 bp

3

AACCATAGTGTCTCCACTAA

GCCGATCACTTAAGGGCCTTCAT
AAATCGCGTCCTTGCTGGTCTGA
TGCCGATCACTTAAGGGCCTTCAT

B3196

GCTCGGTTGCCAATATCAATG
GGGTAAAGCGTCGCCAGAA

C68

AACTATAACCGTTGGCTCGGT
GTCTGGACTTTCCGTTCGCGC

292

AGTGTTTCGGCTGAATAATC
ACCGGAACAGCAAATGAC

870

CCGGATATGAATCTAACC
TGTACAGGAACGCCATCA

86/8/59

GGTTTGGCGATCTGGTTTTC
CGGAATGGCTCATCACGATC

544

TTGACATCCCGGTCGCGGTTA
TTGACATTCGGGGTTTGGGCA

45/20

TTAGGATCCATTCAGAGCCTTCTCC
AACAAGCTTCAACGTCTGATTAGAA

S99

GTCGACAATGCAGCTGCGTTG
ACCAAATACCATGGCCGCCAG

M103

CGGGTCTTCCTAGAGAGACAGAACC
CCTGCCGTTGGTCAGTTTCGTTAA

S19

GCGCCGCGAGAACTTATCAA
CGCCATGTAGCGGCGGTGA

RB51

GCGCCGCGAGAACTTATCAA
CGCCATGTAGCGGCGGTGA

2380

GCCAACCAACAAATGCTCACAA
TTAAGCGCTGACCATTTCCTTCAC

Tulya

AATGAGCTGAAATCGTAATTTTGGCG
ACAAAGCTTTTAGTGTAGTTCAGACCG

16M

TGGCTCGGTGCCAATATCAA
CGCGCTTGCCTTCAGGTCTG

Rev-1

GGCATAACCTGAGGAGCACT
ATTACATCGGCTCAACTCG

Ether

AAATCGCGTCCGCTGGTCTGA
TGCCGATCACTTGGGCCTTCAT
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یافتهها
آلودگی به باکتری جنس بروسال در تمام  22نمونة بررسیشدة
مورداستفاده در این پژوهش با کشت بر روی بروسال آگار و انجام
تستهای سرولوژی مورد تأیید و تعیین جنس بروسال قرار گرفتند
(شکل  .)1با توجه به نتایج حاصل از تست  ،Multiplix PCRمشخص
شد که  19نمونه ( 86/3درصد) از جدایههای جنس بروسال متعلق به
گونة بروسال آبورتوس و  3نمونه ( 13/6درصد) متعلق به گونة بروسال
ملی تنسیس بودند (شکل  .)2همچنین یافتههای حاصل از تشخیص
سویهها ،بیانگر تشخیص  11سویه متعلق به بیووارهای ,A3 ,A2 A1
 ,A5 ,A4بروسال آبورتوس بودند که بیووارهای  1و  3سویهها به مراتب
شیوع بیشتری در دامهای آلوده داشتند 3 .سویة دیگر متعلق به
سویههای بروسال ملی تنسیس شامل بیووارهای M3 ,M1,M2بودند که
سویههای بیووار  1بروسال ملی تنسیس شیوع بیشتری نسبت به
بیووارها  M3و  M2داشتند (شکل  .)3همچنین هیچگونه بیوواری که
متعلق به بیووارهای  6و  9باشد ،شناسایی نشد.

شکل  .3یافتههای حاصل از سویه بروسال در نمونههای  PCRمثبت چاهک 1

مارکر 100bp؛ ستونهای  10 ،7 ،6 ،3باندهای  150 bpسویة  B2196بروسال
آبورتوس بیووار 5؛ ستونهای  7و  11وجود باند  193bpکه نشاندهندة سویة
 16 Mبروسال ملی تنسیس بیووار  1است؛ ستونهای  7 ،6 ،5 ،4 ،3وجود باند
 211bpکه نشاندهندة سویة  REV-1بروسال ملی تنسیس بیووار  1است؛

ستونهای  11 ،9 ،8 ،5 ،3وجود باند  252bpکه نشاندهندة سویة  292بروسال
آبورتوس بیووار  4است؛ ستونهای  10 ،6 ،5 ،4 ،3وجود باندهای  294 bpکه
نشاندهندة سویههای  S99بروسال آبورتوس بیووار  3است؛ ستونهای ،6 ،3
 11 ،10 ،9 ،8 ،7وجود باندهای  347bpکه نشاندهندة سویة  M103بروسال
آبورتوس بیووار  3است؛ ستونهای  9 ،7 ،6 ،4وجود باندهای  400bpکه
نشاندهندة سویة  S19بروسال آبورتوس بیووار  1است؛ ستونهای ،6 ،5 ،3

 11 ،10 ،9 ،8وجود باندهای  494 bpکه نشاندهندة سویة  RB51بروسال
شکل  .1یافتههای حاصل از واکنش  PCRمثبت  Mچاهک مارکر ،چاهکهای
 12 ،11 ،10 ،9 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1جدایههای متعلق به جنس بروسال (باندهای
)905bp؛ چاهک  7کنترل مثبت (بروسال ملی تنسیس استاندارد)؛ چاهک 8
کنترل منفی (همة محتویات واکنش  PCRبدون .)DNA

آبورتوس بیووار  1است؛ ستونهای  9 ،6 ،5 ،4 ،3وجود باندهای  520 bpکه
نشاندهندة سویة  45/20بروسال آبورتوس بیووار  1است؛ ستونهای ،8 ،7 ،6
 11 ،9وجود باندهای  621 bpکه نشاندهندة سویة  59/8/86بروسال آبورتوس
بیووار  2است؛ ستونهای  7 ،6 ،5 ،4وجود باندهای  669 bpکه نشاندهندة
سویة  Etherبروسال ملی تنسیس بیووار  3است؛ ستونهای 11 ،9 ،8 ،6 ،5 ،3
وجود باندهای  675 bpکه نشاندهندة سویة  2380بروسال آبورتوس بیووار 1
است؛ ستونهای  10 ،8 ،7 ،6 ،4 ،3وجود باندهای  722 bpکه نشاندهندة
سویة  Tulyaبروسال آبورتوس بیووار  3است؛ ستونهای 11 ،9 ،8 ،6 ،5 ،4
وجود باندهای  928 bpکه نشاندهندة سویة  544بروسال آبورتوس بیووار 1
است؛ ستون  12سویههای استاندارد و ستون  6بهعنوان کنترل منفی (همة
محتویات واکنش  PCRبدون .)DNA

شکل  .2یافتههای حاصل از گونه بروسال در نمونههای  PCRمثبت؛  Mچاهک

مارکر ،چاهکهای  11،10،9،8،5،4،3،21باندهای  498bpبروسال آبورتوس
بیووار های  4 ،2 ،1و چاهکهای  4،8 ،3باندهای  731 bpبروسال ملی تنسیس
بیووار های  3و 1؛ سویة RB 51بهعنوان کنترل مثبت بروسال آبورتوس و سویة
 REV-1بهعنوان کنترل مثبت بروسال ملی تنسیس (ستون  )7و ستون 6
کنترل منفی (همة محتویات واکنش  PCRبدون .)DNA
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جدول  .2مقادیر مواد گوناگون در واکنش PCR

ماده

غلظت نهایی

مقدار

ماده

( 10mM) dNTP

0/ 7μl

0/ 35mM

0/ 35mM

پرایمر رفت

0/ 8μl

1pmol

0/ 8pmol

پرایمر برگشت

0/ 8μl

1pmol

0/ 8pmol

( 50mM) MgCl2

0/ 8μl

2mM

2mM

الگو (ژنوم)

0/ 8μl

1μl

تک DNAپلیمراز )(500U

0/ 7μl

1/ 75U

_
1/ 75U

)10x (Buffer

1/ 6μl

0/ 8x

0/ 8x

D.W
جمع

11/ 75μl

0/ 35mM

بحث
روشهای سرولوژیک ویژگی کمی دارند و تیتر آنتیبادی
برای مدتزمانی طوالنی پس از درمان حتی در موارد بهبودی
کامل مثبت باقی میماند .در ایران به دلیل اندمیک بودن
بروسلوزیس و شیوع باالی بروسلوزیس و همچنین غیراختصاصی
بودن عالئم بالینی آن ،اهمیت روشهای تشخیصی آزمایشگاهی
آشکار میشود ( .)16،15ابداع روشهای شناسایی نوین ،شناسایی
دقیق جنس بروسال را امکانپذیر ساخته است که در این میان
راهاندازی روش  Multiplex PCRکه بتواند حداقل تعداد
باکتریهای شایع را پوشش دهد ،موردتوجه قرار گرفته است
( .)18،17استفاده از پرایمرهای اختصاصی مربوط به سکانسهای
 16SrRNAو  bcsp31بهعنوان ابزارهای مناسبی برای ردیابی
باکتریها در نمونههای بالینی و دامی بهویژه شناسایی جنس
بروسال تأیید شدهاند ( .)20،19در سال  Zowgi 2008و همکاران،
با استفاده از روشهای سرولوژی رایج ،بیووارهای  M1و M2
بروسال ملی تنسیس و بیووارهای  A3,A2,A1گونة بروسال
آبورتوس جداشده از دامها را در ایران گزارش کردند ( .)21در
مطالعه  Doostiو همکاران ( )2011نیز از  83نمونة سرمی
گاوهای مثبت در  9 ،PCRمورد به بروسال ملی تنسیس 69 ،مورد
به بروسال آبورتوس و  5مورد همزمان به بروسال آبورتوس و
بروسال ملی تنسیس آلوده بودند ( .)22در پژوهش پیش رو،
مشخص شد که  19نمونه ( 86/3درصد) از جدایههای تأیید شدة
جنس بروسال متعلق به گونة بروسال آبورتوس و  3نمونه (13/7
درصد) متعلق به گونة بروسال ملی تنسیس بودند که این نتایج با
نتایج پژوهش ذکرشده همخوانی دارد.
نتایج حاصل از  Multiplex PCRبرای شناسایی سویهها
نشان داد که بیووارهای جدا شدة بروسال آبورتوس شامل

20μl

بیووارهای  A5,A4,A3,A2,A1بودند که شمار بیووارهای  1و 3
بروسال آبورتوس بهمراتب بیشتر از شمار دیگر بیووارها بود.
همچنین بیووارهای شناساییشدة بروسال ملی تنسیس شامل
بیووارهای M3 ,M1,M2بودند که سویههای بیووار  1به مراتب
بیشتر از دیگر بیووارها بودند .در سال Esmaeili ،2014
بیووارهای  M3 ,M1,M2متعلق به گونة بروسال ملی تنسیس و
بیووارهای  ،A5,A4,A3,A2,A1متعلق به گونة بروسال آبورتوسِ
جداشده از دامها را در ایران گزارش کرد .نتایج پژوهش او
نشاندهندة شیوع بیشتر سویههای بیووار  1در بروسال ملی
تنسیس و بیووارهای  1و  3بروسال آبورتوس در دامهای آلودة
کشور بود ( .)23همچنین  Zowghiو همکاران ()2008
سویههای A1و  A3را بیووارهای غالب در ایران گزارش کردند
( Betsy .)21و همکاران ( )2013نیز در آمریکا ،شیوع بیشتر
سویههای متعلق به بیووار  1بروسال ملیتنسیس را در پژوهش
خود گزارش کردند ( )24که این نتایج با نتایج پژوهش پیش رو
همخوانی دارند .همچنین حضور سویههای متعلق به بیووارهای 4
و  9و عدم حضور بیووارهای  6در این پژوهش نسبت به
پژوهشهای ذکرشده ( )23،21میتواند به علت تفاوت در
روشهای جداسازی و تشخیصی (کشت و سرولوژی با روشهای
مولکولی) ،موقعیت جغرافیایی ،گسترش بیووارها در دامها و
ناقلین گوناگون که بهعنوان میزبانان این میکروارگانیسمها
هستند ،باشد .نیز جز اینها ،میتواند به دلیل ظهور کلنیهای
مقاوم باکتریایی و مولّد بتاالکتامازهای گسترده در دامهای یک
ناحیه و استفادة بیرویه و مدیریت نشدة آنتیبیوتیکها در درمان
بیماریهای گوناگون عفونی در دامهای بررسیشده باشد.
همچنین باید در نظر داشت که حضور سویههای متفاوت و جدید
بهعنوان عوامل عفونی میتواند به احتمال فراوان با قدرت
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بسیار باالیی در تشخیص بروسال برخوردار است و میتواند موجب
.ارتقای سطح کیفی و سرعت تشخیصی بروسال شود
تقدیر و تشکر
 دکتر محمد،با سپاس فراوان از همکاری دکتر مراد بیرانوند
پروانه و خانم طاهره بیرانوند و هادی یگانه جم که در این پژوهش
 این پژوهش برگرفته از پایاننامة کارشناسی.ما را یاری کردند
به شمارة تحقیقاتی
ارشد فرزاد عالی زاده مفرد
. می باشد10330513922030
تعارض منافع
.میان نویسندگان هیچگونه تعارض منافعی وجود ندارد

 کنترل،بیماریزایی سویهها در ارتباط باشد که این امر
بروسلوزیس در کشور را پیچیده میکند؛ بنابراین استفاده از روش
 را میتوان یک استراتژی کارآمد و مناسب برای شناساییPCR
سویههای بروسال مولد عفونت و اجتناب از معایب روشهای
.سرولوژی سنتی دانست
 شناسایی عوامل عفونی،یکی از نقاط قوت این پژوهش
 است که در درمان بروسلوزیس اهمیتPCR بروسلوزیس با روش
 ازDNA  یکی عدم استخراج،دارد و از نقاط ضعف این پژوهش
 از شیر دامها میتوانست درDNA شیر دامها است؛ زیرا استخراج
.شناسایی بیشتر و دقیقتر گونه و بیووارها کمک شایانی کند
نتیجهگیری
با توجه به یافتههای این پژوهش میتوان بیان کرد که
روش واکنش زنجیرهای پلیمراز چندگانه از حساسیت و دقت
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