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بهبود جعفری ،1محمود جمشیدیان ،2فرهاد موسی
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 -3دانشآموخته ،گروه میکروبیولوژی ،دانشکده دامپزشکی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
 -2استاد ،گروه میکروبیولوژی ،دانشکده دامپزشکی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
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*نویسنده مسئول مکاتباتFarhadmoosakhani@yahoo.com :
(دریافت مقاله 13/7/23 :پذیرش نهایی)13/33/38 :

چکیده
بیماری یون یا پاراتوبرکلوزیس نوعی التهاب روده شدید ،مزمن و پیشرونده در نشخوارکنندگان باا عامام م ابب مایکوبااکتریو
آویو تحتگونه پاراتوبرکلوزیس میباشد که خ ارات اقتصادی فراوانی به صنعت دامپروری بهویژه گاوداریهای شیری وارد میکند.
از سوی دیگر آن را عامم ایجادکننده بیماری کرون در ان ان میشناساند .ایان ماالعاه باا هادا آناالیز فیلو نتیا

مایکوبااکتریو

پاراتوبرکلوزیس جداشده از گاوداریهای استان تهران انجا گردید .در این ماالعه از تعداد  011نمونه مدفوع گاوهاای مشاکوب باه
بیماری یون ،استخراج  DNAانجا شد سپس با استفاده از پرایمرهای اختصاصی ن  IS900واکنش  Nested PCRصورت گرفات و از
موارد مثبت جدا شده 01 ،نمونه بهطور تصادفی برای توالییابی به شرکت ماکرو ن کره ارسال گردید .در این ماالعه در مجماوع 82
نمونه از  011نمونه مدفوعی از نظر وجود باکتری مایکوباکتریو آویو تحتگونه پااراتوبرکلوزیس مثبات باود .بعاد از تاوالییاابی
نمونههای مثبت مالحظه گردید که بیش از  99درصد با توالیهای موجود در بان

ن شباهت وجود دارد .همچنین نتایج ماالعه حاضر

نشان داد که سویههای  KJ629114و  AE016958بیشترین شباهت و سویه  CP000325بیشترین تفاوت را با جدایههای حاصم از این
ماالعه در ن  GyrAدارند .در مورد ن  GyrBنیز بیشترین شباهت مربوط باه ساویههاای  CP005928 ،AE016985و  CP009614و
بیشترین تفاوت هم مربوط به سویه  GU143884میباشد .نتایج ماالعه نشان داد که تکنی

 Nested PCRمایتواناد روش ارزشامندی

برای شناسایی مایکوباکتریو آویو تحتگونه پاراتوبرکلوزیس در حیوانات باشد.
کلید واژهها :مایکوباکتریو آویو تحتگونه پاراتوبرکلوزیس ،آنالیز فیلو نتی  ،تهران.
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مقدمه

بهبود جعفری و همکاران

در بیاهای زیری ماا م باشد (حسرن نبانبرای

بیماری یون یا پاراتوبرکلوزیس یک بیماری مسرری

فیرر زی  .)De Meneghi et al., 2006 ;0331بیمراری

از عفونتهای مرمم نخراوارکنندگان مر باشرد کرا از

یررون در ایررران برررای ا لرری بررار در سرراد 0333-0341

لحاظ هماگیری در رده  Bتقسیمبنردی سرازمان هاران

توسط لیلر

حیوانات قرار گرفتا است ( .)Vasnick et al., 2005ای

بیمرراری را از مرردفوع گا هررای ن ر اد هرس ر

بیماری از هنبا شیوع گستردهتری

از لحاظ اقتصرادی

از مامتری بیماریهرا در نرن ت دامورر ری محسرو
م شود ( .)Douarre et al., 2010عامل بیماری باسریل

نالچیران شناسرای شرد آنهرا عامرل
اردات ر

شرکت نفت آبادان هدا کردند منخا عفونت را دا های
اردات گمارش نمودند .پس از آنها مقرام

هردایت

در ساد  0341ای بیماری را در یک راس گا هلختای

اسرررت کرررا در راسرررتا اکتینومایسرررتاد در رررانواده

گمارش کردنرد (حسرن نبانبرای

مایکوباکتریاسرررا هرررنس مایکوبررراکتریو برررا نرررا

کاهش تولید افمایش حساسیت با سرایر بیمراریهرا از

Mycobacterium
avium
subspecies
 paratuberculosisیررا بررا ا تصررار MAPقرررار دارد

(.)Jagdeep et al., 2009; Alexander et al., 2009
هود دیروارههرای ننر از لیویرد مایکوبراکتریو هرا را
بانورت باکتریهای آ گریم (هیردر فو ) درآ رده
نسررربت برررا عوامرررل محی ر ر مقرررا
مایکوباکتریو های محی
آ

در را

مر ر نمایرررد.

ر ی نباترات در

یافررت مر شرروند .مایکوبرراکتریو هرای بیمرراریزای

اهباری توسط حیوانات مبتال دفع م شوند هرمچنری
م توانند در محریط بررای مردت نروبن براق بماننرد
( .)Quinn, 2002تکثیر هر در مارا باعرت تحریرک
پاسخ گرانولوماتوزی در ناحیا ایلئو شده سوس ناحیا
سررکو

انتاررای قولررون درگیررر م ر شررود در مرروارد

پیخرفتا بیماری ضای ات در سراسر ر ده عقردههرای
لنفا ی ناحیاای مخاهده م شود .همچنی از عالئم بارز
مخاهده شده در کالبدگخای دا های مبرتال برا بیمراری
مذکور م توان ضایم شدن دیواره ر ده با میرمان  3ترا
 4برابر ضاامت نبی

همراه با چی

وردگ ماا آن

اشاره نمود کا ناش از افمایش سلودهای اپر تلیوئیردی
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دسررت رفررت ارزش ژنتیک ر

فیرر زی .)0331

حررذپ پرریش از موعررد

افمایش فانلا بی گوسالازایر از پیامردهای اقتصرادی
ای بیماری است .همچنی بیماری مذکور با علت تراییر
ر ی ترکیبررات شرریر باعررت کرراهش چربر

پررر تئی

افمایش سلودهای سوماتیک در آن م شود .بانوریکا
در م ال اای کاهش تولید شیر بی  0/83تا  7/2کیلوگر
در ر ز بوده است .همچنی برا توهرا برا ایر کرا د ره
کمون بیماری یون در گا بسیار نوبن است در ن
ای زمان حیوانرات آلروده قادرنرد کرا ت رداد زیرادی از
باکتری عامل ای بیماری را دفع کرده موهب آلرودگ
محیط شوند بنابرای کنترد بیماری یرون برد ن در ن رر
گرفت آزمون کرا بتوانرد نراقلی برد ن عالئرم برالین
بیماری مذکور (تحت بالین ) را شناسای کند امکانپذیر
نیست (.)Beaudeau et al., 2007
از نرپ دیگر یک از هنباهای مورد توها در مرورد
 MAPارتبا احتمال

آن برا بیمراری کرر ن ( Crohn's

 )Diseaseاست کا یک بیماری ممم

مخرابا یرون در

انسان م باشد کا با توها با هداسازی براکتری مرذکور
از بافت ر ده بر

بیماران مبتال با بیماری کر ن تصور
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م شود کرا یکر از عوامرل د یرل در ایاراد بیمراری

دارنررد .امررر زه بیخررتر ر شهررای کررا از  PCRبرررای

مذکور براکتری  MAPباشرد ( ;Verlain et al., 2011

تخایص  MAPباره م برند مبتن برر شناسرای ق را

 .)Elena et al., 2012عدهای از محققان نیم بیان م کنند

 DNAدر ن هررایگیر  IS900هسررتند ( Slana et al.,

کا حت ممک است ب د از پاستوریماسیون شیر نیم ایر

 .)2008هدپ از انارا ایر م ال را آنرالیم فیلوژنتیرک

هر بیماریزا در شیر زنده باق بمانرد از ایر نریر

مایکوباکتریو آ یو تحتگونرا پراراتوبرکلوزیس هردا

با عنوان یک عامل تادیدکننده سالمت در س ح هام را

شده از گا داریهای استان تاران م باشد.

م رح بخود .عقیده بر ای است کا مر توانرد از نریر
شیر ا

پاستوریمه همچنری گوشرت محریط برا

عنرروان یررک منبررع فرعرر

مایکوبرراکتریو

در م ررر

مواد و روشها
ای م ال ا با نرورت تونریف –مق ر ر ی 011

پاراتوبرکلوزیس قرار گیرد ( .)Donaghy et al., 2008از

نمونا مدفوع گا های مخکو

زمان شناسای  MAPگسرتره زیرادی از ر شهرا بررای

عالئم بالین ) در استان تاران اناا شد .بررای اسرتارا

شناسای آن در حیوانات آلروده برا کرار رفترااسرت کرا

 DNAاز کیت استارا  DNAسا ت شررکت سریناژن

شامل تخایص سنت بر اساس عالئم بالین

اسرتفاده از

با بیمراری یرون ( اهرد

( )DNA Purification DNP TMKITاسرتفاده شرد

ن یرر Jorgensen and ( ELISA

DNAهای استارا شده تا زمان انارا  PCRدر فریرمر

مررتبط برا PCR

-21درها سلسیوس نگاداری شدند .البتا برا توهرا برا

مانند  PCRساده ( PCR )Vary et al.,1990آشریاناای

نل ت بابی عوامل بازدارنده  PCRدر مردفوع قبرل از

Real–Time

استارا  DNAنموناها با نسبت  0با  81رقیر سرازی

–Real

شرردند .برررای اناررا آزمررایش  Nested PCRاز هفررت

 )Slana et al., 2008( Timeم باشد .هرمچنری ر ش

پرایمرهای نراح شده بررای شناسرای ژن  IS900برا

 RFLPهمراه با ر ش  PCRیا برا ا تصرار PCR-REA

ر ش دی منگرر

در سرراد  2118اسررتفاده شررد ( De

نیم از مدتها قبل بررای ایر کرار پیخرنااد شردهاسرت

 .)Meneghi et al., 2006در تمام آزمایخرات  PCRاز

( .)Eriks et al., 1996حت بدی من ور در یک گمارش

شاهد مثبت منف

اسرتفاده گردیرد .نمونراای از MAP

استفاده از ر ش سلودسنا فاز هامد استفاده باینرا-

کا قبالً با  IS900توال یاب

سازی شده اسرت ( .)D' Haese et al., 2005البترا بایرد

کنترررد مثبررت اسررتفاده شررد .کنترررد منف ر دارای کلیررا

توها داشت کا هنوز هم ر ش کخت سلول با عنروان

اکنشگرهای  PCRبا هم  DNAالگو بود کا هم حام

ر شهای ایمن سنا

 )Jensen, 1978ر شهای مولکول
(2002

al.,

et

)Stable

PCR

( )O'mahony and Hill, 2004ر ش کم ر

ر ش انل

در آزمایخگاهها با من ور تخرایص MAP

آن آ

تایید شده بود برا عنروان

مق ر اضافا شد.

مورد استفاده قرار م گیررد ( )Douarre et al., 2010در

 PCRمرحلااه اول برررای اناررا مرحلررا ا د  PCRاز

بی ر شهای مذکور ر شهای مبتن بر  PCRبا لحاظ

پرایمرهای

سرعت باب همینا کم حساسیت زیاد هایگاه یر های
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'S1: 5'GGGTTGATCTGGACAATGACGGTTA-3
572 bp
'R3: 5'-AGCGCGGCACGGCTCTTGTT-3

استفاده شد کا محصود هفرت پرایمرر مرذکور پرس از
اناا آزمایش  PCRق اای با اندازه  872 bpم باشرد
اکنشگرهای مربو برا  PCRمرحلرا ا د در حارم
ناای  28میکر لیتر باهم مالو گردیدند .ای مالرو
شامل  2/8میکر لیتر از DNAی الگو  1/2میکر مود از
هر پرایمر  211میکر مود  0/8 dNTPMixمیکر مرود
 2/8 MgCl2میکر لیتررر بررافر  2/8 PCRاحررد از
آنمیم  Tag DNA Polymeraseبود کا همگ از شرکت
سیناژن ایران تایا شده بودند .اکنشگرهای  PCRر ی
یخ مالرو گردیرده بالفانرلا نمونراهرا در دسرتگاه
ترموسرایکلر ( Mastercycler Gradient, Eppendorf,

 )Germanyقرار گرفتا سروس برنامرای حرارتر مرورد
استفاده شامل 34 :درها سلسریوس  8دقیقرا سروس 38
چر ا دمای با ترتیب  34درها سلسیوس  31یانیا 88
درها سلسیوس  31یانیا  72درها سلسیوس  31یانیا
یک مرحلا ناای  72درها سلسیوس  7دقیقرا تن ریم
گردید (.)De Meneghi et al., 2006
 PCRمرحلااه دو برررای اناررا مرحلررا د

 PCRاز

پرایمرهای
'S2: 5'GGAGGTGGTTGTGGCACAACCTGT-3
432 bp
'R1: 5'-CGATCAGCCACCAGATCGGAA-3

استفاده شد کا محصود هفت پرایمر مرذکور پرس از
اناا آزمایش  PCRق اای با اندازه  432 bpم باشرد.
در ای مرحلا هما شرایط مانند مالو
 PCRبرناما زمان

اکرنشگرهرای

دمای م اب مرحلا ا د برود برا

ای تفا ت کا  DNAالگوی مرورد اسرتفاده شرامل 2/8
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میکر لیتر از محصود  PCRمرحلا ا د بود کا با نسبت
 0با  011رقی

با مالو

اکنش اضافا گردید .سوس

با انارا الکتر فرورز برا ژد آگرارز  0/8درنرد توسرط
با اسرتفاده از نرور UV

اتیدیو برماید رنگآمیمی شد

مورد ارزیاب قرار گرفت .نموناهای حانل از استارا
از ر ی ژد همراه با پرایمرهرای مربرو هارت ت یری
توال نوکلئوتیدی با شرکت ماکر ژن کره ارساد گردید.
ابترردا نوکلئوتیرردهای ق ررا مربونررا از ژن  IS900کررا
مسئود کد کردن پرر تئی فرضر

 Transposaseمر -

باشرد برا سرریلا ت بیر تروال نوکلئوتیرردی د رشرتا
Forward

Reverse

ترروال پرایمرهررای مررورد

استفاده با دست آمرد ( .)Franck et al., 2012تروال -
های بادست آمده در بانک ژن یبت برا انارا آزمرون
 BLASTبا سیلا نرر افمارهرای Bioedit

DNAstar

آنالیم فیلوژنتیک اناا شد با یافتاهای سرایر کخرورها
مقایسا نتایج تحلیل تفسیر گردید.
GyrA locus 34 Primer
F: TGTTCTTCACCACCCAGGGCCGGG
443bp
R:TTGAGCGACAGCAGGTAGTCGTCGGCG
GyrB locus 45 Primer
F: TTGGTGCGCCGCAAGAGCGCAACCG
407bp
R:ATTTCAGCTTGTACAGCGGTGGC

یافتهها
کیفیت DNAهای استارا شده پرس از الکتر فرورز
ر ی ژد آگارز مخاهده مورد تایید قرار گرفت برای
اناا  Nested-PCRمناسب تخایص داده شرد .از 011
نمونا مورد م ال ا با ر ش  23 PCRنمونا مثبت شد
از آن  04نمونا با توال یاب ارسراد گردیرد (شرکل .)0
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شکل  -1نتایج حاصل از  Nested PCRبرای تشخیص  MAPشمارههای  1و  2نمونههای آلوده و شمارههای  3کنترل مثبت و  4کنترل منفی میباشد
(مارکر  05bpشرکت فرمانتاز)

بررسی و مقایسه توالی نوکلئوتیدی و آنالیز فیلوژنتیکی

شده در  NCBIترسیم در ت شباهت برا نرورت زیرر

نتیاا توال یاب ها پس از بالست در دیتابانرک NCBI

اناا شد (شکلهای  .)2 3توال های بادسرت آمرده

با یکدیگر هدایاهای موهود در  Gene Bankمقایسرا

با تروال هرای یبرت شرده در  NCBIبرابی  33درنرد

شد توال های بادست آمرده برا اسرتفاده از نرر افرمار

شباهت را نخان داد (هدا د .)2 0

 DNAstar Bioeditآنالیم فیلوژنتیک اناا شد .پس از
 Alignmentتوال مورد هدپ با دیگر توال هرای یبرت

شکل  -2درخت فیلوژنتیکی جدایههای مورد مطالعه ژن  GyrAدر مقایسه
با جدایههای سایر نقاط مختلف جهان بر اساس توالی نوکلئوتیدی

شکل  -3درخت فیلوژنتیکی جدایههای مورد مطالعه ژن

GyrB

با جدایههای سایر نقاط مختلف جهان بر اساس توالی نوکلئوتیدی
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جدول  -1در صد شباهتها و تفاوتهای موجود در توالیهای
جدا شده ژن  GyrAبا جدایههای سایر نقاط مختلف جهان

بحث و نتیجهگیری

بهبود جعفری و همکاران

جدول  -2درصد شباهتها و تفاوتهای موجود در توالیهای
جدا شده ژن  GyrBبا جدایههای سایر نقاط مختلف جهان

تولید در گلاهرای درگیرر از اهمیرت زیرادی بر روردار

موفقیت برناماهای کنترد بیماری یون با هرود یرک

م باشد .ژنو ای باکتری از حد د  8میلیون هفرت براز

ر ش تخایص سریع دقی نیاز دارد کا برا سریلا آن

در یک کر موز

حلقوی با بریش از  4811ژن تخرکیل

بتوان حیوانات ناقرل ایر عامرل عفرون را تخرایص

شده است نود متوسط هر ژن در آن  0108هفت باز

کنترد نمود .با هود ابداع ر شهای گوناگون تخایص

م باشد .ژنهای بیماریزای مرتبط با ای باکتری شرامل

مایکوباکتریو پاراتوبرکلوزیس در حیوانات با کارگیری

 IS900 F57 hspxهستند کرا مرا در ایر تحقیر از

بسرریاری از ایرر تکنیررکهررا مسررتلم نرررپ قررت

ترررروال در ن هررررایگیر  IS900برررررای شناسررررای

اکرنش زنایررهای

پرراراتوبرکلوزیس اسررتفاده کررردیم .بررا من ررور حصررود

همیناهای گماف م باشد .با کخر

پلیمراز محققان نسبت با کاربرد ای ر ش ارزشرمند در

انمینان از هود  DNAبراکتری  MAPدرنمونراهرا برا

تخایص عوامل عفرون برا یر ه میکر ارگانیسرمهرای

کمک پرایمرهای تحرتژنوتیر هرای ژنهرای GyrB

نیرقابل کخت یا دیررشد تخوی شدند .بیمراری یرون

 GyrAمادداً برای افرمایش دقرت شناسرای پر سر آر

یک بیماری ر دهای گرانولوماتوز ممم اسرت کرا در

شدند .نتایج حانل از ایر مقایسرا قرابرت بریش از 33

از نخراوارکننردگان ممکر اسرت ایاراد

درندی هدایاها را تایید نمود .البتا توال سکانس شده

نی

سی

شود .ای بیماری نالباً با نرورت دهران – مردفوع

از ژن  IS900مربررو بررا  MAPم ر باشررد کررا یررک ژن

همچنی از نری شریر هفرت آلروده انتقراد مر یابرد

حفاظت شده است .دلیل انتاا

( )Berghaus et al., 2005بررا علررت بیمرراریزایرر

نددرندی از  MAPبودن هدایاها عد

مختر بی انسان حیوان
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سارت ناشر از کراهش

در مراحررل ماتل ر

ای ژن کسب انمینران
هود

را

آزمررایش بررود .هررمچنرری برراکتری

دوره  ،8شماره  ،3پیاپی  ،33پاییز 3313
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مایکوباکتریو آ یو تحتگونرا پراراتوبرکلوزیس دارای

دقت برای رسرم در رت فیلوژنیرک از ت رداد بیخرتری

ژنهای  GyrB GyrAم باشد B A .د تحت احرد

نمونا استفاده گردید کا ضم تایید نتایج فرو

آنررمیم  DNA Gyraseمرر باشررند کررا از نریرر

نتایج با گمارش قبل از کخور ایرران را نخران مر دهرد

هیدر لیم  ATPمنار با بازشدن مولکود ( DNAکاهش

نوریکا هدایا ( (KJ629114از کخور ایران با هدایرا-

فخار دا لر  DNAاز نریر تبردیل سروپرکویلهرای

های حانل از تحقی حاضر ویخرا ندی نمدیرکترر

منف

مثبت با حالت استراحت) م شود کا در ضرم

بیختری دارد .عال هبرای

ت راب

نتایج حانل از تحقی حاضر

ای عملکرد میمان ( Linking numberعدد پریشش) را

با سرایر نترایج گرمارش شرده در مرورد  MAPاز سرایر

با مقردار د عردد تیییرر مر دهرد .در ایر م ال را برا

کخورها ا تالپ را نخان م دهد کا ایر ا تالفرات در

پرایمرهررای ا تصانرر ژنهررای مررذکور توانسررتیم

هدایرررررررراهررررررررای ()AP012555 ( )CP009614

آنالیمفیلوژنتیررک مایکوبرراکتریو آ یررو تحررتگونررا

()CP009499

()AY063753

پاراتوبرکلوزیس را اناا دهیم .نتایج ت یی تروال بررای

()CP000325

ژن  GyrAنخانداد کا بی نموناها تفرا ت نوکلئوتیردی

در تشا فیلوژنتیک (شکل  )2بانرور اضرح مخراهده

برا توهرا برا دنردر گرا ژن

م شود .نتایج مخابا در مورد ژن  GyrBنیرم مخراهده

هود ندارد .برا عبرارت

 GyrAمخاص گردید کا هدایاهای حانل از تحقیر
حاضررررر ( 01هدایررررا  GYRA1الرررر

(GYRA10

ویخا ندی نمدیکتری ( )%011نسبت با هم داشرتا
در یررک کالسررتر قرررار گرفترراانررد .برررای ت یرری

هررود

ا تالپ نوکلئوتیدی با سایر نموناهای گرمارش شرده از

()CP002275

()CP003899

( )FO203509در

گردید کا هدایاهای بادستآمرده از ایر تحقیر

(01

هدایا  GYRB1ال  (GYRB10بسیار مخابا هرم بروده
بانوریکا ا تالف بی نموناهرای ت یری تروال شرده
با توها با دندر گرا ژن GyrB

هود ندارد .همچنی

نتایج با دست آمده ازتحقی

حاضر با هدایا (016958

(029113

 (AEاز کخور آمریکا کامالً مخابات داشتا ل با هدایا

 )EUکخررور آمریکررا هدایررا ( )AE 016958مررورد

هررای حانررل از کخررور اسرروانیا (33/3 (EU 029112

کخور اسروانیا هدایراهرای ()EU 029115

مقایسا قرار گرفت .یافتراهرا نخران داد کرا نترایج ایر

درند

تحقی با نترایج گرمارش شرده از کخرور آمریکرا کرامالً

دارنررد (شررکل  )3کررا ای ر تفررا ت مربررو بررا تیییررر

م ابقررت دارد بررا نتررایج گررمارش شررده بررا توهررا بررا

نوکلئوتیدی  TCدر توال هایگاه شماره  74در هر د

در تشاها از کخور اسوانیا با ترتیب بررای هدایراهرای

نمونا تیییر نوکلئوتیدی  CTدر هایگاه شماره 347

( 33/8 33/3 (EU029113( )EU 029115درنرررد

در نمونا ( )EU 029114است .هرمچنری برا توهرا برا

شباهت نخان م دهد تفا ت مخاهدهشرده مربرو برا

در تشا فیلوژنتیک

هدایاهای حانل از تحقی حاضر

تبدیل نوکلئوتیدی  CAدر هایگاه شماره  003در هرر

برررا هدایررراهرررای

د هدایا تبدیل نوکلئوتیدی  CTدر هایگاه شرماره

هدایا ( 33/8 (EU 029114درند شرباهت

()CP005928( )CP009614

ویخا ندی بیختری دارد.

 232در هدایا ( (EU029113م باشرد .هارت افرمایش
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با توها برا دنردر گرا ژن  GyrBسرایر نمونراهرای

بهبود جعفری و همکاران

سینگ همکاران در م ال اای در سراد  2117بررسر

گمارش شده از سایر کخورها تفرا ت بیخرتری را نخران

حساسرریت  IS900 PCR Milk-ELISAمرردفوع

م دهند کا ای تفا تها در باش نترایج (شرکل  )3در

کخت مدفوع کخت شیر در گوسفندها بمهرا نخران

نمونرررررررراهررررررررای ()CP003324( )JQ582478

دادند کا حساسیت کخرت مردفوع  %34/6کخرت شریر

()CP006936( )GU143884

( )CP002275مخاهده

 PCR %33/4 Milk-ELISA %36/0مرردفوع

%23

م شود .دلیل تفا تهای مخراهده شرده بری نمونراهرا

بود ( .)Singh, 2007لم همکاران در بررس دیگری

ممک است با دلیل تفا تهای من قاای باشد.

برای تخرایص شریوع مایکوبراکتریو پراراتوبرکلوزیس

بنابرای

با بررس ای تفا تها شباهتها مخاص

توسط  PCRمدفوع

 Milk-ELISAدر  0313نمونا

شد کا هدایاهای حانل از ژنهای  GyrB GyrAبرا

در گا های شیری  PCRمدفوع

همدیگر کامالً م ابقت داشرتا مخرابات نددرنردی

 %28/7موارد مثبت را نخران دادنرد ( .)Wells, 2006در

دارند .با نور کل توال های بادست آمرده بریش از 33

م ال ا دیگری کا توسط ح

واه همکارانش در ساد

درند با توال های موهود در بانک ژن ()Gene Bank

 0337در کخور ایرران در اسرتان فرارس بررای ت یری

شررباهت داشررت .هیمررم همکرراران در سرراد  2100در

شیوع بیماری با سیلا  PCRشیر بالک تانک اناا شد

م ال ا ای نخان دادند کا بی بیماری کر ن در انسران

از  001گلا در سا من قا استان فارس (شیراز مر دشت

بیماری یون در حیوان شباهتهرای
همچنی

%23

Milk-ELISA

هرود دارد اسرت.

سویدان) نمونا گیری اناا شد کا از ای ت داد  02گلا

با ر ش  PCRاز ت داد  31نمونا  MAPتاییرد

( )٪00بر اسراس تسرت  IS900-PCRمثبرت برودهانرد.

کردند کا  VGI-18 VGI-17در ایم لاهای حانرل از

شیوع بیماری در منان ماتل

ای بیماری مخرتر مر باشرند (.)James et al., 2011

نخان م دهد .آمار پایی آلودگ گلاها در استان فرارس

همچنی فرانک همکاران در ساد  2102در م ال اای

با آمار با دست آمده در اسرتان تارران در ایر تحقیر

مخراص کردنررد کررا برا تکنیررکهررای IS900-RFLP

تفا ت فاحخ دارد .البتا در ایر م ال را حارم نمونرا

 PFGEم توان سویاهرای  MAPرا برا د نروع برمر

شیر بالک تانک برای استارا  1/8 DNAمیل لیتر شیر

انلب با نا گوسفندی ( )S-typeیرا گرا ی ()C-type

بررودهاسررت .اسررتفاده از مقررادیر پررایی نمونررا شررانس

تقسیم کررد کرا ایر هرا دارای یرکسرری تفرا تهرا
مخاباتهای ژنتیک بی

ایم لاها هسرتند (et al., 2012

تفا ت

از  ٪3/6ترا ٪23

هداسررازی برراکتری را کرراهش مر دهررد (حر

ررواه

همکرراران  .)0337در م ال رراای کررا در سرراد 2112

 .)Franckدر سرراد  2102تحقیق ر کررا توسررط هرران

اسررتابل همکررارانش در  60گلررا از  01ایالررت کخررور

همکارانش نورت گرفت نخان دادند کا بی سویاهای

آمریکا اناا دادهانرد نترایج حانرل از ابیرما کخرت

مایکو باکتریو آ یو پراراتوبرکلوزیس گرا
ارتبا

هود داشتا ای آنالیم مر توانرد در تخرایص

افتراق فنوتیو ماتلر
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گوسرفند

کمرک کنرد (.)John, 2012

مدفوع انفررادی گا هرا را برا نترایج حانرل از PCR

کخت شیر بالک تانک گلاها مورد مقایسا قرار دادهانرد.
تما گلاهای انتاا

شده حداقل یک مورد گرا ابیرما

دوره  ،8شماره  ،3پیاپی  ،33پاییز 3313

آسیبشناسی درمانگاهی دامپزشکی

مثبت داشتند .از هرکدا از گلراهرای تحرت بررسر در

مایکوباکتی ه

ای م ال ا عال ه بر نموناگیری شیر بالک تانرک بررای

کا از میان نمونراهرای مردفوع دارای عالئرم برالین برا

 PCRمتناسب با سایم گلا ت دادی گا انتاا

شرده

از آنها کخت مدفوع با عمل آمد (در ماموع  702گرا
کا با نورت اتفاق از  60گلا انتاا
ای

شده بودنرد) .در

م ال ا  38فرار ( )%63در تسرت IS900 Nested-

یا دارای مایکوباکتی هر دریافتنرد

ترتیب  %30/3درند  %37/08با ترتیب برا ر شهرای
کخت مولکول مثبرت شردند در حرال کرا بررسر
نموناهای مدفوع دا های فاقد عالئم بالین نخان داد کرا
 %3/7 %00/7با ترتیب با ر شهای کخت مولکرول
همکراران  .)0333هرمچنری در

 PCRمثبت بودند .هالب توها اینکا  00گلرا ( )%82/4

مثبت بودند (سیدی

از گلراهرای کررا هریچ مرورد مثبتر در کخرت مرردفوع

تحقی دیگری کا توسط نصیری همکاران اناا شرد

نداشتند در تست  PCRمثبت بودند بقیا موارد مثبرت

از  243نمونا مدفوع  86نمونا شریر را از دا هرای

از  24گلا ای بود کا حداقل  0مورد کخت مثبت مردفوع

مخکو

داشتند .ل در  7گلا کا حداقل یک مورد کخت مثبرت

 DNAبا من ور شناسای نموناهای آلوده تکثیرر ق را

داشتند هوا

 PCRشیر منف برودهاسرت .هرمچنری

گا داریهای انراپ مخراد پرس از اسرتارا

در ن هایگیر ا تصان  MAPبا نا  IS900هارت

 %73گلاهای کرا حرداقل سرا راس گرا ابیرما مثبرت

ت یی هدایرا گرا ی گوسرفندی  MAPتکثیرر ق را

داشتند کخت شیر بالرک تانرک مثبرت داشرتاانرد .ایر

در ن هایگیر  IS1311نورت گرفت سوس ق رات

درند در گلاهای کا یک یا د رأس گا ابیرما مثبرت

حانلا با کمک آنمیم  HinfIهضرم شردند .در م ال را

داشتااند برابر با  %43است .ای محققران برر ایر نکترا

ایخان مخراص گردیرد کرا ت رداد  017نمونرا از 243

تاکید داشتند کا حت در گلاهای ابیما مثبت کرا کخرت

نمونا مدفوع ( 01 )%44نمونرا از  86نمونرا شریر ا

مدفوع گا ها منف مر باشرد امکران آلرودگ شریر برا

( )%03مورد م ال ا آلوده با  MAPبودند .همچنی

بررراکتری  MAPهرررود دارد (.)Stable et al., 2002

هضم آنمیم نخان دادند کا تمام MAPهای شناسای

د ست

برا

مخکالن در م ال راای از ت رداد  021نمونرا

شده از هدایا گرا ی مر باشرند (نصریری همکراران

با یون با استفاده از پرایمرهای

همکاران از ت داد

مدفوع گا های مخکو

 .)0330در م ال ا دیگری دیلمقان

ا تصان ژن  IS900آزمون  Nested PCRمخراص

 411رأس گا در من قرا ار میرا برا اسرتفاده از کخرت

 22مرورد

مدفوع مخاص کردند کا باکتری هدا شده  MAPاست

کردند کا از ماموع  021نمونا مورد بررس

( )%03/33با مایکوباکتریو پاراتوبرکلوزیس آلوده بودند
کا در آزمون  PCRمثبت تخایص داده بودند (د سرت
مخررکالن

 )0333در م ال ررای دیگررری سرریدی

در بی نموناها نتیاا کخت در  )n=43( %02مثبرت
در بقیا موارد منف بود (دیلمقران

همکراران .)0331

شرافت چالختری همکاران در تحقیق از  011نمونرا
نیمرا نرن ت

همکاران از دا های برا برد ن عالئرم برالین یرون برا

شیر ا گا های گا داریهای نن ت

ترتیب  013 06نمونا مردفوع را برا اسرتفاده از ر ش

شارکرد برا انارا ر ش  %3 PCRرا مثبرت برادسرت

 Nested PCRکخت در محیطهرای هرر لرد فاقرد

آ ردند (شرافت چالختری همکاران  )0333بر ر از
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بهبود جعفری و همکاران

م ال ات نورتگرفتا در سادهای ا یر نخان دادهاست

لذا تکثیر ژن مذکور با  PCRتوان تخایص بیماری یون

از موارد

را حتررر در مراحرررل ا لیرررا بیمررراری کرررا ت رررداد

کا ر ش  PCRساده یک مرحلاای در بر

قادر برا تخرایص دقیر عامرل عفرون مایکوبراکتریو

میکر ارگانیسمها ناچیم است دارا م باشد .همچنی در

پاراتوبرکلوزیس با ی ه در شرایط مقدار کم  DNAالگو

ت یی توال یاب

نیست با همی دلیل برای تخایص ای عامرل عفرون

 GyrA GyrBمخاهده شد کا سویاهای مرا  33درنرد

در ای تحقی از ر ش م مئ تر

حساسترر Nested-

بررس تحتژنوتیر هرای ژنهرای

با سویاهای یبت شده در بانک ژنر  NCBIهرم روان

 PCRبا دلیل توانرای هسرتاو تکثیرر مقرادیر بسریار

دارد .با توها برا نترایج برا دسرت آمرده مخراهده شرد

انرررد  DNAاسرررتفاده شرررد .از نرفررر تخرررایص

هدایاهای  AE016958 KJ629114بیختری شباهت

مایکوبرراکتریو آ یررو پرراراتوبرکلوزیس در مرردفوع از

هدایا  CP000325بیختری تفا ت را با هدایراهرای

اهمیت ی های بر وردار است زیرا مامتری راه انتخار

حانررل از ای ر تحقی ر در ژن  GyrAدارنررد .در مررورد

ای براکتری پارش مردفوع حیوانرات آلروده در محریط

ژن  GyrBنیررم بیخررتری شررباهت مربررو بررا هدایررا

م باشد .یک از ممایای ر ش باکار رفتا در ای م ال را

CP005928 AE016985

ای است کا با نورت مستقیم بد ن نیاز با کخرت

تفا ت مربو با هدایا  GU143884م باشد کرا نترایج

یا انالع از ض یت برالین

کلنیکر دا مر تروان برا

بررس نموناهای مدفوع گرفتاشده از دا پردا رت
با انمینان زیادی سرالمت یرا آلرودگ دا مربرو را
نسبت با مایکوباکتریو آ یو پاراتوبرکلوزیس گرمارش
نمود .با توها با اینکا حیوان آلوده عالئم بالین

انر

بیخرتری

CP009614

تحقیقات قبل با نتایج بادست آمده از پر هش حاضرر
هم وان دارد.
پیخنااد م شود توال منان دیگری از ژنرو مربرو
مقایسا آنارا

با هدایاهای مورد م ال ا در ای تحقی

با یکدیگر با من ور شنا ت بیختر قرابت تفا تهرای

از ود بر ز نم دهد از سروی دیگرر برادلیرل بقرای

فیلوژنتیک موهود در هدایاهای انسان

مایکوبررراکتریو آ یرررو پررراراتوبرکلوزیس در نرررود

پذیرد .همشنری تونریا مر شرود بررسر مولکرول

پاستوریماسیون بنابرای تخرایص سرریع دقیر ایر

اپیدمیولوژی هدایاهای دام در سایر منان ایران اناا

باکتری با استفاده از ر ش  Nested–PCRاهمیت زیادی

گیرد.

دارد( .د ست
نمایانگر توانای

مخکالن

دام نورت

 .)0333نتایج تحقی حاضرر

دقرت آزمرایش نراحر شرده بررای

تخایص تکثیر مناسب ژن  IS900در مالو

اکرنش

سپاسگزاری
نگارندگان ای مقالا کماد تخکر قدردان

ود را از

مرر باشررد .بررا دلیررل آنکررا مایکوبرراکتریو آ یررو

پرسنل آزمایخگاه مبنا کا در انارا مراحرل عملر ایر

پاراتوبرکلوزیس دارای  01کو از ژن  IS900مر باشرد

تحقی یاری نمودند اعال م دارند.
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منابع
 حسن نبانبای
 حرر

ع .فیر زی ر .)0331( .بیماریهای باکتریای دا  .انتخارات دانخگاه تاران نفحا.404 :

ررواه  .انصرراری بری  .نرروی برراهران ا .بارامرر

ا .)0337( .ت یرری میررمان شرریوع مایکوبرراکتریو

پاراتوبرکلوزیس بر ر ی نموناهای تانک شیر برار ش اکرنش زنایررهای پلیمرراز در اسرتان فرارس .شرماره 33
نفحات.3-03 :
 د ست

س .)0333( .تخایص مایکوباکتریو پاراتوبرکلوزیس با ر ش اکنش زنایررهای پلیمرراز

ع .مخکالن

آشیاناای در گا های شیری مخکو با بیماری یون .مالا دنیای میکر

ها سراد د

شرماره  0نرفحات-22 :

.03
 دیلمقان

بیگ

 .کاظم نیا ع .اسم یل ن اد

مالا پ هش سازندگ

شماره  33نفحات.03-07 :

 سرریدی

 .یوس

س .ترراهباش ح .زهرایرر نررالح

 .)0331( .هداسازی  MAPاز گا ان من قا ار میرا.

ت .)0333( .شناسررای مایکوبرراکتریو آ یررو تحررتگونررا

پاراتوبرکلوزیس در نموناهای مدفوع گا های ن اد هلختای  -فریمی با اسرتفاده از ر شهرای کخرت مولکرول .
مالا تحقیقات دامومشک

د ره  68شماره  2نفحات.038-041 :
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د ره 3شماره  0نفحات.08-21 :

 نصیری  .هااندار  .سل ان
پاراتوبرکلوزیس بار ش PCR

 .ماد ی  .د سرت

 .)0330( .شناسرای

 REAبر اساس ق ات در ن هرایگیرر IS900
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