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 نادنفسوگ و اهواگ ریش رد سیسنت یلم السورب و سوتروبآ السورب صیخشت
 زارمیلپ یا هریجنز شنکاو زا هدافتسا اب ناتسدرک ناتسا

 
 2یعاس یچلامتسد بیبح ،*2یدمحا تحالم ،1یعیفش دازهب

 
 ناریا ،هیمورا ،هیمورا هاگشناد ،یکشزپماد هدکشناد ،یسانش ی رتکاب دشرا یسانشراک هرود هتخومآ شناد -1

 ناریا ،هیمورا ،هیمورا هاگشناد ،یکشزپماد هدکشناد ،یژولویبورکیم هورگ -2

 1321 دنفسا 23 :شریذپ خیرات  1321 نابآ 23 :تفایرد خیرات

 هدیکچ
 ناریا و اهروشک زا یدادعت رد و شرازگ اهروشک یرایسب زا یرامیب .دشابیم ماد و ناسنا نیب کرتشم مهم یاهیرامیب زا یکی زولسورب    
 یاهناتسا بلغا رد هکنیا هب هجوت اب .دشابیم ناسنا هب یرامیب لاقتنا یلصا یاههار زا یکی یماد یهدولآ یاههدروآرف و ریش فرصم .تسا یموب
 هدولآ السورب یصاصتخا ریغ یاههنوگ هب اهماد تسا نکمم و دنوشیم یرادهگن مه رانک رد دنفسوگ و واگ یاههلگ ناتسدرک دننام ناریا

 السورب یحیجرت ریغ یاهنابزیم تیعضو و ریش یگدولآ نداد ناشن یارب زارمیلپ یاهریجنز شنکاو زا هدافتسا رضاح هعلاطم فده ،دنوش
 هب کوکشم دنفسوگ زا هنومن 60و واگ زا ریش هنومن 60دادعت هعلاطم نیا رد .دشابیم دنفسوگ و واگ رد سیسنت یلم السورب و سوتروبآ
 نومزآ .دیدرگ جارختسا ریش یاههنومن زا میقتسم تروص هب DNA .دیدرگ ذخا جدننس و ناویرم-نارایماک یاهناتسرهش یاهاتسور زا زولسورب

PCR یاهرمیارپ زا هدافتسا اب B4 و B5 یاهرمیارپ زا هدافتسا اب و السورب سنج صیخشت روظنم هب B. a و B. m و IS711 صیخشت روظنم هب 
 هدش یروآ عمج یاه هنومن زا السورب سنج صیخشت تهج PCR ماجنا اب .تفرگ ماجنا سیسنتیلم و سوتروبآ یاههنوگ یاهراوویب زا یضعب

 و (4 و 2 ،1) راوویب سوتروبآ السورب ناونع هب هنومن 9 یواگ تبثم هنومن 62 زا .دوب تبثم دروم 22 اهدنفسوگ ریش رد و دروم 62اهواگ ریش رد
 السورب ناونع هب هنومن 1 و سیسنتیلم السورب هنومن 01 رد یدنفسوگ تبثم هنومن 22 زا .دش ییاسانش سیسنتیلم السورب ناونع هب هنومن 2
 ییاسانش ،سوتروبآ السورب دنفسوگ سار 1 رد و سیسنت یلم السورب ،واگ سار 2 رد هکنیا هب رظن .دش ییاسانش (4 و 2 ،1) راوویب سوتروبآ
 اب .دنوش هدولآ دوخ یحیجرت ریغ یاه هنوگ هب اهماد تسا نکمم دنوشیم یرادهگن رگیدکی اب کیدزن طابترا رد هک ییاههلگ رد نیاربانب ،دش
 مامت دنشاب رداق هک یصاصتخا یاهرمیارپ زا هدافتسا اب ،ریش هنومن رد اهالسورب صیخشت تهج دوشیم داهنشیپ رضاح هعلاطم جیاتن هب هجوت
 .دنوش هدافتسا تشک رانک رد زارمیلپ یا هریجنز شنکاو زا دنهد صیخشت ار سیسنتیلم السورب و سوتروبآ السورب یاهراوویب

 ریش ،صیخشت ،السورب ،واگ ،زب ،دنفسوگ :یدیلک تاملک

 یدمحا تحالم :لوئسم هدنسیون ٭
6 :نفلت .ناریا ،هیمورا ،هیمورا هاگشناد یکشزپماد هدکشناد ،یژولویبورکیم هورگ :سردآ 9402692-1446 
 m.ahmadi@urmia.ac.ir :کینورتکلا تسپ
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 همدقم
 کرتشم ینوفع مهم یاهیرامیب زا یکی زولسورب

 یاهیرتکاب اب یگدولآ رثا رد هک تسا ماد و ناسنا نیب
 و تشادهب یرامیب نیا .دیآیم دوجو هب السورب سنج
 زا اهروشک زا یضعبرد یماد داصتقاو یمومع تمالس
 .(9) تسا هتخادنا رطخ هب ار ناریا هلمج

 و یناتسپ ددغ رد هدولآ یاهماد رد السورب یرتکاب
 ریش لخاد هب و هدش نیزگیاج یناتسپ قوف یوافنل ددغ
 لقتنم ناسنا هب دناوتیم زین قیرط نیا زا و دوش حشرت

 و تراظن یارب هک لومعم تاشیامزآ زا یکی .دوش
 نومزآ ،دوشیم هدافتسا اهواگ رد زولسورب یرگلابرغ
 نومزآ نیا تیساسح هچرگ ،تسا ریش یاهقلح
 هک یدراوم رد نآ تیصاصتخا یلو تسا دییاتدروم
 ،تسا هتفرگ رارق لاوس دروم دشاب نییاپ یرامیب عویش
 ،دوشیم هدهاشم زین بذاک تبثم جیاتن نیا رب هوالع
 رد نژوتاپ نیا قیقد صیخشت یارب یهار نتفای نیاربانب
 تسا رادروخرب یاهژیو تیمها زا ریش یاههنومن
 .(61و8)

 فرط کی زا هک یصیخشت دیدج یاهشور دربراک
 و دوش السورب قیقد و عیرس صیخشت و یبایدر هب رجنم
 رد ار یرتکاب نیا اب تنوفع رطخ رگید فرط زا

 .دسریم رظن هب یرورض ،دناسرب لقادح هب هاگشیامزآ
 و عیرس ،هداس هک یلوکلوم صیخشت یاهشور نیاربانب

 ،یرتشیب تیساسح الومعم و هدوب رتمک رطخ یاراد
 PCR .دناهتفای شرتسگ ،دنراد السورب صیخشت یارب

 تشک شور زا رتساسح هک قیقد و عیرس تسا یشور
 یاهتست هب تبسن یرتشیب تیصاصتخا یاراد و هدوب

 ،4) دشاب یم زولسورب صیخشت یارب یکیژولورس
 .(41و0

 یصاخ نابزیم رد السورب یاههنوگ زا مادک ره
 اهالسورب هک یدوجو اب و دنراد یرتشیب ییاز یرامیب

 ندوب یصاصتخا نیا یلو دنتسه یحیجرت نابزیم یاراد
 طابترا رد فلتخم یلها یاهماد هک یدراوم رد هژیوب
 هب لاقتنا لباق ،دنوشیم یرادهگن رگیدکی اب کیدزن
-هنوگ قیقد ییاسانش نیاربانب .دنشاب یم یحیجرت نابزیم
 و ناسنا رد یکیژولویمدیپا تاعلاطم تهج السورب یاه
 یلرتنک یاههار یریگراکب روظنم هب ،یلها تاناویح
 .(21) دنکیم ادیپ تیمها ،بسانم

 رد PCR نومزآ زا هدافتسا رضاح هعلاطم زا فده
 زین و دنفسوگ و واگ ریش رد السورب یرتکاب صیخشت
 روظنم هب رطخ مک و ساسح ،عیرس یهار داهنشیپ

 یسررب و اهماد ریش رد السورب یاههنوگ ییاسانش
 یلم و سوتروبآ یاههنوگ یحیجرت ریغ یاهنابزیم
 .دشابیم ناتسدرک ناتسا رد سیسنت

 
 راک شور و داوم

 ریش یاه هنومن یروآ عمج
 هنومن 60 و ناواگ زا ریش هنومن 60 هعلاطم نیا یط رد

 زا زولسورب یرامیب هب کوکشم نادنفسوگ زا ریش
 ناتسدرک ناتسا یاهناتسرهش فلتخم یاهاتسور
  .دیدرگ ذخا (جدننس و ناویرم ،نارایماک)

 کی تسا نکمم السورب اب تنوفع رد هک ییاجنآ زا
 دننک حشرت ریش لخاد هب ار یرتکاب هیتراک دنچ ای
 ره زا .دش ماجنا اههیتراک مامت زا یریگهنومن نیاربانب

 مامت ریش .(11) دیدرگ ذخا ریش رتیل یلیم 61 هیتراک
 رد هیتراک ود و واگ رد هیتراک راهچ) اههیتراک
 60 بویت نوکلاف) یریگهنومن فرظ کی رد (دنفسوگ
 بوسحم هنومن کی ناونع هب و هدش هتخیر (رتیل یلیم
 یاهریجنز شنکاو شیامزآ ماجنا نامز ات اههنومن .دش
 .دش یرادهگن دارگ یتناس هجرد  -62 یامد ردزارمیلپ
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 ریش یاههنومن زا DNA میقتسم جارختسا
 یاهبویتورکیم لخاد هب ریش زا رتیل یلیم 0/1 رادقم

 01 تدم هب هقیقد رد رود 6660 رد و دش هتخیر لیرتسا
 لخاد رد هیال هس هلحرم نیا رد هک دش ژوفیرتناس هقیقد
 و ریش یبرچ ییالاب هیال هک دش لیکشت اهبویتورکیم

 .دوب ریش تابوسر ینییاپ هیال و فافش عیام ینایم هیال
 661 رلپمس زا هدافتسا اب (ینایم هیال) فافش عیام
 یبرچ هلول ره رد تیاهن رد و دیدرگ جراخ یرتیلورکیم
 لولحم رتیلورکیم 662 سپس .دنام یقاب تابوسر و ریش

TE جارختسا .دیدرگ طولخم بوخ و هفاضا نآ هب 
DNA جارختسا تیک زا هدافتسا اب DNA یمونژ 

(Fermantas, Germany) تکرش تاروتسد قباطم و 
  .دش ماجنا نآ هدنزاس
 
 bcsp31 نژ ریثکت اب السورب سنج یلوکلوم صیخشت

 هب bcsp31 نژ ریثکتاب ریش رد السورب سنج صیخشت
 طسوت هدش هئارا یاهرمیارپ زا هدافتسا اب و PCR شور
 ماجنا (B5 و B4 یاهرمیارپ) 2991 ناراکمه و یلیاب

 1لودج رد اهرمیارپ هب طوبرم تاعالطا .(2) دیدرگ
 .تسا هدش هئارا

 
 سیسنت یلم السورب یاههنوگ یلوکلوم صیخشت
 سوتروبآ السورب و

 ،1 یاه راوویب) سوتروبآ السورب یاههنوگ صیخشت
 و PCR شور هب سیسنت یلم السورب و (سوتروبآ 4 و 2
 و رکیارب طسوت هدش هئارا یاهرمیارپ زا هدافتسا اب

 لودج رد اهرمیارپ یلاوت .(3)دش ماجنا (4991) گنیلاه
 .تسا هدش هداد شیامن 2

 ره یارب PCR شیامزآ ماجنا یارب ییاهن طولخم
 . دوب رتیلورکیم 02 ،هنومن

 رارق رلکیاسومرت هاگتسد رد اهبویتورکیم تیاهن رد
 شنکاو ییامد یاههخرچ میظنت زا سپ و دندش هداد

PCR دش ماجنا اههنومن یور رب.  
 
  PCRتالوصحمزروفورتکلا

 تالوصحم سپس و هیهت دصرد 0/1 زراگآ لژ ادتبا
PCR دیدرگ لقتنم لژ یاهکهاچ نورد هب. 

 اب PCR لوصحم زارتیل ورکیم 6 دودح روظنم نیا هب
 تقد اب و طولخم یمارآ هب راذگراب رفاب رتیلورکیم ود
 لوا کهاچ رد .دیدرگ هفاضا اهکهاچ نورد هب لماک
 ,100bp, Fermentase)،رتیلورکیم 6 نازیم هب

Germany)DNA Ladder دیدرگ یراذگراب.  
 دعب کهاچ و یفنم لرتنکLadder زا دعب کهاچ رد

 یراذگراب اههنومن یقب ام سپس و تبثم لرتنک نآ زا
 لمع و دیدرگ میظنت تلو 661یور ژاتلو .دندش
 1 دودح تدم هب و تلو 661 ژاتلو اب زروفورتکلا

 .تفرگ ماجنا تعاس
 هاگتسد لخاد هب لژ ،زروفورتکلا همتاخ زا سپ

Trans illuminator شفنب ءاروام هعشا شبات اب و لقتنم 
 هعطق تیعقوم هسیاقم اب .دندشرهاظ لژ یور رب اهدناب
 هزادنا ،رکرام هب طوبرم یاهدناب هزادنا اب هدشریثکت
 .دش هدز نیمخت PCR لوصحم
 
 جیاتن
 روظنم هب PCR شیامزآ زا لصاح جیاتن
 السورب سنج صیخشت

 ،یواگ هنومن 60یور رب PCR شیامزآ ماجنا اب
 هنومن 60 یارب و (دصرد 33/33) هنومن 62 دادعت

 .دیدرگ تبثم (دصرد 44) هنومن 22 دادعت ،یدنفسوگ
 شیامزآ نیا رد هدافتسا دروم B5 و B4 یاهرمیارپ

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 25 یپایپ ،1391 ،مود هرامش ،متشه هرود /یکشزپماد یژولویبورکیم هیرشن    131

 

 لکش) دنداد ریثکت ار زاب تفج 322 لوط اب یاهعطق
  .(1 هرامش
 
 روظنم هب PCR شیامزآ زا لصاح جیاتن
 (4 و 2 ،1 راوویب) سوتروبآ یاههنوگ صیخشت
 سیسنت یلم و

 واگ ریش یاه هنومن یور رب PCR نومزآ ماجنا زا دعب
 62 دادعت ،السورب سنج ییاسانش روظنم هب دنفسوگ و
 یاهریش زا هنومن 22 و یواگ یاهریش زا هنومن

 هلحرم نیا رد هک دندش هداد صیخشت تبثم یدنفسوگ
 و سوتروبآ یاههنوگ ییاسانش روظنم هب PCR نومزآ

 .تفرگ ماجنا اههنومن نیا دروم رد سیسنت یلم
 سوتروبآ السورب رد B.a-SP و IS711 یاهرمیارپ
 و IS711 یاهرمیارپ و زاب تفج 894 لوط هب یاهعطق

B.m-SP 136 لوط هب یاهعطق سیسنت یلم السورب رد 
 (2 لکش) دندومن ریثکت ار زاب تفج

 هب طوبرم یاهرمیارپ زا هدافتسا اب PCRنومزآ ماجنا
 هزادنا هدهاشم و سیسنت یلم و سوتروبآ یاههنوگ
 ود رد ار سوتروبآ السورب ،هتفای ریثکت تالوصحم
 هنومن کی رد ار سیسنت یلم السورب و یواگ ریش هنومن

 .دومن دیئات یدنفسوگ ریش

 B5 و B4 یاه رمیارپ یلاوت :1 لودج

عبنم لوصحم هزادنا  رمیارپ یلاوت  رمیارپ مان   

3 223 bp 
5 – TGG CTC GGT TGC CAA TAT CAA – 3 B4 
5 – CGC GCT TGC CTT TCA GGT CTG – 3 B5 

 سیسنت یلم السورب و سوتروبآ السورب هنوگ صیخشت یارب یصاصتخا یاهرمیارپ یلاوت :2 لودج
عبنم لوصحم هزادنا  رمیارپ یلاوت  رمیارپ مان  هنوگ   

5 
498 bp 

5 - GAC GAA CGG AAT TTT TCC AAT CCC- 3 Ba-SP B. abortus 
(bv. 1, 2 and 4) 5 - TGC CGA TCA CTT AAG GGC CTT CAT- 3 IS711SP 

731 bp 
5 - AAA TCG CGT CCT TGC TGG TCT GA - 3 Bm-SP 

B. melitensis 
5 - TGC CGA TCA CTT AAG GGC CTT CAT- 3 IS711SP 

 
 

 
 و (5-3 یاهکهاچ) واگ ریش یاههنومن bcsp31 نژ ریثکت زا لصاح PCR تالوصحم زروفورتکلا :1 لکش

 (1-6 یاهکهاچ) دنفسوگ

 bp DNA ladder 100رکرام :Mکهاچ

 (لیرتسا رطقم بآ) یفنم لرتنک :1 هرامش کهاچ

 (RB51نسکاو) تبثم لرتنک :2 هرامش کهاچ

 .تبثم یاههنومن 3-9 هرامش یاهکهاچ
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 B.m-SP و B.a-SP و IS711 یاهرمیارپ زا هدافتسا اب PCR تالوصحم زروفورتکلا :2 لکش

 bp DNA ladder 100رکرام :Mکهاچ
 (لیرتسا رطقم بآ) یفنم لرتنک :1هرامش کهاچ

 (RB51نسکاو) سوتروبآ السورب تبثم لرتنک :2 هرامش کهاچ
 سوتروبآ السورب تبثم یاههنومن :3-0 یاهکهاچ

 (Rev. 1 نسکاو) سیسنت یلم السورب تبثم لرتنک :6 هرامش کهاچ
 سیسنت یلم السورب تبثم یاههنومن 8-11 یاهکهاچ

 ماوت تروص هبسیسنت یلم السورب و سوتروبآ السورب تبثم لرتنک :21 هرامش کهاچ
 

 یریگ هجیتن و ثحب
 هک دشابیم یلها تاناویح یرامیب اتدمع زولسورب

  .دیآیم دوجوب السورب سنج یاضعا هلیسوب
 یاه هنوگ زا کی ره یصاصتخا یاه نابزیم هچ رگا

 یصاصتخا اما ،تسا هدیدرگ یئاسانش السورب سنج
 کی ره و هدوبن یعطق فلتخم یاههنوگرد نابزیم ندوب
 یاههنوگ اب تسا نکمم ساسح نانابزیم زا

 یگدولآ صیخشت .دنوش هدولآ زین یصاصتخاریغ
 زا هدافتسا اب یصاصتخاریغ هنوگ اب فلتخم یاهنابزیم
 یرما یمرس تاشیامزآ و تشک دننام لومعم یاه شور
 .دشاب یم رب نامز و لکشم

 شجنس و PCR دننام یلوکلوم صیخشت یاهشور
 یاهشور یارب یشخب دیون نیزگیاج نویسادیربیه
 دنشاب یم السورب یاههنوگ ییاسانش و یصیخشت لومعم
 .(6و0)

Al-Mariri و Haj-Mahmoud (6162) یارب 
 ریش زا هنومن 60 ،اهواگ ریش رد السورب صیخشت

 زا یراع یاهواگ ریش زا هنومن 02 و هدولآ یاهواگ

 زا DNA جارختسا و هدرک ذخا ار السورب یرتکاب
 و هداد ماجنا فلتخم شور هس اب ار ریش یاههنومن

 (B5 و B4 یاهرمیارپ زا هدافتسا اب) ار PCR نومزآ
 و تیساسح قوف قیقحت رد .دنداد ماجنا اهنآ یور
 جارختسا فلتخم یاه شور اب PCR ندوب یصاصتخا

DNA نییعت %661 ریش رد السورب صیخشت یارب 
 .(1) دیدرگ

 تیک زا DNA جارختسا تهج رضاح هعلاطم رد
 (Fermentas, Germany) یمونژ DNA جارختسا
 نیا رد هدش ماجنا یسررب هب هجوت اب هک دش هدافتسا
CFU61 ییاسانش هب رداق هک دش صخشم هعلاطم  زا 2
 .دوب ریش رتیل یلیم ره رد السورب یرتکاب

 ناریا قطانم زا یخرب رد هک دنهد یم ناشن دهاوش
 دنفسوگ یگدولآ و سیسنت یلم السورب اب واگ یگدولآ
 ور نیا زا دتفا یم قافتا سوتروبآ السورب اب زب و
 دشاب یم یرورض السورب یاههنوگ یئاسانش و صیخشت
(31) 

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 25 یپایپ ،1391 ،مود هرامش ،متشه هرود /یکشزپماد یژولویبورکیم هیرشن    231

 

 زا ار سوتروبآ السورب (8662) ناراکمه و یقوذ
 نمضرد .دناهدومن یزاسادج دنفسوگ 0 زا و واگ 210
 و اهزب زا ار سیسنت یلم السورب دروم 6161 دادعت

 اهواگ زا ار سیسنت یلم السورب دروم 691 و نادنفسوگ
 .(81) دناهدرک ادج زین

 204 زا (1162) یدرکهد یمساق و یتسود قیقحت رد
 Real-time و PCR یاهنومزآ رد یواگ نوخ هنومن

PCR السورب و سوتروبآ السورب یاههنوگ قارتفا یارب 
 ،PCR رد تبثم یواگ مرس هنومن 621 زا ،سیسنت یلم
 السورب هب دروم 90 ،سیسنت یلم السورب هب دروم9
 و سوتروبآ السورب هب نامزه هنومن 0 و سوتروبآ
 .(4) دندوب هدولآ سیسنت یلم السورب

 یاهنینج زا (2162) ناراکمه و یدرکهد روپرفص
 و هدرک یریگهنومن فلتخم یاهنابزیم هدش طقس
 دنداد ماجنا اهنآ یور Real-time PCR و PCR نومزآ
 و سیسنتیلم السورب اب ار یواگ یاهنینج یگدولآ و
 .دنداد ناشن سوتروبآ السورب اب ار یدنفسوگ یاهنینج
 PCR رد هدش یسررب رتش نینج هنومن 810 رد نینچمه
 السورب و سیسنتیلم السورب اب یگدولآ ،دروم 162 زا

 هدش دای هنوگ ود اب نامزمه یگدولآ زین و سوتروبآ
 .(01) دیدرگ شرازگ

 و واگ هک ییاههلگ زا (8662) یحلاص و اوشیپ
 یتدم و دندشیم یرادهگن طلتخم تروصب دنفسوگ
 داتفا قافتا نینج طقس اهواگ رد نویسانیسکاو زا دعب
 60 رد یواگ هدش طقس نینج هنومن 66 زا دنتسناوت ،دوب
 ییاسانش PCR نومزآ قیرط زا ار السورب یرتکاب هنومن

 یلم السورب نسکاو هنومن 2 هنومن 60 نیا زا هک دننک
 هک دندیسر هجیتن نیا هب اذل دوب (Rev. 1) سیسنت
 اهواگ اب هک ییاههلگ رد اهدنفسوگ نویسانیسکاو
 لاقتنا یارب یعبنم ناونع هب دناوتیم ،دنتسه طولخم
 .(01) دشاب اهواگ رد نینج طقس و تنوفع

 ادج دراوم دادعت ناریا رد هدش ماجنا تاعلاطم رد
 ریاس زا رتشیب بتارم هب سوتروبآ السورب 3 راوویب هدش
 هعلاطم رد هک ییاهرمیارپ ،(81و61) تسا هدوب اهراوویب

 سوتروبآ السورب هنوگ صیخشت روظنم هب رضاح
 السورب 4 و 2 ،1 یاهراوویب دناوتیم طقف دش هدافتسا

 هنومن 62 زا هکنیا هب هجوت اب .دنک ییاسانش ار سوتروبآ
 04) هنومن 9 رد ،دندوب هدولآ السورب یرتکاب هب هک ریش
 هدش هداد صیخشت 4 و 2 ،1 یاهراوویب روضح (دصرد
 رد هدش ماجنا تاعلاطم اب یدودح ات جیاتن نیا تسا

 لیلد هب دیاش رما نیا .دراد تریاغم اهناتسا ریاس
 زا اهماد دورو ،قارع روشک اب ناتسدرک ناتسا ترواجم
 ریغ یاهراوویب ندش دراو و ناتسدرک ناتسا هب قارع
 هکنیا هب هجوت اب رگید فرط زا .دشاب ناتسا نیا هب یموب

 و تسا سوتروبآ السورب 1 راوویب وزج RB51 نسکاو
 لخاد هب یرتکاب ،اهواگ نویسانیسکاو زا دعب یتدم ات

 زا یضعب ریش رد هک تسا نکمم دوشیم حشرت ریش
 ببس رما نیا و دشاب هتشاد دوجو RB51 نسکاو اهواگ
 .دشاب هدش عیاشریغ راوویب نیا دراوم دادعت شیازفا

 تسا نکمم اهماد هب قیرزت زا سپ السورب نسکاو
 اهنسکاو نیا تدح هب هجوت اب .دوش حشرت اهنآ ریش رد
 رد دوشیم داهنشیپ ،عوضوم نیا تیمها و ناسنا یارب

 ریش رد اهنسکاو نیا حشرت لامتحا ،ناریا یموب یاهماد
 ریش رد اهنسکاو نیا تسا نکمم هک ینامز تدم زین و
 نسکاو حشرت صوصخ رد یتاعلاطم ،دنوش حشرت

Rev.1 نسکاو حشرت و اهزب و نادنفسوگ ریش رد 
RB51 دریگ ماجنا ناواگ ریش رد. 

 یلم السورب ،واگ سار 2 ریش رد رضاح هعلاطم رد
 سوتروبآ السورب ،دنفسوگ سار 1 ریش رد و سیسنت

 روضح ریش یاههنومن زا مادکچیه رد و دش ییاسانش
 سیسنت یلم السورب و سوتروبآ السورب نامزمه
 تیساسح هکنیا هب هجوت اب .دشن هداد صیخشت
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 یلم السورب صیخشت یارب هدش هدافتسا یاهرمیارپ
 عیاش راوویب هکنیا هب هجوت اب و تسا رتنییاپ سیسنت
 طسوت هک تسا 3 راوویب ناریا رد سوتروبآ السورب
 ،(81) دوشیمن ییاسانش هدافتسا دروم یاهرمیارپ
 هلحرم رد هک ییاههنومن رد تسا نکمم نیاربانب

 ریاس ،دشن هدهاشم اهنآ یارب یدناب چیه هنوگ ییاسانش
 دادعت و دشاب هتشاد دوجو سوتروبآ السورب یاهراوویب

 .دشاب دروم 2 زا رتشیب نادنفسوگ رد نآ
 هب التبم یاهماد رد هکنیا هب هجوت اب نینچمه

 نآ روضح زین و ریش رد السورب یرتکاب حشرت ،زولسورب
 تاعلاطم رد دوشیم داهنشیپ ،تسا بوانتم نوخ رد
 ذخا اهماد زا نوخ و ریش هنومن نامزمه تروص هب یدعب

 زا هدافتسا اب PCR و تشک تاشیامزآ و دوش
 السورب یاه هنوگ فلتخم یاهراوویب یاهرمیارپ
 هب اههنومن نیا یور رب سیسنت یلم السورب و سوتروبآ
  .دریگ ماجنا نامزمه روط
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Abstract 
    Brucellosis is an important zoonotic disease in humans and animals. Brucellosis has been 
reported from most countries , but in some countries including Iran the disease is endemic. 
Consumption of milk and products of infected animals is a major transmission source of 
infection to humans. Since in most provinces of Iran such as Kurdestan province, cattle and 
sheep are kept close together, it is possible that animals are infected with non-specific 
Brucella species. The aim of this study was to use PCR in detection of Brucella species in 
milk, and also to detect the host specificity of Brucella abortus and Brucella melitensis in 
cattle and sheep. In this research, 60 milk samples from suspected cattle and 50 milk samples 
from suspected sheep in different villages of Kurdestan province were collected. DNA was 
extracted from all milk samples directly. In order to detect the Brucella spp. PCR was carried 
out using B4 and B5 primers on all extracted DNAs and in order to detect the B. abortus and 
B. melitensis, PCR was carried out with B. a, B. m and IS711 primers on all DNAs. Using 
PCR for detection of Brucella spp.20 and 22 of milk samples were positive in cattle and sheep 
samples respectively. Using PCR, out of the 20 cattle positive samples, 9 samples were 
identified as B. abortus (biovar 1, 2 and 4), and 2 samples were identified as B. melitensis. 
Also out of the 22 sheep positive samples, 15 samples were identified as B. melitensis and 1 as 
B. abortus (biovar 1, 2 and 4). Regarding the fact that in two milk samples of cattle, B. 
melitensis and in 1 milk sample of sheep, B. abortus were detected, the animals that were kept 
in close contact with each other may lose the host -specificity. Based on the results of this 
research, it is recommended that in order to detect Brucella spp. in milk samples. The 
vaccination status should be detected and using specific primers for detection of all biovars of 
Brucella abortus and Brucella melitensis, PCR and cultural methods should be carry out. 
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