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چکیده
کالمیدیا جرمی داخل سلولی اجباری و گرم منفی کوکوباسیل است و یکی از عواملل مملس سلجن جنلی در ارلنوارکنندگا بله
خصوص در میش میباشد .ای بررسی با هدف مطالعه مولکولی و تعیی توالی اوکلئوتیدی کالمیدیا آبورتوس جدایله از جنلی هلای
سجن شده گوسفندا استا البرز ااجام گرفت .در ای مطالعه از  011جنی سجن شده از  23گله گوسفند مناطق منتلف اسلتا البلرز
امواهبرداری صورت گرفت ،سپس استنراج  DNAااجام شد .با استفاده از پرایمرهای اختصاصلی ن  IGS-Sr- RNAواکلنش

PCR

صورت گرفته و از موارد مثبت جدا شده  01امواه بهطور تصادفی برای توالی یابی به شرکت ماکرون کلره ارسلاگ گردیلد .در ایل
مطالعه در مجموع  23امواه از  011امواه سجن جنی از اظر کالمیدیا آبورتوس مثبت بود .بعد از توالییابی امواههای مثبلت بلیش از
 99درصد با توالیهای موجود در بااک ن شباهت داشت .اتیجه توالییابیها ارا میدهد که جدایههای مورد مطالعه بیرتری شباهت
را با جدایههای  LN554882. 1, CR848038. 1, AF051935. 1موجود در بااک ن دارا بوده و در یک خوشه قرار داراد .هسچنی اتایج
ای تحجیق ارا میدهد که کالمیدیا آبورتوس یکی از عوامل اصلی سجن جنی میش در استا البرز میباشد.
کلید واژهها :کالمیدیا آبورتوس ،تعیی توالی ،البرز.

مقدمه

گ ییشها هی

ااییع اهیای هیات ادت یا ی ی یئله

اگرچه سقط جنینهای ناشی ا المیییاهاها گ گیا

جای گ الشوگهاه است الیه ریر گگ گوسیفنا زیائز

گوسفنا بز اتفاق ی افتا ل سیقط جنیین آنزئوتیی

اههیت است ( .)Aitken et al., 1990اایع سقط جنیین

666

مطالعه مولکولی و تعیین توالی نوکلئوتیدی کالمیدیا آبورتوس جدا شده از...

المییاها (المییا فیم) آبوگتیو

آنزئوتی

امیررضا عبادی و همکاران

اسیت الیه

دبمً با نام المییاها ر یتاس شناخته یی شیا الیه اگای

سییه هفتییه آخییر آب ییتن اتفییاق ییی افتییا

گ

جفتیاناگ اغلب جیو اگ

ترشیحات یهبلی تیا

خ وصیات الل ساهر المییاهاها یی باشیا .اهین گونیه

چناهن گ

جز گاسته المییاهالز ا خانوا ی المییاهاسه ی باشا.

 .)al., 1988با توجه به اهناله امهم بالین سیقط جنیین

المییاهاها باالتری هاه گرم ینف الوالوباسیع بیه انیاا ی

ناش ا المییاها یشابه سقط جنین ساهر اوایع افیون

 022-322نیانویتر

 0022×022نانویتر با دطیری زیا

اجرام اخع سلول اجباگی به انوات انگعهای انیریی
ی باشنا (.)Gyles and Theon, 1993

جاهگای طبیع المییاها آبوگتو

ر تانااگات است اله

بااث سقط جنین یر ی اه ی گر

بییه یییات طییو ن ا طرهیید یییافو

یثییع الهپیلوبییاالتر فتییو

بر سییم تییب الیییو ...

ی باشا لذا گ گلهای اله سابقهای ا اهن جرمها جیو
نااگ ی توات به سقط جنین المییاهاه یشیکو

اهن جرم گ ر تانااگات (گیا گوسیفنا بیز) افیونت
غیرآشکاگ اگ

بعا ا سقط جنین ا اییه اگ ( Timony et

ف ی ی ی شییو

شیا.

به هر زال تفرهد آت ا ساهر اجرام ااییع سیقط جنیین
الزای ی اسییت .نهونییهبییر اگی جهییت تشییمی

شییایع

یحتوهات یعای جنین الوتیلیا ت یی باشیا .گ ا لیین
یرزلیییه تشیییمی

ایتحیییات ی یییتقیم ییکر سیییکور

( .)Yvonne et al., 2010تحت شراهط یناسب یحیط

گ ترگهای گنگآییزی شای اگرچیه یفییا اسیت لی

ج یم ابتیااه ( )elementary bodyالیه شیکع خیاگ

تائیا تشمی

الشت نهونه بر گ ی تمم ییر

سلول المییاها است ذگی افیون نایییای یی شیو

جنین اگ  6-7گ ی ا طرهید الی یه گ ی نییز الشیت

ن بتاً یقا م بو ی برای یات چنا گ
رس ا

بیه بیات ا طرهید اهیع آنا سییتو

سلول ی باشا .گ هی

یطالعیهای گ گهیای یمتلی

اگ

گنگ آییزی گ ترگ هیای تهییه شیای ا غشیای جنینی

سلول شای به ذگی غیرافون تبیاهع الیه بزگگتیر ا

تشمی

ج م ابتااه یوگ برگس دراگ گرفته اسیت

نظییر یتییابولیک فعییالتییر بییه نییام ج ییم شییبکهای

نتاهج به ست آیای نشات یی هیا الیه اسیتفا ی ا گ گ

( )Reticular bodyتباهع ی گر  .اهین ذگی ا طرهید

گنگآییزی یتیلن بلو یطهئنتیر ا گ گهیای گیه یا

تق یم

گ

نیای یی یانیا.

بر اسا

تاه تکثیر ذگات یتعا

یشابه به جیو

ی آ گنا سپس تباهع به ذگات افیون ج یم ابتیااه
ی گر نا (.)Qunin et al., 1994
گ ترگ افونت اهیاتاً گ ییات بیری اهی صیوگت
ی گیر  .باهن صوگت اله ییش آب تن ج م ابتیااه گا

ذهع نل وت اصمح شای ی باشا (.)Dagnall, 1990
با توجه به اهنکه گ اهرات رر گگ نگه اگی گوسفنا
به هیهی گ بیین اشیاهر ب ییاگ یرسیوم اسیت سیالیانه
خ اگت ها ی به لیع بر

سقط جنین اهجا ی شیو .

گ اهن یطالعه با اخذ نهونه ا گوسیفناات سیقط جنیین

ا ییش سقط الر ی ا گای گواگگ ال ب ی النیا چنیا

الر ی اایع المییاها آبوگتو

هفته بعا خو چاگ سقط یی شیو  .بقیای جیرم ااییع

اهجا سقط جنین گ گوسفنا گ استات البر برگس شا

سقط گ یافو خو گوهیای چگیونگ بقیای جیرم ا

با یطالعه یولکول ن بت به تعیین هوهت یقاه یه

ه

ف ع اهش تا ف ع اهش بعای است .سقط جنین
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گی آتها با هم همچنین با ساهر جااهههای یوجیو
گ جهات یقاه ه گر ها.

گجه سل یو
ه

دیقه  02گجه سل یو

سل یو

مواد و روشها

ه

دیقیه  70گجیه

 0دیقه بیا تکیراگ  92سییکع هی

نهاه  70گجه سل یو

گ اهن یطالعه ا  022جنیین سیقط شیای ا  30گلیه
گوسفنا یناطد یمتل

 0دیقیه سیپس  49گجیه سل ییو
یرزلیه

با  02دیقه تنظیم گر ها.

آ یوت  PCRبه ینظوگ تشمی

شناساه یولکیول

اسیتات البیر نهونیهبیر اگی بیه

المییاها آبوگتو

دطعه  352bpیت  IGS-Sr RNAبیه

صوگت ت ا ف انجام گرفت .جنیین بیه ههیرای جفیت

الاگ گرفته شای

نجیر هیر تیوال رراههیرهیای یت

یربوطه انتماب نهونهها گ الناگ هی

تحیت شیراهط

یذالوگ گا نشات ی ها (.)Borel et al., 2006

الالباگشاه ا نظر ایکات انجام آ ییاهش گ آ یاهشیگای

)"FP (5"-CAAGGTGAGGCTGATGAC-3
)"RP (5"-TCGCCTKTCAATGCCAAG-3
برای انجام ت ت  PCRام ی بر  DNAنهونههای الاگ

سپس روست جنین با دت ش تشو بیا الکیع

م

استرهع به آ یاهشگای اگسال شا .ضعیت جنیین دبیع ا
برگس

ضییا افییون شییا .الالباگشییاه

نهونییهبییر اگی ا

یحتوهات نازیه شیر ات جنینهای سقط شای انجام شیا.
گ شراهط یناسب نگه اگی

گ آ یاهشگای یبنا االینش

شای ه

اا النترل یثبت ه

بو  .رس ا آیا یسا ی یوا تهای

اا النترل ینف

االنشگرهیای PCR

یاسییترییکس هییا ههییات ییکر تیییوب اصییل
ستگای  Termocyclerگذاشته شا

گ اخییع

الکتر فوگ بیا یل

 PCRانجام شا تا اایع یربوطه شناساه گر .

آگاگ  0گصا توسط اتیاهوم بریاها گنگآیییزی شیا

برای استمرا  DNAا الیت اسیتمرا  DNAسیاخت

بییا اسییتفا ی ا نییوگ  UVیییوگ اگ هییاب دییراگ گرفییت.

شیرالت سیینایت ()DNA Purification DNP TMKIT

نهونههیای زاصیع ا اسیتمرا ا گ ی یل ههیرای بیا

استفا ی شا DNAهای استمرا شای تیا ییات انجیام

رراههرهای یربو جهت تعییین تیوال نواللئوتییای بیه

نگیه اگی شیانا.

شرالت یاالر یت الری اگسال گر هیا .سیپس تیوال هیای

االیینشگرهییای یربییو بییه  PCRگ زجییم نهییاه 02

یت ببییت بییا انجییام آ یییوت

 PCRگ فرهزگ  -02گجه سل ییو

ییکر لیتر با هم یملو گر هانا .اهن یملیو شیایع 0

بیه سییت آیییای گ بانی

 BLASTبه سیله نرم افزاگهای Bio edit

ییکر لیتییر ا DNAی الگییو  2/0ییکر یییول ا هییر

آنالیز فیلوینتیی

رراههیییر  002ییکر ییییول  0 dNTPMixییکر ییییول

الشوگهای یوجو گ بان

 0 MgCl2ییکر لیتر بافر  0/0 PCRازا ا آنیزهم

تف یر گر ها.

DNA star

انجیام گرفیت بیا هافتیههیای سیاهر
یت یقاه ه نتاهج تحلییع

 Tag DNA Polymeraseاله ههگ ا شیرالت سیینایت
تهیه گر هانیا .االینشگرهیای  PCRگ ی هی بیا هیم

یافتهها

یملو شا بمفاصله نهونهها گ ستگای تریوسیاهکلر

الیفیت  DNAهای استمرا شای ریس ا الکتر فیوگ

()Mastercycler Gradient, Eppendorf , Germany

گ ی یل آگاگ یشاهای یوگ تائییا دیراگ گرفیت37 .

دراگ ا ی شانا برنایه زراگت یوگ استفا ی شایع49 :

یوگ ا نهونه های الاگ شای ا نظیر ت یت  PCRیثبیت
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شانا اله  02نهونه بهطوگ ت ا ف انتماب با ههکاگی

تهای یرازع آ یوتهای انجام شای نهونههاه الیه بیه

شرالت یاالر یت الری تعییین تیوال نواللئوتییای گر هیا

اهن گ گ ا لحاظ زضیوگ المیییاها آبوگتیو

(شکع  .)0با توجه به استفا ی ا النترل یثبیت (نهونیهای

گییزاگگ شییانا ا دییت الییاف بییا اگ گ تشمی ی

ا المییییاها آبوگتییو
توال هاب

الییه دییبمً بییا IGS-Sr RNA

یثبیت

الاگبر ی برخوگ اگنا.

تأهییا شیای بیو ) ینفی (آب یقطیر) گ

شکل  -1نمایش محصوالت  M، PCRمارکر )Non Template Control( NTC ،bp111کنترل منفی ( +Pکنترل مثبت) 1-4 ،نمونههاي تست مثبت

مقایسه توالی نوکلئوتیدی و آنالیز فیلوژنتیکی

نتیجه توال هاب ها رس ا بمست گ هتابانی

شای گ  NCBIترسیم گخت شباهت بیه صیوگت هیر
NCBI

انجام شیا (شیکع  .)0تیوال هیای بیه سیت آییای بیا

با هکاهگر جااهههای یوجو گ  Gene Bankیقاه یه

توال های ببت شای گ  NCBIبا ی  44گصا شیباهت

شا توال های به ست آیای بیا اسیتفا ی ا نیرم افیزاگ

گا نشات ا (جا ل .)0

 DNA star Bio editآنالیز فیلوینتی

انجام شا .ریس

ا  Alignmentتوال یوگ هاف با هگر توال های ببت
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شکل  -2درخت فیلوژنتیکی جدایههاي مورد مطالعه در مقایسه با جدایههاي سایر نقاط مختلف جهان بر اساس توالیهاي نوکلئوتیدي
جدول  -1درصد شباهت و تفاوتهاي موجود در توالیهاي جدا شده سویههاي مورد مطالعه با جدایهها و گونههاي کالمیدیا جدا شده از سایر نقاط
جهان

بحث و نتیجهگیری
بالیع یشکمت جای تکنیکی

گ گوسفنا بهخ وص گ ی اهع آنالیز فیلیوینتیک آت
گ جااسیا ی ااییع

گ اهرات الشوگهای هگر انجام رذهرفته است .یحققات

بیهاگی های ناش ا المیییاهاها گ چنیا هیه گذشیته

چه گ اهرات ها هگر الشوگها گ گذشته با گ گهیای

تحقیقات اهیای ای گ اهین خ یوص صیوگت نگرفتیه

گ سالهای اخیر بیه

اسییت .رییس ا یتییاا ل شییات گ گهییای یولکییول
شناساه بیهاگی های ییکر ب ط زا
یمتل

گ گ PCR

PCR

time

 Realگ ی تشییییمی

هه

یولکول بیاالتری تحقیید نهیو یانیا .ااییع گ یطالعیه

گ گ هاب اهن بیاالتری گ بیهیاگیهیای

زاضییر یتعادییب اسییتمرا  DNAاخت اصیی گونییه

انجام شای است .االثر یطالعات انجام رذهرفته گ

گ گ  PCRتیوال نواللئوتییای آت

اخیر یطالعات

ه

ها

گ

الشت سلول تممیر جنین اگ

آبوگتو

با الهی

شناساه المییاهاها بیشتر گ ی سوهه های یوگ ان یان

بییه اله ی

بو ی تحقیقات الهتری گ ی اایع المیییاها آبوگتیو

فیلییوینتیک المییییاها آبوگتییو

گ گ  Sequencingتعیییین گر هییا آنییالیز
درابییت

گی
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سوههها به ست آیا با سیاهر جااهیههیای یوجیو گ
یت ببت شای گ آت برگس گر هیا .گ ب ییاگی

بان

ا یطالعات ایر ی ا گ گهای یولکیول

یثیع PCR

توال هاب جهت شناساه المییاهاها اسیتفا ی یی شیو

اله هر سه اهن سوههها ا الشیوگ انگل یتات گ بانی
یت ببت شایانا .سیوهههیا گونیههیای هگیر گ اهین
گختچه اگای تفا ت ا سوهههای ییوگ یطالعیه ییا
گ ه تنا.

چرا اله ن بت به گ گهیای گاهیج دبلی یثیع الشیت
گنگآییزی اله گ ب یاگی ا یواگ ابهیامآیییز یی باشیا
گ گ دابع ااتها تری بو ی دا گ به شناساه جینس
گونههای نز ه

گ یطالعهای اله توسیط هییاتو ههکیاگات گ سیال
 0447گ یارن تحت انوات آنالیز فیلوینتیک جنسهیای
سیکانس ینی  16s rRNAانجییام

المیییاها بیر اسیا

گرفته 09یوگ المییاها ر یتاس جاا گر ها اله ا اهین

به هم ی باشا.

تحقیقات سی صوگت گرفته گ ب یاگی ا الشیوگها

تعییاا  7یییوگ ا گربییه  0یییوگ ا ررنییای  0یییوگ ا

نشات ی ها اله المییاهاها به هیهی المیییاها آبوگتیو

ان ات

برخمف ت وگ گذشته هک ا اوایع اهای سقط جنین

شانا 0 .یوگ نیز المییاها رکوگ م بو الیه  3ییوگ ا

ا گا گوسفنا خو ه

یوگ جااسیا ی

گ گوسفنا ی باشا.

گییا

گ یطالعه زاضر ا  30گله گوسفنا گ ینیاطد یمتلی

جااسا ی شا 4 .سوهه المییاها تراالویاتیس جااسیا ی

استات البر  022نهونه جنین سقط شای بهطوگ ت یا ف

ا گوسییفنا الییوآ نیییز هییر الییاام هی

شای بو الیه ا اهین تعیاا  6ییوگ ان یان

 0ییوگ

انتمیاب گر هیا .بعیا ا اهیع  37 PCRنهونیه یثبیت

یربو به خو

بو نا اله  02نهونیه بیهطیوگ ت یا ف انتمیاب اهیع

شییای اسییت .طبیید آنییالیز

سییکانس تعیییین تییوال نواللئوتیییای توسییط شییرالت

سیوهههیا گ  8خوشیه دیراگ گرفتنیا ( Hideto, et al.,

یاالر یت الری انجیام شیا .بعیا گ سیاهت  NCBIاهیع

.)1997

BLAST

توسط نرم افزاگهیای DNA star Bio edit

آنالیز فیلوینتیک انجام
گر ها .جیا ل

گختچیه فیلیوینتیک ترسییم

گی هیا نز هکی سیوهههیای ییوگ

یطالعه ساهر جااهه های یوجو گ بان

یت برگس

ه

یییوگ

ییوگ هیم ا ییوگ جااسیا ی
گختچییه فیلیوینتیک اهیین

انییگ ههکییاگات گ سییال  0220بییرای جااسییا ی

المییاها آبوگتو

نهونههاه ا یواگ سقط جنین گا

بز ههچنین نهونه هاه ا زیوانات سالم تهیه الر نا
بیا اسیتفا ی ا گ گ PCR

رراههیرهیای CPI PSI

به اهن نتیجه گسیاهم الیه ا  02نهونیه ییوگ یطالعیه 8

 CTU CHOMP371تمییمیییر جنییین اگ اایییع گا

022

گا الیه گ PCR

جااهه ا نظر اهع سکانس اگای جیواب بیو ی

جااسا ی نهو نیا .اهشیات نهونیههیاه

گصا شبیه هم ی باشنا .سیوهههیای هگیر یوجیو گ

یثبت بو نیا بیه تمیم ییر جنیین اگ  6-7گ ی تلقیی

اگای تشابه ها ی به سیوهههیای

الر نا .گ برگس فیوق  90/0گصیا گا هیای سیالم

بان

یت اله نز ه

یا ی باشا شایع یواگ هر ه تنا:
LN554882/1 Chlamydophila abortus CAAB7
CR848038/1 Chlamydophila abortus S26/3
AF051935/1 Chlamydophila abortus S26/3
colone8
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نتیجه تلقی به تمم یر جنین اگ گ ییوگ نهونیههیای

فلوگسئین الونهاله شای با آنت با ی المییاها استفا ی شا.

یثبت گ  PCRنیز اله یربیو بیه امهیای سیقط الیر ی

ههچنییین گ گ گ  PCRدطعییه هییاف یت OMP2

بو نا بیه ترتییب گ گا هیا بزهیا  00/7گصیا 33/3

رراههر یوگ استفا ی دا گ به شناساه گونههای المیییاها
بو  .اهن یحققین نشات ا نا اله گ نهونههای ین گیا

گصا بو نا (.)Wang and Shieh, 2001
بری ههکاگات گ فران ه گ سال  0224بیا اسیتفا ی

بوفالو دوچ تعاا ییوگ یثبیت بیا آ ییاهش  PCRبیه

بییا رراههییرهییای 821R- PMPF,PMP

ترتیب  00 7 08ی باشا .گ زال اله با گ گ الشت

ا گ گ PCR

توان تنا سه اایع الوال یم بوگنت
المییاها رکوگ م گا با ز اسیت

المییاها آبوگتیو
ههگی خیوب

سلول تعاا نهونه های یثبت به ترتیب برابیر 7 9 02
بو  .ههچنین نتیجه برگس اهشات نشیات ا الیه تهیای

ا

هکاهگر تفرهد الننا .نهونههاه اله گ اهن یطالعه ییوگ

نهونههای یثبت الشت سلول با  PCRنیز یثبیت شیانا

برگس دراگ گرفتنا ا گلههاه بو نا اله ااگضیه سیقط

گ زال اله  00نهونه  PCRیثبت گ الشت سلول ینف

گا نشات ا ی بو نا .ا بین آتها  03نهونیه سیوآو ایت

 3نهونه جفت ا نظر المییاها آبوگتو

با اهن آ یوت

یثبت بو نا (.)Berri et al., 2009
الر ت

نهو اله ز اسیت

بو نا .ایین گ یطالعه خو یشم
گ گ  PCRگ یوگ نهونه ین گا

بوفالو دوچ بیه

ترتیب برابیر بیا  022 022 022گصیا ز اسییت

ههکاگات گ سیال  0222ا گ گهیای PCR

الشت سلول گ اهن زیوانات به ترتیب برابیر اسیت بیا

تلقی به سلولهای  MCcoyگنگآییزی ذهع نل یوت

 72 07/0 08/0گصا اله اهین یییزات تفیا ت دابیع

اصمح شای فلوگسینت آنتی بیا ی جهیت تشیمی

المییاها آبوگتو

توجه ی باشا .همچنین ههگ  PCRگ اهن یطالعه بیه

استفا ی نهو نا .گ اهن یطالعیه 37/0

ترتیب برابر  47/8 022 44گصیا

ههگی الشیت

گصا نهونهها یربو به جفت  03/4گصا نهونههیای

سلول به ترتیب برابر بیا  022 022 022گصیا بیو ی

گهه  4/0گصا نهونههای جه آ گی شیای ا شیکهبه

اله اهن یقااگ نشات یی هیا الیه تفیا ت چنیاان بیین

گ الشت سلول یثبت شیانا .هیمچنیین  30/6گصیا

گ گ جییو نااشییته اسییت ( Amin,

نهونهها گ آ ییوت PCR

 02/6گصیا گ FAT

گ

نهاهت  07/9گصا گ گنگآییزی ذهیع نل یوت اصیمح

ههگی اهیین
.)2003
سیییایاگ

ههکیییاگات گ سیییال  0200گ لیییز بیییا

شای یثبت بو نا (.)Creelan and Mc cullough, 2002

نهونهگیری ا جفت ییش یا ی بزهیاه الیه گ ا اخیر

ایین گ سال  0223گ الشوگ ی ر ا گلههیاه الیه

چاگ سقط جنین شای بو نا ییزات ز اسیت 9

سابقه افونت المییاهاه

اشتنا نهونههای ا ین گا

بوفالو دوچ تهیه نهو  .تهای نهونههیا گا بیا
الشت سلول  PCRجهت تشمی

گ گ

گونه یوگ برگس

دراگ ا  .گ ی سیلول ییوگ اسیتفا ی گ یطالعیه اهشیات
 BHKبییو

بییرای گنییگ آییییزی ا اهز تیوسیییانات

آب تن

گ گ گنییگآییییزی ذهییع نل ییوت اصییمح شییای PCR

جااسا ی ا سلول  MC COYتمم ییر جنیین اگ گا
با هکاهگر یقاه ه نهو نا .نهونههای یذالوگ به تممییر
جنین اگ ااگی ا راتویت گ گ

 7تلقی شا .گ گ گ

 PCRبیییا اسیییتفا ی ا یتهیییای 16s 23s

putative
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 OMP2انجییام رییذهرفت .گ اهیین

گ ام های فادا امیت

گ امهای بیهیاگ بیه ترتییب

برگس  48/0گصا نهونه ها گ گنگ آییزی ذهع نل وت

 7/0 0/6گصا بو  .گ گنگآییزی گ ترگهای تهییه

 79/6گصا گ  48/9 PCRگصا گ الشت سیلول

شیییای ا الی یییه گ ی بیییا گ گ اههونورراال ییییاا گ

گ نهاهییت  43/3گصییا گ تمییمیییر جنییین اگ یثبییت
شییانا .بییرخمف سییاهر یطالعییات نتیجییه اهیین تحقییید
یشم

نهو اله ز اسیت گ گهای الشیت سیلول

گوسفناات با ت امیت بیهیاگ بیه ترتییب 6/7 0/6
گصا

گ بزهای با ت امیت بیهاگ به ترتیب 0

 0/7گصا یواگ یثبت بو نا .اهن گ زال است اله بیا

جااسا ی ا تمم یر جنین اگ بیشتر ا  PCRاست الیه

گ گ  PCRگصییا یییواگ یثبییت  90/4گصییا بییو

با توجیه بیه نتیاهج غیرینتظیری ازتهیا ً گ گ گ PCR

(.)Osman et al., 2011

انجام شای گ یطالعه اهشیات اشیکال جیو اگ
است یوگ اگ هاب

م

یجا دراگ گییر ( Samooro et al.,

.)2012

ههکاگات گ سال  0229انجام شای نشات ا ی اسیت الیه
 34گصا ا سقط جنینهیای گوسیفنا  03گصیا ا

گ یطالعه اثهات ههکاگات گ سال  0200گ الشیوگ
ی ر سوآو ییافو گوسیفناات بزهیا بیا گ گهیای
الشت سلول گ گ ی سلول

تحقیقات صوگت گرفته گ سوئیس اله توسط بیرل

گ ( )veroجااسیا ی گ

تمم یر جنین اگ  PCRگنگآیییزی گ یترگهیا بیا
گنییگآییییزی گهینییز گنییگآییییزی ی ییتقیم آنتی بییا ی

سقط جنین های بز گ ابر المییاها بیو ی اسیت .اهین گ
زال است اله گ ههین تحقید گصیا آلیو گ سیری
اهن گوسفناات با المییاها تیا  93گصیا گیزاگگ شیای
است (.)Borel et al., 2006
ا جهلییه گ گهییای یولکییول یییوگ اسییتفا ی گ
المییاهاها  PCRیی باشیا .یزهیت  PCRاهین

ینواللونال الونه گه شای با فلوگسئین اههنو رراال ییاا

تشمی

ا جهت زضوگ گونههای المییاها ییوگ برگسی دیراگ

است اله ز اسیت بیا ه

گرفتنا .گ ترگ تهیه شای ا الی ه گ ی افون شای بیا

اله برای انجام آت صرف ی شو  .ضهن اهناله ی توات

گنگآیییزی گهینیز گنیگآیییزی ی یتقیم آنتی بیا ی

با استفا ی ا آت بر گ ی تعاا نهونه های ها ی الاگ الر

ینواللونیییال الونهگیییه شیییای بیییه فلوگسیییئین گ هیییر

( .)Domeika et al., 1994گالشوگ یا ایام اسیتفا ی ا

اگ

آسیات بیو ی

ییکر سکوو یشاهای یی گر هیا .نتیجیه یطالعیه فیوق

گ گهای یناسب تشمی

نشات ا اله  0گصا نهونه های تلقی شای به تممییر

اییام توجییه بییه اوایییع هر سیی

جنیییین اگ اگای آلیییو گ المیییییاهاه اسیییت .گ

برگس ها ا نقا ضع

گ ترگهای تهیه شای ا الی ه گ ی اله با گنیگآیییزی

ی شو .

ی تقیم آنت با ی ینواللونال الونهگه شای بیه فلوگسیئین
گنگآییزی شانا  0/0گصیا نهونیههیا گ گوسیفناات

دیت

سقط جنیین ههیینطیوگ
المییییاهاه

گ

یطالعات سقط جنین یح یوب

ریشیینها ی ی گییر بییا توجییه بییه اههیییت المییییاها
آبوگتو

گ اهرات ههاننا بر سم ساهر اوایع افیون

فادا امیت  6/0گصا گ امهای بیهاگ یثبت شانا.

هگر به انوات اایع سیقط جنیین گ گوسیفنا بیز گ

گیوگ نهونههای یربو به بز نیز گصیا ییواگ یثبیت

نظر گرفته شو  .یثبت بیو ت نهونیههیای ییوگ یطالعیه
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زاضر خو ی توانا یوها اهن ی ئله یهم باشا .بیه نظیر

دت آ ییاهش

نتاهج تحقید زاضر نهاهانگر تواناه

ی گسا فوگ اهن جرم گ گلیههیای گوسیفنا گ اهیرات

طراز شای برای تشمی

بیش ا آن باشا اله تاالنوت ت وگ ی شا لیذا توصییه

 s-rRNAبهطول  bp300ی باشا اله المییاها آبوگتیو

ی شو گ الناگ ساهر اوایع یهم سقط جنیین گوسیفنا

گا بهانوات هک ا اوایع سقط جنین گوسفنا شناسیاه

برگس المییاها آبوگتیو
گیر  .الشت سلول

ییوگ توجیه بیشیتری دیراگ

النا.

گ جنین تممییر اگیر چیه هنیو

استانااگ طمه یح یوب یی شیو

با برگس اهن شباهتها تفیا تهیا بیا توجیه بیه

لی بیا گ یترگ

آ ییییوتهیییای یولکیییول ا جهلیییه  PCRگ سیییط
آ یاهشگایهای تشمی

تکثیر یناسب یت IGS-s-

گختچه فیلوینتیک ترسییم شیای  8ییوگ ا تیوال هیا
شباهت  022گصای با هم اشیته

گ ییوگ شیباهت

فراهم بو ت یلز ییات آت گ

توال های یوگ یطالعه با تیوال هیای ببیت شیای گ یت

ب یاگی ا آ یاهشگایها سهولت سیرات صیحت

بان

بیشترهن شباهت گا با جااهههیای AF051935. 1

انجام آت ی توانیا جیاهگزهن یناسیب بیرای گ گهیای

 LN554882. 1 CR848038. 1اگ

سییمت الشییت سییلول باشییا الییه ههپییای گ گهییای

اختمف گا با گونههای هگر المیییاهای ببیت شیای گ

گ

تهییام

سر لویه

برای تشیمی

سیقط جنیین آنزئوتیی

گوسفنا بکاگ گرفته شیو  .توصییه یی شیو بیا انجیام
تحقیقات المتتر گ سط

هگر استاتها زت الشیوگ

بانیی

بیشیییترهن

یت اگ  .برز ییب آنییالیز فیلییوینتیک

جااهههای یوگ یطالعه گ ه

یات دیراگ اگنیا الیه

اهن نکته بیانگر ینشأ یشتر جااههها ی باشا.

اهیین اایییع ا هییا گفتییه سییقط جنییین گوسییفناات بهتییر
شناساه گر

گ گهای یناسب ریشگییری ا دبییع

اال یناسیوت نیز باهن ینظوگ گ نظر گرفته شو .

سپاسگزاری
نگاگناگات الهال تشکر داگ ان خیو گا ا ررسینع
آ یاهشگای یبنا اله گ انجام یرازیع اهلی اهین تحقیید
هاگی نهو نا اامم ی اگنا.
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