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  صیخشت رد PCR و ییایرتکاب تشک شور ود یبایزرا
 ییاپورا و ییاکیرمآ كول يرامیب

 
 4نامحر يدهلا تنب ،3یعاس یچلامتسد بیبح ،*2يدمحا تحالم ،1ینگچ یساملا ابص

 

 ناریا ،هیمورا ،هیمورا هاگشناد ،یکشزپماد هدکشناد ،یسانش یرتکاب دشرا یسانشراک هرود یهتخومآشناد -1
 ناریا ،هیمورا ،هیمورا هاگشناد ،یکشزپماد هدکشناد ،یسانشبورکیم هورگ رایشناد -2
 ناریا ،هیمورا ،هیمورا هاگشناد ،یکشزپماد هدکشناد ،یسانشبورکیم هورگ رایداتسا -3

 ناریا ،هیمورا ،هیمورا هاگشناد ،یکشزپماد هدکشناد ،یسانشبورکیم یصصخت یارتکد رایتسد -3
 

 4392 رویرهش 12 :شریذپ خیرات   4392 تشهبیدرا 24 :تفایرد خیرات

 هدیکچ
    هوب هوک دنتوسه  هدوولآ یاهینلک رد لسع روبنز یاهورال هدنشک هوقلاب ییایرتکاب یرامیب ود ییاپورا كول و ییاکیرمآ كول
 یاهشور هسیاقم رضاح هعلاطم زا فده .دنوشیم داجیا سوینوتولپ سوکوکوسیلم و اورال سولیسابینپ یاهیرتکاب طسوت بیترت
 یاراد  ورال هونومن 33     هوعلاطم طویا رد .توسا ییاوپورا  كوول و ییاکیرمآ كول یرامیب ود صیخشت رد PCR و ییایرتکاب تشک
 یبورکیم تشک طسوت ادتبا اههنومن طیا .دیدرگ یروآعمج ناتسرل ناتسا فلتخم یاهرهش رد عقاو ناتسروبنز 33 زا یرامیب مئالع
 ییاکیرمآ كول یاهیرامیب دوجو ظاحل زا 16S rRNA نژ هب طوبرم یصاصتخا یاهرمیارپ زا هدافتسا اب و PCR شور اب سپس و
  طوسوت اورال  سولیوساب  یونپ  هوب یگدولآ رظن زا هدمآ تسد هب تبثم یاههنومن دادعت .دنتفرگ رارق یسررب دروم ییاپورا كول و
 مه و یبورکیم تشک رد مه شیامزآ دروم یاههنومن مامت طینچمه .دوب PCR 3/31% شور زا هدافتسا اب و %31 یبورکیم تشک
   هوک یئوولآ  سولیوساب   یونپ یرتکاوب هونومن  6 زا هچرگا ،دندوب یفنم سوینوتولپ سوکوکوسیلم هب یگدولآ ظاحل زا PCR شور رد
  یاروب PCR        شور هوک داد ناوشن هوعلاطم طویا زا لوصاح حیاوتن .دویدرگ ادج ییایرتکاب تشک رد ،دشابیم ییاپورا كول روتاکیدنا
 و  یوصیخشت  یاوه  شور دووبهب  وعاب  دوناوت یوم شور  طویا  طیارباونب  ،هدووب یصاصتخا رایسب اورال سولیساب ینپ یرتکاب صیخشت
  سوکوکووسیلم  صووصخ رد    لاوح طویا اوب . ددروگ  اورال سولیوساب  یونپ صیخشت تهج تشک یتنس یاهشور اب ندش طیزگیاج
 .ددرگیم داهنشیپ یصیخشت یاهشور دروم رد رتشیب تاعلاطم ماجنا سوینوتولپ

 ناتسرل ناتسا ،PCR ،ییاپورا كول ،ییاکیرمآ كول ،لسع روبنز :يدیلک تاملک

 یدمحا تحالم :لوئسم هدنسیون ٭
   1443-2373552 :طفلت : .ناریا ،هیمورا ،هیمورا هاگشناد ،یکشزپماد هدکشناد ،یسانشبورکیم هورگ :سردآ
m.ahmadi@urmia.ac.ir :کینورتکلا تسپ

  

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 39 یپایپ  ،1313 ،مود هرامش  ،مهد هرود /یکشزپماد یژولویبورکیم هیرشن    401

 

 همدقم
 یعیسو یهرتسگ یهلمح دروم نآ ورال و لسع روبنز
  یداوصتقا تیمها هب هجوت اب .دنتسه اه مسیناگراورکیم زا
 رد لووسع روووبنز  تادویلوت شووقن و ناروویا رد  یرادرووبنز
 و لسع روبنز یاه یرامیب زا یهاگآ ،نوگانوگ فراصم
  زا یوکی  .دویامن  یوم یرورض یرما نآ عقوم هب صیخشت
    رووبنز نادازوون یاوه   یراومیب طیروتمهم و طیرتكانرطخ
    لوسع رووبنز یاوهورال هک تسا ییاکیرمآ كول ،لسع
    مروگ یرتکاوب نآ لوماع  و هدوومن التبم ار ارف یلم سیپآ
  دوشاب یوم  اورال سولیوساب یونپ   ماون هوب ییازروپسا و تبثم
 ودوونک رد اورال سولیووسابیوونپ  روپووسا دوووجو .(31و6)
   داوجیا  وحم هب و دشابیم ودنک ندوب هدولآ هدنهدناشن
    وعاب و هدز هوناوج اهروپسا ،دشر تهج بسانم طیارش
      تاراوسخ هراوومه یراومیب طویا .دنووشیم یرامیب داجیا
    لوسعروبنز ناگدونهد شروروپ هب یهجوت لباق یداصتقا
 ERIC I, II, III, IV   ویتونژ راهچ .(32) دیامنیم دراو
  رگیدوکی اب تدح و  یتونف ظاحل زا اورال سولیسابینپ
  تدوح یاراد ERIC I   ،ناویم طویا رد .(31و9 ) دونتوافتم
   وویتونژ ناووونع هووب دووناوت  یووم و (31و9) هدوووب یرووتمک
      تولع داویز لاومتحا هوب هوک دوش هتفرگرظن رد کیسالک
    یراومیب طویا رد .توسا ناهج رسارس رد اه یریگاو رثکا
   هوب  اوتیاهن و هتفای شیازفا ورال ندب تایوتحم هتیزوکسیو
  لولووس هراوووید هووب هووک دوووشیووم لیدووبت یتخووس لاکووسا
  لماووش و هدوووب ینوووفع رایووسب  لاکووشا طوویا .دبووسچ   یووم
   و نورد رد یراومیب راوشتنا  عاب و تسا روپسا اه نویلیم
     یالاوب تومواقم هوب هوجوت اب .(61) ددرگ یم اه ینلک طیب
  یاوه  یونل ک رد اوه  نآ راموش یوب دیلوت طینچمه و اهروپسا
  و ناومرد  رد یراومیب ماگنهدوز و عیرس صیخشت ،هدولآ
  زوین   ییاوپورا كوول  .دوشاب    یوم تویمها زئاوح نآ لروتنک
-      یوم ر اوتم ار تعاوس 24 زا رتمک طس اب ناوج یاهورال
    رووبنز ناووج یاوهورال ریم و گرم بجوم و (32) دنک

  یراومیب طیا .دوش یم یمسیتپس ر ا رب (هزور 4-7) لسع
 .(91   ) توسا هدوش شرازوگ ناهج روشک 331 رد  ادودح
  یراوومیب طوویا ،ییاووکیرمآ كووول یراوومیب اووب هووسیاقم رد
  تاراووسخ ،هدرتووسگ خویووش توولعب اووما تووسا رووتفوویفخ
   یراومیب لوماع .(12 ) دراد لابندوب یهجوت لباق یداصتقا
 یرتکاب کی هک هدوب سوینوتولپ سوکوکوسیلم روکذم
 .(12 ) دوشاب یوم روپسا نودب و لکش یتسنال ،تبثم مرگ
 و یئ  وولآ سولیوساب یونپ    هولمج زا روگید یرتکاوب طیدنچ
    ناوونع هوب توسا طکمم زین سورپسورتال سولیسابیوِررب
   دنوشاب هتوشاد شقن ییاپورا كول خوقو رد هیونا  مجاهم
     یراومیب طویا لاوقتنا رد ناوبزیم یصاصتخا راتخاس .(12)
  رد اوه یرادروبنز و اه ینلک یالاب مکارت اریز ،تسا مهم
  دووش    یم ازیرامیب مرج راشتنا و حیورت  عاب هقطنم کی
  یاوهشور  ساوسا  روب  یراومیب ود  ییاوهن صیخشت .(4)
 یرامیب لماع یرتکاب یزاسادج و تشک ،یهاگشیامزآ
  دوشر تخس و دشر رید ،یرامیب ود ره لماع .دشابیم
-تیک و تشک یاهشور زا هدافتسا اب صیخشت و هدوب
  زاوین نامز هتفه ود دودح هب ییایمیشویب یصیخشت یاه
   صیخوشت  ویقد یاهشور زا هدافتسا اب لاح طیا اب .دراد
 تدم فرظ ار تنوفع ناوتیم ،PCR نوچمه یلوکلوم
     لووباق ینیلاوب موئالع زوروب زا لوبق و رووتمک  رایوسب  ناومز
    موادوم ندوومن زیلاونآ اب و داد صیخشت ینلک رد هدهاشم
   ار یراومیب ناووت  یوم (رگراوک یاهروبنز) تنوفع نزخم
 ط  اوقن رد رویخا لاس دنچ تاعلاطم رد .(32) دومن لرتنک
 یارووب ،یلوووکلوم صیخووشت یاووهشور زا ،اوویند فوولتخم
 اورال سولیوووووسابیووووونپ یاوووووهیرتکاوووووب ییاوووووسانش
 سووووینوتولپ سوکوکووووسیلم و (1،3،2،21،41،22،42)
  تفروشیپ  هوب  هوجوت  اوب .تسا هدش هدافتسا (4،5،11،21)
 رد یهاگشیامزآ صیخشت یاهشور و مولع نوزفازور
  اوب  اوت د ویدرگ یعس رضاح هعلاطم رد ،فلتخم یاههنیمز
 ود   طویا نووماریپ  دووجوم  تاوعالطا  طیروخآ زا هدافتسا
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 101     ... و ییایرتکاب تشک شور ود یبایزرا

 

 هنیمز رد یر وم ماگ ،لسع روبنز رد ییایرتکاب یرامیب
 ود  طویا  صیخوشت و  لوسع روبنز یاهشیامزآ دربشیپ
   رد یلووکلوم یاوه  شور زا هدافتوسا اوب از یراومیب  لوماع
   .دوش هتشادرب ناریا

 
 راک شور و داوم
 يرادرب هنومن شور

  یواوح  روتم یتناوس 31×31    داوعبا اوب ناوش  هوعطق 33
 و  ییاوکیرمآ  كوول     یراومیب هوب كوکوشم یاوهورال
  فولتخم    یاهرهوش رد عوقاو ناتوسروبنز 33  زا ییاوپورا
 دابآرون و رتشلا ،رتخدلپ ،دابآ مرخ هلمج زا ناتسرل ناتسا
  هاگوشیامزآ  هوب   ییاووقم هوبعج کی نورد و یروآعمج
  اوت 3931  هاومد نفوسا  لوا زا اوهیریگهنومن .دیدرگ لقتنم
 ره زا یتمسق .تفرگ ماجنا یسمش 1931 هامدادرخ رخآ
   و باووختنا یووبورکیم تاووشیامزآ خورووش تووهج هوونومن
  رزویرف رد PCR شیامزآ ماجنا نامز ات نآ رگید تمسق
 .دش یرادهگن دارگیتناس یهجرد -32

 

 ییایرتکاب تشک
  ییاوکیرمآ كول لماع یزاسادج و تشک روظنم هب
 رد  هدروم و  راومیب  یاوهورال زا  یدادوعت ادتبا ییاپورا و
 یا هوشیش  لروپ  ددوع دنچ یواح لیرتسا رادچیپرد هلول
  مروس  روتیلیلیم 2-3 ندومن هفاضا اب سپس .دندش هتخیر
  توشک رد  هدافتوسا  توهج یاهباریش لیرتسا یژولویزیف
  .(41و2) دش هیهت یبورکیم

  ادوتبا اورال  سولیوساب یونپ یزاسادج و تشک تهج
  یرادوهگن قاتا یامد رد هقیقد 31 لصاح نویسناپسوس
-71  تدوم هب دارگیتناس هجرد 32 یرامطب رد سپس و
  هتوشک  ازروپوساریغ یاهیرتکاب ات تفرگ رارق هقیقد 31
  رادوقم  هوب  هدوش سکترو و درس نویسناپسوس زا .دنوش
 و BHI (Merck, Germany) طیحم رد رتیلورکیم 332
 .(2) دش حیقلت (Merck, Germany) رادنوخ راگآ رد

 53  یاومد رد  یراذوگ هوناخمرگ  تعاوس 24-25 زا سپ
 شرتسگ ،کیلیفورئآورکیم طیارش و دارگیتناس هجرد
 روپسا و ایور لکش یوجتسج یارب اهینلک زا هدش هیهت
- گونر  طیزوروگن و   مروگ شور هوب اورال  سولیوسابینپ
-سژوو  ،زالاوتاک  ،لودونا   تاوشیامزآ .دندوش  یزویمآ
  طیوحم رد دشر و تارتین یایحا و در لیتم ،رئوکسورپ
  ییایمیوشویب  تایوصوصخ صیخشت یارب ثارب تنیرتون
 تفرگ ماجنا اورال سولیسابینپ هب كوکشم یاههیادج
(41). 

 سوینوتولپ سوکوکوسیلم یزاسادج و تشک تهج
   هوب روتیلورکیم 333  نازویم  هوب  لوصاح  نویوسناپسوس زا
  کوی  ،رومخم  هراوصع  مروگ کی یواح یبیکرت طیحم
  مروگ  کوی ،میساتپ تافسفیب مرگ 73/1 ،زکولگ مرگ
 هفاضا رطقم بآ رتیلیلیم 331رد راگآ مرگ 2 و هتساشن
 %31  اوب  یزاووهیب طیارش رد یبورکیم یاهتشک .دش
  هوب  داروگ یتناوس  هوجرد 73  یاومد رد و طبرکدیسکاید
  یاوه یونلک زا  .دندوش  یراذوگ هوناخمرگ زور 4  تدوم
 زا  دوعب  و هدروک  هویهت شرتسگ (دیفس و زیر) كوکشم
  تاوشیامزآ زا  ییاوهن  صیخوشت یارب مرگ یزیمآگنر
  زیلوردویه و  تاروتین یایحا ،رئوکسورپ-سژوو ،زالاتاک
  روب  هوالوع  هولحرم  طویا رد .(12 ) دوش  هدافتوسا  هتوساشن
  یاوه یرتکاوب  هویلک  سووینوتولپ سوکوکوسیلم یرتکاب
  راروق  هوجوت  درووم زین ییاپورا كول یرامیب روتاکیدنا
  یزاوسادج ،تشک طیحم رد دشر تروص رد و هتفرگ
 .دندیدرگ صلاخ و
 

 یلوکلوم تاشیامزآ
  راومیب  یاوهورال زا DNA میقتسم جارختسا روظنم هب
 شیامزآ هلول رد ینیلاب مئالع یاراد ورال ددع ود ادتبا
 ,Merck) ثارووب یوووس زاووکیتپیرت طیووحم یواووح

Germany) نویسابوکنا بش کی زا دعب .دندش هبوکنا 
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 رد تشک نویسناپسوس ،دارگیتناس هجرد 53 یامد رد
 کی سپس .دش ژویفیرتناس هقیقد 2 تدم هب رود 3331
  هوب رود 33331 رد و  هتوشادرب  یویور  عیاوم زا  روتیلیلیم
 زا  DNA جارختوسا . دویدرگ  ژویفیرتناوس  هوقیقد 7 تدم
  یموونژ DNA   جارختوسا  تویک طسوت لصاح بوسر

(Fermantas, Germany)  تکروش  روتوسد   باوطم و  
  جارختوسا  لوحارم مامتا زا دعب .تفرگ ماجنا نآ هدنزاس

DNA، شیامزآ ماجنا نامز ات اهبویتورکیم PCR رد 
  .دندش هداد رارق دارگیتنای هجرد -32 رزیرف

 یرادقم ،ییایرتکاب تشک زا DNA جارختسا تهج
  مروگ TE ( 3  رفاوب  روتیلورکیم 333 رد یرتکاوب  یونلک زا

Tris-HCl مرگ 39/3 اب EDTA بآ  روتیل یلیم 372 و 
 هدش لح (دش هدناسر 2 هب لولحم pH و طولخم رطقم
  تویک  هدنزاوس  تکروش روتسد  باطم DNA جارختسا و
 .دش ماجنا

 و اورال  سولیوساب یونپ  یلووکلوم   صیخوشت توهج
 هب16S rRNA  نژ ریثکت زا ،سوینوتولپ سوکوکوسیلم
 دروووم یاووهرمیارپ یلاوووت .دوویدرگ  هدافتوسا PCR شور
  طوسوت  اوهرمیارپ . توسا هدمآ 2 و 1 لوادج رد هدافتسا
  شنوکاو .  دندوش زتنوس  (نارویا - نژانیوس) نژانیس تکرش

PCR یوووصیخشت تووویک زا هدافتوووسا اوووب PCR تخاوووس 
 72 ییاووهن مووجح رد (ناروویا-نژانیووس) نژانیووس تکرووش
 طینچمه ،سکیمرتسم رتیلورکیم 7/21 لماش ،رتیلورکیم
  هوب  مادوک  روه pmol  31   توظلغ اوب F و  R یاوهرمیارپ
 بآ  لوولحم زا  روتیلورکیم 7/6  ،روتیلورکیم 1  رادوقم

 جارختسا DNA هنومن زا رتیلورکیم 4 و لیرتسا هزینوید
  سولیوساب یونپ یرتکاب زا .تفرگ ماجنا یرتکاب زا هدش
  ملاوس   یاوهورال هونومن زا و تبثم لرتنک ناونع هب اورال
  سولیوساب ینپ صیخشت تهج یفنم لرتنک ناونع هب زین
  شنوکا   و ییاومد هوخرچ لوحارم . دویدرگ  هدافتوسا اورال

PCR هووجرد 79    یاوومد رد هوویلوا نویووساروتاند لماووش 
 زا لکووشتم هووخرچ 73 ،هووینا  36 تدووم هووب دارووگیتناووس
 ،هووینا  36 یارووب دارووگیتناووس هووجرد 39  رد نویوساروتاند
  ،هوینا  33  تدوم هب دارگیتناس هجرد 77 یامد رد لاصتا
 ، هوینا  36  تدوم هب دارگیتناس هجرد 25 یامد رد هعسوت
 هووجرد 25 یاوومد رد ییاووهن هعووسوت هوولحرم نآ لابندووب و
 .دندوب هقیقد 7 تدم هب دارگیتناس

   صیخوشت یاروب  یوترارح یاهلکیس و PCR نومزآ
 اورال  سولیوساب  یونپ  هباوشم سوینوتولپ سوکوکوسیلم
  یوصاصتخا  یاوهرمیارپ  هوک  تواوفت طیا اب تفرگ ماجنا
 شنکاو رد سوینوتولپ سوکوکوسیلم 16S rRNA نژ
 .(21و11) دنتفرگ رارق هدافتسا دروم

  روتیلورکیم 2 دودح ،زروفورتکلا روظنم هب تیاهن رد
  هوب  راذوگراب رفاب رتیلورکیم ود اب  PCR لوصحم ره زا
  زوراوگآ لژ رد یراذگراب زا سپ و هدش طولخم یمارآ
 رد زروفورتکلا لمع ،دیامورب مویدیتا یواح دصرد 2/3
     سپوس .توفرگ ماوجنا تعاوس 1 تدم یارب V 331ژاتلو
 روتانیمولیا سنارت هاگتسد هب لژ ،اهدناب یسررب روظنم هب
 شفنووب بارواووم  رووون شباووت زا سووپ و هدووش هداد لاووقتنا
 .دیدرگ صخشم زوراگآ لژ یور رب اهدناب تیعقوم

 اورال سولیسابینپ يرتکاب رد 16S rRNA نژ صیخشت يارب هدافتسا دروم ياهرمیارپ -1 لودج
 رمیارپ رمیارپ یلاوت هزادنا عبنم

Govan et al. 1999 bp 359 5'-AAGTCGAGCGGACCTTGTGTTTC-3' 
5'-TCTATCTCAAAACCGGTCAGAGG-3' 

Forward 
Reverse 

 

 سوینوتولپ سوکوکوسیلم يرتکاب رد  16S rRNAنژ صیخشت يارب هدافتسا دروم ياهرمیارپ -2 لودج
 رمیارپ رمیارپ یلاوت هزادنا عبنم

Govan et al. 1999 bp 212 5'-GAAGAGGAGTTAAAAGGCGC-3′ 
5'-TTATCTCTAAGGCGTTCAAAGG-3′ 

Forward 
Reverse 
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 جیاتن
 یبورکیم تشک زا لصاح جیاتن

- یونپ  یرتکاوب ،ورال  هونومن 3 زا  یوبورکیم تشک رد
  دوشر  یاوه  یونلک .دویدرگ  ادوج (%31) اورال  سولیوساب
 هنادگنر دیلوت ظاحل زا رادنوخ راگآ تیلپ یور هدرک
  یواوح و  هونادگنر نودب تروص ود هب و هدوب توافتم
- یونپ  ناوونع  هوب دروم ود ره هک دندوب یجنران هنادگنر
  .دونتفرگ  راروق  یوعطق  صیخوشت  درووم اورال  سولیوساب
 هدهاشم پوکسورکیم ریز یرتکاب روپسا و ایور لاکشا
  ظاوحل زا  اوما  ،توبثم  تاروتین  اوه هویادج   ماومت .دویدرگ
 زا  مادوک چیوه .  دوندوب یوفنم  زالاوتاک و  لودونا  شنوکاو
  تونیرتون  طیوحم رد  دوشر  هوب رداق هدش ادج یاههیوس
  روکذوم  تاوشیامزآ  ساوسا   روب ور طویا زا .دندوبن ثارب
  یوعطق ورال  هونومن 3 رد اورال  سولیوساب یونپ  صیخوشت
 .دیدرگ

  هدوش هداد  توشک ورال  یاوه هونومن زا  مادوک چیه زا
  هونومن 6 زا  اوما .دیدرگن ادج سوینوتولپ سوکوکوسیلم
 سولیسابینپ ،هدش هداد تشک ورال هنومن 33 زا )32%(
  توهج  روتاکیدونا  یرتکاوب  کوی  هوک  دوش  ادوج یئولآ
 زا کیچیه زا طینچمه .دشابیم ییاپورا كول صیخشت
 و  ییاوکیرمآ  كوول  لوماع ،هدش هداد تشک یاههنومن
  رووط هب (ییاپورا كول روتاکیدنا یاهیرتکاب) ییاپورا
  .دیدرگن ادج نامزمه

 rRNA 16S نژ  رلیثکت زا  للصاح تالوصحم زروفورتکلا -1 لکش
 .اورال سولیسابینپ هب طوبرم

 100 bp (Fermentas, Germany)  رکرام :M2 و M1 یاهکهاچ

 یفنم لرتنک :2کهاچ   تبثم لرتنک: 1کهاچ
 تبثم یاههیادج :6 و 7 ،4 ،3 یاهکهاچ

 PCR شیامزآ زا لصاح جیاتن
 اورال  سولیوساب یونپ  یاروب  هدافتوسا دروم یاهرمیارپ
  ورال هونومن 4 رد ار   زاوب توفج 359 هزا دونا  هوب یا هوعطق
  ظاوحل زا  توبثم  یاوههنومن مامت .دنداد ریثکت (3/31%)
  هوب ،دندش تبثم زینPCR  شیامزآ رد ،یبورکیم تشک
 دوب یفنم یبورکیم تشک رد هک ورال هنومن کی هوالع
 ور  طویا زا .(1 لکوش)  دویدرگ  توبثم PCR شیامزآ رد
 %75  بویترت  هوب PCR نومزآ یگژیو و تیساسح نازیم
 تبثم و یفنم دصرد طمض رد .دمآ تسد هب %93/52 و
   یوفنم دوصرد و %9/21 و %76/92  بویترت  هوب  یراوبخا
 و %72/24و %49/37  بویترت  هوب  بذاوک  توبثم و بذاک
  .دیدرگ هبساحم %3/31 تست تقد نازیم

  اوب  ،هوعلاطم  طویا رد  شیاومزآ دروم ورال هنومن 33 زا
 یرتکاووب هووب طوووبرم  16S rRNAنژ زا هدافتووسا
 تفج 212 لوصحم هزادنا هب سوینوتولپ سوکوکوسیلم
 6 زا هتبلا .دشن تفای PCR شور اب یتبثم هنومن چیه ،زاب
- یونپ  یونعی  ییاوپورا  كوول  روتاکیدونا   یرتکاوب ،هونومن
    دووجو اذول .دویدرگ   ادوج توشک رد  یئوولآ  سولیوساب
  هوب   ویقحت  طویا رد  ییاوپورا  كوول اب اهودنک یگدولآ
 .ددرگیمن در یلک

 ود یالاووب خوووقو هووب هووجوت اووب هووک تووسا رووکذ نایاووش
 رد ییاوووپورا و ییاوووکیرمآ كوووول ییاووویرتکاب یراووومیب
 دروم یرامیب ود طیا دوجو تهج زا اههنومن ،لسعروبنز
  لویلد هب ییایرتکاب یاهیرامیب ریاس .دنتفرگ رارق یسررب
 .(2) دنشاب یمن نادنچ تیمها یاراد طییاپ رایسب خوقو

 
 ثحب

  ییاویرتکاب  یاوه یراومیب  زا یوکی  ییاوکیرمآ  كوول
  كوول . دوشاب یوم لسع روبنز رد رادریگاو و كانرطخ
  هوک  توسا  یرادرویگاو و  ینووفع  یراومیب   زوین ییاوپورا
- یوم  ر اوتم ار تعاس 24 زا رتمک طس اب ناوج یاهورال
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  راوشتنا  لوسع  رووبنز  ییاویرتکاب  یراومیب  ود طویا. دیامن
  رووبنز  یاوهورال  هدنوشک  هوقلاوب  لوماع و  هتوشاد یناهج
  تویعمج یالاب مکارت .دنتسه هدولآ یاهینلک رد لسع
 ندش دعتسم  عاب هقطنم کی رد یرادروبنز و ناروبنز
    رووظنم هوب .دووش یوم  یراومیب  داوجیا  توهج  هوقطنم نآ
  یاوهشور زا    الوومعم یراومیب ود  طویا  ییاوهن صیخشت
 یرامیب لماع یرتکاب یزاسادج و تشک ،یهاگشیامزآ
  دوشر  تخوس و  دوشر  روی د هوب هجوت اب .دوشیم هدافتسا
 زا  هدافتوسا  اوب  صیخوشت  ،یراومیب ود  روه  لوماع  ندووب
   ییایمیوشویب یوصیخشت  یاوه تویک و  توشک  یاوهشور
  هوب ار یدایز طیققحم هجوت خوضوم طیا .دشابیم ربنامز
 طوویا صیخووشت یارووب رتعیرووس یاووهشور هعووسوت روووظنم
-  ور طاوبترا طویا رد .تسا هدومن بلج دوخ هب اهیرامیب

  تدوم  فروظ رد ار  صیخوشت ناکما ،یلوکلوم یاهش
  شور زا طاوبترا طیا رد .دنزاسیم مهارف مک رایسب نامز

PCR یونپ صیخشت یارب 9991 لاس رد راب طیلوا یارب -
  هومین طیحم رد هدرک دشر یاهینلک زا اورال سولیساب
  اوب 1332 لاس رد طینچمه .(21) دش هدافتسا یصاصتخا

 اورال  سولیوساب یونپ  یاوه هویادج یور   روب هوک یاهعلاطم
 شرازگ ،تفرگ ماجنا ورال و لسع یاههنومن هب طوبرم
  هوب  طووبرم رمیارپ زا هدافتسا اب PCR تیساسح هک دش
 رد و  روپوسا 23  یوبورکیم  توشک رد 16S rRNA نژ
  هدافتوسا  درووم  رومیارپ .دشابیم روپسا 351 لسع هنومن
  اوب و هدوب یصاصتخا  الماک زین اورال سولیسابینپ یارب
  دونکیمن داجیا عطاقتم شنکاو هباشم یاهیرتکاب رگید
 اووب PCR  شور زا زووین روگید ی هووعلاطم طیدونچ رد .(22)
    یرتکاوب یباویدر یاروب 16S rRNA نژ ریثکت زا هدافتسا
     هدوش هدافتوسا هدوولآ یاوه هونومن رد اورال  سولیوسابینپ
- یونپ  یاوههیادج یور رب رگید یسررب رد .(2و1) تسا
 ،لووسع یاووههوونومن زا هدوومآ تووسدب اورال سولیووساب
   توفج ،فولتخم     یاوهرمیارپ ناویم زا هوک دوش صخشم

 رد  تیوساسح  طیرتوشیب یاراد Af7 و Af6  یاوهرمیارپ
  ییاوناوت و  هدووب PCR    شور هوب یرتکاوب طویا صیخشت
  دونراد CFU73/3  تقر رد ار کیئلکون دیسا صیخشت
 هووب 9332 لاووس رد هووک یاهووعلاطم  ووبطرب طیوونچمه .(3)
   یاهودونک رد هدونامیقاب یاهموم یگدولآ یسررب روظنم
  ماوجنا PCR  شور هوب ییاکیرمآ كول لماع هب یناتسمز
  یاوه    شور فالخروب شور طویا هوک دوش ناونع ،تفرگ
   طویا هوک یروط هب .تسا ساسح و عیرس ،تشک ربنامز
   صخوشم ناتوسمز یط ار رامیب یاهینلک دناوتیم شور
   یریگوولج ناتوسبات رد یرامیب راشتنا و خویش زا و هدومن
 لسع هنومن 331 یور رب زین 3132 لاس رد .(42) دیامن
  دادوعت   ،نآ ساوسا روب هک تفرگ ماجنا یاهعلاطم موم و
 اورال  سولیوساب یونپ  هوب یگدولآ رظن زا تبثم یاههنومن
  شرازوگ PCR 2% شور رد و %5  یوبورکیم تشک رد
 Real-time PCR شور زا ددعتم تاعلاطم رد .(41) دش
 طوویا روپووسا و یووشیور یاووهلولووس یوجتووسج یارووب زووین
 ،31،7   ) توسا هدوش هدافتوسا هدولآ یاههنومن رد یرتکاب
    یوشور ناوونع هوب شور طیا ،اهیسررب طیا رد .(51 و71
   یباوویدر یارووب یووصاصتخا و ساووسح ،یباووختنا ،عیرووس
 .تسا هدش هتخانش یرتکاب روپسا و یشیور یاهلولس

 صیخووشت یارووب PCR شور 2991 لاووس رد

 هدرب راکب رامیب یاهورال رد سوینوتولپ سوکوکوسیلم
-ش   ور اوب هوسیاقم رد شور طویا هک دیدرگ ناونع و دش
  ناومه رد .(11) دشابیم یصاصتخا و عیرس ،تشک یاه
  نازویم Hemi-nested PCR   شور زا هدافتوسا اوب  ،لاوس
  هونومن 32 رد  سووینوتولپ  سوکوکووسیلم  هوب یگدولآ
  هدوش  شیاومزآ  لوگ  هدروگ و ورال  ،لوسع   ،،لاوب رووبنز
  طویا زا %7/52  هوک یلاوح  رد ،دویدرگ  شرازوگ 2/26%
 طیا .دنداد ناشن ار یگدولآ یبورکیم تشک رد اههنومن
   هوب تبوسن PCR  شور ندووب  یوصاصتخا  روگ ناوشن رما
 رد .(5 ) توسا  یرتکاوب  صیخوشت رد  یوبورکیم  توشک
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 زا تووفرگ ماووجنا 2332 لاووس رد هووک یرووگید یهووعلاطم
 رد  سووینوتولپ سوکوکوسیلم یبایدر یارب PCR شور
    و ملاووس یاهودونک رد لووسع و هدروگ ،،لاووب رووبنز ،ورال
  ناوونع هب PCR شور ،یسررب طیا رد .دش هدافتسا هدولآ
   تاووووعلاطم یارووووب ساووووسح و یووووصاصتخا یووووشور
    هتخانوش ییاوپورا كوول یرامیب دروم رد کیژولویمدیپا
 یاووهشور یارووب یبووسانم طیزگیاووج دووناوتیووم هووک دووش
  لاوس رد طیققحم طینچمه .(21) دشاب یرتکاب طیا تشک
 یرتکاووووب عوووویزوت ،PCR شور زا هدافتووووسا اووووب 5332
    طووبرم یاوهروبنز طیوب رد ار سوینوتولپ سوکوکوسیلم
  طویا رد .دندومن یسررب سیئوس رد فلتخم یاهینلک هب
  یحاوون رد هک تمالع دقاف یاهینلک %39 دودح هعلاطم
      لوماح یاوهروبنز یاراد ،دنتوشاد راروق یراومیب هب هدولآ
     درووم رد نازویم طویا .دوندوب سوینوتولپ سوکوکوسیلم
 %33  هدوولآ یحاون هب کیدزن و تمالع نودب یاهینلک
 .(4) دوب

 تهج زاین دروم DNA راب طیلوا یارب هعلاطم طیا رد
 جارختسا رامیب یاهورال زا  امیقتسم PCR رد هدافتسا
 هب یرامیب ود لماع صیخشت یارب ورال زا و دیدرگ
 یاه هنومن زا جارختسا شور کی اب و نامزمه تروص
 هدافتسا اب رضاح هعلاطم رد طینچمه .دش هدافتسا ینیلاب
 ود ره رد 16S rRNA نژ هب طوبرم یاهرمیارپ زا
 شور رد هباشم ییامد یاه لکیس زا هدافتسا اب و یرتکاب

PCR، تدم فرظ یرامیب ود نامزمه صیخشت ناکما 
 ساسا رب .دیدرگ مهارف تعاس 4 دودح رد و مک نامز
 یارب دناوتیمPCR  رضاح هعلاطم زا هدمآ تسدب حیاتن
 .دشاب یصاصتخا رایسب اورال سولیسابینپ صیخشت
 دروم یاهرمیارپ هتفرگ ماجنا تاعلاطم ساسا رب طینچمه
 اورال سولیسابینپ صیخشت یارب یسررب طیا رد هدافتسا
-یم شور طیا ،طیاربانب .(11) دنتسه یصاصتخا 331%
 طیزگیاج و یصیخشت یاهشور دوبهب  عاب دناوت

 ردPCR  طینچمه .دوش یتنس یاهشور اب ندش
 یکیژولویمدیپا تاعلاطم رد و یرامیب لماع صیخشت
 نوچمه یلوکلوم صیخشت یاهشور .دراد دربراک

PCR ار تنوفع ناوتب هک دنزاسیم مهارف ار ناکما طیا 
 رد هدهاشم لباق و صخشم ینیلاب مئالع زورب زا لبق
 نزخم موادم ندومن زیلانآ اب و هداد صیخشت ینلک
 دومن لرتنک ار یرامیب (رگراک یاهروبنز) تنوفع
(32). 

 دروم یاههنومن مامت ،رضاح هعلاطم رد هچرگا
 PCR شور رد مه و یبورکیم تشک رد مه شیامزآ
 یفنم سوینوتولپ سوکوکوسیلم هب یگدولآ ظاحل زا
 یئولآ سولیسابینپ روتاکیدنا یرتکاب دوجو اما دندوب
 كول یرامیب دوجو رگناشن دناوتیم اههنومن %32 رد
 سوکوکوسیلم دوجو رضاح  یقحت اذل .دشاب ییاپورا
 حیاتن ندش یفنم دروم رد و دنکیمن در ار سوینوتولپ
 تخس لثم یلیالد PCR و یبورکیم تشک زا لصاح
 دروم رمیارپ ندوبن یصاصتخا ای و یرتکاب ندوب دشر
 یرتکاب یاهشوس ییاسانش یارب  یقحت طیا رد هدافتسا
 ،طیاربانب .تسا حرطم هعلاطم دروم هقطنم رد دوجوم
 یزاسادج تهج تشک یصاصتخا یاهشور حالصا
 یاهرمیارپ یحارط و سوینوتولپ سوکوکوسیلم

 داهنشیپ یاهقطنم یاهشوس بسانم یصاصتخا
 .ددرگ یم

 نازیم رضاح  یقحت رد هک تسا رکذ هب مزال

 ییاکیرمآ كول هب ناتسرل ناتسا رد اهودنک یگدولآ
 حیاتن طیا هک دیدرگ شرازگ %32 ییاپورا كول و 31%
  طانم ریاس رد روشک یکشزپماد نامزاس تاشرازگ اب
 هب هجوت اب طینچمه .دراد یناوخمه لسع روبنز شرورپ
 نومزآ ،رضاح هعلاطم حیاتن و هتفرگ ماجنا تاقیقحت

PCR و ییاکیرمآ كول یرامیب عیرس صیخشت تهج 
 .ددرگیم داهنشیپ ییاپورا
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Abstract: The American foulbrood (AFB) and European foulbrood (EFB) are important 
bacterial diseases in honeybee caused by Paenibacillus larvae and Mellisocuccos plutonius, 
respectively. The aim of this study is to compare the conventional method with molecular 
method (PCR) in terms of identification of AFB and EFB. In the present study, 30 larves with 
clinical symptoms from 30 apiaries located in different cities of Lorestan province were 
collected. The samples were examined for the disease using conventional methods and PCR 
simultaneously. Two specific primers for 16S rRNA gene were used in PCR. The number of 
positive samples was 13.3% in PCR but 10% in the conventional method such as bacterial 
culture for Paenibacillus larvae. All samples in both bacterial culture and PCR methods were 
negative for Mellisocuccos plutonius but in the bacterial culture, they were isolated from 6 
samples of Paenibacillus alvei, an indicator of European foulbrood. According to the results, 
PCR is a specific method for the identification of Paenibacillus larvae, so this method can 
improve the diagnosis tests and be an alternative for the conventional culture methods in the 
diagnosis of Paenibacillus larvae. But for the Mellisocuccos plutonius, further research to 
improve the diagnosis tests is suggested. 
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