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تشخیص بروسال آبورتوس و بروسال ملی تنسیس در شیر گاوها و گوسفندان
استان کردستان با استفاده از واکنش زنجیرهای پلیمراز
2

بهزاد شفیعی ،1مالحت احمدی ،*2حبیب دستمالچی ساعی

یشناسی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران
 -1دانش آموخته دوره کارشناسی ارشد باکتر 
 -2گروه میکروبیولوژی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران
تاریخ دریافت 32 :آبان 1931

تاریخ پذیرش 42 :اسفند 1931

چکیده
بروسلوز یکی از بیماریهای مهم مشترک بین انسان و دام میباشد .بیماری از بسیاری کشورها گزارش و در تعدادی از کشورها و ایران

بومی است .مصرف شیر و فرآوردههای آلودهی دامی یکی از راههای اصلی انتقال بیماری به انسان میباشد .با توجه به اینکه در اغلب استانهای

ایران مانند کردستان گلههای گاو و گوسفند در کنار هم نگهداری میشوند و ممکن است دامها به گونههای غیر اختصاصی بروسال آلوده
شوند ،هدف مطالعه حاضر استفاده از واکنش زنجیرهای پلیمراز برای نشان دادن آلودگی شیر و وضعیت میزبانهای غیر ترجیحی بروسال
آبورتوس و بروسال ملی تنسیس در گاو و گوسفند میباشد .در این مطالعه تعداد 06نمونه شیر از گاو و 05نمونه از گوسفند مشکوک به

بروسلوز از روستاهای شهرستانهای کامیاران-مریوان و سنندج اخذ گردید DNA .به صورت مستقیم از نمونههای شیر استخراج گردید .آزمون
 PCRبا استفاده از پرایمرهای  B4و  B5به منظور تشخیص جنس بروسال و با استفاده از پرایمرهای  B. aو  B. mو  IS711به منظور تشخیص

بعضی از بیووارهای گونههای آبورتوس و ملیتنسیس انجام گرفت .با انجام  PCRجهت تشخیص جنس بروسال از نمونه های جمعآوری شده

در شیر گاوها  20مورد و در شیر گوسفندها  22مورد مثبت بود .از  20نمونه مثبت گاوی  9نمونه به عنوان بروسال آبورتوس بیووار ( 2 ،1و  )4و

 2نمونه به عنوان بروسال ملیتنسیس شناسایی شد .از  22نمونه مثبت گوسفندی در  15نمونه بروسال ملیتنسیس و  1نمونه به عنوان بروسال

آبورتوس بیووار ( 2 ،1و  )4شناسایی شد .نظر به اینکه در  2راس گاو ،بروسال ملی تنسیس و در  1راس گوسفند بروسال آبورتوس ،شناسایی

شد ،بنابراین در گلههایی که در ارتباط نزدیک با یکدیگر نگهداری میشوند ممکن است دامها به گونههای غیر ترجیحی خود آلوده شوند .با
توجه به نتایج مطالعه حاضر پیشنهاد میشود جهت تشخیص بروسالها در نمونه شیر ،با استفاده از پرایمرهای اختصاصی که قادر باشند تمام

بیووارهای بروسال آبورتوس و بروسال ملیتنسیس را تشخیص دهند از واکنش زنجیرهای پلیمراز در کنار کشت استفاده شوند.
کلمات کلیدی :گوسفند ،بز ،گاو ،بروسال ،تشخیص ،شیر

٭ نویسنده مسئول :مالحت احمدی

آدرس :گروه میکروبیولوژی ،دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه ،ارومیه،ایران .تلفن1440-0 49 62 297 :

پست الکترونیکm.ahmadi@urmia.ac.ir :
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مقدمه

بروسلوز یکی از بیماریهای مهم عفونی مشترک

بین انسان و دام است که در اثر آلودگی با باکتریهای

دارای میزبان ترجیحی هستند ولی این اختصاصی بودن
بویژه در مواردی که دامهای اهلی مختلف در ارتباط
نزدیک با یکدیگر نگهداری میشوند ،قابل انتقال به

جنس بروسال به وجود میآید .این بیماری بهداشت و

میزبان ترجیحی میباشند .بنابراین شناسایی دقیق گونه-

جمله ایران را به خطر انداخته است (.)9

حیوانات اهلی ،به منظور بکارگیری راههای کنترلی

سالمت عمومی واقتصاد دامی دربعضی از کشورها از

باکتری بروسال در دامهای آلوده در غدد پستانی و

های بروسال جهت مطالعات اپیدمیولوژیکی در انسان و
مناسب ،اهمیت پیدا میکند ( .) 12

غدد لنفاوی فوق پستانی جایگزین شده و به داخل شیر

هدف از مطالعه حاضر استفاده از آزمون  PCRدر

شود .یکی از آزمایشات معمول که برای نظارت و

پیشنهاد راهی سریع ،حساس و کم خطر به منظور

حلقهای شیر است ،گرچه حساسیت این آزمون

میزبانهای غیر ترجیحی گونههای آبورتوس و ملی

ترشح شود و از این طریق نیز میتواند به انسان منتقل

تشخیص باکتری بروسال در شیر گاو و گوسفند و نیز

غربالگری بروسلوز در گاوها استفاده میشود ،آزمون

شناسایی گونههای بروسال در شیر دامها و بررسی

موردتایید است ولی اختصاصیت آن در مواردی که

تنسیس در استان کردستان میباشد.

شیوع بیماری پایین باشد مورد سوال قرار گرفته است،
عالوه بر این نتایج مثبت کاذب نیز مشاهده میشود،
بنابراین یافتن راهی برای تشخیص دقیق این پاتوژن در
نمونههای شیر از اهمیت ویژهای برخوردار است
(8و .) 10
کاربرد روشهای جدید تشخیصی که از یک طرف

منجر به ردیابی و تشخیص سریع و دقیق بروسال شود و

از طرف دیگر خطر عفونت با این باکتری را در
آزمایشگاه به حداقل برساند ،ضروری به نظر میرسد.
بنابراین روشهای تشخیص مولکولی که ساده ،سریع و
دارای خطر کمتر بوده و معموال حساسیت بیشتری،

برای تشخیص بروسال

دارند ،گسترش یافتهاندPCR .

روشی است سریع و دقیق که حساستر از روش کشت
بوده و دارای اختصاصیت بیشتری نسبت به تستهای
یباشد (،4
سرولوژیکی برای تشخیص بروسلوز م 
5و .) 14

هر کدام از گونههای بروسال در میزبان خاصی

بیماریزایی بیشتری دارند و با وجودی که بروسالها

مواد و روش کار

عآوری نمونههای شیر
جم 

در طی این مطالعه  06نمونه شیر از گاوان و  05نمونه

شیر از گوسفندان مشکوک به بیماری بروسلوز از
روستاهای مختلف شهرستانهای استان کردستان
(کامیاران ،مریوان و سنندج) اخذ گردید.

از آنجایی که در عفونت با بروسال ممکن است یک

یا چند کارتیه باکتری را به داخل شیر ترشح کنند
بنابراین نمونهگیری از تمام کارتیهها انجام شد .از هر
کارتیه  10میلی لیتر شیر اخذ گردید ( .)11شیر تمام
کارتیهها (چهار کارتیه در گاو و دو کارتیه در
گوسفند) در یک ظرف نمونهگیری (فالکون تیوب 05
میلی لیتر) ریخته شده و به عنوان یک نمونه محسوب
شد .نمونهها تا زمان انجام آزمایش واکنش زنجیرهای
پلیمرازدر دمای  - 20درجه سانتیگراد نگهداری شد.

تشخیص بروسال آبورتوس و بروسال ملی تنسیس921 ...

استخراج مستقیم  DNAاز نمونههای شیر

مقدار  1/5میلی لیتر از شیر به داخل میکروتیوبهای

استریل ریخته شد و در  0 00 6دور در دقیقه به مدت 15
دقیقه سانتریفوژ شد که در این مرحله سه الیه در داخل
میکروتیوبها تشکیل شد که الیه باالیی چربی شیر و
الیه میانی مایع شفاف و الیه پایینی رسوبات شیر بود.
مایع شفاف (الیه میانی) با استفاده از سمپلر 100
میکرولیتری خارج گردید و در نهایت در هر لوله چربی
شیر و رسوبات باقی ماند .سپس  200میکرولیتر محلول
 TEبه آن اضافه و خوب مخلوط گردید .استخراج
 DNAبا استفاده از کیت استخراج  DNAژنومی

) (Fermantas, Germanyو مطابق دستورات شرکت

سازنده آن انجام شد.
تشخیص مولکولی جنس بروسال با تکثیر ژن bcsp31

تشخیص جنس بروسال در شیر باتکثیر ژن  bcsp31به

روش  PCRو با استفاده از پرایمرهای ارائه شده توسط
بایلی و همکاران ( 2991پرایمرهای  B4و  )B5انجام
گردید ( .)2اطالعات مربوط به پرایمرها در جدول1
ارائه شده است.

تشخیص مولکولی گونههای بروسال ملی تنسیس
و بروسال آبورتوس
تشخیص گونههای بروسال آبورتوس (بیووار های ،1

 2و  4آبورتوس) و بروسال ملی تنسیس به روش  PCRو

در نهایت میکروتیوبها در دستگاه ترموسا كي لر قرار
داده شدند و پس از تنظیم چرخههای دمایی واکنش
 PCRبر روی نمونهها انجام شد.
الكتروفورزمحصوالت PCR

ابتدا ژل آگارز  1/5درصد تهيه و سپس محصوالت

 PCRبه درون چاهكهاي ژل منتقل گرديد.

به اين منظور حدود  7م كي رو ليتراز محصول  PCRبا
دو میکرولیتر بافر بارگذار به آرامي مخلوط و با دقت
كامل به درون چاهكها اضافه گرديد .در چاهك اول

به ميزان  7میکرولیتر(100bp, Fermentase, ،

 Germany)DNA Ladderبارگذاري گرديد.
در چاهك بعد از Ladderكنترل منفی و چاهک بعد
از آن كنترل مثبت و سپس ما بقی نمونهها بارگذاری
شدند .ولتاژ روي  100ولت تنظيم گرديد و عمل
الكتروفورز با ولتاژ  100ولت و به مدت حدود 1
ساعت انجام گرفت.
پس از خاتمه الكتروفورز ،ژل به داخل دستگاه
 Trans illuminatorمنتقل و با تابش اشعه ماوراء بنفش
باندها بر روي ژل ظاهرشدند .با مقايسه موقعيت قطعه
تكثيرشده با اندازه باندهاي مربوط به ماركر ،اندازه
محصول  PCRتخمين زده شد.
نتایج

نتایج حاصل از آزمایش  PCRبه منظور

با استفاده از پرایمرهاي ارائه شده توسط برایکر و

تشخیص جنس بروسال

 2نمایش داده شده است.

تعداد  20نمونه ( 33/33درصد) و برای  05نمونه

هالینگ ( )4991انجام شد( .)3توالی پرایمرها در جدول
مخلوط نهایی برای انجام آزمایش  PCRبرای هر

نمونه 25 ،میکرولیتر بود .

با انجام آزمایش  PCRبر روی 06نمونه گاوی،

گوسفندی ،تعداد  22نمونه ( 44درصد) مثبت گردید.
پرایمرهای  B4و  B5مورد استفاده در این آزمایش
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ملی تنسیس در مورد این نمونهها انجام گرفت.

قطعهای با طول  322جفت باز را تکثیر دادند (شکل

پرایمرهای  IS711و  B.a-SPدر بروسال آبورتوس

شماره .)1

قطعهای به طول  894جفت باز و پرایمرهای  IS711و

نتایج حاصل از آزمایش  PCRبه منظور

 B.m-SPدر بروسال ملی تنسیس قطعهای به طول 137

تشخیص گونههای آبورتوس (بیووار  2 ،1و )4

جفت باز را تکثیر نمودند (شکل )2

و ملی تنسیس

انجام آزمون PCRبا استفاده از پرایمرهای مربوط به

بعد از انجام آزمون  PCRبر روی نمونههای شیر گاو

گونههای آبورتوس و ملی تنسیس و مشاهده اندازه

نمونه از شیرهای گاوی و  22نمونه از شیرهای

نمونه شیر گاوی و بروسال ملی تنسیس را در یک نمونه

و گوسفند به منظور شناسایی جنس بروسال ،تعداد 20

محصوالت تکثیر یافته ،بروسال آبورتوس را در دو

گوسفندی مثبت تشخیص داده شدند که در این مرحله

شیر گوسفندی تائید نمود.

آزمون  PCRبه منظور شناسایی گونههای آبورتوس و

جدول  :1توالی پرایمر

منبع

اندازه محصول
3

منبع

های  B4و B5

توالی پرایمر

223 bp

نام پرایمر

5 – TGG CTC GGT TGC CAA TAT CAA – 3

B4

5 – CGC GCT TGC CTT TCA GGT CTG – 3

B5

جدول  :2توالی پرایمرهای اختصاصی برای تشخیص گونه بروسال آبورتوس و بروسال ملی تنسیس
اندازه محصول
498 bp

5
731 bp

توالی پرایمر

گونه

نام پرایمر

5 - GAC GAA CGG AAT TTT TCC AAT CCC- 3

Ba-SP

5 - TGC CGA TCA CTT AAG GGC CTT CAT- 3
5 - AAA TCG CGT CCT TGC TGG TCT GA - 3
5 - TGC CGA TCA CTT AAG GGC CTT CAT- 3

IS711SP
Bm-SP
IS711SP

B. abortus
)(bv. 1, 2 and 4

شکل  :1الکتروفورز محصوالت  PCRحاصل از تکثیر ژن  bcsp31نمونههای شیر گاو (چاهکهای  )5-3و
گوسفند (چاهکهای )9-6

چاهک :Mمارکر100 bp DNA ladder

چاهک شماره  :1کنترل منفی (آب مقطر استریل)
چاهک شماره  :2کنترل مثبت (واکسن)RB51
چاهکهای شماره  3-9نمونههای مثبت.

B. melitensis

تشخیص بروسال آبورتوس و بروسال ملی تنسیس131 ...

شکل  :2الکتروفورز محصوالت  PCRبا استفاده از پرایمرهای  IS711و  B.a-SPو

B.m-SP

چاهک :Mمارکر100 bp DNA ladder

چاهک شماره :1کنترل منفی (آب مقطر استریل)

چاهک شماره  :2کنترل مثبت بروسال آبورتوس (واکسن)RB51

چاهکهای  :3-6نمونههای مثبت بروسال آبورتوس

چاهک شماره  :7کنترل مثبت بروسال ملی تنسیس (واکسن )Rev. 1
چاهکهای  8-11نمونههای مثبت بروسال ملی تنسیس

چاهک شماره  : 12کنترل مثبت بروسال آبورتوس و بروسال ملی تنسیسبه صورت توام

بحث و نتیجهگیری

بروسلوز عمدتا بیماری حیوانات اهلی میباشد که

بوسیله اعضای جنس بروسال بوجود میآید.

اگر چه میزبانهای اختصاصی هر یک از گونههای

باکتری بروسال را اخذ کرده و استخراج  DNAاز
نمونههای شیر را با سه روش مختلف انجام داده و

آزمون  PCRرا (با استفاده از پرایمرهای  B4و )B5
روی آنها انجام دادند .در تحقیق فوق حساسیت و

جنس بروسال شناسائی گردیده است ،اما اختصاصی

اختصاصی بودن  PCRبا روشهای مختلف استخراج

از میزبانان حساس ممکن است با گونههای

گردید (.)1

بودن میزبان درگونههای مختلف قطعی نبوده و هر یک

 DNAبرای تشخیص بروسال در شیر  % 100تعیین

غیراختصاصی نیز آلوده شوند .تشخیص آلودگی

در مطالعه حاضر جهت استخراج  DNAاز کیت

میزبانهای مختلف با گونه غیراختصاصی با استفاده از
روشهای معمول مانند کشت و آزمایشات سرمی امری
مشکل و زمانبر میباشد.
روشهای تشخیص مولکولی مانند  PCRو سنجش
هیبریداسیون جایگزین نوید بخشی برای روشهای

استخراج  DNAژنومی )(Fermentas, Germany

استفاده شد که با توجه به بررسی انجام شده در این
مطالعه مشخص شد که قادر به شناسایی  10 2CFUاز

باکتری بروسال در هر میلی لیتر شیر بود.

یدهند که در برخی از مناطق ایران
شواهد نشان م 

معمول تشخیصی و شناسایی گونههای بروسال می باشند

آلودگی گاو با بروسال ملی تنسیس و آلودگی گوسفند

 Al-Maririو  ) 2010 ( Haj-Mahmoudبرای

تشخیص و شناسائی گونههای بروسال ضروری میباشد

(6و.)7

تشخیص بروسال در شیر گاوها 05 ،نمونه از شیر

گاوهای آلوده و  25نمونه از شیر گاوهای عاری از

و بز با بروسال آبورتوس اتفاق میافتد از این رو

( ) 13
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ذوقی و همکاران (  ) 2008بروسال آبورتوس را از

در مطالعات انجام شده در ایران تعداد موارد جدا

 216گاو و از  6گوسفند جداسازی نمودهاند .درضمن

شده بیووار  3بروسال آبورتوس به مراتب بیشتر از سایر

گوسفندان و  091مورد بروسال ملی تنسیس را از گاوها

حاضر به منظور تشخیص گونه بروسال آبورتوس

در تحقیق دوستی و قاسمی دهکردی (  ) 2011از 452

آبورتوس را شناسایی کند .با توجه به اینکه از  20نمونه

تعداد  1717مورد بروسال ملی تنسیس را از بزها و
نیز جدا کردهاند ( .) 18

نمونه خون گاوی در آزمونهای  PCRو Real-time

 PCRبرای افتراق گونههای بروسال آبورتوس و بروسال
ملی تنسیس ،از  721نمونه سرم گاوی مثبت در ،PCR

9مورد به بروسال ملی تنسیس 69 ،مورد به بروسال

آبورتوس و  5نمونه هزمان به بروسال آبورتوس و
بروسال ملی تنسیس آلوده بودند (.)4

صفرپور دهکردی و همکاران ( )2 01 2از جنینهای

سقط شده میزبانهای مختلف نمونهگیری کرده و
آزمون  PCRو  Real-time PCRروی آنها انجام دادند
و آلودگی جنینهای گاوی را با بروسال ملیتنسیس و

جنینهای گوسفندی را با بروسال آبورتوس نشان دادند.

همچنین در  816نمونه جنین شتر بررسی شده در PCR

از  201مورد ،آلودگی با بروسال ملیتنسیس و بروسال

آبورتوس و نیز آلودگی همزمان با دو گونه یاد شده
گزارش گردید ( .) 16

بیووارها بوده است (  17و  ،) 18پرایمرهایی که در مطالعه

استفاده شد فقط میتواند بیووارهای  2 ،1و  4بروسال

شیر که به باکتری بروسال آلوده بودند ،در  9نمونه ( 45

درصد) حضور بیووارهای  2 ،1و  4تشخیص داده شده
است این نتایج تا حدودی با مطالعات انجام شده در

سایر استانها مغایرت دارد .این امر شاید به دلیل
مجاورت استان کردستان با کشور عراق ،ورود دامها از
عراق به استان کردستان و وارد شدن بیووارهای غیر
بومی به این استان باشد .از طرف دیگر با توجه به اینکه

واکسن  RB51جزو بیووار  1بروسال آبورتوس است و

تا مدتی بعد از واکسیناسیون گاوها ،باکتری به داخل

شیر ترشح میشود ممکن است که در شیر بعضی از
گاوها واکسن  RB51وجود داشته باشد و این امر سبب
افزایش تعداد موارد این بیووار غیرشایع شده باشد.

واکسن بروسال پس از تزریق به دامها ممکن است

در شیر آنها ترشح شود .با توجه به حدت این واکسنها
برای انسان و اهمیت این موضوع ،پیشنهاد میشود در

پیشوا و صالحی (  ) 2008از گلههایی که گاو و

دامهای بومی ایران ،احتمال ترشح این واکسنها در شیر

گوسفند بصورت مختلط نگهداری میشدند و مدتی

و نیز مدت زمانیکه ممکن است این واکسنها در شیر

بعد از واکسیناسیون در گاوها سقط جنین اتفاق افتاد

ترشح شوند ،مطالعاتی در خصوص ترشح واکسن

بود ،توانستند از  70نمونه جنین سقط شده گاوی در 05

 Rev.1در شیر گوسفندان و بزها و ترشح واکسن

نمونه باکتری بروسال را از طریق آزمون  PCRشناسایی

کنند که از این  05نمونه  2نمونه واکسن بروسال ملی

 RB51در شیر گاوان انجام گیرد.

در مطالعه حاضر در شیر  2راس گاو ،بروسال ملی

تنسیس ) (Rev. 1بود لذا به این نتیجه رسیدند که

تنسیس و در شیر  1راس گوسفند ،بروسال آبورتوس

مخلوط هستند ،میتواند به عنوان منبعی برای انتقال

همزمان بروسال آبورتوس و بروسال ملی تنسیس

واکسیناسیون گوسفندها در گلههایی که با گاوها

عفونت و سقط جنین در گاوها باشد ( .) 15

شناسایی شد و در هیچکدام از نمونههای شیر حضور

تشخیص داده نشد .با توجه به اینکه حساسیت
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پرایمرهای استفاده شده برای تشخیص بروسال ملی

تنسیس پایینتر است و با توجه به اینکه بیووار شایع

 است که توسط3 بروسال آبورتوس در ایران بیووار
،) 18 ( پرایمرهای مورد استفاده شناسایی نمیشود

بنابراین ممکن است در نمونههایی که در مرحله
 سایر،شناسایی گونه هیچ باندی برای آنها مشاهده نشد

بیووارهای بروسال آبورتوس وجود داشته باشد و تعداد
. مورد باشد2 آن در گوسفندان بیشتر از

همچنین با توجه به اینکه در دامهای مبتال به

 ترشح باکتری بروسال در شیر و نیز حضور آن،بروسلوز

 پیشنهاد میشود در مطالعات،در خون متناوب است
بعدی به صورت همزمان نمونه شیر و خون از دامها اخذ
 با استفاده ازPCR شود و آزمایشات کشت و

پرایمرهای بیووارهای مختلف گونههای بروسال

آبورتوس و بروسال ملی تنسیس بر روی این نمونهها به

.طور همزمان انجام گیرد
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Abstract
Brucellosis is an important zoonotic disease in humans and animals. Brucellosis has been
reported from most countries , but in some countries including Iran the disease is endemic.
Consumption of milk and products of infected animals is a major transmission source of
infection to humans. Since in most provinces of Iran such as Kurdestan province, cattle and
sheep are kept close together, it is possible that animals are infected with non-specific
Brucella species. The aim of this study was to use PCR in detection of Brucella species in
milk, and also to detect the host specificity of Brucella abortus and Brucella melitensis in
cattle and sheep. In this research, 60 milk samples from suspected cattle and 50 milk samples
from suspected sheep in different villages of Kurdestan province were collected. DNA was
extracted from all milk samples directly. In order to detect the Brucella spp. PCR was carried
out using B4 and B5 primers on all extracted DNAs and in order to detect the B. abortus and
B. melitensis, PCR was carried out with B. a, B. m and IS711 primers on all DNAs. Using
PCR for detection of Brucella spp.20 and 22 of milk samples were positive in cattle and sheep
samples respectively. Using PCR, out of the 20 cattle positive samples, 9 samples were
identified as B. abortus (biovar 1, 2 and 4), and 2 samples were identified as B. melitensis.
Also out of the 22 sheep positive samples, 15 samples were identified as B. melitensis and 1 as
B. abortus (biovar 1, 2 and 4). Regarding the fact that in two milk samples of cattle, B.
melitensis and in 1 milk sample of sheep, B. abortus were detected, the animals that were kept
in close contact with each other may lose the host -specificity. Based on the results of this
research, it is recommended that in order to detect Brucella spp. in milk samples. The
vaccination status should be detected and using specific primers for detection of all biovars of
Brucella abortus and Brucella melitensis, PCR and cultural methods should be carry out.
Keywords: Sheep, Goat, Cattle, Brucella, Diagnosis, Milk
*Corresponding author: Ahmadi, M.
Address: Department of Microbiology, Faculty of Veterinary Medicine, Urmia University, Urmia, Iran. Tel:
0441-2972649
Email: m.ahmadi@urmia.ac.ir

