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ارزیابی دو روش کشت باکتریایی و  PCRدر تشخیص
بیماري لوك آمریکایی و اروپایی
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چکیده
لوك آمریکایی و لوك اروپایی دو بیماري باکتریایی بالقوه کشنده الروهاي زنبور عسل در کلنیهاي آلوده ه هس هب هک دنت    

ترتیب توسط باکتریهای پنیباسیلوس الروا و ملیسوکوکوس پلوتونیوس ایجاد میشوند .هدف از مطالعه حاضر مقایسه روشهاي

ك اروپ یا ی م نیا رد .تسا  ط هعلا       03نمون رال ه ووو داراي
کشت باکتریایی و  PCRدر تشخیص دو بیماري لوك آمریکایی و لوك ك

عالئم بیماري از  03زنبورستان واقع در شهرهاي مختلف استان لرستان جمعآوری گردید .این نمونهها ابتدا توسط کشت میکروبی

و سپس با روش  PCRو با استفاده از پرایمرهاي اختصاصی مربوط به ژن  16S rRNAاز لحاظ وجود بیماريهای لوک آمریکایی
س الروا توسططط
و لوک اروپایی مورد بررسی قرار گرفتند .تعداد نمونههاي مثبت به دست آمده از نظر آلودگی بههه پنییی باس ولی س س

کشت میکروبی  % 10و با استفاده از روش  % 13 /3 PCRبود .همچنین تمام نمونههاي مورد آزمایش هم در کشت میکروبی و هم
س آلو هک یئ   
در روش  PCRاز لحاظ آلودگی به ملیسوکوکوس پلوتونیوس منفی بودند ،اگرچه از  6نمون نپ یرتکاب ه ییی ییییباس ولی س س
اندیکاتور لوک اروپایی میباشد ،در کشت باکتریایی جدا گردی  جیاتن .د ح زا لصا ا ناشن هعلاطم نی ور هک داد ششششششش شششششششش  PCRب ار ييي

شها ييي تشخیصییی و
تشخیص باکتری پنی باسیلوس الروا بسیار اختصاصی بو هد  ،،بن یاربا ننن ای ننن روش میییتوانددد باعث ور دوبهب شش شش

ص ملیسو وکوک س س
س
جایگزین شدن با روشهاي سنتی کشت جهت تشخیص پنییی باس ورال سولی اا گ در ددد .ب اح نیا ا للل لللل در خصوص ص
پلوتونیوس انجام مطالعات بیشتر در مورد روشهاي تشخیصی پیشنهاد میگردد.

کلمات کلیدی :زنبور عسل ،لوك آمریکایی ،لوك اروپایی ،PCR ،استان لرستان
٭ نویسنده مسئول :مالحت احمدی

آدرس :گروه میکروبشناسی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران : .تلفن1440- 08 50772 :
پست الکترونیکm.ahmadi@urmia.ac.ir :
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مقدمه

زنبور عسل و الرو آن مورد حملهی گسترهی وسیعی

عسل ( 4-5روزه) بر اثر سپتیسمی میشود .این بیم یرا

حدود ًاًا در  100کشور جهان گ  تسا هدش شراز ((( (((( .) 19

از میکروارگانیسمها هستند .با توجه به اهمیت اقتص دا ییی

در مقایس اب ه      بیم یاکیرمآ کول یرا ی یرامیب نیا ،

مصارف گوناگون ،آگاهی از بیماریهای زنبور عسل و

اقتصادی قابل توجهی ب  دراد لابند ((  .) 21عام یرامیب ل   

خطرناکترین و مهمت رامیب نیر یی یییه دازون یا ا روبنز ن    

گرم مثبت ،النستی شکل و بدون اسپور میییباش  د (( .) 21

آپیس ملی فرا را مبتال نمو و هد عام مرگ یرتکاب نآ ل    

بِرِرویباسیلوس التروسپروس نیز ممکن اس ناونع هب ت    

(6و  .) 10وجو روپسا د      پن یی یباس ورال سولی اا ا در کندو   

(  .) 21ساختار اختصاصی میزب یرامیب نیا لاقتنا رد نا     

        

ت زنبورر ر عسللل در
ی در ایار نن ن و نقششش تولی اد ت ت
زنبو رادر ی ی

خفی فف فت اما تسا ر

تشخیص به موقع آن امری ضروری مییینمای .د یک زا ی

مذکور ملیسوکوکوس پلوتونیوس بوده که یک باکتری

عسل ،لوک آمریکایی است که الروه لسع روبنز یا    

مثبت و اسپورزایی ب مان ه    پنیییباس اورال سولی میییباشد

نشاندهنده آلوده بودن کندو میباشد و به محض

داجیا   

شرایط مناسب جهت رشد ،اسپورها جوان ثعاب و هدز ه

ایجاد بیماری میشو تاراسخ هراومه یرامیب نیا .دن      

اقتصادی قابل توجهی به پ لسعروبنز ناگدنهد شرور    

وارد مینماید (  .) 20چهار ژنوتیپ

ERIC I, II, III, IV

 ،هدرتسگ عویش تلعب خ تاراس               

چندین ب هلمج زا رگید یرتکا     پنیییباس لآ سولی وووووئی و
مهاجم ثانویه در وقوع لوک اروپایی نقش داش دنشاب هت   

مهم است ،زیرا تراکم باالی کلنیها و زنبورداریه رد ا

یک منطقه باعث ترویج و انتشار جرم بیماریزا میشود

س روشهای ی
ی
ی دو بیم را ييي بررر اساس س
( .)4تشخیص نه یا ی ی
آزمایشگاهی ،کشت و جداسازي باکتري عامل بیماري
میباشد .عامل هر دو بیماري ،دیر رشد و سخت رشددد

پنیباسیلوس الروا از لحاظ فنوتیپ و حدت با یک رگید

بوده و تشخیص با استفاده از روشهاي کشت و کیت-

کمت  هدوب یر (((( (9و  ) 10و م یی یتوان نژ ناونع هب د و پیت        

دارد .با این حال با استفاده از روشهای دقیق صیخشت   

متفاوتن  د ((9و  .) 10در ای ،نایم ن     ERIC Iدارای ح تد

کالسیک در نظرگرفته شود ک تلع دایز لامتحا هب ه     

اکثر واگیریها در سراسر جهان اس یرامیب نیا رد .ت    

ویسکوزیته محتویات بدن الرو افزایش یافته و نهایت ًاًا هب   

اس اک لل ل س م لیدبت یتخ ی ییییی یشو ید هب هک د و لس هرا ول           
یچس  نیا .دب اااا اش شش کال بس  هدوب ینوفع رای و لماش 
م یی 

هاي تشخیصی بیوشیمیایی به حدود دو هفته زمان نیاززز

مولکولی همچون  ،PCRمیتوان عفونت را ظرف مدت

زماننن بس ای ررر کمت و ر زا لبق لباق ینیلاب مئالع زورب

      

مشاهده در کلنی تشخیص داد و با آن ادم ندومن زیلا وم    

مخزن عفونت (زنبورهای ک م )رگرا یی یییتو ار یرامیب نا   

      

کنترل نمود (  .) 23در مطالعات چند سال اخی قن رد ر اا اااط

یگردد (  .) 16با توج یالاب تمواقم هب ه     
بین کلنیها م 

شناس ب ییا ا رتک یییییییییی یه یا       پن ییییی یباس لی و رال س وا     

آلوده ،تشخیص سریع و زودهنگام بیم د یرا ررر درم و نا

(  ) ،7،4 1 18،1استفاده شده است .با ا توجههه بههه پیش فر تتت

میلیونها اسپور است و باعث انتش و نورد رد یرامیب را

اسپورها و همچنین تولید بیییش آ رام نننه  رد ا کککلنیییه یا
کنت م تیمها زئاح نآ لر

ی نیززز
یییی یییییباش .د لو یاپورا ک یی یی

الروهای جوان با سن کمتر از  48س رثاتم ار تعا م ییی یییی-

کند (  ) 23و موجب مرگ و میر الروه روبنز ناوج یا    

مختل ور زا ،ایند ف شششش شه ارب ،یلوکلوم صیخشت یا ی       

(  ) 8،3،1 ، 12 ، 14 ،2 24،2و ملیسوکو ینوتولپ سوک وس       

روزافزون علوم و روشهای تشخیص آزمایشگاهی در

زمینههاي مختلف ،در مطالعه حاضر سعی گردی یید تا ا با
ت موجوددد پیرامو یا ن ننننن دو
استفاده از آخ یر ننن اطالعات ت

ارزیابی دو روش کشت باکتریایی و 501 ...

بیماري باکتریایی در زنبور عسل ،گام موثري در زمینه

پس از  48 - 72س عا تتت گرمخانهههگ راذ ييي در دما ييي 37

یزا ب ور زا هدافتسا ا شش شششه رد یلوکلوم یا   
ل بیم را ی ی
عامل ل

تهیه شده از کلنیها برای جستجوی شکل رویا و اسپور

ص ای ننن دو
ل و تش یخ ص ص
پیشبرد آزمایشهاي زنبور عسل ل

ایران برداشته شود.

درجه سانتیگراد و شرایط میکروآئروفیلیک ،گسترش
گ-
پنیباس ولی سسس الروا ب رگ شور ه مم ممم و نگ یزور ننن رنگ گ

ت ان لود  ، ،کات زالا  ،،ووژس-
آمیز ييي ش اشیامزآ .دند تت تت

مواد و روش کار

پروسکوئر ،متیل رد و احیای نیترات و رشد در محیططط

روش نمونه برداری

یمتررر ح وا ييي
 03قطعههه ش  اب نا ا اعب ددد دددد  10 × 10س تنا ی ی

ی و
الروه کشم يا وک رامیب هب  ييييييييي لوككك آمریک یا ی ی

اروپ یا ی زا   03زنبورس اهرهش رد عقاو نات ييييييي مختلففف

ت بیوش یایمی ی ی
ی
نوترینت براث براي تشخیص خصوص ای ت ت

جدایههاي مشکوك به پنیباسیلوس الروا انجام گرفت
( .) 14

جهت کشت و جداسازي ملیسوکوکوس پلوتونیوس

استان لرستان از جمله خرم آباد ،پلدختر ،الشتر و نورآباد

ل بههه می از ننن  00 3میکرولیت ب ر هه ههه
از سوسپانس وی ننن حاصل ل

منتقل گردید .نمونهگیریه وا زا ا للل اسفنندماهه  1390تا

ک گرممم
گرم گلوکز 1/ 35 ،گرم بیفسفات پتاسیم ،یک ک

ی بههه آزمایش اگ هه
جمعآوری و درون یک جعب یاوقم ه یی یی

آخر خردادماه  1 39 1شمسی انجام گرفت .قسمتی از هر
نمون م تاشیامزآ عورش تهج ه ی رک و یب

اختنا ب و         

قسمت دیگر آن تا زمان انجام آزمایش  PCRدر فری رز
 - 20درجهی سانتیگراد نگهداري شد.

کشت باکتریایی

به منظور کشت و جداسازي عامل لوك آمریک یا ی ی
ی

و اروپایی ابتدا تع داد ييي از الروها ييي بیماررر و م در هه در

لوله درپیچدار استریل حاوي چند عدددد پرللل شیشهههاي

ریخته شدند .سپس با اضافه نمودن  2-3میلیلیتررر س مر

فیزیولوژی استریل شیرابهاي جهتتت اس دافت هه در کشتتت
میکروبی تهیه شد (2و .) 14

جهت کشت و جداسازي پنیییباس ولی سسس الروا ابتداا

سوسپانسیون حاصل  10دقیقه در دماي اتاق نگه راد ييي

ت - 15
و سپس در بنماري  80درجه سانتیگراد به مدت ت
 10دقیقه قرار گرفت تا باکتریهاي غیراس زروپ اا کشتههه

شوند .از سوسپانسیون سرد و ورتکس شدهه بههه مق اد ررر

 200میکرولیتر در محیط  )Merck, Germany( BHIو

در آگار خوندار ( )Merck, Germanyتلقیح شد (.)2

محیط ترکیبی حاوي یک گرممم عص را ههه مخمر ،،یک ک
ک

نشاسته و  2گرم آگار در  100میلیلیتر آب مقطر اضافه
شد .کشتهاي میکروبی در شرایط بیهو زا ييي با ا % 10
دياکسیدکربن و در دم يا

یگ ار ددد بههه
 35درجههه س تنا ی ی

ت  4روز گرمخانهههگ راذ ييي ش دند  ..از کلنیییها ييي
مد ت ت

مشکوك (ریز و سفید) گسترش تهیههه ک  هدر ووو بعددد از

ی از آزمایشات ت
ت
ص نه یا ی ی
رنگآمیزي گرم براي تش یخ ص ص
کاتاالز ،ووژس-پروسکوئر ،احیای نیت ار تتت و هی زیلورد

نشاستههه اس دافت ههه ش  د ((  .) 21در ای ننن مرحلههه ع وال ههه بررر
یها ييي
باکتري ملیسوکوکوس پلوتونیوسسس کلیههه ب رتکا ی ی

اندیکاتور بیماري لوك اروپایی نیز مورددد توجههه ق ار ررر
گرفته و در صورت رشد در محیط کشت ،جداس زا ييي
و خالص گردیدند.

آزمایشات مولکولی

به منظور استخراج مستقیم  DNAاز الروها ييي بیم را

ابتدا دو عدد الرو داراي عالئم بالینی در لوله آزمایش
حاو ييي

محی طط ط تریپتیک اا از سوی    ب  ثار

(( ( Merck,

 )Germanyانکوبه شدند .بعد از یک شب انکوباسیون
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در دماي  37درجه سانتیگراد ،سوسپانسیون کشت در

دیونیزه استریل و  4میکرولیتر از نمونه  DNAاستخراج

میلیلیتررر از م یا ععع رویییی برداشتههه و در  10000دور بههه

الروا به عنوان کنترل مثبت و از نمون اهورال ه ييييي س ملا

 1000دور به مدت  2دقیقه سانتریفیوژ شد .سپس یک

شده از باکتري انجام گرفت .از باکتري پنیییباس ولی سسس

ج  DNAاز
مدت  5دقیقههه س ویفیرتنا ژژژ گردیددد .اس ارخت ج ج

نیز به عنوان کنترل منفی جهت تشخیص پنی باس ولی سسس

) (Fermantas, Germanyو مط با ققق دس وت ررر ش کر تتت

 95درجه   

رسوب حاصل توسط کیتتت اس جارخت  DNAژنومی ی
ی
ل اس جارخت
سازنده آن انجام گرفت .بعد از اتمام مراحل ل

 ،DNAمیکروتیوبها تا زمان انجام آزمایش  PCRدر
فریزر  - 20درجه یانتیگراد قرار داده شدند.

جهت استخراج  DNAاز کشت باکتریایی ،مقداري

از کلنییی ب د يرتکا ررر 00 3میکرولیتررر ب رفا  3 ( TEگرممم
 Tris-HClبا  0/ 93گرم  EDTAو  250میلی لیتررر آب

مقطر مخلوط و  pHمحلول به  8رسانده شد) حل شده

و استخراج  DNAمطابق دستور ش کر تتت س دنزا هه کیت
انجام شد.

ی پنیییباس ولی سسس الروا و
ص مولکولی ی
جه یخشت ت صص صص

الروا اس دافت هه گردیددد .مراح  ییامد هخرچ ل ووو وووواک شن

 PCRش ا نویساروتاند لما و یامد رد هیل
س تنا یی یگ تدم هب دار      
دناتوراس رد نوی

      

 60ثانی هه ه 35 ،چرخ زا لکشتم ه

 93درج تناس ه یییی یگ یارب دار     

اتصال در دمای  55درجه سانتیگراد به م تد

توسعه در دمای  72درجه سانتیگراد به م تد
و ب م نآ لابند رر رحل یامد رد ییاهن هعسوت ه

سانتیگراد به مدت  5دقیقه بودند.

      

  

 60ثانی،ه   

 03ثانی ،ه

 60ثانیههه،

 72درجه   

آزمون  PCRو سیکلهاي حرارتییی ب یخشت يار صص صص
ص

ملیسوکوکوس پلوتونیوس مش با ههه پنییی باس ولی سسس الروا

ت کههه پرایمرها ييي اختصاصی
انجام گرفت با این تف وا ت ت

ژن  16S rRNAملیسوکوکوس پلوتونیوس در واکنش

ملیسوکوکوس پلوتونیوس ،از تکثیر ژن  16S rRNAبه

مورد استفاده قرار گرفتند (11و .) 12

استفاده در جداول  1و  2آمده استتت .پرایمرها ا توسططط

از هر محصول  PCRبا دو میکرولیتر بافر بارگ اذ ررر بههه

شرکت سیناژن (س ژانی ننن -ای نار ) ) س ندش زتن ددددد .واک شن

آرامی مخلوط شده و پس از بارگذاری در ژل آگ زورا

روش  PCRاس دافت هه گردیددد .تودروم یاهرمیارپ یلا       

در نهایت به منظور الکتروفورز ،حدود  8میکرولیتررر

 PCRب ااا ا اس دافت ههه ه از کی تتت ت تشخیص ییی ی  PCRس خا تتت ت

 0/8درصد حاوی اتیدیوم بروماید ،عمل الکتروفورز در

ش کر تت ت س ژانیس( نژانی نن نن ن-ای نار )) ) در حج مم م نه یا ییی 25

ولتاژ  100 Vبرای مدت  1س سپس .تفرگ ماجنا تعا     

میکرولیتر ،شامل  12 /5میکرولیتر مسترمیکس ،همچنین

پرایمرها ييي  Rو  Fب تظلغ ا   

 10 pmolهررر ک اد ممم بههه

مق اد ررر  1میکرولیت ،ر  6/5میکرولیتررر از محلوللل آب

به منظور بررسی باندها ،ژل به دستگاه ترانس ایلومیناتور
انتق اد لا د  هدش ه و ون شبات زا سپ  رررررررررر رر ماو  ءار ب شفن     
موقعیت باندها بر روی ژل آگاروز مشخص گردید.

جدول  -1پرایمرهای مورد استفاده براي تشخیص ژن  16S rRNAدر باکتری پنیباسیلوس الروا

پرایمر

توالی پرایمر

Forward
Reverse

'5'-AAGTCGAGCGGACCTTGTGTTTC-3
'5'-TCTATCTCAAAACCGGTCAGAGG-3

اندازه

bp

973

منبع

Govan et al. 1999

جدول  -2پرایمرهای مورد استفاده براي تشخیص ژن  16S rRNAدر باکتری ملیسوکوکوس پلوتونیوس
پرایمر

توالی پرایمر

اندازه

منبع

Forward
Reverse

5'-GAAGAGGAGTTAAAAGGCGC-3′
5'-TTATCTCTAAGGCGTTCAAAGG-3′

218 bp

Govan et al. 1999

ارزیابی دو روش کشت باکتریایی و 701 ...
نتایج حاصل از آزمایش PCR

نتایج

نتایج حاصل از کشت میکروبی

در کشت میکروبی از  3نمونههه الرو ،ب رتکا ییی پنییی-

پرایمرهاي مورد اس دافت هه ب ار ييي پنیییباس ولی سسس الروا

قطعهههاي بههه اندددازه  973جف اب ت زز ززز را در  4نمون ورال ه

باس ولی سسس الروا (  )% 10جداا گردی نلک .د یی یییها ييي رشددد

( )% 13 /3تکثیر دادند .تمام نمونهها ييي مثبتتت از لحاظ ظ
ظ

متفاوت بوده و به دو صورت بدون رنگدانههه و ح وا ييي

عالوه یک نمونه الرو که در کشت میکروبی منفی بود

کرده روي پلیت آگار خوندار از لحاظ تولید رنگدانه

کشت میکروبی ،در آزمایش  PCRنیز مثبت شدند ،به

رنگدانه نارنجی بودند که هر دو مورد بههه عنواننن پنییی-

ل .)1از ای ننن رو
در آزمایش  PCRمثبتتت گردیددد (شکل ل

اشکال رویا و اسپور باکتري زیر میکروسکوپ مشاهده

و  % 87 / 09به دست آمد .در ضمن درصد منفی و مثبت

ش ان ود للل و کات الا ززز منف ندوب ی دد ددد .هیچچچک اد ممم از
واکنش ش

 % 50 / 94و  % 42 / 85و

ص قطعییی ق ار ررر گرفتن .د
باس ولی سسس الروا مورددد تش یخ ص ص

ت مثبت ، ،اما ا از لحاظ ظ
ظ
گردی امت .د مم ممم جدایهههها ا نیت ار ت ت

سویههاي جدا شده قادر بههه رشددد در محیططط نوترینتتت

ت م وکذ ررر
س آزمایشات ت
براث نبودند .از ای ب ور ن رر ررر اساس س

میزان حساسیت و ویژگی آزمون  PCRبههه ترتیب

اخب را ييي بههه ترتیب

%57

 % 89 / 65و  % 12 /9و درص فنم د یی ییی

ب بههه ترتیب
کاذب و مثبتتت ک ذا ب ب

میزان دقت تست  % 13 /3محاسبه گردید.

ش در ای ننن مطالعه ، ،با
از  03نمونه الرو مورد آزم یا ش ش

ص پنیییباس ولی سسس الروا در  3نمونههه الرو قطعییی
تش یخ ص ص

اس ا هدافت زز ز ژن  16S rRNAمربو طط ط ب هه ه ب کا تت تري

از هیچ ک اد ممم از نمونهههها ييي الرو کشتتت داده شدهه

باز ،هیچ نمونه مثبتی با روش  PCRیافت نشد .البته از 6

)  (% 20از  03نمونه الرو کشت داده شده ،پنیباسیلوس

ی در کش دج ت اا ااا گردی جو اذل .د ود    
باس ولی سسس آلوئی ی

گردید.

ملیسوکوکوس پلوتونیوس جدا نگردید .اما ا از  6نمونه

ک ب رتکا ييي ان وتاکید ررر جهتتت
آلوئی جداا شددد کههه یک ک

تشخیص لوك اروپایی میباشد .همچنین از هیچیک از
یو
ل لوككك آمریک یا ی ی
نمونههاي کشت داده شده ،عامل ل

اروپایی (باکتريهای اندیکاتور لوك اروپایی) به طوررر

همزمان جدا نگردید.

ملیسوکوکوس پلوتونیوس به اندازه محصول  218جفت

ی یعنییی پنییی-
نمون رتکاب ،ه ييييي ان وتاکید ررر لوككك اروپ یا ی ی

ی در ای ننن تحقی ققق بههه
آلودگی کندوها با لوككك اروپ یا ی ی

کلی رد نمیگردد.

شیاا تسا رکذ ن اب هک توجه ب د یالاب عوقو هو              

بیم یایرتکاب یرا ی ل و ییاکیرمآ ک

رد ییاپورا و           

  

  

زنبورعسل ،نمونهها از جهت وجود این دو بیماری مورد
بررسی قرار گرفتند .سایر بیماریهای باکتریایی به دلیل
وقوع بسیار پایین دارای اهمیت چندان نمیباشند (.)2
بحث

ی باکتری یا ی
ی یک ا ی ززز بیم را ييي های ی
لوككك آمریک یا ی ی

شکل  -1الکتروفورز محصوالت حاصللل از تکثیررر

مربوط به پنیباسیلوس الروا.

چاهکهای  M1و  :M2مارکر

ژن 16S rRNA

(Fermentas, Germany) 100 bp

چاهک :1کنترل مثبت چاهک :2کنترل منفی
چاهکهای  5 ،4 ،3و  :6جدایههای مثبت

خطرناك و واگیردار در زنبور عسل میییباشددد .لوككك

ی استتت کههه
ی و واگی رادر ی ی
اروپ یا ی ین  زز ززز بیم را ييي عفونی ی

الروهاي جوان با سن کمتر از  48ساعت را مت ثا ررر مییی-
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ل انتشاررر
ی زنبوررر عسل ل
نماید .ای د ن ووو بیم را ييي باکتری یا ی ی

پرایمره يا

 Af6و  Af7داراي بیش یرت ننن حساسیتتت در

ل ب وقلا هه کش دن هه الروها ييي زنبوررر
جهانی داشتههه و عامل ل

تشخیص ای شور هب يرتکاب ن    

عسل در کلنیهاي آلوده هستند .تراکم باالي جمعیتتت

تشخیص اسید نوکلئیک را در رقت  0/ 05 CFUدارند

زنبوران و زنبورداري در یک منطقه باعث مستعد شدن
آن منطقههه جهتتت ایجاددد بیم را ييي میییشو روظنم هب .د    

ی ای ننن دو بیم ومعم يرا ًالًالًالًالًالًال از روشها ييي
تشخیص نه یا ی ی

 PCRبودههه و توان یا ی ی
ی
 2009به   

( .)3همچن علاطم قبطرب نی هههههه های ک لاس رد ه     

منظور بررسی آلودگی مومهای باقیمان دنک رد هد و یاه   

زمستانی به عامل لوک آمریکایی ب شور ه

 PCRانج ما

آزمایشگاهی ،کشت و جداسازي باکتري عامل بیماري

گرفت ،عنوان ش ور فالخرب شور نیا هک د

استفاده میشود .با توجه ب  ه دددیررر رشددد و سختتت رشددد

زمانبر کشت ،سریع و حساس است .به طوری ک نیا ه   

شششش شششششه یا

ص با ا اس دافت هه از
ل هررر دو بیم يرا  ، ،تش یخ ص ص
بودننن عامل ل

روش میتواند کلنیهای بیمار را طی زمس صخشم نات   

روشها ييي کشتتت و کیتتتها ييي تشخیص میشویب ی یایی   

نموده و از شیوع و انتشار بیماری در تابس ریگولج نات ی   

زمانبر میباشد .این موضوع توجه محققین زیادی را به

نماید (  .) 24در سال  2010نیز بر روي  100نمونه عسل

بیماریها به خود جلب نموده است .در ای ر طابترا ن وو ووو-

نمونههاي مثبت از نظر آلودگی بههه پنیییباس ولی سسس الروا

زمان بسیار کم فراهم میسازند .در این ارتب شور زا طا

شد (  .) 14در مطالعات متعدد از روش Real-time PCR

منظوور هعسوت ر شششش شه تعیرس یا ر صیخشت یارب 

     

نیا     

ص را در ظرففف مدت ت
ت
شهاي مولکولی ،امکان تش یخ ص ص

 PCRبراي اولین بار در سال  9991براي تشخیص پنییی-
باسیلوس الروا از کلنیهای رشد کرده در محیط نیمههه

اختصاصی استفاده شد (  .) 12همچنین در سال  2001با ا

مطالعهای ک ب ه رر ررر روي جدایهههها ييي پنیییباس ولی سسس الروا
مربوط به نمونههاي عسل و الرو انجام گرفت ،گزارش

ط بههه
شد که حساسیت  PCRبا استفاده از پرایمر مربوط ط

و موم مطالعهای انجام گرفت که ب نآ ساسا ر  ،،، ،،تع اد ددد

در کشت میکروبییی  %7و در روش  %8 PCRگ راز ششش
نی ولس یوجتسج یارب ز لللللل لللهههای رویش و ی

نیا روپسا      

باکتری در نمونههای آلوده اس  تسا هدش هدافت ((( (((( ، 5،13
 15و  .) 17در این بررسیها ،این روش ب یشور ناونع ه    

س رب یصاصتخا و ساسح ،یباختنا ،عیر ا یبایدر ی    

        

سلولهای رویشی و اسپور باکتری شناخته شده است.
در سا لل ل  8991روش  PCRب ار ييي

تش یخ صص ص

ژن  16S rRNAدر کشتتت میکروبییی  32اس وپ ررر و در

ملیسوکوکوس پلوتونیوس در الروهای بیمار بکار برده

براي پنیباسیلوس الروا نیز کام ًالًال اختصاصی بوده و با ا

های کشت ،سریع و اختصاصی میباشد ( .)11در هم نا

نمونه عسل  170اسپور میباشد .پرایمررر مورددد اس دافت هه

دیگر باکتریهاي مشابه واکنش متقاطع ایجاد نمیکند

شد و عنوان گردید که ای ر اب هسیاقم رد شور ن ووو ووووش-
س لا  ، ،ب شور زا هدافتسا ا   

 Hemi-nested PCRمی از ننن

 PCRبا  

آلودگی بههه ملیسو وکوک سسس پلوتونیوسسس در  80نمونههه

پنیباس ولی سسس الروا در نمونهههه هدش هدافتسا هدولآ یا     

یکه  % 27 /5از ای ننن
 % 68 /8گ راز ششش گردی د ،د ررر ح لا ی ی

( .)22در چن علاطم نید ههه ههی دیگ ا زین ر ز شور    

استفاده از تکثیر ژن  16S rRNAب یرتکاب یبایدر یار    

ش ش هد
ل آزم یا ش ش
زنبو غلاب ر  ،،،،،عسل ،،الرو و گ در هه گل ل

است (1و .)8در بررسی دیگر بر روی جدایهها ييي پنییی-

نمونهها در کشت میکروبی آلودگی را نشان دادند .این

مشخص ش اهرمیارپ نایم زا هک د ييييييييي مختل فج ،ف تت تتت

ص ب رتکا ييي اس  ت (( .)7در
کشتتت میکروبییی در تش یخ ص ص

باس ولی سس س الروا بدس دمآ ت هههه ه از نمون هه هه ،لسع يا     

امر نشانننگررر اختصاصییی بو ور ند ششش  PCRنس ب تب هه ههه

ارزیابی دو روش کشت باکتریایی و 901 ...

مطالع هه هی دیگ لاس رد هک یر

  

       2 00 2انج زا تفرگ ما

روش  PCRبرای ردیابی ملیسوکوکوس پلوتونیوسسس در
الرو ،زنبو لسع و هدرگ ،غلاب ر و ملاس یاهودنک رد

      

شدن با روشهاي سنتی شود .همچنین  PCRدر
تشخیص عامل بیماري و در مطالعات اپیدمیولوژیکی

کاربرد دارد .روشهای تشخیص مولکولی همچون

آلوده استفاده شد .در این بررسی ،روش  PCRبه عنو نا

 PCRاین امکان را فراهم میسازند که بتوان عفونت را

اپیدمیولوژیک در مورد بیماری لو هتخانش ییاپورا ک    

کلنی تشخیص داده و با آنالیز نمودن مداوم مخزن

کشت این باکتری باشد (  .) 18همچنین محققین در س لا

( .) 23

روش صتخا ی ا تاعلاطم یارب ساسح و یص         

           

ش م هک د یییییی یتوان ور یارب یبسانم نیزگیاج د شششششششش شهیا   
 2007ب فتسا ا ا شور زا هد

      

 ،PCRتوزی یرتکاب ع         

ملیسوکوکوس پلوتونیوس را در ب طوبرم یاهروبنز نی    

قبل از بروز عالئم بالینی مشخص و قابل مشاهده در

عفونت (زنبورهاي کارگر) بیماري را کنترل نمود
اگرچه در مطالعه حاضر ،تمام نمونههاي مورد

آزمایش هم در کشت میکروبی و هم در روش PCR

به کلنیهای مختلف در سوئیس بررسی نمودند .در این

از لحاظ آلودگی به ملیسوکوکوس پلوتونیوس منفی

آلوده به بیم ارق یرا ر  ،دنتشاد  د ح یاهروبنز یارا ا لم      

در  % 20نمونهها میتواند نشانگر وجود بیماري لوك

مطالعه حدود  % 90کلنیهای فاقد عالمت که در نو یحا
ملیسوکوکوس پلوتونیوس بودن رد نازیم نیا .د

دروم     

بودند اما وجود باکتري اندیکاتور پنیباسیلوس آلوئی

اروپایی باشد .لذا تحقیق حاضر وجود ملیسوکوکوس

کلنیهای بدون عالمت و نزدیک به نواحی آلو هد %03

پلوتونیوس را رد نمیکند و در مورد منفی شدن نتایج

در این مطالعه برای اولین بار  DNAمورد نیاز جهت

رشد بودن باکتري و یا اختصاصی نبودن پرایمر مورد

گردید و از الرو برای تشخیص عامل دو بیماری به

موجود در منطقه مورد مطالعه مطرح است .بنابراین،

صورت همزمان و با یک روش استخراج از نمونههای

اصالح روشهاي اختصاصی کشت جهت جداسازي

بود (.)4

استفاده در  PCRمستقیم ًاًا از الروهاي بیمار استخراج

حاصل از کشت میکروبی و  PCRدالیلی مثل سخت

استفاده در این تحقیق براي شناسایی سوشهاي باکتري

بالینی استفاده شد .همچنین در مطالعه حاضر با استفاده

ملیسوکوکوس پلوتونیوس و طراحی پرایمرهاي

باکتری و با استفاده از سیکلهای دمایی مشابه در روش

یگردد.
م 

از پرایمرهای مربوط به ژن  16S rRNAدر هر دو

اختصاصی مناسب سوشهاي منطقهاي پیشنهاد

 ،PCRامکان تشخیص همزمان دو بیماری ظرف مدت

الزم به ذکر است که در تحقیق حاضر میزان

نتایج بدست آمده از مطالعه حاضر  PCRمیتواند براي

 % 13و لوك اروپایی  % 20گزارش گردید که این نتایج

زمان کم و در حدود  4ساعت فراهم گردید .بر اساس

آلودگی کندوها در استان لرستان به لوك آمریکایی

تشخیص پنیباسیلوس الروا بسیار اختصاصی باشد.

با گزارشات سازمان دامپزشکی کشور در سایر مناطق

استفاده در این بررسی برای تشخیص پنیباسیلوس الروا

تحقیقات انجام گرفته و نتایج مطالعه حاضر ،آزمون

همچنین بر اساس مطالعات انجام گرفته پرایمرهای مورد

 % 100اختصاصی هستند ( .)11بنابراین ،این روش می-

تواند باعث بهبود روشهاي تشخیصی و جایگزین
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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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