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مطالعه مقایسهای روشهای کشت و  PCRجهت تشخيص آلودگی شير خام گاوهای به

ظاهر سالم به مایکوباکتریوم اوویوم تحت گونه پاراتوبرکلوزیس
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چکیده
مایکوباکتریوم اوویوم تحت گونه پاراتوبرکلوزیس عامل بيماري یون گاوي است که به عنوان یک بيماريهاي عفوني مزمن محسوب
ميشود .نکته مهم از نظر بهداشت مواد غذایي ،نقش احتمالي این باکتري در ایجاد بيماري کرون در انساان مايباشاد .شايو باا ي
آلودگي با این باکتري در گاوهاي شيري در سرتاسر جهان گزارش شده است .در این ارتباط تشخيص باکتري مذکور در شير دامهااي
سالم و مشکوک به آلودگي از مهمترین اقدامات جهت جلوگيري از گسترش عفونت محسوب ميشود .کشت در محيط اختصاصي باه
عنوان روش مرجع براي تشخيص این باکتري ميباشد .اما در عين حال ،روش  PCRبا شناسایي ميکروارگانيسمهاي کناد رشاد نظيار
مایکوباکتریوم اوویوم تحت گونه پاراتوبرکلوزیس ،این امکان را فراهم ميکند تا در زمان بسيار کوتاه بتوان از این روش به عنوان یک
آزمایش تشخيصي با حساسيت با استفاده کرد .لذا در پژوهش حاضر ،آزمایشهاي کشت و  PCRبر روي نمونههاي خامه و رساوب
شير  061رأس گاو شيري به ظاهر سالم ،انجام گردید .با بررسي یافتههاي حاصله بر اساس آزمون آماري کاپا مشاهده گردیاد ،توافا
بين کشت و  PCRبا محصول  011 bpتقریباً کامل ،تواف بين کشت و  PCRبا محصول  222 bpاساسي و توافا باين دو آزماایش
 PCRبا محصو ت متفاوت ذکر شده هم اساسي برآورد گردید .در نهایت با مقایسه تواف بين دو آزمایش  PCRاستفاده شده در ایان
پژوهش با روش کشت اختصاصي به عنوان آزمایش استاندارد طالیي تشخيص باکتري مذکور در نمونهها ،ميتاوان اعاالم کارد کاه

آزمایش  PCRمي تواند به عنوان یک روش سریع و دقي جایگزیني مناسب به جاي روشهااي متاداول در تشاخيص مایکوبااکتریوم
اوویوم تحت گونه پاراتوبرکلوزیس عليالخصوص بهعنوان یک آزمایش غربالگري در مورد نمونه شير گاوها مطرح شود.
واژههای کلیدی :مایکوباکتریوم اویوم پاراتوبرکلوزیس ،بيماري کرون ،شيرگاو ،کشت،

PCR
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مقدمه

یونس انزابی

باعث ميشود كه دفع باكتری از دا آلوده از حادود 03

بیماری يون يا  Paratuberculosisاز جمله بیماریهای

ماه قب از بروز عاليم آشكار وجود داشته باشد .آلودگي

عفوني مزمن و مهم از نظر اقتصادی است كه گريبانگیر

سر پستان با مدفو و حضور آن در آيوز و شیر ممكان

صنعت گاوداری ميباشد .اين بیمااری يیرقابا درماان

است منجر به بلع جر باه میازان زيااد توساط گوسااله

به صورت آنتروكولیت گرانولوماتوز لنفادنیات و تاور

گااااردد انزابااااي و همكاااااران 0831؛ خاااااكپور و

عروق لنفاوی موضعي ظاهر ميشود كه عالمت شاخص

همكاران 0831؛ )Grant et al., 2010

اين بیماری كاهش وزن پیشرونده و كاهش تولید شایر

با توجه به اين نكته كه اسهال مزمن و مقاو به درمان

دا ميباشد .عام مسبب بیماری كاه قرابات زياادی باا

از عاليم بارز اين بیماری است و اين مساأله مايتواناد

مايكوباكتريو اويو دارد در نامگذاری جديد باه عناوان

موجب آلودگي شیر و محیط دامداریها گردد .بر همین

يعنااي Mycobacterium avium

اساس مطالعات انجا يافته در اين ماورد هام حااكي از

 subsp. paratuberculosisخواناده مايشاود حساني

افزايش احتمال آلودگي انويه شیر به هنگا شیر دوشاي

طباطبائي و فیروزی 0831؛.)Lilenbaum et al., 2007

دساتي مايباشاد ) .(Hanifian et al., 2013البتاه ايان

بیماااری يااون انتجااار جهاااني دارد و شاایو آن در

مجك زماني پیچیدهتر خواهد شد كه در يك گااوداری

كجورها در حال افزايش است .طبق بررسيهای سازمان

از شیرهای به ظاهر يیرآلوده دا های مذكور برای تغذيه

دامپزشكي وجود بیماری مذكور در ايلاب اساتانهاای

ساير گوسالهها نیز اساتفاده شاود )Okura et al., 2012

كجااورمان بااه ا بااات رساایده اساات .هاامچنااین در

;.)Eltholth et al., 2009; Fathi et al., 2011

تحاات گونااه اويااو

گزارشهای مختلف شیو بااتتری از ايان بیمااری در

نكتااه مهاام در رابطااه بااا مايكوباااكتريو اوويااو

گاوهای شیری نسبت باه گاوهاای گوشاتي كار شاده

پاراتوبركلوزيس نقش احتمالي ايان بااكتری در ايجااد

است .در ايران نیز شیو باتی اين بااكتری در شایرهای

بیماری كرون در انسان  )Crohn's diseaseميباشاد.

خااا و پاسااتوريزه گاازارش گرديااده اساات خاااكپور و

بهطوريكه در بررسايهاای مختلاف از افاراد مباتال باه

همكاران 0831؛ Botsaris et al., 2010; Anzabi and

بیماری كرون باكتری مذكور جداسازی و شناسايي شده

)Hanifian, 2012

و نیز اكثر آنتي بیوتیكهايي كه در مورد بیماری كارون

در بیماری مذكور منبع اصلي عفونت مدفو دا هاای

مؤ ر بوده است همان تركیبااتي مايباشاد كاه بار علیاه

آلوده بوده و تماس نزديك دا مستعد باا مادفو آلاوده

باكتری مايكوباكتريو اوويو پاراتوبركلوزيس هم ماورد

يك عام مهم در شیو بیماری است .بر هماین اسااس

استفاده قرار گرفته است .از طار

بهنظر ميرسد كه انتقال بیماری در شرايط طبیعي در ا ر

موجود در عاليم بالیني و نیز عاليم كالبدگجايي بیماری

خوردن آب و يذای آلوده به مدفو دا آلاوده صاورت

يون و كرون نقش احتمالي بااكتری فاوق در اتیولاویی

ميگیرد .البته نكته مهم در اين خصوص توجاه باه ايان

بیماری كرون را قوت بخجیده است .لاذا در بسایاری از

مسأله است كه دوره كمون طوتني  2ساال ياا بیجاتر)

پژوهشهای مرتبط باكتری مذكور بهعنوان يك مخاطره
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بهداشتي در سالمت عمومي انسانها مطرح شده است

تصادفي ساده از هر گاوداری  21نمونه شیر از گاوهاای

Fellows et al., 1990; Anadolu et al., 1999; Harris
and Barletta, 2001; Rodreguez-Lazaro, et al.,
.)2005; Klanicova et al., 2012

به ظاهر سالم اخذ گرديد.

با توجه به مطالب كار شاده باه نظار مايرساد كاه
شناسايي دا های دفعكننده فاقد عاليم بیمااری و بادون
عفونتهای آشاكار مهامتارين كاار در كنتارل بیمااری
مذكور در دا ها و احتماتً پیجگیری از بیماری كرون در
انسان خواهد بود كاه باه ايان منظاور كجات نموناههاا

بهتاارين روش جداسااازی و شناسااايي مايكوباااكتريو
اوويو پاراتوبركلوزيس ميباشد .اما در اين بین اساتفاده
از روش تجخیصاااي  PCRدر مقابااا روش كجااات
باكتريايي اين اجازه را ميدهاد كاه باا امكاان شناساايي
میكروارگانیسمهای كند رشد نظیر عام بیماری يون در
زمان بسیار كوتاه و به شك ساريع بتاوان از ايان روش
مولكولي به عنوان يك آزمايش تجخیصي باا حساسایت
بات اساتفاده كارد Chiodini, 1990; Englund et al.,

.)1999; Haghkhah et al., 2008
لذا بر اساس مطالب فوق هد

اين پژوهش آزمايش

 PCRو كجت نمونههای شیر گاوهای به ظاهر سالم بود
تا با مقايسه نتايج حاص

روشاي ساريع و دقیاق بارای

مجاخص كااردن آلااودگي شاایر گاااو بااه مايكوباااكتريو
اوويو پاراتوبركلوزيس معرفي گردد.

مواد وروشها
نمونهبرداری

در اين تحقیق با مراجعه به  3گاوداری صنعتي اطرا
شهر تبريز كه اوتً تعداد گاوهای دوشای تقريباا يكساان
داشته و انیاً ساابقه بیمااری ياون در پروناده بهداشاتي
گاوهايجااان در گذشااته باات گرديااده بااود بااه روش

روش آزمایش
بر روی تمامي نمونههای شیر ابتدا دو آزمايش PCR

با استفاده از  2جفت پرايمر اختصاصي مربوط به عنصار

 IS900ینو باكتری مايكوباكتريو اوويو تحات گوناه
پاراتوبركلوزيس انجا گرديد .سپس در مورد هر نموناه
شیری كه به هر كدا از آزمايجات  PCRجاواب مثبات
داد آزمايش كجات اختصاصاي باه منظاور جداساازی
باكتری مذكور انجا گرفت.
استخراج  DNAاز جدایهها

به منظور استخراج  DNAباكتری عام بیماری يون از
نمونهها بر مبنای روش سديم دودسی سولفات )(SDS
 CTAB/NaClو پروتئیناز Kبجرح زير عم شد:
ابتدا مقدار كافي از نمونهها رسوب و خامة شایرهای
مورد آزمايش كه با انجا سانتريفوی در شتاب  8111gبه
مدت  01دقیقه بدست آمده بودند) به  811میكرولیتر از
بافر  1XTEموجود در میكروتیوبهای اساتري منتقا
شاااد .ساااپس بااارای يیرفعاااال كاااردن بااااكتریهاااا
میكروتیوبهای مذكور باه مادت بیسات دقیقاه در 31
درجااه سلساایوس قاارار داده شااد .در ادامااه  11 µlاز
لیاازوزيم  01میليگاار در میليلیتاار بااه میكروتیااوبهااا
اضافه و تكان داده شده و برای حصول نتیجاه بهتار باه
مااادت  4سااااعت در دماااای  81درجاااه سلسااایوس
گرمخانهگااذاری شاادند .سااپس  01 µlاز محلااول %01
 SDSو همچنین  3 µlاز پروتئیناز  Kبه میكروتیاوبهاا
اضافه شده و پس از همزدن به صاورت  over nightدر
دمای  01درجه سلسیوس انكوبه گردياد .در اداماه كاار
 011µlاز محلاااول كلريدساااديم  1ماااوتر و  31µlاز
محلول  CTAB/NaClبه میكروتیوبها اضاافه و تكاان
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داده شد تا محلول شیری رنگ مجاهده گردد .ساپس در

طوبي نگین تهران تهران – ايران) تهیه و استفاده گرديد

اين حالت میكروتیوبها به مدت ده دقیقه در دماای 01

):(Pillai and Jayarao, 2002; Bhide et al., 2005

درجه سلسیوس گرمخانهگذاری شد .در ادامه  111 µlاز
محلول  chloroform/isoamylalcholبه میكروتیوبهاا
اضافه كرده و به طاور مختصار تكاان داده و ساپس باه
مدت هجت دقیقه در شتاب  00111 gسانتريفوی گرديد.

F-90: GTT-CGG-GGC-CGT-CGC-TTA-GG
R-91: GAG-GTC-GAT-CGC-CCA-CGT-GA
FP-25: CCA-GGG-ACG-TCG-GGT-ATG-GC
RP-26: GGT-CGG-CCT-TAC-CGG-CGT-CC
برنامههای مورد استفاده جهت انجام PCR

پس از پايان سانتريفوی مايع رويي به میكروتیاوبهاای

مخلوط واكنش  PCRشام  0میكرولیتر از هر يك از

تااازه منتقاا و سااپس  1/0حجاام حاادود )421µl

پرايمرهای  F-90و  R-91با يلظات  1/1میكروماوتر)

ايزوپروپانول اضافه شاده و باه منظاور مخلاوط كاردن

 DNAالگو به میزان  1میكرولیتر  011نانوگر ) و آنزيم

میكروتیوبها به آراماي ساروته گردياد .پاس از مادتي

 DNA Taqپليمراز  1واحد در میكرولیتار) باه میازان

اسیدهاینوكلئیك در میكروتیوبها ظاهر گرديد كاه در

 1/4میكرولیتر كه به هماراه مخلاوط بازهاای آلاي ساه

اين حالات باه فريازر  -21درجاه سلسایوس منتقا و

فساافاته  01میكاارو مااوتر) بااه مقاادار  0میكرولیتاار و

حدود سي دقیقه در اين دما نگاهداری شادند .در اداماه

كلريدمنیزيو  11میكرو موتر) به مقدار  2/1میكرولیتار

میكروتیوبها در شتاب  02111 gبه مدت پانزده دقیقاه

و با اضافه كردن  1میكرولیتر از بافر  10X PCRو نیاز

سانتريفوی و ساپس ماايع روياي بیارون ريختاه شاده و

 84/0میكرولیتر آب مقطر ديونیزه اساتري باود .تماامي

حدود  0میليلیتر اتانول  %11سرد شده در فريزر برروی

مواد  PCRاز شركت طوبي نگاین تهاران تهیاه گردياد.

رسوبها اضافه و در اداماه باه آراماي ساه باار ساروته

واكنش با حجم نهائي  11میكرولیتر به میكروتیوبهاای

گرديده و دوباره درشتاب  02111 gبه مدت پنج دقیقاه

اسااتري انتقااال يافاات .شاارايط دمااايي ترمااال سااايكلر

سانتريفوی شدند .پس از اتما سانتريفوی اتاانول بیارون

 )Eppendorf, Germanyعبارت بود از يك سایك باا

ريخته شد و رسوبها در دمای اتاق خجك گردياد .در

دماااای  34درجاااه سلسااایوس باااه مااادت  1دقیقاااه

نهايت  011µlاز بافر  1XTEبر روی رسوبها حااوی

دناتوراساایون اولیااه)  81ساایك شااام  34درجااه

 DNAاستخراجي) اضاافه و در  -21درجاه سلسایوس

سلسیوس به مدت  41انیاه دناتوراسایون)  66درجاه

نگهداری شد خاكپور و همكاران 0831؛ Supply et al.,

سلسیوس به مدت يك دقیقه اتصال پرايمرها) و دماای

.)2001; Sola et al., 2003

 12درجه سلسیوس به مادت ياك دقیقاه بارای عما

پرایمرهای مورد استفاده برای انجام PCR

توسعه) .باتخره برای توسعه نهايي يك سیك دمای 12

با استفاده از مقاتت موجود و با مراجعه به بانك یني

درجه سلسیوس به مدت  1دقیقه اساتفاده گردياد .طاي

و بررساااي ساااكانس  IS900كروماااوزو باااااكتری

روند  PCRو اعمال برنامه دمايي و زماني فوق قطعهای

مايكوباااكتريو اويااو تحاات گونااه پاااراتوبركلوزيس 2

به اندازه  411bpتكثیر داده شد كه در عم الكتروفاورز

جفت پرايمر به شرح زير و از طريق سفارش به شاركت

با مقدار  1/1 µlاز محصول  PCRو در آگاروز  %0باناد
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آن مجااخص گرديااد كااه بااا اسااتفاده از دسااتگاه یل

 )Germanyقرار داده شد .مطابق برناماه ماذكور نیاز در

داكیومنت عكس آنها تهیه شد .نمونهای از اين محصاول

طي روند  PCRقطعاهای باه انادازه  223 bpتكثیار داده

در شك  0نجان داده شده است.

شد كه در عم الكتروفورز با مقدار  1/1 µlاز محصاول

از طر

ديگر برنامه مورد استفاده با پرايمرهاای FP-

 PCRو در آگاروز  %0/2باند آن مجخص گرديد كاه باا

 25و  RP-26نیز در دستگاه ترماال ساايكلر در مراحا

استفاده از دستگاه یل داكیومنت عكس آنها نیز تهیه شاد

مختلف آزمايش  PCRبه این صورت بود که در سیك

كه نمونهای از آن هم در شك شماره  0نجان داده شاده

اول براي انجا عما دناتوراسایون باه مادت  4دقیقاه

اساااات انزابااااي و همكاااااران 0834؛ خاااااكپور و

دمااای  34درجااه سلساایوس بار روی نمونااههااا اعمااال

همكاران .)0831

گرديد .همچنین در سیك هاای اصالي هام كاه  81باار

کشت اختصاصی نمونهها

تكرار شدند جهت انجا عم مذكور از همان دما ولاي
به مادت  81انیاه و بارای اتصاال از دماای  01درجاه
سلسیوس طي همان مدت زمان و برای عم توسعه هام
از دمای  12درجه سلسیوس به مادت  41انیاه اساتفاده
شد .باتخره در سایك آخار هام بارای توساعه نهاايي
محصول آزمايش  PCRاز همان دما در مادت  1دقیقاه
استفاده گرديد .برنامه مذكور هم باا اساتفاده از مقادار 0
میكرولیتر از هار ياك از پرايمرهاای  FP-25و RP-26

با يلظت  1/1میكروماوتر) و  DNAاساتخراجي الگاو
به میزان  0میكرولیتار  011ناانوگر ) و آنازيم DNA

Taqپلاايمااراز  1واحااد در میكرولیتاار) بااه میاازان 1/4
میكرولیتر كاه باه هماراه ديگار اجازای آزماايش يعناي
مخلوط بازهای آلي سه فسافاته  01میكارو ماوتر) باه
مقدار  1/1میكرولیترو كلريد منیزيو  11میكرو ماوتر)
به مقدار  0/1میكرولیتر و با اضافه كردن  1میكرولیتار از
بااافر  10X PCRو نیااز  84/0میكرولیتاار آب مقطاار
ديونیزه استري

كه همگي از شركت طوبي نگین تهاران

تهیااه شااده بااود بااا حجاام نهااائي  11میكرولیتاار در
میكروتیوبهای استري ريختاه شاده و در میكروپلیات
مخصوص دستگاه ترمال سايكلر شركت – Eppendorf

باادين منظااور نمونااههای شاایر كااه در ظاارو

11

میليلیتری استري اخذ شده باود در شاتاب  8111gباه
ماادت  81دقیقااه سااانتريفوی شااده و سااپس عماا
آلودهزدايي هام بار روی رساوب و هام بارروی خاماه
حاصله بطور جداگانه با استفاده از محلول HPC% 1/11

هگزا دو سی پريادنیو كلراياد) )Merck-Germany
استري تازه تهیه شاده انجاا گرفات Dundee et al.,

 .)2001سپس محتويات آلودهزداياي شاده هار كادا از
لولههای مذكور را بار ديگر در شتاب  4111gباه مادت
 01دقیقه سانتريفوی و مايع رويي را خالي شد و رسوب
حاصله را ابتدا در  2/1میليلیتر  PBS-Tمخلوط و پاس
از كنترل  pHو مخلوط كردن به منظور يكنواختساازی
كام آنها هر نمونه آماده به  4قسمت مساوی تقسیم و
تحت شرايط استري به  4محیط كجات هرولاد حااوی
زرده تخممرغ كه قبالً در لولههای آزماايش نسابتاً بلناد
بصورت مورب و در شرايط كامال استري تهیه شده بود
انتقال يافت .تز باه كار اسات  8عادد از محیطهاای
مذكور حاوی  2mg /0111mlمايكوباكتین و يك محیط
هام باادون مايكوبااكتین بااود

G.L.

Gilmour and

 .)Wood, 1996; Whittington et al., 1999همچناین
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برای جلوگیری از آلودگي انويه نمونههاا در طاي دوره

نمونهها انجا گرديد فقط تعداد  0نمونه  )%8/38مثبت

طوتني مدت انكوباسیون به محیطهای كجات ماذكور

بودند .جالب اينكاه در كجات اختصاصاي نموناههاای

آنتيبیوتیكهاای زيار  )Sigma-Aldrich, USAاضاافه

مذكور در محیط كجت جامد هرولد حااوی زرده تخام

گرديااد :كاربینیساایلین  11میكروگاار در میلاايلیتاار)

مرغ تعداد  3نمونه مثبت مجاهده شد كاه شاام  % 1از

تریمتوپريم  21میكروگر در میليلیتر) پليمیكسین B

ك شیرهای مورد آزماايش مايباشاد .اماا در آزماايش

 211واحااد در میلاايلیتاار) و آمفوتريسااین 01 B

 PCRبا محصول  411 bpدر مورد خامه شیرهای مذكور

میكروگر در میليلیتر) .در نهايات انكوباسایون محایط

فقط تعداد 02مورد مثبت مجاهده شد  %1/1نمونهها) و

كجتهای فوق در شارايط هاوازی و دماای  81درجاه

اين در حالياست كه وقتي رسوب هماین نموناههاا باا

سلساایوس و بااه ماادت  24 -00هفتااه انجااا گرديااد

همان آزمايش بررسي شد باز هم فقاط  0نموناه مثبات

Gilmour and G.LWood, 1996; Whittington et

بود  .)%8/38همچناین در كجات اختصاصاي رساوب

.)al., 1999

نمونههای مذكور در محیط كجت جامد هرولاد حااوی

آنالیز آماری

زرده تخاام ماارغ نیااز تعااداد  0نمونااه  )%8/38مثباات

با توجه به اينكه هد

اصلي از انجا تحقیق حاضار

مجاهده شد.

مقايسااه توافااق  )agreementروش كجاات بااه عنااوان

همچنین بر مبنای آزمون آمااری كاپاا )Kappa test

آزمايش استاندارد طالياي  )Gold Standardتجاخیص

توافق  )agreementبین كجت و  PCRبا محصول 400

باكتری عام بیماری يون و واكانش زنجیارهای پلیماراز

 bpتقريباً كام

 )almost perfectميباشد چارا كاه در

 )PCRبه عنوان روشاي ساريع و اختصاصاي باه ايان

اين مورد  K= 0.86محاسبه گرديد .اما باتوجه باه اينكاه

منظور و در نتیجه معرفي آزمايجي مناسب و كاارا بارای

در مورد توافق بین كجت و  PCRبا محصاول 228 bp

تجخیص باكتری مذكور در نموناههاا باود لاذا بادين

نتیجاه آزماون آمااری ماذكور نجاان داد كاه K = 0.62

منظور از روش آماری تطابقي كاپا  )Kappa testدر اين

ميباشاد لاذا توافاق باین دو آزماايش ماذكور اساساي

خصوص استفاده گرديد.

 )substantialميباشد و بااتخره توافاق باین  PCRباا
محصول  400 bpو  PCRبا محصاول  228 bpنیاز بار

یافتهها
نتیجه آزمايش  PCRدر مورد خامه نمونههای شیر باا
محصول  228 bpشام  03نمونه مثبات باود % 00/21
موارد) در حالیكه وقتي همین آزمايش بر روی رساوب
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شکل -1ژل الکتروفورز شده آزمایشات  PCRکه در آن ردیف سوم  DNAاستخراجي و ردیفهاي 2و 4محصول  PCR 444bpو ردیفهاي 8 ،7 ،6
محصول  PCR 228 bpو ردیف پنجم نیز یک نمونه منفي و همچنین ردیفهاي اول و نهم ،دو نوع سایزمارکر  144bpشرکت )Germany( Fermentas
را نشان ميدهند.

بحث و نتیجهگیری

به ظاهر سالم نجان ميدهد .همچنین در ايان رابطاه در

با پیجرفت روشهاای تجاخیص مولكاولي از جملاه

پژوهش ديگری در ساال  2111در هناد ساه آزماايش

تكنیااك  PCRاهمیاات و ارزش اسااتفاده از آنهااا در

تجخیصي اتيازا كجات و  PCRبجاك مقايساهای بار

تجخیص انوا بیماریها روز به روز بیجتر شده كه ايان

روی شیر گاوهای بومي انجا گرفتاه كاه در میاان آنهاا

امر در ارتباط با تجاخیص بیمااری ياون نیاز باه ا باات

روش  PCRشیر بهترين نتاايج را نجاان داده اسات .در

رسیده است بطوريكاه در مطالعاات متعادد اساتفاده از

پژوهش مذكور نیز مجابه پژوهش حاضر هم از رساوب

آزمااايش  PCRدر مقايسااه بااا ساااير روشهااا تعااداد

و هم از خامه شیر برای استخراج  DNAبااكتری عاما

جوابهای مثبت بیجتری را نجان داده و نیاز حساسایت

بیماری يون استفاده شاده اسات كاه در مقايساه نتاايج

بات و ويژگي مناسب اين تكنیك را در تجخیص بیماری

استفاده از رسوب با  %02نتايج مثبت) نسبت باه خاماه

يون توصیف كرده اسات .ماثال پژوهجاي كاه در ساال

با حدود  %11نتايج مثبت) ارجحتر گزارش شده اسات

 0831در منطقه مغان توساط خااكپور و همكااران و باا

 .)Sharma et al., 2007اما نتايج پژوهش حاضر با اين

مقايسه نتايج حاصله از آزمايش مستقیم میكروساكوپیك

مورد كار شاده متفااوت مايباشاد چارا كاه در ماورد

و  PCRانجا گرفته است حساسیت باتی روش PCR

نمونههای خامه شیر  % 00/21مورد مثبت باا اساتفاده از

را نجان داده اسات خااكپور و همكااران  .)0831البتاه

 PCRبا محصول  223 bpو در مورد  PCRبا محصاول

نتايج تحقیق حاضر هم اين امر را در مورد شیر دا هاای

 411 bpفقط  % 1/1مورد مثبت مجاهده شاد و ايان در
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حالیست كه در خصوص رسوب شیر نتیجه بدست آمده

به آزمايش  PCRشیر جواب مثبت دادهاند

در هاردو آزمااايش  PCRيكساان بااوده و فقااط % 8/38

.)al., 2003

Nebbia et

نمونهها به اين دو آزمايش جواب مثبت دادناد .در ايان

ساين و همكاران نیز در مطالعاهای در ساال  2111باا

خصوص بنظر ميرسد كه به دلی وجاود چرباي بیجاتر

بررساي حساسایت اتيازای شایر  PCR- IS900شایر

در قسمت خامه شیر باكتری مذكور به اين بخاش شایر

كجت مدفو و كجت شیر در مورد نمونههای مربوط به

تماي بیجتری دارد .بطوريكه در ارتباط با اين موضاو

گوسفندان و بزها نجان دادند كه حساسایت روشهاای

حتي پژوهجي نجان داده است كه عاد توجاه باه ايان

ماااذكور باااه ترتیاااب  %34/0 %28 % 33/4و %30/0

موضااو ماايتوانااد بااه از دساات رفااتن بساایاری از

مايباشاد ) .(Singh et al., 2007كاه نتاايج تحقیقاات

میكروارگانیساامهااا در قساامت خامااه شاایر در هنگااا

مااذكور در مااورد  PCRشاایر بااا نتااايج تحقیااق حاضاار

سانتريفوی نمونهها منجر شود كه اين مسائله بار جاواب

مقداری متفاوت ميباشد كه يكي از علا آن مايتواناد

آزمايشهای مذكور مايتواناد ماو ر باشاد Pillai and

مربااوط بااه تفاااوت ساان دا هااائي باشااد كااه از آنهااا

ديگر در پژوهجي كه در سال

نمونهگیری شده است .در اين خصوص عقیده بار ايان

 2114در هندوستان بر روی گاومیشهای آبي كه دارای

است كه چون بیمااری ياون يالباا بجاك مازمن دياده

عالئم بالیني بیماری يون بودهاند انجا گرفته است نجان

ميشود لذا تفاوت در سان دا هاايي كاه از آنهاا نموناه

داده شده كه از مجماو  21نموناه مرباوط باه دا هاای

گرفته ميشود در نتیجه آزمايجات مو ر است Slana et

مذكور تعداد  04نمونه باه آزماايش تجخیصاي  PCRو

 .)al., 2008; Diegues et al., 2007همچناین شاواهد

فقط  0نمونه به كجت اختصاصي جواب مثبات دادهاناد

حاكي از آن است كاه حجام نموناه نیاز در ايان ماورد

 )Sivakumar et al., 2004كه نتايج پژوهش حاضر هم

ميتواند مو ر باشد .از طر

ديگر عقیده بار ايان اسات

اين مهم را مخصوصا در مورد خاماه شایر دا هاای باه

كاه وجااود متابولیاتهااائي شاابیه ياونهااای كلساایم در

ظاهر سالم بخوبي نجاان مايدهاد  03ماورد مثبات باا

نمونههای شیر ممكن اسات كاه واكانش  PCRرا مهاار

استفاده از  PCRبا محصول  228 bpو 02مورد مثبت باا

كرده و لذا نتايج متفاوت حاصا شاود Millar et al.,

اساتفاده از  PCRباا محصاول  400 bpدر حالیكاه در

.)1996; Englund et al., 1999; Singh et al., 2007

كجت اختصاصي فقط  3مورد مثبت مجاهده شد).

همچنین با توجه به اينكه دفع باكتری عام بیماری يون

 .)Jayarao, 2002از طر

اما در پژوهجاي كاه در ساال  2118در ايتالیاا انجاا

از طريق شیر در عین اينكه باه مقادار بسایار كام باوده

گرفته است ابتدا گوسافندان باا آزمايجاي سارولویيكي

همچنین حالت متناوب هم دارد لذا ممكن است كاه در

مورد مطالعه قرار گرفته و در ادامه نموناههاای مثبات و

زمان جمعآوری نمونههای شیر برای آزماايش بااكتری

منفي از نظر سرولویيكي از طريق  PCRشایر آزماايش

مذكور در شیر وجود نداشاته و نتیجاه آزماايش بجاك

شدند كه نتیجه اين بوده كه تعداد  3نمونه مربوط به 01

كا ب منفي درآيد انزابي و همكاران 0834؛ Wells et

دا سر مثبت و نیز تعداد  4نمونه از  04دا سر منفاي

.)al., 2006
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بنظر ميرسد كه يكي ديگر از دتي عد هامخاواني

طالئي تجخیص بااكتری ماذكور در نموناههاا باه ايان

نتايج پاژوهش حاضار باا نتاايج حاصاله در برخاي از

موضو مهم تاكید كرد كه انتخااب ناو پرايمار نیاز در

تحقیقات مجابه كه در بات به آنها اشاره شد ميتواند در

افزايش حساسیت آزمايش  PCRتا یر و اهمیت بااتئي

نحوه نمونهبرداری و تفاوت در پروتك استخراج DNA

دارد.

باشد .در واقع اين موضو باعث ميشود كه بدلی عاد
تهیه  DNAالگاوی مناساب حساسایت آزماايش PCR

تغییر ياباد  .)Singh et al., 2007از طار

ديگار تز

در نهايت با توجه به نتايج بدست آمده از آزمايجاات
مختلااف در پااژوهش حاضاار از يااك طاار

و توافااق

مجاهده شده بین آزمايجات مذكور با اساتفاده از تسات

بذكر است كه باكتری مذكور در صورت تجكی آراياش

كاپا از طر

تودهای  )Clumpدر مقايسه با فر سلولهای منفرد اين

مورد به جرات مايتاوان اظهاار داشات كاه آزماايش

باكتری پايداری بیجتری در نمونههاا نسابت باه عواما

PCRبااه عنااوان يااك روش سااريع و دقیااق ماايتوانااد

نامساعد از خود نجاان داده و لاذا شاانس جداساازی و

جااايگزيني مناسااب بجااای روش اسااتاندارد تجااخیص

Rowe et

بااكتری مايكوباااكتريو اووياو پاااراتوبركلوزيس يعنااي

شناسائي آن در نمونهها افزايش پیدا ميكناد
.)al., 2000

ديگر و با تكیه بر تحقیقات گذشته در ايان

كجت مخصوصا به عنوان ياك آزماايش يرباالگری در

با توجه به نتايج حاصله از اين تحقیاق در خصاوص

مورد نمونههای شیر خا گاوها باشد البته بنظر ميرسد

بررسي آزمايجگاهي و تجخیص عفونتهای پنهان ناشي

كه توافق اعال شده باین آزماايشهاای ماذكور زمااني

از مايكوباكتريو اوويو تحت گونه پاراتوبركلوزيس در

برقرار خواهد بود كه بررسيهای تجخیصاي تز بارای

دا ها از طريق مطالعه شیر آنها مايتاوان ايان موضاو

جستجوی عام بیماری يون هم بر روی رسوب و هام

در كااارائي

بر روی خاماه شایر خاا انجاا گیارد و لاذا در ماورد

مهاام را مطاارح نمااود كااه مساااله اخااتال

روشهای تجخیص آزمايجاگاهي در ايان ماورد بسایار

شیرهای پاستوريزه كارخاناهای توافاق آزمايجاات كار

حائز اهمیت ميباشاد نتاايج تحقیاق حاضار هام ايان

شده احتمات فرق خواهد داشت تز به كر اسات كاه

موضو را ا بات كرده اسات) .همچناین مقايساه توافاق

در يافتاههااای پااژوهش حاضاار نتاايج مربااوط بااه سااه

بین دو آزمايش  PCRاستفاده شاده در پاژوهش حاضار

آزمايش انجا گرفته در مورد رسوب شیر يكساان ولاي

با روش كجت اختصاصي به عناوان آزماايش اساتاندارد

در مااااورد خامااااه شاااایر متفاااااوت ماااايباشااااد).
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Abstract
Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis is the etiological agent for Johne’s disease which is
known as chronic disease in cattle and may attribute to Crohn’s disease in human. High prevalence of
Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis has been reported in dairy cattle worldwide. Recognition
of infected animals is a major factor to control the spread of the organism. In this regard, detection of the
bacterium in milk of clinically suspicious and apparently healthy cows is the best way to control the
infection. Although isolation of Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis by culture assay is
considered as the gold standard, PCR method helps us to recognize the occurrence of slow-growing
microorganisms in a short period of time with high sensitivity. In this survey, a total number of 160 cow
milk was sampled and cream layer together with the pellet of each sample was tested by PCR and culture
technique. Using Kappa statistics it was revealed an almost perfect agreement between culture and PCR
assay with a product size of 400 bp; however, the agreement between culture and PCR with product size
of 228 bp was found substantial. Results showed a substantial agreement between PCR with product sizes
of 400 bp and 228 bp. Comparing the agreement between the two PCR approaches with culture assay as
gold standard test, it was assumed that PCR could be a robust and rapid method to detect Mycobacterium
avium subsp. paratuberculosis in milk. Consequently, PCR can be introduced as a screening test for
detection of the bacterium in cow milk.
Key words: Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis, Johne’s disease, Crohn's disease, Cow milk,
Culture, PCR
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