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چکيد ه 

     بروسلوزیس یک بیامری مشرتک با گسرتش جهانی است که سبب سقط جنین و کاهش باروری در گاو می شود. بروسلوزیس همواره در 

ایران بروز باالیی دارد. هدف از مطالعه حارض بررسی شیوع آلودگی به بروسال آبورتوس در گاو های هلشتاین شامل غرب ایران با استفاده از 

روش های رسولوژی و PCR بود. در این مطالعه منونه خون از 1692 راس از گاوهای شیری استان های آذربایجان غربی، آذربایجان رشقی و 

اردبیل )شامل غرب ایران( جمع آوری و رسم آن ها توسط سانرتیفیوژ جدا گردید. منونه های رسمی برای انجام آزمایش رزبنگال )RBT(، آزمایش 

ME-2 و روش PCR مورد استفاده قرار گرفت. از تعداد 1692 منونه جمع آوری شده، 14/65 درصد آزمایش رزبنگال، 13/23 درصد آزمایش 

ME-2 و 21/98 درصد در آزمایش PCR مثبت بودند. این طور می توان نتیجه گرفت که شیوع بیامری بروسلوز در گاو های شیری این منطقه 

پایین بوده  و از بین متام تست های کمک تشخیصی، روش های مولکولی نظیر PCR برای تشخیص سویه های بروسال در گاوهایی که در معرض 

سقط جنین هستند استفاده شود.
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Bovine brucellosis is a zoonotic disease distributed worldwide and characterized by abortion and reduced fertility in 
cows. The aim of this study was to determine prevalence of Brucella abortus in Holstein dairy cows in north west of 
Iran by using serological and PCR assays. In this study, blood samples were drawn from 1692 cows at the dairy farms 
of west Azerbaijan, east Azerbaijan and Ardabil provinces )North-West of Iran( and their sera separated by centrifu-
gation. The serum samples were analyzed by Rose Bengal Test )RBT(, 2-ME and multiplex PCR assays. From 1692 
samples collected, 14.65% showed positive RBT and 13.23% showed positive 2-ME and 21.98% showed a positive 
reaction to the PCR test. In conclusion, all serological and particularly PCR tests are recommended for diagnosis 
of Brucella strains in cows subjected to abortion. It was concluded from the results that prevalence of brucellosis in 
cattle was low in this region.
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مقدمه

بروسلوز یکی از بیامری های مهم عفونی و مشرتک بین انسان و دام 
است که در اثر آلودگی با باکرتی های جنس بروسال به وجود می آید. این 
بیامری سالمت عمومی و بهداشت دامی در بسیاری از کشورها از جمله 
در  بروسال  گونه های  از  کدام  )14(. هر  است  انداخته  به خطر  را  ایران 
برای  بروسال  که  با وجودی  و  دارند  بیشرتی  بیامری زایی  میزبان خاصی 
مواردی که  در  خصوصا  ویژگی  این  ولی  است،  اختصاصی  خود  میزبان 
دام های اهلی مختلف در ارتباط نزدیک با یکدیگر نگهداری شوند، قطعی 
مطالعات  بروسال جهت  گونه های  دقیق  شناسایی  بنابراین  بود.  نخواهد 
اپیدمیولوژیکی در انسان و حیوانات اهلی، به منظور بکارگیری راه های 
بیامری  شیوع  میزان  تعیین   .)18( می کند  پیدا  اهمیت  مناسب،  کنرتلی 
بروسلوز بدلیل عدم گزارش کامل موارد بیامری مشکل است ولی با وجود 
سیستم مراقبت، گزارشات جاری می تواند مبین روند میزان بروز واقعی 

بیامری باشد )4(. 
جنس بروسال، براساس تفاوت آنتی ژنیک، میزبان اصلی، کشت باکرتی 
در محیط ها و رشایط فیزیکی و شیمیایی مختلف، واکنش با آنتی رسم های 
اختصاصی و تشابه DNA به انواع مختلف تقسیم می گردند که عبارتند از 
بروسال آبورتوس )در گاو(، بروسال ملی تنسیس )در گوسفند و بز(، بروسال 
سوئیس )درخوک(، بروسال کنیس )در سگ(، بروسال اویس )در قوچ ها(، 
بروسال نئوتومه )در موش صحرایی( و بروسال ماریس )در پستانداران(. 
در بروسال آبورتوس هفت بیووار، در بروسال ملی تنسیس سه بیووار، در 

بروسال سوئیس پنج بیووار شناسایی شده و در گونه های دیگر تاکنون هیچ 
بروسلوزيس سبب سقط جنني،   .)22  ،15( است  نشده  شناسایی  بیوواری 
جفت ماندگی، اختالل باوري، كاهش توليد شري در ميزبان اصيل مي شود. 
مبارزه با اين بيامري و كنرتل و ريشه كني آن به دليل كرثت گونه اي عوامل 
بيامريزا، حيوانات ميزبان، دوام نسبتاً قابل توجه باكرتي در محيط، عدم 
كفايت برنامه ريزي و واكسيناسيون براي ريشه كني بيامري و لزوم هزينه 
شدن رسمايه سنگني اقتصادي در بسياري از كشورهاي جهان با دشواريها 
تشخیص  رسولوژیک  روش های   .)2( است  مواجه  عمده اي  مشكالت  و 
بروسلوز شامل آزمایش های رزبنگال )RBT( رسوآگلوتیناسیون، رایت، 2- 
مرکاپتواتانول )ME-2( ، ثبوت عنارص مکمل)CFT( و آنتی گلوبولین کومبس 
صورت می گیرد. معموالً آزمایش های رزبنگال و رایت به جهت آنکه هر 
دو ایمنوگلوبولین G و M در آن ها دخالت دارند زودتر از دیگر آزمایش ها 
واکنش نشان می دهند. آنتی ژن های بروسال، آنتی ژن های A و M هستند 
که به لیپوپلی ساکارید دیواره سلول باکرتی مربوط می باشد )3(. از جمله 
مشکالت موجود در انجام این آزمایش ها مـی تـوان به این موارد اشاره 
کرد که: این آزمایشات وقت گیر بـوده و فاقد حساسیت الزم در تشخیص 
نتـایج در مـواردی کـه هـدف  این  موارد مزمن مـی باشـد و حـساسیت 
شناسـایی گونه های بروسال آبورتوس باشد، کاهش می یابد )22(. همچنین، 
از  حاصل  کـاذب  منفی  موارد  حضور  به دلیل  رسولوژیکی  آزمایش های 
آنتی بادی های بلوکان و حضور موارد مثبت کاذب به دلیل تشابه آنتی ژنی 
و  اوربانا  ساملونال  آنرتوکولیتیکا،  )یرسینیا  گرم منفی  باکرتی های  دیگر  با 

بررسی فراوانی بروسال آبورتوس در...
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منی باشند  برخـوردار  کـافی  اختـصاصیت  و  حـساسیت  از  کلرا(  ویربیو 
 .)22( نیستند  بیامری  مـزمن  و  حاد  مرحله  به تشخیص  قادر  به تنهایی  و 
پلی  زنجیره ای  واکنش  از  استفاده  روش ها  روزترین  به  از  یکی  امروزه 
مراز )PCR( می باشد که روشی است، رسیع و دقیق که حساس تر از روش 
کشت بوده و دارای اختصاصیت بیشرتی نسبت به تست های رسولوژیکی 
برای تشخیص بروسلوز می باشد )18(. تکنیک PCR برای تشخیص بروسال 

بطور فراوان مورد استفاده قرار گرفته است )2، 21(. 
اقتصادي  رضرهاي  كه  است  دام  و  انسان  مشرتك  بيامري  بروسلوز 
زيادي به بار مي آورد و به عنوان ييك از معضالت مهم بهداشتي محسوب 
مي شود )6(. بروسلوز مشکل مهمی در کشورهای ناحیه مدیرتانه، غرب 
آسیا و بخش هایی از آفریقا و آمریکای التین است )15(. از آنجایی که در 
مناطق تحت بررسی این خطر بالقوه وجود دارد که بروسلوز باعث بروز 
سقط و مشکالت باروری در گاوها بشود، بنابراین هدف مطالعه حارض 
تعیین فراوانی آلودگی بروسال آبورتوس در گاوهای شیری در سطح سه 

استان شامل غرب ایران از طریق روشهای رسولوژیک و PCR  می باشد.

مواد و روش  کار
)شهرستان های  کشور  شامل غرب  منطقه  گاوهای  در  مطالعه  این 
استان آذربایجان غربی، آذربایجان رشقی و اردبیل( صورت گرفت )شکل 
تعداد 1692  ماه سال 1395،  اردیبهشت  تا  ماه 1394  اردیبهشت  از   .)1

در  واقع  شهرستان های  گاوهای  از  تصاديف  کامال  صورت  به  خون  منونه 
در  گاو   656( اردبیل  و  رشقی  آذربایجان  غربی،  آذربایجان  استان  های 
استان آذربایجان غربی، 548 گاو استان اردبیل و 488 گاو استان آذربایجان 

رشقی( جمع آوري گرديد. 
با استفاده از لوله های ونوجکت، منونه خون از وريد وداج هر حيوان 
اخذ شد و در دو لوله آزمایش بطور مجزا ریخته شد )یک لوله آزمایش 
همراه با هپارین جهت PCR و لوله دیگر بدون هپارین برای جداسازی 
براي  رسم  اخذ  از  بعد  بالفاصله  و  رسولوژیک(  آزمایشات  جهت  رسم 
ادامه آزمايشات مولكويل و رسولوژیکی منونه ها در کنار یخ به آزمایشگاه 
رسولوژی  تست های  آزمایشگاه  در  گردید.  منتقل  دامپزشکی  دانشکده 
رزبنگال و 2-مرکاپتواتانول انجام شد و جهت انجام تست PCR منونه ها 
تستهای  انجام  برای  شدند.  نگهداری  آزمایش  زمان  تا  درجه   -20 در 
 1500 rpm رسولوژی، پس از لخته شدن خون، لوله ها در سانرتیفیوژ با دور
به مدت پنج دقیقه قرار داده شد تا رسم آن جدا شود. آزمایش رزبنگال 
رسمی  منونه های  متام  روی  بر  تشخیصی،  اولیه  رسیع  آزمون  عنوان  به 
در همه منونه ها محصول  استفاده  مورد  رزبنگال  آنتی ژن  گردید.  انجام 
جرم  درصد  هشت  حاوی  رازی  رسم سازی  و  واکسن  تحقیقات  موسسه 
میکروپلیت  یک  در  رسم  حجم  هم  مقدار  به  که  بود  بروسال  میکروبی 
به مدت چهار دقیقه تکان داده شد و مواردی که دانه های آگلوتینه به 
طور مشخص در آن ها دیده شد، مثبت گرفته شد )16(. در ادامه جهت 

)www.maps.com( شكل 1- منطقه مورد مطالعه در اين بررسی



88

تشخیص نوع پادتن و تعیین حالت فعال و یا غیرفعال بیامری، بر روی 
متامی رسم های اخذ شده آزمایش تکمیلی 2-مرکاپتواتانول انجام شد )16(. 
در این آزمایش می بایست قبل از تهیه رقت، پس از ریخنت رسم فیزیولوِژی 
و رسم مشکوک و 0/2 مولکول گرم در لیرت مرکاپتواتانول )0/68 مييل ليرت 
مركاپتواتانول در 50 مييل ليرت آب مقطر( به لوله اول، لوله ها به مدت 
یک ساعت در انکوباتور 37 درجه سانتی گراد قرار گرفتند. پس از زمان 
مذکور، رقت های 1/10 تا 1/320 از رسم ها بدین صورت تهیه شد که از 
از  از مخلوط كردن  لوله دوم و پس  به  ليرت  اول 0/5 مييل  لوله  محتوي 
لوله دوم 0/5 مييل ليرت به لوله سوم انتقال داده شد، اين عمل را تا لوله 
ما قبل آخر ادامه داده و از اين لوله 0/5 مييل ليرت دور ريخته شد )لوله 
آخر به عنوان كنرتل بود كه فقط حاوي رسم فيزیولوژي و آنتي ژن بود(. 
سپس مجددا رقت های تهیه شده به مدت 18 تا 24 ساعت در انکوباتور 
براساس شفافیت  آزمایش  نتیجه  داده شدند.  قرار  37 درجه سانتی گراد 
در   .)4( گردید  قرائت  آگلوتیناسیون،  دارای  رقت  آخرین  در  مایع رویی 
تفسیر نتایج آزمایش، آنهایی که عیار 2-مرکاپتواتانول آن ها 1/40 و بیشرت 

بود، به عنوان دام حامل تفسیر شدند )16(. 
 

PCR روش
به منظور تأیید تشخیص آزمایشات رسولوژیکی، از روش PCR استفاده 
گردید. استخراج DNA توسط کیت سیناکلون )DNP TM Kit( با شامره 
پرایمرهای   PCR انجام  برای  ادامه  در  گردید.  انجام   DN8115C کاتالوگ 
JPR براساس مقاله Leal-Klevezas و همکاران )11( از رشکت سینا ژن 

سفارش داده و ساخته شد. 
Forward: 5' GCG CTC AGG CTG CCG ACG CAA 3'
Reverse: 5' ACC AGC CAT TGC GGT CGG TA 3'

 200  ng شد:  تهیه  زیر  قرار  به   lµ25 حجم  کل  در   PCR انجام  برای 
 10  KCL، mM از   50  mM پرایمر،  هر  از   50  pmol منونه،  هر   DNA از 
 200  µM  ،MgCl2 از   3  mM  ،100-Triton X از  درصد   0/1  ،Tris-HCL از 
SinaClon، کشور  Taq polymerase )رشکت  از  dNTPs و 2/5 واحد  از 
ایران( و با استفاده از دستگاه ترموسایکلر )رشکت Eppendorf ، کشور 
آملان( انجام گرفت. براي هر مرحله يك كنرتل منفي و يك كنرتل مثبت هم 
تهيه گرديد. آب مقطر به عنوان کنرتل منفی استفاده شد و برای کنرتل 

دانشگاه  دامپزشکی  دانشکده  آزمایشگاه  از  بروسال  مثبت  منونه  مثبت 
ارومیه تهیه شد. سپس ميكروتيوب هاي مخصوص PCR حدوداً 30 ثانيه 
سانرتيفيوژ شده تا اگر محلول در ديواره لوله باشد در ته لوله جمع شود 
الگوی  طبق  نظر  مورد  ژنی  تكثريقطعه  منتقل  شد.   PCR دستگاه  به  و 
دمایی زير انجام  شد. به اين صورت كه ابتدا یک چرخه ی وارسشت سازی 
اولیه در دمای 95 درجه سانتي گراد به مدت هفت دقیقه، 30 چرخه که 
هر سیکل شامل 45 ثانیه در 95 درجه سانتي گراد برای وارسشت سازی، 
60 ثانیه در 64 درجه سانتي گراد برای مرحله اتصال پرایمرها و 45 ثانیه 
در 72 درجه سانتي گراد برای توسعه یافنت. توسعه نهایی به مدت شش 
دقیقه در 72 درجه سانتی گراد انجام گردید تا عمل پليمريزاسيون تكميل 
شود، و در نهایت از ژل آگارز 1/5 درصد درالکرتوفورزیس محصول نهایی 
PCR استفاده شد و بعد با تابش اشعه ماوراء بنفش در دستگاه ژل داک 
)رشکت میهن آزما، کشور ایران( قطعات DNA مشخص گرديد كه مقايسه 
باندهاي موجود در ماركر، اندازه قطعه های مورد انتظار 193 جفت باز 

رؤيت شد)11(.

آناليز آماری
آماري  برنامه  با کمک  مطالعه،  مورد  منونه هاي  از  داده هاي حاصل 
SPSS نسخه 18 تحت ويندوز )Inc., Chicago, IL, USA( مورد تجزيه 
و تحليل قرار گرفتند و روش آماری ANOVA و Chi-Square برای آنالیز 

داده ها استفاده گردید و سطح معني دار، P>0/05 در نظر گرفته شد.

نتايج
اخذ  محل  اساس  بر  آبورتوس  بروسال  به  آلودگی  شیوع  میزان 
منونه گیری: منونه گیری بصورت کامال تصادفی از شهرستان های سه استان 
 656 شده،  اخذ  منونه   1692 از  که  گرفت  ایران صورت  غرب  در شامل 
از  منونه   548 غربی،  آذربایجان  استان  شهرستان های  گاوهای  از  منونه 
شهرستان های استان اردبیل و 488 منونه از شهرستان های استان آذربایجان 

رشقی اخذ گردید )جدول 1(. 

نتایج حاصل از تست رزبنگال
با انجام آزمایش رزبنگال بر روی 1692 رسم خون اخذ شده از گاوها، 

جدول 1- میزان شیوع آلودگی به بروسال آبورتوس بر پايه محل اخذ نمونه گیری

حروف مختلف نشانگر اختالف معنی دار )P>۰/۰5( بین داده ها در يک رديف می باشد 

شيوع با تست PCR )%(شيوع با تست Me-2 )%(شيوع با تست رزبنگال )%(تعداد كل نمونه هااستان

a14/02 a21/34 b 65615/24آذربايجان غربی

a13/13 a18/97b 54813/86اردبيل

a12/29 a18/03 b 48814/75آذربايجان شرقی

بررسی فراوانی بروسال آبورتوس در...
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تعداد 248 منونه )14/65 درصد( مثبت گردید )جدول 2(. بعد از بررسی 
رسم خون گاوها، در استان های مختلف درصد شیوع منونه های مثبت در 
استان های آذربایجان غربی، اردبیل و آذربایجان رشقی به ترتیب 15/24 
درصد، 13/86 درصد و 14/75 درصد بود که بین آنها اختالف معنی داری 
مشاهده نگردید)P < 0/05(، که این مسئله نشان می دهد که این سه 
استان از لحاظ شیوع بیامری بروسلوز وضعیت مشابهی دارند )جدول 1(.

ME-2 نتایج بررسی توسط تست

در این مطالعه در تست ME-2 تیرت 1/40 به باال مثبت در نظر گرفته 
شد. بعد از تهیه رقت های مختلف از تعداد کل منونه های رسم اخذ شده 
تعداد 224 منونه )13/23 درصد( از آن ها با تیرت 1/40 به باال مثبت بودند 
)جدول 2(. این تعداد نسبت به بررسی از طریق تست رزبنگال کمرت بوده 
که شاید نشان از حساس تر بودن این تست نسبت به رزبنگال دارد و این 
نکته را نشان می دهد که احتامل مثبت کاذب در تست رزبنگال وجود 
دارد، اما بطور کلی براساس نتایج بدست آمده این اختالف معنی دار نبود 
)P < 0/05(. در این بررسی تستME-2 در سه استان مشخص کرد که 
میزان شیوع آلودگی به بروسال آبورتوس در این 3 استان با هم اختالف 

معنی داری )P < 0/05( ندارند )جدول 1(.

نتایج حاصل از آزمایش PCR به منظور تشخیص بروسال

DNA با موفقیت از متامی منونه های مثبت جداسازی شد. هنگامی که 
در PCR مورد استفاده قرار گرفتند با ایجاد باند bp 193 آلودگی با بروسال 
منونه   1692 روی  بر   PCR آزمایش  انجام  با   .)2 )شکل  گردید  مشخص 
خون اخذ شده از سه استان مورد مطالعه، مشخص گردید که حساسیت 
می باشد باالتر  معنی داری  بطور  قبلی  تست  دو  به  نسبت   PCR  آزمون 

منونه ها  کل  تعداد  از مجموع  که  داد  نشان  نتایج حاصله   .)P  >  0/05(
میزان شیوع آلودگی به بروسال آبورتوس 21/98 درصد می باشد )جدول2(. 
هامنطور که در تست های قبلی سه استان مدنظر اشاره گردید )جدول 
1( استان آذربایجان غربی با 21/34 درصد، استان اردبیل با 18/97 درصد 
و استان آذربایجان رشقی با 18/03 درصد از لحاظ میزان شیوع آلودگی 

 .)P < 0/05( اختالف معنی داری با هم نشان ندادند
 

بحث
نشخوار کنندگان  تولید مثل  بیامری های  مهم ترین  از  یکی  بروسلوز 
است )23(. بروسلوز می تواند سبب سقط جنین شود، که تاثیر بسیار منفی 
بر بازده تولید مثلی دارد و در نتیجه زیان اقتصادی قابل توجهی بر صنعت 
دامپروری وارد می مناید )20(. به دلیل اهمیت بهداشتی بروسلوزیس بین 
انسان و دام، بررسی های زیادی در این خصوص صورت گرفته است. در 
براساس  منطقه  کشورهای  از  بسیاری  در  بیامری  این  کنرتل  حال حارض 
تست های رسولوژی و نظارت بر حیوانات و به دنبال آن شناسایی و کشتار 
حیوان مثبت و واکسیناسیون تلیسه با دوز کامل یا کاهش یافته بروسال 
آبورتوس می باشد که براساس نتایج حاصل از این مطالعه نشان داده شد 
که اگر در کنار تست های رسولوژی از تست های مولکولی )PCR( استفاده 
شود شناسایی و ریشه کنی بهرتی می تواند صورت بگیرد )19(. از سوی 
دیگر Ilhan و همکاران )10( بر اهمیت استفاده از بیش از یک نوع روش 
اهداف  با  به خصوص  بروسلوز  مثبت  حیوانات  تشخیص  برای  تشخیصی 

اپیدمیولوژیک، تاکید کرده اند.
روش های رسولوژی، یک روش استاندارد برای نظارت اپیدمیولوژیک 
از  بعد  داد  نشان  نیز  بررسی  این  از  حاصل  نتایج   .)12( است  بروسلوز 
 ME-2 آزمایش  از  نتایج حاصل  و  درصد   14/65 رزبنگال  آزمون  بررسی 
نتایج  تفاوت  علت  بودند،  مثبت  گاوها  منونه های  کل  از  درصد   13/23
بین رزبنگال و 2-مرکاپتواتانول را می توان بدین صورت توجیه منود که، 
که  بوده  الم  روی  بر  آگلوتیناسیون  آزمایش های  جز  رزبنگال  آزمایش 
گله  سطح  در  غربالگری  به عنوان  و  است  اطمینان  قابل  و  رسیع  ساده، 
استفاده می شوند و معموال واکنش های منفی کاذب در اوایل دوره کمون 
همچنین   .)8( می شود  مشاهده  جنین  سقط  از  بعد  بالفاصله  و  بیامری 
شیوع  درصد  مختلف  استان های  در  که  شد  داده  نشان  بررسی  این  در 
منونه های مثبت آزمون رزبنگال، در استان های آذربایجان غربی، اردبیل 
 14/75 و  درصد   13/86 درصد،   15/24 ترتیب  به  رشقی  آذربایجان  و 
درصد بود. همچنین میزان شیوع بروسال توسط تست ME-2در سه استان 
درصد،   21/34 ترتیب  به  رشقی  آذربایجان  و  اردبیل  غربی،  آذربایجان 
18/97 درصد و 18/03 درصد بود. در بررسی رسواپیدمیولوژیکی دیگر، 
اکرب مهر و قیامی راد )1( که در شهرستان رساب انجام دادند میزان شیوع 

PCR 2 و-ME ،جدول 2- میزان شیوع آلودگی به بروسال آبورتوس بر پايه تست های رزبنگال

حروف مختلف نشانگر اختالف معنی دار )P>۰/۰5( بین داده ها در يک ستون می باشد 

ميزان شيوع )%(نمونه های مثبتتعداد كل نمونه هاتست مورد ارزيابی

1692248a14/65رزبنگال

ME-21692224a13/23

PCR1692372b21/98
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بروسلوزیس را در گاوهای نر 1/53 درصد و در گاوهای ماده 3/92 درصد 
نشان دادند. بر اساس مطالعه رسواپیدمیولوژیکی دیگر که در شهرستان 
خوی در استان آذربایجان غربی صورت گرفته است نشان داده شد که، 
میزان بروسلوزیس در گاو به میزان 391 در 100 هزار و در گوسفند و بز 
105 در 100 هزار بود و همچنین نشان دادند که در بین شیوع آلودگی 
بررسی  در   .)p  >  0/05( داشت  وجود  مثبت  همبستگی  وگوسفند  گاو 
رسواپیدمیولوژیکی که در شهرستان ارومیه بر روی 338 منونه شیر صورت 
گرفته است میزان شیوع بروسال آبورتوس در فصل بهار 1/22 درصد و در 
فصل پاییز 1/17 درصد بوده است )13(. همچنین در مطالعه ای قلی زاده 
و همکاران )7( در ارومیه نشان دادند که از 1117 منونه شیر گاو 1/55 
درصد از شیرهای جمع آوری شده در فصل بهار، 2/42 درصد از شیرهای 
فصل تابستان و 0/64 درصد از شیرهای جمع آوری شده در فصل پاییز به 

بروسال آبورتوس آلوده هستند.
است  اعتامدتر  قابل  و  کاربردی  بسیار   PCR با  باکرتی  جداسازی 
همچنین از سوی دیگر، تشخیص رسیع و متایز از گونه های مختلف باکرتی، 
به ویژه آن هایی که رشد آهسته دارند، با استفاده از روش PCR امکان پذیر 
است. بنابراین، مطالعات فراوانی برای تشخیص بروسال آبورتوس از طریق 
این  در   PCR بررسی  نتایج   .)21  ،3( است  شده  طراحی   PCR ترکیبی 
مطالعه نشان داد که میزان شیوع آلودگی در این منونه ها 21/98 درصد 
است. همچنین نشان داده شد که میزان شیوع در استان آذربایجان غربی 
21/34 درصد، در استان اردبیل 18/97 درصد و در استان آذربایجان رشقی 

 PCR دیگر  داد، هامنند مطالعات  نشان  بررسی  این  بود.  18/03 درصد 
در   .)9  ،2( می باشد  بروسال  تشخیص  برای  مناسب  و  روش حساس  یک 
مطالعه ای، زمانیان و همکاران )24( گزارش دادند که از تعداد 30 منونه 
خونی 70 درصد آن ها توسط آزمون PCR به آلودگی با بروسال آبورتوس 
مثبت هستند. همچنین در مطالعه ای دیگر، دوستی و قاسمی دهکردی 
)5( در بررسی که در جنوب غربی ایران با استفاده از روش های PCR و 
Real-time PCR انجام دادند، نشان دادند که از 425 منونه خونی، 29/88 
درصد آن ها به گونه های بروسال آلوده هستند که از این مقدار 69 مورد 
به بروسال آبورتوس آلوده بودند. همچنین در این مطالعه حساسیت روش 

PCR  برای تشخیص بروسال بسیار کاربردی بوده است. 

نتیجه گیری
عفونی  عوامل  تشخیص  تحقیق  این  از  حاصل  نتایج  به  توجه  با 
ایجادکننده سقط جنین در گاو توسط انجام آزمایش PCR  در مقایسه با 
روش های سنتی می تواند یک روش رسیع و قابل اطمینان تری به شامر آید.

تشكر و قدرداني
دلیل  به  را  خود  قدردانی  و  سپاس  مراتب  مقاله  این  نویسندگان 
حامیت های مالی و اجرایی حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه ارومیه ابراز 

می دارند.

)JPR( PCR بر روی ژل آگارز 1/5 درصد. چاهک M مارکر )bp 100(، چاهک شماره 1 کنترل مثبت،  شكل 2- الكتروفورز محصول
چاهک شماره 2 کنترل منفی، چاهک شماره های 7-۳ نمونه های مثبت
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