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ازریابی اثرات فاژ عزت نگر  )Iz1( 1در درمان موش  BALB/Cمبتال به

یتنسیس
عفونت تجربی باکتری بروسال مل 

3

آمنه کربالی محمد ميگونی ،1علي محمد بهروزيخواه ،*2محمدرضا محزونيه

 -1دانش آموخته كارشناسي ارشد باكتري شناسي ،دانشكده دامپزش يك  ،دانشگاه شهركرد ،شهرکرد ،ایران
 -2استادیار پژوهش بخش بروسلوز ،موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي كرج ،کرج ،ایران

یهای مشترک انسان و دام ،دانشگاه شهركرد ،شهرکرد ،ایران
 -3دانشیار دانشكده دامپزش يك  ،پژوهشکده بیمار 
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چکیده
یهای مشترک بین انسان و دام (زئونوز) ب شرتسگ ا   
بیماری بروسلوز که در انسان تب مالت نامیده میشود ،از جمله مهمترین بیمار 

جهانی و طیف وسیع میزبانی است .اگرچه تجویز آنتی بیوتیک راه اصلی درمان بیماران است ،لیکن به علت بروز مقاومت دارویی

در باکتریها ،پزشکان به استفاده از درمانهای جایگزین دارو عالقه مند شدند .یک راه درمان عفون 
تهای باکتری یا ی ، ،ع دجم دو د   

بیماری و مدت درمان استفاده از باکتریوفاژها به جای عوامل ضدباکتری است .در این مطالعه ،اثر باکتریوفاژ عزت نگر شماره 1( 1

شه یا
 Iz1 )Izat Negarدر درمان بروسلوز تجربی مو 

 BALB/Cحاص سیسنت یلم السورب یرتکاب یموب داح هیوس زا ل

     

بایوتایپ  1بررسی شده است .در این مطالعه 8 ،گروه  6تایی موش  ، BALB/Cبا  10 4عدد باکتری در  100مایکرولیتر ب تروص ه   

کهای ریفامپین و داکسی سایکلین بصورت خ یکارو
تزریق داخل صفاقی آلوده شدند 4 .گروه از این موشها به وسیله آنتی بیوتی 

درمان شدند 4 .گروه دیگر از این موشها مورد تزریق داخل صفاقی فاژ  Izقرار گرفته و  4گ هب زین يیات هد هور دهاش ناونع
ترتيب براي باكتري  ،فاژ ،آنتي بيوت كي

هب        

و تامپون فسفات در نظر گرفته شدند .در نتایج حاصل از این مطالعه ،گروههای گیرنده آنتی

بیوتیک درمان شدند و طحال اکثر آنها از باکتری بروسال عاری شد .گروههایی که فاژ دریافت کرده بودند  نامرد  ،ن ندش د رد اما    

مقایسه با گروه شاهد باکتری ،گروه فاژ توانسته بود از تعداد کلنی باکتری بروسال در طحال بکاهد.

کلمات کلیدی :بروسال ملیتنسیس بایو تایپ  ،1فاژ عزت نگر ،آنتی بیوتیک ،ریفامپین ،داکسی سایکلین ،موش BALB/C
*نويسنده مسئول :علی محمد بهروزیخواه

آدرس:کرج ،حصارک ،مؤسسه تحقیقات واکسن وسرم سازی رازی کرج ،کرج ،ایران تلفن 70038 5 02634 :فکس52194 5 02634 :

پست الکترونیکam.behroozikhah@rvsri.ac.ir :
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مقدمه

عفونت   حاصل   از ب يرتكا    بروسال  

لخاد نژوتاپ هك       

سلولي با قدرت همزيستي باال اس و ت ق زا روبع هب ردا   

تم  ينيزگ هنال ناوت و كيژولويب ياهدس ما دمامتر      

        

دستگاه و اندامممه ندب يا    اس زیوجت دنمزاین ،ت     رژ مي
درماني طوالني و دست کم ب عيسو كيتويب يتنآ ود ا     
ال يط ف است ( 3و  .)1 ،2اين رژيم درماني ب رگا هژیو ه    
حاوی آمینوگلیکوزید باشد گاهي مشكالت و ع ضراو
گوارشي ،كبدي ،كل يدشت ار يياونش و يوي د اي و  هب    

يتنس سي
همراه دارد .بروسال مل 
اندم كي

نوگ زا يكي هك ههه ههههه يا

و داراي قدرت بيماريزا يي يا حدت ب تسا الا ،،، ،،

عامل اصلي بيماري بروسلوز انساني كشور ما محس بو
م  دوش ي (((( ( 2و  .)1مش رد زولسورب نايالتبم هك يلك         
كشورمان با آن روبرو هس نت ددد ،رژ ينامرد مي    دو هس اي   

با طيف ميزباني موثر ب نوگ ر هه هههه وجوم يا ددددد بروسال در

ايران از جمله بروسال ملیتنسیس بایوتایپ  ،1مي باشد.

سها اي  DNAهس سستند هك
فاژهاي بروسال در زمره ويرو 
فاژهاي اين گروه بسيار شبيه به كي ديگر متعل كي هب ق    

گ لوفرم هور و مان هب كيژ           Pedoviridaeب ياوتحم ا     
 47 - 45 ،G+Cمول درصد و اندازه ژن مو

3

25 × 10

دالت نتسه نو دنيا  .اهژاف نجرتد هب تتتتتت تتت تتت تهاااي آن و ينوي
غيرآنيوني و برخي معرفها اي آل اع ي د يانثتسا هب ي     
كلروف  مر مق اااا اوم هس و دنت

تد ،ترارح هب ر نج تت تتت تتت تته اا اي

كاتيوني و بسياري از عوامل اكسيدكننده حساس هستند.
مهاااي پروتئوليت كي   
پايدبارب رد اهژاف نيا يرا ر يزنآ مممممممممم 
برحسب سديم متفاوت است .بررسيهاي سرولوژ كي

و

الگوي اندونوكلئازهاي محدودگر ،نش هد يم نا د هك 

   

تمامي اين فاژها به اندازه اي شبيه به كي ديگر هستند هك

آنتي بيوت يكي و دوره زماني نسبتًاًا طوالني بروسلوز است

مي توان آنها را واريانتهاي طيف ميزباني از كي

يهای علمي
بيماري همراه است .نتا جي مطالعات و بررس 

عمدتا به  6گروه تقسيم مي شوند:

( 3و  .)1 ،2در مواردي نيز درمان مبتاليان با عود مجدد
محققين در خصوص درمان بيماريهاي باكتريا يي با فاژژژ،
یدهد اهژاف زیوجت           در درم نا     بعض يييي از
نش م نا ییییی ی
بيماريهاي باكتريایی ،اميد نك راو ن وب هد ددددددده اس  ت (( 9و
.)5

فاژهاي گروه  -1سويههاي )Tbilisi( Tb

فاژهاي گروه )Firenze( Fi75/B - 2

فاژهاي گروه )weighbridge( wb - 3
فاژهاي گروه )Berkeley( BK2-4

فاژهاي گروه )Rough( R - 5

یه ،ییایرتکاب یا   
استفاده از باکتریوفاژ در درمان بیم را ی ی
ت منتشر
توجه پژوهشگران قرار گرفته است .در تحقیقات ت

فاژهاي گروه  6سويههاي  Iz1ناميده م و دنوش ي

شده اخیر ،از باکتریوفاژ بیشتر برای درم رامیب نا یی یییه یا
موضعی استفاده شده است و مطالعات زیادی در درم نا
بیماریه  ماجنا کیمتسیس یا ننن ننننگرفتههه اس .ت

از اینننرو

هدف این مطالعه ،بررسی اثر باکتریوفاژ عزت نگر یا ا Iz

بر درم  تنوفع نا ت  یبرج ببب ببببروس زول حاص ا ل ززز ب یرتکا

یتنسیس بایوتایپ  ،1سویه ح اریا یموب دا ننن نننن،
بروسال مل 

در موشهای BALB/Cاست .باکتریوفاژ ع گن تز رر ررر 1

ت پي

فاژ دانست ( .)1براساس طيف ميزب ياهژاف ،نا    بروسال ال
ال

فاژهاي گروه )Izatnagar( IZ1 - 6

دانش نوین و نوپایی است که در چند س روم ریخا لا د    

يك لو

و فاژهاي گروه )Nepean( NP - 7

يارب    

ال و
تمامي كشتهاي صاف از تم نوگ يما هه هههها اي بروسال ال

تمامي كشتهاي خشن از بروسال ملي تنسي سسس  ،بروسال
س يئو سسس

كنيسسس

و ب رتمك نازيم ه        بروس يووا ال سسسسس

و بروسال   

ل  هدننك زي (((( ( )lyticهس ت (( (  13و .)6 ،7 ،11 ، 12

فاژ  Iz1یک فاژ هندی میباشد که اول روشک رد راب نی    
هندوستان کشف شد .ای یوس یور ژافویرتکاب ن ههه هههههای ی
ی
بروسال ابورتوس ،بروسال ملیتنسیس ،بروسال نئوتومههه و
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بروسال میکروتی ( )B. microtiلیز کامل میییدهد نیا    .

فسفات  100مایکرولیتر تامپون فس لخاد تروصب تاف    

فاژ روی سویه بروسال سوئیس بایووار  2ا ما ،درادن رث ا    

صفاقی تزریق شد .به گ ژاف دهاش هور      100م رتیلورکیا

          

فاژ  Iz1در غلظت یک  RTDب قافص لخاد تروص ه     

روی س رثکا یور نینچمه .تسا رثؤم اهراوویاب ریا

بایووارهای  B. cetiو  B. pinnipdialisاثر دارد .از نظر

تزریق شد .به  4گروه گیرندهی فاژ به هر موش به می ناز

ژنتیکی ،اسید نوکلئیک ای ژاف ن     DNAدو رشتهههای بههه

 100مایکرولیتر فاژ  Iz1با رقت  RTDبه ص لخاد ترو   

اندازه مولکولی  38 Kbpاست .ف ژا  IZ1س هیو

Rough

صفاقی تزریق گردید.

بروسال را لیز نمیکند (  10و .)5

تهیه رقت

 :RTDابتد وس كي ا س زا يايرتكاب نويسناپ

مواد و روش کار

روي كي

يا چند محيط بروسال آگار به م نازي  0/1سي

فاژ عزت نگر ش هرام  1و ب یرتکا

ال را ته سپس و هي
ميزبان اختصاصي ف يرتكاب ژا    بروسال ال

بروس لم ال یی یییتنسی سسس

بایوتایپ 1س اح هیو د ا یموب  یرا نننن ننننن از کلکس شخب نوی   
مربوط به جدایه گوس دش هیهت یدنف  .... ...تعداددد  98قطعه
موش از نژاد  ، BALBC/Cماده با سن ب نی  7-5هفتههه و
وزن ب نی     30 -02گ مر    انتخ زا .دش با

   مح تشک طی     

بروسال آگار  BDيا  BBLOبرای کشت بروسال استفاده

یبیوتیکهای ریفامپین و داکسی سایکلین ،آنتی
شد .آنت 

تتتت تتتتت Supplement

 ،Brucella Oxoidمورد استفاده قرار گرفت .در تحقیق
حاضر تعداد  98سر موش به  4گ ور هه  6ت یا ی ناونع هب     
گروههای اصلی گیرندهی آنت و کیتویب ی

10

تایی به عنوان شاهد ش یرتکاب دهاش لما  ،،،، ،،،ش یتنآ دها   
بیوتیک ،شاهد فاژ و شاهد تامپون فسفات انتخ دش با ... ..
در روز اول به موشهای  4گروه گیرندهی فاژ 4 ،گ هور
گیرنده آنتی بیوتیک و گروه شاهد ب رتکا ییی تعد دا

عددیرتکاب         بروس لم ال یییییی یتنسی سسسس

4

10

در حج ممم م 100

مایکرولیتر به صورت داخل ص یدرگ قیرزت یقاف د  .... ...به

گروه شاهد آنتی بیوتیک  100مایکرولیتر مع لدا

 1دوز

روزان اس یسکاد ه ی  نیلک وووووو وو  1دوز روزان نیپمافیر زا ه     
ب ش هداد یکاروخ تروص د  . ......ب اش هورگ ه ه نوپمات د         

ال ب اي سار   
رقت دهدهي از ف اب ژا    بروسال ال

تامپون فسفات در لولههاي معمولي تهيه مي نما يي م.
كي

قطره از هر رقت دهدهي فاژ را ب روتساپ تپ يپ ا     

استريل يا پي پت كي

ب تشك يواح تشك طيحم ه

    

بروسال اضافه و  48ساعت در  37درجه انكوباسيون مي
نما يي م .بعد از  48ساعت باالترين رقتي از فاژ دناوتب هك   
ليز كامل دهد ) RTD (Routine test diolationناميده
ميشود .بديهي است رقتها اي پ لماك زيل يگمه نييا     
خواهند داد و غلظتهاي باال دچار ليز ناقص میییش .دنو
کتراپی در  4گروه گیرندهههی آنتیییبیوتیک
آنتی بیوتی 

گروههای اصلی گیرندهی فاژ 4 ،گروه  6تایی به عن ناو
 4گ هور

سي بسته ب ژاف هيلوا تظلغ نازيم ه شخپ ار يرتكاب        
مينما يي م .كي

بروسلوز مؤسسه تحقیقات ،واکسن و س یزار یزاس مر   

کهای افزودن شک طیحم هب ی
بیوتی 

  

نی زور نیا زا ز

ش زاغآ دهک 

شومره هب نآ رد

            

100

مایکرولیتر ریفامپین محلول که حاوی  300م مرگورکیا
ریفامپین (دوز الزم برای ی )زور ک ₍ )10mg/kg/dayو
 100م اس یسکاد رتیلورکیا ی یواح هک نیلک    

       231

مایکروگرم داکسی سایکلین (دوز الزم برای یک روز)

( )4/4mg/kg/dayبود به ص اد ،یکاروخ ترو د .دش ه    
دادن آنتی بیوتیک تا  5روز به هم ممین من  هب لاو همه ی 
شهای  4گروه ادام هورگ .درک ادیپ ه       1گیرندههی
مو 
آنتی بیوتیک  5روز ،گروه 10 ،2روز ،گروه  15 ، 3روز
و گروه 02 ،4روز آنتی بیوتی م تروص هب ک ت هب یلاو
روش خوراکی دریافت کردند .گروه  1گیرنده هی ف ،ژا

   

94

نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی /دوره یازدهم ،شماره دوم ،4931 ،پیاپی 31

 1بار،گروه  2گیرندهی فاژ 2 ،بار،گروه  3گیرندهی فاژ،

تهای مشکوک کشت مجدد هیهت    
گزارش شد .از کش 

 3بار ،گروه فاژ  4گيرنده فاژ 4 ،ب هلصاف اب را      5روز به

شد و نتایج آن مجددًاًا بررسی گردید .بعضی موارد تا 3

صورت تزریق داخل صفاقی ف ندرک تفایرد ژا د   .در    3

بار کشت مجدد تهیه شد .برای اطمینان از بروسال ب ندو

تعدادی موش کشتار شد .هر ب را  2قطع راتشک شوم ه    

یبیوتیک کش هیهت ت   
مشکوک ،روی محیط حاوی آنت 

نوب  ،هورگ ره زا ت در یط  بر امز همان ن ،صخشم ی       

     

م  و کوکشم دراو

تتتت تأیید نوگ  هههه هه بروس الال ال ،از نمونه   

گردید ،اولین کشتار بعد از پایان درمان و کشتار دوم در

شده و سپس به روش فاژ تايپينگ تأ يي د تش صيخ

نیم و هرود ه کک کش  رخآ رات د د و هرود نایاپ ر ر ر  وز        45

داده شد .زمان پاک شدن طحال در گروهه لتخم یا فف ففف

شها را وزن ک  یقالخا شور اب و هدر در   
انجام شد .مو 

نها با هم مقایسههه
ثبت و با تحلیل آماری واریانس میانگی 

محف یش هظ ششش ششش های ب شوهیب مرفورلک ا       

شدند    .س سپ

هنوگ   

ش دن د.

خونگیری از قلب با سرنگ انسولینی در شرایط اس لیرت
به يا
انجام گرفت و خون در م كي روتيو 

 1ميل يييلیت یر

استریل جمع آوري شد، .بعد ازخونگیری کالبدگش یا ی
انجام شده و اعضای بدن اعم از کبد ،کلیه ،قل هیر ،ب ،،، ،،
معد یئوریت ،ه دد دد و دس اگت هه ه تناس ش تشادرب یل ده  و د رررررر ر
پليتهای استریل قرار داد شد   .طططح تیمها زا نوچ لا    
زیاد تنوفع نازیم رد ی       

بروس الال ال برخ سا رادرو تتتت تت،

جداگان ش تشادرب ه ده  و د ایو ر لللللللل له رارق لیرتسا یا       
گرفت.

کشت بافتها و خ نو

در مح طی

بروسال آگ را ح یوا

ک و زی وه ر د نیمال  ااا اااار ک سال
آنتی بیوتی 

 ،2در ش طیار

استریل انجام شد .طحالها قب ندش نزو تشک زا ل د و 
یلیتر آب مقطر به طحال اضافه شد .ب یار
سپس یک میل 
ک اس و دش هدافت
له کردن از لولههای گریندر ت ورب ن کک کک
یپت  1بار مصرف ب ببا پیییپتوررر ،در
مایع حاصل توسط پ 
روی  3محیط کشت

بروسال آگاررر آنت راد کیتویب ی   

كشت داده شد .کلیهی کشتها در انکوباتور  37درجههه
یگراد قرار گرفتند 48 .ساعت بعد نت جيا
سانت 

کشتتتها ا

قرائت شد ،اما كشتتتها ا ب دم ه تت تتت 2هفت روتابوکنا رد ه   
نگهداری و تغییرات آنها ثبت شد.
تها در مقابل نور بررسی شدددند و کشتتته یا ی هک    
کش 

کلنی   بروس الالال در آنها   مش وب دوه دددد ،ب اونع ه نننن ن مثبت   

نتایج
نتایج بدست آمد زا هعلاطم نیا زا ه تهج دنچ

دروم

     

بررسی قرار گرفت.
 -1نسبت وزن طحال به وزن بدن :در بیماری بروس ،زول
وزن طحال به وزن بدن یک شاخص برای مقدار عفونی
یباشد .هر چقدر این نسبت باالتر باشد بیانگر
ش دن آن م 
بزرگ شدن طحال و عفونی شدن بیشتر و درگیری بدن
با عام  .تسا یرامیب نیا ل د لاطم ر عععع ع ععععععهای ک تروص ه   
گرفت در گروههای مختلف درصد وزن طحال ب نزو ه
بدن برای هر موشی بعد از کشتار تعیین شد هسیاقم رد    .
گروهها بر اساس تجزیه واری نعم فالتخا ،سنا ییی ییییداری
مشاهده شد .نسبت وزن طحال به وزن بدن در گ ور هههها
در نمودار شماره  1آمده است ..نت یگنایم هسیاقم جیا ن    
گروههای گیرندهی فاژ و گروه شاهد تاممپون نش داد نا
ک ب نزو هب تبسن لاحط نزو ه د رد ،ن ورگ هههههههههههه ههههه یا   
گیرندهی فاژ افزایش یافته اس رد شیازفا نیا .ت

گرو     

ههایی که  3 ،2 ،1و  4بار فاژ دریافت کرده بودند ،روند
یرسد که دریافت فاژ
صعودی داشت .این طور به نظر م 
باعث کاهش اند  .تسا هدشن لاحط ی هزا د هسیاقم ر      
میانگین درصد وزن طح  ندب نزو هب لا در گرو هههه هههههه یا
یبیوتیک ،شاهد ت دهاش ،نوپما   
شاهد باکتری ،شاهد آنت 
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یبیوتیک این طور نشان داده
فاژ و گروه  4گیرندهی آنت 
یشود که :گروه شاهد ب  هک یرتکا ه  هنوگچی د ینامر     
م 

یبیوتیک نیز که  22روز بعد از عفونت ب تدم ه   
آنت 

دریافت نکرد و فقط باکتری به آنها تلقیح شده ب زا ،دو
نظر درصد وزن طحال به وزن بدن دارای باالترین نسبت
بودند هدنهد ناشن هک 

شه اا ای مرب هورگ هب طو        2
بود حط  .اااا ال  ٪ 50ازمو شش 

 دوجوم تنوفع د و لاحط ر             

یبیوتیک دریاف رک ت د ندوب ه د مه 
روز آنت 

10

ب زا ا یرتک      

پاک شده بود .طحال  ٪ 50از موشهایی که  29روز بعد

از عفونت به مدت  15روز آنتی بیوتیک دریافت ک هدر

یباشد هاش هورگ  .د تنآ  یییی یییییبیوتی و ک
شها م 
عفونت مو 

بودند هم از باکتری پاک شده بود .کش رات

 34روز بعد

   

از دریافت باکتری که مربوط به گ ور ه هه یا

 3 ،2 ،1و 4

شاهد تامپون و شاهد ف هب لاحط نزو دصرد رظن زا ژا

وزن بدن دارای تف یمک توا    میییباش هاش هورگ .دن د    

یبیوتیک بوده و از همه گروهها که  15 ، 10 ، 5و 02
آنت 

یبیوتی  تلع هب ک د نآ تفایر ت ییییی ییییییبیوتی نیرتمک ک   
آنت 

یبیوتیک دریافت کرده بودند ب یفداصت روط ه    
روز آنت 

درصد را نش هاش هورگ و داد نا د دعب نوپمات  و نآ زا   

برداشته شد لاحط تشک زا سپ و        ٪33از طحالللها

گروه ش راد ژاف دها ا  دوب ود نیا اب یمک توافت ی و     

پاک شده بودند .کشتار  41روز بعد از دریافت ب تکا ررری

میانگین وزن طحال نسبت به دو گ  دهاش هور د هب ،رگی    

که مربوط ب هورگ ه     4آنتیییبیوتی وب ک د هک ه      02روز

مقدار جزئی باالتر بود که احتما ًالًال به علت دریافت فاژ و

یبیوتیک دریافت کرده بودند نشان داد ٪ 75 ،طح لا
آنت 

درگیری طحال با آن است .اما گ هور  4گیرنده هی ف ،ژا

موشها عاری از باکتری شده بود .کشتار  45روز بعد از
   

باالترین درصد وزن طح ار ندب نزو هب لا دا هک تش

دریافت باکتری که مربوط به موشششه دنام یقاب یا ههه ههههی

نشان دهندهی اف  لاحط یریگرد شیاز ا متحا .تس ا      ًالًال

یبیوتی اد ناشن ک د هک      ٪ 50
گروههای  3 ،2 ،1و  4آنت 

عالوه بر باکتری ،مقدار باالی فاژ ه ثعاب ییاهنت هب م     

طحالهای آنها ،پاک شده بودند یا تلع  .ننن ننننک طقف ه   

یبیوتیک
یشود .نتایج گروه  4آنت 
بزرگ شدن طحال م 
ه  مم ورگ هباش هههههه هه هاش یا ددوب ی يرتكاب چيه هك   

 ٪ 50پاک شدند این بود که این میانگین مربوط ب لک ه   

        

شه دنام یقاب یا هههههه هی کشتارشد نآ رد هک دوب ،ه      
مو شش 

دريافت نكرده بودند و درصد وزن طح و هب لا زز زززن بدن

مهای مختلف آنتیییبیوتی ،دنتشاد ک   
گروههایی که رژی 

در این گروه طبیعی بود که نشانهی پاک شدن طح زا لا

روی هم دیده شده اس رد لاحط ندش کاپ نامز .ت   

  

عفونت است.

شهای گروههای گیرندهی فاژ در زمانهای مختلف
مو 

 -2زمان پاک شدن طحال :درب را هههی زم ندش کاپ نا    

تغییر چند م و درکن لصاح ینا و شششش شششششه یا ی امت زا هک  م    

طحال در گروههای مختلف مورد مطالعه نتایج متف یتوا

گ ور ه هها ا در  34 ، 29 ،22 ،71و  41روز بعد تفایرد زا    

شه هورگ و ا   
بدست آمد که با توجه به زمان کشتار مو 

باکتری کش ندوب هدش رات د شلاحط  ا ب زا ن ا کاپ یرتک

مورد نظر ،این نتایج اهمیت به س یاز ی اپ نامز .دراد  ککک ککک
ک

ت آنها دارای کلنی مثبت بروسالیی بودند
ن ش ده و ک ش 

یبیوتیک با توجه ب میژر ه   
شدن گروههای گیرندهی آنت 

اما در کشتار آخر که در  45روز بعد از دریافت باکتری

    

دریافتی و تاریخ کشتار متفاوت بود .کش رات 71روز بعد

انجام شد ،طح لا  ٪ 12 /5از موشششه کاپ یرتکاب زا ا    

یبیوتیک ب هدو
از دریافت باکتری ،مربوط به گروه  1آنت 

شده بود.

که به مدت  5روز متوالی آنتیییبیوتی هدرک تفایرد ک    

 -3مقایسه تعداد کلنی در گروههای مختل سیاقم :ف هه هههی

شها ،از باکتری پاک شده
بودند .طحال  ٪ 50از این مو 

یهای باکتری بروسال در طحال در گروهه یا
تعداد کلن 
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مختلف نتایجی به دس اب یمیقتسم طابترا هک دمآ ت       

داش و هت السورب یرتکاب ینیزگیاج فاب رد ار تتتتتتتتتت تته یا   

میزان آل ورگ لاحط هزادنا و یگدو هههه هههههه رظن دروم یا    

یدهد   .در گرو هههههه هه گ یا ی هدنر       
مختل اشن ف ن        م ییی 

شه اا ا در
داش کاب دادعت هسیاقم .ت تتتتتتتت تری در طح وم لا شششش 

یبیوتیک ،موارد کش  رد تبثم ت ر زو   
آنت 

گروههای گیرندهی آنتیبیوتیک در مقابل گ دهاش هور   

درصد را دارد که نشان دهنده بیشترین میزان پاک شدن

باکتری از نظر تعداد کلنی تفاوت بسیار محسوس دراد ی
و نش دنهد نا هههه هی م رثؤ

شه و ا
وم یور نامرد ندوب شششششششش ش

کاهش بسیار محسوس تعداد باکتری در طحال نسبت به

اندا مم مه هورگ رد ا       4آنت هک کیتویب ی

، 41کمت نیر

      02روز آنتی   

یدهد .در روز  34و
بیوتیک دریافت کرده اند را نشان م 
 ، 45چون از تمام گروهها کشتار انج و هدش ما

 8م شو

یباشد.
گروه شاهد باکتری م 

در این روزها کشتار شدند ،افزایش داشته اما در مجموع

 -4درصد تعداد کشتتتهاییی مثب فاب زا هدش ت تتت تتتتها ای

روند پاك شد تبثم دراوم و هتشاد شيازفا لاحط ن      

شها ،شامل :خون ،کبد ،کلیه ،معده،
برداشت شده از مو 

تها کاهش یافته است .در گروهها ای گیرنده
ش دن کش 

ری رد لاحط و دیئوریت ،یلسانت ،بلق ،ه

ورگ هههههههههههه هههه اا ای

مختلف ارتباط مستقیمی ب  تنوفع نازیم ا در وم شششش شششششها

فاژ پاک شدن اندامها روند صعودی دارد و روند مثبت
یدهد.
تها کاهش نشان م 
ش دن کش 

نمودار شماره  :1نسبت وزن طحال به وزن بدن در گروههاي موش بعد از عفونت تجربي
جدول :1زمان پاک شدن طحال از باکتری در بازههای زمانی پس از کشتار در

گروههای درمان شده با آنتیبیوتیک
شها
تعداد کل مو 
درصد پاک شدن طحال از باکتری
2
%05
2
%05
2
%05
8
% 33
2
% 75
8
%05

زمان
 71رو ز بع د
22رو ز بع د
92رو ز بع د
43رو ز بع د
 41روز بعد
 45روز بعد

یهای باکتری بروسال در طحال در گروههای مختلف
نمودار  :2مقایسهی تعداد کلن 
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نمودار شماره  :3مقایسه تعداد باکتری در طحال موش گروههای گیرنده آنتی بیوتیک در مقابل گروه شاهد باکتری

( )1× 10 8از یک سویه بیماریزای اس واب رتکابوتنی مم مممانی

بحث

بروسال ملي تنسي سسس كي ييي از گونهههه و كيمدنا يا

شه رادقم .درک تظفاحم ا        
در مو شش 

عامل اصلي بيماري بروسلوز انساني در ایران است .طبق

ال مل ييي
توصيه پزشكان ،دوره درم اب نايالتبم ينا     بروسال ال

تنس سي  ،شش ماه با دو يا سه آنت تروص هب كيتويب ي     

و رژيم دو الي سه آنتي بيوت يكي و احتماللل ع دجم دو د   
شك رد زولسورب نايالتبم و و امر         

ال مل ييي تنسي سسس
ساير كشورهایي كه آل ب اب يگدو ررر رررروسال ال

دارند با آن روبرو م نشاب ي د زا هدافتسا   .ژافویرتکاب در   
درمان دههه روم ريخا يا د عقاو نارگشهوژپ لابقتسا 

ویروسی از یک فاژ پسودوموناس ،موشها را در برابر 5

 LD50از ی رامیب هیوس ک ی ییی ی ییییییی ییزای پسود مو و سان     
آئروجین زو ااا ا محاف دومن تظ  . ......از ای زا ،ور ن شوم       

دو تا سه وعده در روز است .دوره نسبتًاًا ط نامرد ينالو   
مش نتسه يتالكد هك 

7

 1/2× 10ذرهی

 BALB/Cو تزر  يقافص لخاد قي د ح هعلاطم ر ا رض    

      

استفاده شد ،زیرا باكتري بروسال داخل سلووولي و ايمني

سلولي در بق  نآ ينميا و ءا ن نیا اب .دراد يساسا شق     
يشد،
حال ،شاید اگر از راه تزر قي زير جلدي استفاده م 
جواب بهتري به دست میآمد ( .) 10

     

 Capparelliاز ف ژا          Msaعلی یرتکاب ه              

به وسیلهی آنها روشی نوین میباشد ک نچ هب ه د دروم      

شه یا ی هب هک     
کرد .این فاژ توانست  97درصد م زا  وو ووو 

شده است .استفاده از باکتریوف و تاقیقحت رد ژا
آن اش ش دهاوخ هرا دد دد دد ،ام هتفرگ ماجنا تاعلاطم ا

نامرد    
        به   

خصوص در بیماریهای سیستمیک بسیار اند تسا ک ... ..
یه یس یا س کیمت     
بروس زول    ه ممم  ءزج ب رامی یییی 

محس بو   

میشود و مطالعات منتشر شده در مورد آن ،بس ان رای در   
است.

شهای  BALB/cبه کار برد .مقد را
اورئوس در مو 

2

دهد .فاژ به طور کام ب فذح ببس ل ا زا و دش یرتک

  

بروز آبسه جلوگیری کرد .لذا نامبرده اظهار کرد که فاژ
را ب  کیمتسیس و یعضوم لکش ه می

یییی ییییییت نامرد رد ناو    

ته اا اي اند تسا روشك كيم تنوفع و        
نوفع زا هك تتتت 

اس رتکابوتنی

باومانی ،پس زونیجورئآ سانومودو اا ااا و اس سوکوکولیفات

طور تجربی با سویهی  A170آلوده شده بودند را نجات

عفونت به کار برد ( .)4استفاده از فاژ در درمان بروسلوز

 ) 1992 ( Soothillباکتریوفاژه اا ا را ب نامرد یار     
تهای داخل صفاقی تجربی با ب یرتکا
عفون 

استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم ب تم ه یی یییس هدافتسا نیلی   

حاص نم دارفا يارب ار يدايز تالكشم نآ زا ل ا قط             
10

ذره از فاژ اختصاصی اس تکابوتنی ررر ،موشششه ربارب رد ار ا   

آلوده ايجاد كرده ما را به بررسي بيشتر در درمان ب ژاف ا   
مصمم مي نمايد (.)3
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شددددد

 مش صخ،،هههی حاضر در نتایج حاص علاطم زا ل هه

 همگییی درم نا، ههی آنتیییبیوتی کککهه دنریگ یا هه هکه گرو
   ی درمان از ب کاپ یرتکاشده و اکثر آنها در طی دوره
شده بودند و افزایش اندازه طحال نسبت به وزن بدن هم
   ههیا هااای مو وجد در    گور هه ام وم ا شششش ش.محس وبن سو دددد
 شايد این مقدار فاژ که.ی فاژ درمان نشده بودندگیرنده
 با. برای درمان کامل مؤثر نبود،ها داده شده بودبه موش
 فاژژژ ع تز،یی در مقایسه با گروه ش رتکاب دها یی ی،این حال

 تا حدی توانست تعد رتکاب ینلک دا ییی یییی بروسال،1 نگر

 مل
   دهد شها.  ک،شهای آلوده
 یتنسیس را در طحال مو

دومن ناعذا ناو        در، ییییترم یییییییییی ی، ب نیا هیجوت یار ا م
،بیماریهایی که جایگزینی باکتری داخل س سا یلول تت تتت
 درم ممان،به علت عدم امکان نفوذ بیشتر داروها ب ولس ه للللل
بسیار مشکل است از این رو باید از داروهای خاص و به
      مدت طوالنی استفاده نم یزاسکاپ تبثم جیاتن هک دو
     یبیوتی یط رد ک
  ریاس ا ادن مممممم مه تنآ طسوت ا یییییی

طح و لا

 بهتر است در ف ژا. مؤید این مطلب است،هی درماندور
 ورود،    تراپی در ورود فاژ به ب يارب يرتكا    لی یرتکاب ز
باکتری به بدن و دریافت فاژ از نظر زمان فاصله كوتاهي
    ف ژا بتواند باع زیل ث،باشد تا قبل از جایگزینی باکتری
     ب یرتکا    گرد  د د  دياش تروص نيا ر بببببببب ببببت  ناو ن جیات
    لذا کاهش تعد رد یرتکاب دا،مطلوبتری انتظار داشت
لها در اين گ ور ههگرو فاژ و پاک شدن درصدي از طحا
.هم با این امر مطابقت دارد
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Abstract: Brucellosis is one of the most common diseases between man and animals
(zoonosis) with global spread and broad spectrum of hosts. Although the main way of its
medication is prescribing antibiotics to treat patients but due to the occurrence of
antimicrobial resistance in bacteria, but medical practitioners are interested in alternative
treatments. One way to treat bacterial infections, the use of bacteriophages is instead
antibacterial agents in this study. Futurist number 1 (Izat Negar) Iz1 was used in the
treatment of experimental brucellosis BALB/C mouse strain Brucella melitensis bacteria of
acute biotype1 native national 1. In this study, 4 Group 6BALB/C mice, injected with 104
bacteria intraperitoneal infected as in 100 microliter, consisting of the mice by Rifampin
antibiotics and oral Doxycycline treatment. 4 other groups of mice were received
intraperitoneal injection of phage Iz treatment. Four control groups (each consisting 10 mice)
were included for bacteria, bacteriophage, and antibiotic and phosphate buffer. On the
results of this study were treatment antibiotics recipient groups. Groups that were received
phages were not treated but in comparison with a control group of bacteria, the bacterial
colony count for Brucella was lower in the spleen.
Keywords: Bacteriophage, Brucella melitensis biotype 1, Rifampin, Antibiotic, Doxycycline,
BALB/C mice
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