مجله تحقیقات دامپزشکی

مقاله پژوهشی

دوره  ،77شماره 107-115 ،1401 ،2

جداسازی و شناسایی بروسال ملی تنسیس بیووار  1با استفاده از روشهای کشت ،سرولوژی و
مولکولی در بزهای سانن استان البرز -ایران
حافظ صادقی ،1ایرج اشرافیتمای ،2مهدی وجگانی ،1فرامرز قراگوزلو ،1تقی

زهرائیصالحی2

 1گروه آموزشی مامایی و بیماریهای تولیدمثل دام ،دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
 2گروه میکروبیولوژی ایمونولوژی ،دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
تاریخ دریافت 18 :اسفند ماه  ،1400تاریخ پذیرش 28 :اردیبهشت ماه 1401

20.1001.1.20082525.1401.77.2.5.2

10.22059/jvr.2021.318798.3133

چکیده
زمینۀ مطالعه :بروسلوز یا تب مالت از شایعترین بیماریهای مشترک بین انسان و دام میباشد که به لحاظ بهداشت جامعه و خسارات اقتصادی ناشی از آن ،از اهمیت
فراوانی برخوردار است.
هدف :جستجوی باکتری بروسال با روشهای مختلف در نمونه های شیر و خون بزهای سانن و استفاده از یک روش مطمئن و قطعی در تشخیص این بیماری میباشد.
روشکار :در مطالعه حاضر مقطعی -توصیفی نمونههای خون و شیر از  122بز سانن مربوط به یک دامداری صنعتی بزرگ در استان البرز بهصورت جداگانه جمعآوریشد
و پس از کشت ،آزمونهای سرولوژی رزبنگال ،رایت و 2مرکاپتواتانول برای نمونههای خون و آزمون تست حلقهای شیر برای نمونههای شیر انجام گرفت .سپس DNA
استخراجشده تمام نمونه های شیر و خون با استفاده از پرایمرهای اختصاصی جنس بروسال مورد ارزیابی قرار گرفت .در مرحله بعد از پرایمرهای اختصاصی گونههای
آبورتوس و ملی تنسیس برای شناسایی برخی از گونههای بروسال استفاده شد.
نتایج :کشت تمام نمونه های خون منفی گزارش گردید اما رشد باکتری در سه نمونه شیر ،مشاهده شد که در بیوتایپینگ ،بیووار  1ملی تنسیس تشخیص داده شد.
در آزمون سرولوژی خون نیز 8 ،نمونه مثبت و یک نمونه مشکوک به بروسال شناسایی گردید که با روش مولکولی هر  9نمونه ( 7/4درصد) مثبت مشاهده شد .همچنین
در آزمون تست حلقهای شیر هم  12نمونه مثبت بود که درروش مولکولی 9 ،نمونه ( 7/4درصد) مثبت مشاهده شد .با استفاده از پرایمرهای گونه به روش مولتیپلکس،
هر  9نمونه شیر و خون ،بروسال ملی تنسیس تشخیص داده شدند.
نتیجهگیری نهایی :بهبود سیستم تشخیصی مناسب باکتری و استفاده از روشهای مولکولی مانند  PCRیا  Real Time PCRبهعنوان یک روش سریع و با
حساسیت باال و همچنین ایجاد آگاهی در جامعه ،در کنار سایر عملکردهای سازمان دامپزشکی میتواند در کنترل بیماری ،سیر نزولی و ریشهکنی آن مهم باشد.
کلمات کلیدی :بروسال ملی تنسیس ،بز سانن ،سرولوژی ،PCR ،بروسلوز
کپیرایت © تحقیقات دامپزشکی :دسترسی آزاد؛ کپیبرداری ،توزیع و نشر برای استفاده کامل با ذکر منبع آزاد است.
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مقدمه
باکتری بروسال عامل بیماری بروسلوز یا تب مالت ،از شایعترین بیماری
مشترک بین انسان و دام بوده که به لحاظ بهداشت جامعه و ضرر و زیان
اقتصادی اهمیت فراوانی را دارد .این باکتری طیف وسیعی از پستانداران
شامل :انسان ،شتر ،گاو ،گوسفند ،بز ،جوندگان و پستانداران دریایی را
درگیر میکند ( .)1-4گونههای اصلی بروسال در  9گونه :ملی تنسیس،
آبورتوس ،سویس ،کنیس ،اویس ،نئوتومه ،ستی ،پینی پیدیالیس و

پاپیونیس و  3گونه غیر تیپیک :میکروتی ،اینوپیناتا و ولپیس
طبقهبندیشده است ( .)5بیماری تب مالت در انسان متعاقب تماس
مستقیم با حیوان آلوده خصوص ًا ترشحات و مایعات رحمی در زمان
زایمان ،و تماس غیرمستقیم از طریق شیر و محصوالت لبنی صورت
میگیرد .هرچند از طریق پوست و تنفسی هم وارد میشود .بروسال در
دامهای آلوده در غدد پستانی و غدد لنفاوی فوقپستانی جایگزین شده
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و به داخل شیر منتقل میشود و ایجاد بیماری میکند ( .)6-8هرچند
برخی از کشورهای توسعهیافته با استراتژیهای مختلف ،برنامهریزیهای
دقیق و امکانات مناسب دامپزشکی و حمایت سازمانهای پزشکی
توانستند این بیماری را ریشهکن کنند ولی در برخی از کشورها مانند
ایران این باکتری بومی بوده و علیرغم تالشهای فراوان سازمان
دامپزشکی ،خسارات زیادی مانند :سقط ،ضعف دامها و حذف دام آلوده
را به صنعت دامداری ایران وارد میکند ( .)9-11گونههای شایع بروسال
در ایران در درجه اول ملی تنسیس بیووارهای  1و  3و سپس آبورتوس
بیووار  1میباشد ( .)12هرچند واکسیناسیون درکشور با همت سازمان
دامپزشکی و بهصورت رایگان انجام میگیرد ولی عواملی مانند عدم
نظارت کافی در واردات دامها و وجود مرزهای فراوان قاچاق دام در
کشور ،وجود دامداریهای سنتی و آگاهی ناکافی دامداران ،جمعیت زیاد
عشایری کشور ،توزیع محصوالت لبنی بهصورت مستیم از دامداریها و
بدون پاستوریزاسیون ،نبود واکسیناسیون منظم در کل کشور و عدم
اجرای آزمون و کشتار در مورد دامداریها ،از موارد گسترش این بیماری
در ایران میباشد (.)12،13
ریشهکنی این بیماری در بین جامعه انسانی و دامی مستلزم یک
بررسی و پژوهش همهجانبه دارد و اساس ًا در درجه اول بر پایه آزمونهای
سرولوژیکی از قبیل :رزبنگال ،رایت و  2MEمیباشد .این آزمونها در
جهت شناسایی اولیه دامهای آلوده و حذف آنها و واکسیناسیون
دامهای سالم دیگر است .چون این آزمونها دارای نتایج منفی کاذب به
جهت واکنشهای متقاطع با باکتریهای دیگر و سویه واکسن بوده
چندان مورد پذیرش و اطمینان دامداران نبوده و باعث مقاومت آنها در
جهت حذف دام آلوده میشود ( .)8،14از طرف دیگر در آزمون کشت
هم که بهعنوان یک روش استاندارد طالیی معرفیشده است دوره
انکوباسیون طوالنی ،داخل سلولی بودن باکتری و عدم جداسازی در
موارد مزمن بیماری باعث شده این روش هم حساسیت کمتری داشته
باشد هرچند این روش ،نیاز به آزمایشگاههای با حفاظت باال را نیز دارد
(.)1
استفاده از یک روش مناسب در جهت تشخیص سریع باکتری
بروسال از اهمیت ویژهای برخوردار است .یکی از روشهای مناسب و
سریع ،روش مولکولی  PCRاست .این روش عالوه بر سرعت ،دقت و
بیخطر بودن دارای حساسیت و ویژگی باالیی نسبت به آزمونهای
سرولوژیکی و کشت دارد و بروسال در حد گونه شناسایی میشود (-18
 .)15هدف از مطالعه حاضر ،بررسی وضعیت شیر بزهای سانن ازنظر
بروسال و همچنین پیشنهاد یک روش مطمئن و سریع در شناسایی
بروسال در حد گونه میباشد.

مواد و روش کار
نمونهگیری :نمونهگیری از 122رأس بز سانن یک دامداری
بزرگ در استان البرز و در زمستان  1398باسابقه چندین سقط و بدون
سابقه واکسیناسیون صورت گرفت .نمونههای شیر و خون از بزهای سانن
و با رعایت اصول نمونهبرداری اخذ گردید .جهت آزمایشهای کشت،
سرولوژی و مولکولی از نمونههای خون ،سه تا پنج میلیلیتر خون وریدی
بدون ماده ضد انعقاد و هم بهصورت هپارینه اخذ گردد همچنین برای
آزمونهای کشت ،سرولوژی و مولکولی نمونههای شیر 25 ،میلیلیتر
شیر از کارتیه ها جمعآوری و در یک فالکون استریل ریخته شد و با
حفظ شرایط سرمایی به آزمایشگاه میکروبیولوژی دانشکده دامپزشکی
دانشگاه تهران منتقل گردید .سرم نمونههای خون به روش سانتریفیوژ
کردن جداسازی شد ( )19و همراه با نمونههای شیر پس از کشت دادن،
تا زمان آزمون مولکولی در  -20درجه سانتیگراد نگهداری گردید.
کشت از نمونههای خون و شیر :نمونههای شیر و خون در
محیط انتخابی بروسال براث همراه با مکمل رشد با آنتیبیوتیکهای
پلیمیکسینب ( 2500واحد بینالملل) ،باسیتراسین ( 12500واحد
بینالملل) ،سیکلوهگزامید ( 5000میلیگرم) ،نالیدیکسیک اسید (250
میلیگرم) ،نیستاتین ( 50000واحد بینالملل) ،ونکومایسین (1000
میلیگرم) ( )Oxoid, Basingstoke, UKکشت داده شد و به مدت
پنج روز در دمای  37درجه سانتیگراد با دیاکسید کربن 10درصد
گرمخانهگذاری گردید .سپس به محیط انتخابی بروسال آگار انتقال داده
شد و به مدت یک هفته در دمای  37درجه سانتیگراد با دیاکسید
کربن 10درصد نگهداری شد .پرگنه های رشد کرده ازنظر آزمونهای
بیوشیمیایی کاتاالز ،اکسیداز ،اوره ،نیترات ،H2S ،گلوکز و الکتوز بررسی
شدند ( .)20بیوتایپینگ کالسیک طبق روشی که توسط  Altonو
همکاران در سال  1998توصیف شده است انجام شد .آنتی سرمهای
اختصاصی  Aو  Mو فاژ مرجع بروسال تفلیس ( )Tbتهیه شده از موسسه
رازی برای تشخیص و تجزیهوتحلیل استفاده گردید .برخی از
آزمایشهای بیوتیپ مانند وابستگی به  ،CO2تولید ،H2S
آگلوتیناسیون با آنتی سرم  Aو  ،Mرشد در محیط حاوی تیونین و
فوشین ،آگلوتیناسیون توسط آکریفالوین و لیز توسط فاژهای خاص
انجام شد و نتایج با توجه به دادههای مستند تفسیر شد (.)20-22
آزمون سرولوژی :نمونههای سرم به روش غربالگری رزبنگال
( )RBPTبر روی پلیت (یک قطره سرم و یک قطره آنتیژن Aو  )Mبا
بررسی ازنظر آگلوتیناسیون انجام گرفت ( .)22نمونههای شیر نیز به
روش آزمون حلقهای شیر ( )MRTبا استفاده از آنتیژن بروسال
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آبورتوس تهیهشده از موسسه رازی ایران انجام و تفسیر نتایج بر اساس
رنگ ایجاد شده در الیه خامه نسبت به الیه زیرین مورد بررسی قرار
گرفتند .آزمون تکمیلی رایت به روش لولهای و بر مبنای شفافیت مایع
فوقانی لولهها در مقایسه با لوله شاهد و آگلوتیناسیون ایجادشده قرائت
گردید .شفافیت دلیل بر آگلوتیناسیون مثبت و عدم شفافیت
نشاندهندهی عدم آگلونیناسیون میباشد .همچنین آزمایش 2
مرکاپتواتانول ( )2MEبه همان روش آگلوتیناسیون رایت لوله ای با بافر
 2MEبهجای سرم فیزیولوژی برای نمونههای مثبت و مشکوک سرم ها
انجام گرفت و نتایج ثبت گردید (.)14،21-24
استخراج  DNAاز نمونههای شیر و خون :نمونههای شیر را
به مدت  20دقیقه با دور  10000سانتریفیوژ کرده که سه الیه تشکیل
میشود .جهت آزمون  PCRقسمت رویی که همان چربی و قسمت
زیرین که رسوبات شیر هست مورد نیاز میباشد .بنابراین قسمت میانی
به کمک سمپلر خارج شد ( .)2،17،22،39برای استخراج  DNAدر
نمونههای شیر و خون ،از کیت استخراج  DNAشرکت انتقال
سامانههای زیست مولکولی ( )MBSTساخت ایران استفاده گردید و
 DNAاستخراج شده در  -20درجه سانتیگراد نگهداری شد.
آزمون  PCRبرای تشخیص جنس و گونهی بروسال:
مسترمیکس این آزمون از شرکت ویراژن (آمپلیکون ،دانمارک) بهصورت
آماده تهیه شد .آزمون در حجم نهایی  25میکرولیتری و با استفاده از
 12/5میکرولیتر از مسترمیکس آماده 1 ،میکرولیتر از هر پرایمر (غلظت
 10پیکومول) 3 ،میکرولیتر از  DNAو  7/5میکرولیتر آب مقطر ،آماده
گردید ( .)25،26پرایمرها و مراحل  PCRدر جدول  1نشان داده شده
است .از آب مقطر بهعنوان کنترل منفی و از سویههای مثبت بروسال
ملی تنسیس ( )Strain 16Mو بروسال آبورتوس ()Strain 544
تهیهشده از کلکسیون میکروبی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
بهعنوان کنترل مثبت استفاده شد .مراحل  PCRدر دستگاه ترموسیکلر
 )Techne- England( TC- 512انجام گردید .برای قرائت نتایج

 ،PCRژل آگارز دو درصد با ولتاژ  90به مدت  70دقیقه در بافر TBE
 1Xالکتروفورز شد .از مارکر 100جفت باز (سیناکلون Cat. No.

) )SL7031 (PR901644همجهت تأیید اندازه باندهای اختصاصی
استفاده شد .پس از رنگآمیزی با اتیدیوم بروماید ( )MR7721Cبا
غلظت  1میکروگرم در میلیلیتر ،بهصورت باند فلورسنت در دستگاه
ترانس ایلومیناتور (بیورد ،آلمان) مشاهده و ذخیره گردید .جهت تأیید
نهایی یکی از موارد مثبت تعیین توالی شده و در بانک ژنی ثبت گردید.

نتایج
نتایج کشت :محیطهای انتخابی بروسال آگار ،پس از یک هفته
موردبررسی قرار گرفتند .تمام نمونههای خون ازنظر کشت منفی بودند
اما در سه نمونه از شیر ،پرگنه های خاکستریرنگ بدون همولیز در
محیط بالد آگار مشاهده شد ولی محیط مک کانکی ازنظر رشد منفی
بود .در نتایج بیوشیمیایی آزمونهای کاتاالز ،اکسیداز ،احیاء نیترات ،و
هیدرولیز اوره مثبت مشاهده شد .رشد باکتری در محیطهای حاوی
رنگ فوشین و تیونین بدون نیاز به گاز  ،CO2عدم تولید گاز  H2Sدر
محیط  ،TSIفاژ  Tbمنفی و آگلوتیناسیون مثبت با آنتی سرم  Mبیووار
 1بروسال ملی تنسیس ،تشخیص داده شد.
نتایج آزمونهای سرولوژی :از  122سرم جداسازی شده برای
آزمون غربالگری رزبنگال ،شش نمونه با آگلوتیناسیون شدت باال ( )4+و
دو نمونه با آگلوتیناسیون شدت کمتر ( )2+و یک مورد هم مشکوک
مشاهده شد .در آزمون حلقهای شیر ،در 12نمونه شیر ،حلقه بنفش رنگ
در باالی لولههای آزمایش تشکیل شد .در آزمون رایت لولهای نیز دو
نمونه با تیتر ،1/1280چهار نمونه با تیتر ،1/640دو نمونه با تیتر1/320
و یک نمونه هم با تیتر 1/80مشاهده شد .در آزمون  2MEهم دو نمونه
با تیتر ،1/640پنج نمونه با تیتر ،1/320یک نمونه با تیتر 1/160و یک
نمونه هم با تیتر 1/80گزارش گردید .نتایج کلی در جدول  2و  3نشان
داده شده است.

جدول  .1برنامه زمانی و دمایی پرایمرهای مورد استفاده در مطالعه حاضر (.)4،6
نام پرایمر
B4
B5
Br.a
Br.m

توالی
F: TGGCTCGGTTGCCAATATCAA
R: CGCGCTTGCCTTTCAGGTCTG
F: GACGAACGGAATTTTTCCAATCCC
R: TGCCGATCACTTAAGGGCCTTCAT
F: AAATCGCGTCCTTGCTGGTCTGA
R: TGCCGATCACTTAAGGGCCTTCAT

وزن مولکولی

منابع

223bp

25

498bp

26

731bp

26

)94 °C (5 m); 39 cycles; 94 °C (60 s); 58 °C (45 s); 72 °C (60 s); 72 °C (10 m
94 °C (5 m); 34 cycles; 94 °C (60 s); 56 °C (45 s); 72 °C (60 s); 72 °C (2 m).
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جدول  .2نتایج آزمونهای مورد استفاده برای تشخیص بروسال از نمونههای
خون بزهای سانن.
کشت
-

نمونه
1
2
3
4
5
6
7
8
9

رایت
1/1280
1/1280
1/640
1/640
1/640
1/640
1/320
1/320
1/80

رزبنگال
++++
++++
+++
+++
+++
+++
++
++
(+)-

2مرکاپتواتانول
1/640
1/640
1/320
1/320
1/320
1/320
1/320
1/160
1/80

PCR
+
+
+
+
+
+
+
+
+

جدول  .3نتایج آزمونهای مورد استفاده برای تشخیص بروسال از نمونههای

بیماریهای مشترک بین انسان و دام میباشد که اهمیت جهانی
دارد و بر اساس یک معیار جهانی ،میزان تب مالت در جمعیت
انسانی یک کشور رابطه مستقیمی با میزان شیوع بروسلوز در
جمعیت دامی آن کشور دارد ( .)28صدمات اقتصادی فراوان به
صنعت دامداریها مانند کاهش شیر ،کاهش باروری ،اختالل در
برنامههای تولیدمثلی ،سقطجنین و حذف دام و همچنین صدمه
به اقتصاد کشور در جلوگیری از تجارت بینالمللی ،منع فروش و
صادرات فراوردهها ی آلوده دامی ،توجه به این بیماری را آشکار
میسازد ( .)29در مطالعه حاضر ،علل سقط یکی از دامداریهای
بزرگ صنعتی بزهای سانن ازنظر بیماری بروسلوز با چندین روش
مورد بررسی قرار گرفته است.

شیر بزهای سانن.
نمونه

تست حلقه ای شیر

کشت

PCR

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
-

+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

نتایج آزمون  :PCRنتایج بهدستآمده از آزمون  PCRبا
استفاده از پرایمرهای  B4و  B5نشان داد که از  122نمونه شیر
بزهای سانن 9 ،نمونه ( 7/4درصد) واجد باند  223bpبوده که
نشاندهنده جنس بروسال میباشد که در نمونههای خون هم
همین  9نمونه ،مثبت مشاهده شد (تصویر  .)1در آزمون دوگانه
 PCRهم هر  9نمونه مثبت واجد باند  731bpبودند که
نشاندهنده بروسال ملی تنسیس میباشند (تصویر  .)2هیچکدام از
نمونهها باند  498bpرا نشان ندادند .نتیجه تعیین توالی یکی از
نمونهها ،در جهت تأیید نهایی بروسال ملی تنسیس بود که این
نمونه در بانک ژنی با کد MT355497ثبت گردید.

تصویر  .1نتایج واکنش زنجیرهای  PCRبرای شناسایی جنس بروسال.

بحث
در سالهای اخیر مصرف شیر به لحاظ ارزش غذایی باالرو به
افزایش بوده و بررسی آلودگیهای میکروبی آن بهویژه باکتری
بروسال بسیار حائز اهمیت میباشد ( .)27بروسلوز یکی از مهمترین

تصویر  .2نتایج مولتیپلکس  PCRبرای تشخیص بروسال ملی تنسیس و آبورتوس.
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هر چند استاندارد طالیی برای تشخیص بروسال روش کشت
میباشد ولی وقتگیر بودن و خطرناک بودن این روش ،همچنین
وجود نتایج منفی در کشت به دالیل مختلف مانند نیاز به محیطهای
کامالً اختصاصی مانند محیطهای دی فازیک و کاستاندا ،سخت رشد
بودن باکتری ،آلودگیهای ثانویه در نمونهها ،استفاده از محیطها و
روشهای نامناسب ،تغلیظ گلبولهای سفید به روش سانتریفیوژ کردن
و شکستن گلبولها ،مقدار کم باکتری در خون و شیر ،زنده نبودن
باکتری و نمونهگیری از محل نامناسب برای تشخیص ،از معایب این
روش میباشد ( .)22در مطالعه  Sharmaو همکاران در سال 2018
از  28نمونه مثبت سواپ واژن و محتویات جنینی در نمونههای بز و
گوسفند ،فقط سه نمونه در محیط کشت جداسازی شده بود که دو
نمونه مربوط به سواپ واژن و یک نمونه هم مربوط به محتویات جنین
سقط شده بود .در این مطالعه اشاره شده که نمونههای واژینال و
ترشحات رحمی در زمان سقط بهترین نمونه برای کشت محسوب
میشوند ( .)19در مطالعه  Ilhanو همکاران در سال  2008نیز از
 102نمونه شیر مورد مطالعه ،فقط  8نمونه (7/8درصد) در محیطهای
کشت جداسازی شده در حالیکه با روش مولکولی  24نمونه مثبت
تشخیص داده شد ( .)22در مطالعه حاضر با توجه به اینکه سقط در
ماههای قبل صورت گرفته بود از نمونههای خون و شیر برای بررسی
بروسال ،استفاده گردید .در نتایج کشت از نمونههای خون و شیر مورد
مطالعه ،فقط سه نمونه مثبت ( 2/5درصد) از شیر مشاهده شد و
نمونههای خون از نظر رشد منفی گزارش شدند که میزان پایین بودن
مقدار باکتری در نمونه ،زنده نبودن ارگانیسم و میل به داخل سلولی
بودن باکتری بروسال و نیاز به محیطها و روشهای اختصاصی میتواند
از دالیل جداسازی پایین باکتری در این مطالعه به روش کشت باشد
که همسو با مطالعات دیگران بود .در تحقیقی دیگر از  54نمونه از
شیر بزهای با سابقه سقط به روش سرولوژی 32 ،نمونه ( 59درصد)
مثبت دیده شد که در روش مولکولی  48نمونه ( 88/8درصد)
مثبت گزارش گردید .در این مطالعه سخت رشد بودن باکتری
بروسال از معایب روش کشت اشاره شده است .همچنین روش
مولکولی ابزاری ارزشمند در جهت شناسایی باکتری بروسال در شیر
بز اشاره شده است (.)30
شناسایی بیووارهای بروسال از نطر اپیدمیولوژی بسیار حائز
اهمیت میباشد .در نتایج بیوتایپینگ این مطالعه ،هر سه نمونه
جدا شده از کشت ،بروسال ملی تنسیس بیووار 1تشخیص داده شد.
در مطالعات دیگران نشان داده شده است که بیووار  1و  3ملی
تنسیس در برخی از کشورها مانند ایران ،ترکیه و آسیای مرکزی
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رایج می باشند ( .)20،31هر چند بیووارهای دیگر نیز در ایران
گزارش شده است (.)32،33
روشهای سرولوژی از قدیم مورد توجه دامپزشکان و
پزشکان بوده است .روشهایی مانند رزبنگال ،رایت و
2مرکاپتواتانول .این روشها هرچند ساده و کمهزینه هستند ولی
نتایج قطعی ندارند و موارد منفی یا مثبت کاذب در آنها مشاهده
میشود .وجود آنتی ژنهای مشترک برخی از باکتریها با بروسال
مانند یرسینیا انتروکولیتیکا ،سالمونال ،کمپیلوباکتر فتوس ،ویبریو
کلرا و بردتال برونشیسپتیکا باعث ایجاد آگلوتیناسیون و جواب
مثبت کاذب می شوند ( .)14،22در مواردی هم مانند اوایل
بیماری ،زمان زایمان ،فرم مزمن بیماری ،نقص ایمنیها ،آنتی
بیوتیک تراپیها و عدم شناسایی برخی از آنتی بادیها مانند IgG1
در آزمون رایت ،نتایج منفی کاذب مشاهده میشود ( .)8از طرف
دیگر مشکوک بودن برخی از آزمونها و نیاز به تکرار آزمایش در
روزهای آینده ،تردید دامدار از پرداخت غرامت ،ضعف در سیستم
قرنطینه و عدم تامین دام جایگزین باعث تمایل دامدار به فروش
دام آلوده و خروج آن از دامداری شده و شیوع بیماری را باعث
میشود (.)34-36
بررسی آلودگی شیر بزها از نظر بروسال بسیار اهمیت دارد
چراکه از شیر بز در تهیه پنیرهای سنتی استفاده شده و یکی از
پنیرهای محبوب در برخی از کشورها مانند ترکیه و ایران به حساب
میآید ( .)22آزمون حلقهای شیر یکی از روشهای غربالگری
پرکاربرد خصوصا در گاوهای شیری میباشد .منتها نتایج مثبت باال
به دلیل عدم اختصاصی بودن این روش در شیرهای بز ،از معایب
این آزمون میباشد .عوامل موثر دیگر بر روی نتایج این آزمون ،ورم
پستان ،آغوز و شیرهای پایان دوره شیرواری میباشد ( .)22در
مطالعه حاضر  12نمونه شیر با روش آزمون حلقهای شیر مثبت
گزارش گردید که با بررسی روشهای دیگر از جمله روش مولکولی،
سه نمونه ( 25درصد) آن مثبت کاذب تشخیص داده شد (جدول
 .)2،3در مطالعه  Ilhanو همکاران در سال  2008نیز از  102نمونه
شیر  28نمونه از نظر آزمون حلقهای شیر مثبت مشاهده شد در
حالیکه در روش مولکولی  24نمونه مثبت تشخیص داده شد (.)22
در مطالعه  ElTahirو همکاران در سال  2018بر روی  324نمونه
شیر و خون در بز 38 ،نمونه ( 11/7درصد) در آزمون رزبنگال62 ،
نمونه ( 19/1درصد) در آزمون الیزا و  27نمونه ( 8/3درصد) در
آزمون  CFTموارد مثبت گزارش شده است .این در حالی است که
در روش کشت دو نمونه مثبت از شیر و یک نمونه مثبت از خون
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جداسازی شده است .در این مطالعه نیز به اهمیت روش مولکولی
به عنوان یک روش قطعی در تشخیص اشاره شده است ( .)23نتایج
بهدست آمده در مطالعات فوق همسو با مطالعه حاضر میباشد.
در مطالعه حاضر از روش مولکولی  PCRو با استفاده از
پرایمرهای اختصاصی جنس و گونههای آبورتوس و ملی تنسیس
در مورد نمونههای شیر و خون انجام گرفت .در آزمون  PCRتمام
موارد مثبت و مشکوک سرولوژی از خون و  9مورد از  12مورد
مثبت آزمون حلقهای شیر ،از نظر باکتری بروسال مثبت مشاهده
شد و از نظر گونه نیز ،ملی تنسیس تشخیص داده شدند و تعیین
توالی یکی از نمونههای مثبت قطعی بودن این روش را تأیید نمود.
حساسیت و ویژگی پرایمر تشخیص جنس مورد استفاده در این
مطالعه 100 ،درصد گزارش شده است که همسو با مطالعه Al-
 Maririو همکاران در سال  2010میباشد (.)37
 Renukaradhyaو همکاران در سال  2002اهمیت روش مولکولی
را در تشخیص بزهایی که عفونت را دارند ولی سقط نمیکنند و در
زمان زایمان انتشار باکتری را در دامداری باعث میشوند و
همچنین در مورد بزهای آلودهای که به دامداری اضافه میشوند
اشاره کرده است ( .)38در مطالعه  Ilhanو همکاران در سال
 ،2008روش مولکولی به عنوان یک روش سریع ،قطعی و حساس
عنوان شده و یک روش مفیدبرای تشخیص پیشنهاد شده است
( .)22در مطالعه  Ghorbaniو همکاران در سال  2013نیز ،روش
مولکولی به عنوان یک روش مناسب با قدرت باالی تشخیصی اشاره
شده است .در این مطالعه یک نمونه منفی در آزمایشهای
سرولوژی ،با روش  PCRمثبت تشخیص داده شد که میتواند به
عنوان یک منبع عفونت ،بسیار اهمیت داشته باشد (.)24
در استفاده از روشهای مولکولی عالوه بر سرعت و دقت باال
و استفاده مقدار ناچیزی از نمونه ،توان تشخیص گونههای بروسال
در گونههای غیراختصاصی میزبانی نیز وجود دارد .در برخی از
دامداریها که گاو ،گوسفند و بز به صورت یکجا نگهداری می
شوند احتمال آلودگی گاو ،گوسفند و بز با گونههای غیراختصاصی

بروسال وجود دارد .عالوه بر این آنتیبادیهای ترشحی مربوط به
واکسیناسیون میتواند اختالل در کارهای تشخیصی با روشهای
سرولوژی ایجاد نماید که با انتخاب پرایمرهای مناسب میتوان
گونههای واکسیناسیون را از گونههای وحشی تفریق داد ( .)39در
یک مطالعهای که در این مورد صورت گرفته بود از  70نمونه
سقطی در گاو 50 ،مورد بروسال شناسایی شده که با روش مولکولی،
دو مورد آن بروسال ملی تنسیس واکسن  Rev1تشخیص داده شده
بود ( .)18در مطالعه  Dadarو همکاران در سال  2018به روش
 RFLP-PCRعالوه بر تشخیص بروسال ،گونههای آن و سویههای
مربوط به واکسن  Rev1نیز شناسایی شدهاست و روشهای
مولکولی به عنوان یک روش تشخیصی مناسب پیشنهاد شده است
(.)20
نتیجهگیری نهایی :در مطالعه حاضر مشاهده شد که
علیرغم تمام تالشهای سازمان دامپزشکی کشور ،بیماری بروسلوز
حتی در دامداریهای صنعتی کشور هم دیده میشود .بهبود
سیستم تشخیصی با یک روش مناسب مانند روش مولکولی PCR
در کنار عواملی مانند پوششدهی مناسب واکسیناسیون گوسفندان
و بزها ،ا ستفاده از تجارب برخی از کشورها در جهت سیر نزولی یا
ریشهکنی این بیماری و آگاهی و دانش مناسب به دامداران،
میتواند در کنترل و ریشهکنی این بیماری مشترک بسیار مهم
باشد.

سپاسگزاری
نویسندگان این مقاله از اعضای محترم گروه میکروبیولوژی-
ایمونولوژی و گروه بیماریهای داخلی دامهای بزرگ دانشکده
دامپزشکی دانشگاه تهران که در کلیه مراحل انجام این مطالعه
یاری رساندند ،صمیمانه سپاسگزاری مینمایند.

تعارض منافع
بین نویسندگان تعارض در منافع گزارش نشده است.
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Abstract
BACKGROUND: Brucellosis or Malta fever is one of the most prevalent zoonotic diseases considered as a health and
economic concern.
OBJECTIVES: The current study aimed to employ several methods to detect Brucella in blood and milk samples of
saanen goat and use a safe and definitive method to diagnose this disease.
METHODS: In this study, 122 blood samples and 122 milk samples were collected from saanen goats. After culture
and serological-based isolation methods (RBPT, Wright, 2ME, and Ring test), DNA was extracted from all the blood
and milk samples. PCR was carried out using B4 and B5 primers on all the extracted DNAs in order to detect the B.
abortus and B. melitensis; PCR was carried out with Br.a and Br.m primers.
RESULTS: The results of all the blood samples were negative, but bacterial growth was observed in three milk
samples, which was detected in biotyping, biovar 1 melitenensis. The PCR results for detection of Brucella spp. of
nine blood samples and nine milk samples were positive. Using mPCR primers, B. melitensis were identified through
all the nine milk and blood samples.
CONCLUSIONS: Herein, we found that better bacterial diagnostic system and choosing an appropriate technique for
rapid detection, such as PCR and Real Time PCR, in addition to popular awareness and other functions of national
veterinary medicine institute could control the diseases and decrease their incidence successfully.
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Figure Legends and Table Captions
Table 1. Oligonucleotide primer sequences and PCR conditions.
Table 2. Results of the blood samples.
Table 3. Results of the milk samples.
Figure 1. PCR results for identification of Brucella spp.
Firure 2. Multiplex PCR results for detection of B. melitensis and abortus.
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