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چکیده
ض ناشییی از ایننن
هدف :مایکوپالسما بوویجنیتالیوم یکی از پاتوژنهای ایجاد کننده ه ورم پس ات ننن در گاوووهاییی ش دری ه ه استتت .ع راو ض ض
ل ،عفونتتت دس اگت ه ه تنفسییی ،عفونتتت سیست ممم ادراری،
بیماری شامل کاهش شیر دهی ،تغییر کیفیت شیر ،تورم کارتیهها ،ورم مفاصل ل

عفونت گوش داخلی و سپتی سمی میباشد .هدف از این مطالعه ،جداسازی و شناسایی مایکوپالسما بووی جنیتا ویل ممم از شیررر گاووو-
های مبتال به ورم پستان بالینی با روشهای کشت و  PCRبود .روش کار :در این مطالعه توصیفی در سال  ، 1395تعداد  651نمونههه-

ی شیر از گاوهای مشکوک به اورام پستان بالینی در گاوداریهای صنعتی ایران اخذ گردید .نمونهها در محیططط  PPLO brothو

ل کلروفرممم اس دافت ه ه گردیددد .نمونهههها ا از نظرحضوررر جنس س
س
ج  DNAاز روش فنل ل
 PPLO agarکشت داده شدند .ب ار ییی اس ارخت ج ج
مایکوپالسمااا و گون هه ه مایکوپالسمااا ب وو یی ی جنیتا هب مویل      روش  PCRم نتفرگ رارق شیامزآ درو دددددددد دد .ب هه ه منظو رر ر تش یخ صص ص ای نن ن

میکروارگانیسم به روش مولکولی از پرایمرهاییی اختصاصییی  Mbg Fو  Mbg Rاس دافت ه ه گردیددد .نتا دمآ تسدب جی ههه هههه :در روش

یهای تخم مرغ نیمرو شده مایکوپالسما را از خود نشان دادند؛ در حالیکه در آزمون
کشت از تعداد  651نمونه )% 37 ( 57 ،نمونه کلن 

ش گردیددد و در آزموننن PCR
س مایکوپالسماا مثبتتت گ راز ش ش
 PCRاز این تعداد نمونه )% 40 ( 62 ،نمونه از نظر حضوررر پرایمررر جنس س

ل از ایننن تحقیققق،
ج حاصل ل
ی :نتایج ج
اختصاصی گونه نیز ،یک نمونه ( )%2مثبت مایکوپالسما بووی جنیتالیوم گزارش شددد .نتیج ریگ ه یی یی
 PCRرا به عنوان یک روش سریع ،با حساسیت و ویژگی باال جهت تشخیص مایکوپالسماها معرفی نمود.

کلمات کلیدی :مایکوپالسما بووی جنیتالیوم ،PCR ،ورم پستان ،گاو
* نویسنده مسئول :سید علی پوربخش
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مقدمه

ورم پستان یکی از مشکالت اساسی گلههای گاو شیری

در سراسر جهان است که در اثر تکثیر میکروارگانیس ممم -
های بیماری زا در غدد پستان ایجاد میشوددد و منجررر بههه
کاهش تولید شیر ،تغییر کیفیت ،سفت شدننن ق او ممم آن و
در مراحل پیشرفته باعث ت رو ممم کارتیههههاا میییش  دو ((.)1
منبع اولیه اکثر عفونتهاا ،ورم کارتیههه گا او ننن آل دو هههای
است که به شکل تحت حاد یا مزمن حامل عفونتتتانددد.
  

معمو ًالًال گاوهایی که س  ن بب ببباالتری دارن ار تلاح نیا د

بیشتر از خود نشان میدهند ،گوسالهها نیز ممکننن استتت
به علت عدم رعایت موازین بهداشتی از جمله تغذیههه با ا
شیر آلوده به این بیماری مبتال ش  دنو (( .)5در مقایسههه با ا

یتوان بههه ت ببب ش شا ریگاو و دید ا هر    
مایکوپالسمایی م 
ش اثررر
نمود که باعث مقاومت در برابر درمان و یاا کاهش ش
درمانی میشود که گاوها در طول عمرآلوده باقی مانده
ی ب کش ه لل للل متناو ببب ادامههه میییدهنددد و
و به دفععع با رتک ی ی
گوسالههای جوان با خوردن شیررر آل دو ههه دچاررر عفونتتت
ی دس اگت ههه تنفسییی ،سیست ممم ادراری ،ت رو ممم
غشای مخاطی ی
ی میییش دنو
ی سم ی ی
مفاصل ،عفونت گوش داخلی و س تپ ی ی
(  .) 18کنتر للل ل ورم پستا ننن ن مایکوپالسما زا یی یرط قققققق ق
شناسایی ،تشخیص ،جداسازی و حذف گاوهای آل دو ههه
امکا ریذپ ن      اس  ت (( ( 6و  .)01تا ونک ننن هی چچ چ تحقی قق ق و
گزارشی مربوط به  M. bovigenitaliumدرموارد اورام
پستان بالینی در ایران انجام نشده است لذا این تحقیق بههه

سایر پاتوژنهای مولددد ورم پس ات ننن ،مایکوپالسما اهاا بههه

منظو ررر ر جداسازییی ی و شناساییی یی مایکوپالسمااا ب وو ییی ی

اورئوس و استرپتوکوکوس آگاالکتیههه ق ار ررر دارنددد (.)3

صنعتی (قزوین ،تهران ،ال رب ززز ،تبریززز ،س انم ننن ،گلس ات ننن،

س از اس وکوکولیفات سسس
عنوان سومین پا ژوت ننن مسرییی پس س

درانگلستان سالیانه حدود  1/9میلیوننن گا تحت و   

تأثثیر

ت 54
عفونت مایکوپالسمایی قرار میگیرند ک راسخ ه تت تت

یها ای
جنیتالیوم از موارد اورام پستان با نیل ییی در گا رادو ی ی

مازندران ،ری ،ورامین و گرمسار) با روشهای کشت و
 PCRصورت گرفت.

ی وارد میییکنن  د (( 9و
میلیون پوندی به ص عن تتت گا رادو ی ی

شها
مواد و رو 

ص داده
ی تش یخ ص ص
شیر یا نمونهی گاووو باا ورم پس ات ننن با نیل ی ی

ش ینیلاب ناتسپ مرو هب التبم یاهواگ ری              (هن یتنآ زو     

ل از تانک ک
ک
ی عامل ل
 .) 13بیماری در سطح گله با جداسازی ی

این تحقیق توصیفی در سال

 1395ب نومن یور ر هه هههها ای

ی بههه
میشود ( .)4در استرالیا  % 50از گلههای گاووو ش ری ی ی

بیوتیکی دریافت نکرده بودند)) در س حط

شکل تحت حاد به این عفونتتت م تب الالال هس نت ددد و ب روآر ددد

صنعتی انجام گرفت .نمونهها در محيط انتقا رانك رد یل   

یشود سالیانه خسارتی بالغ بر  60میلیون دالر به صنعت
م 

يخ و در دمای  4درجه سلسیوس ،ظرف م زا رتمک تد   

 22گا یرادو

یشود (  .) 20عالوه ب یا ر نن ننن،
دامپروری این کشور وارد م 

 24ساعت به آزمايشگاه مرج مسالپوکيام ع ا سسوم  ههه ههههي

حدود  57000 1گوساله ،سا نال ههه بههه علتتت عفونتتتها ای

واکسن و س  لاسرا يزار يزاس مر ووو وووو با زا هدافتسا     دو

یشوند که این میزان با رب غل   
مایکوپالسمایی تلف م 
میلی هدش هدز نیمخت دنوپ نو          اس  ت

99

(( ( .)8عفون تت ت

ی وارد
مایکوپالسمایی از ناحیه قوزک پا بههه غدههه پس نات ی ی
شد هه ه و سب ببب

آل گدو یی ی و ورم پستا نن ن در ای نن ن ناحی هه ه

یگردد (  .) 16ای رد ناتسپ مرو عون ن
م 

دواگ اا اا اااااریهاای

ص عیاش گرزب یتعن        اس  ت (( ( .)2از ع ئال ممم ورم پستا نن ن

روش کشت و  PCRنسبت به جداسازي در سطح جنس
و گونه مورد نظر اقدام گردید.
روش کشت

پس از ارسال نمونهها ب گشيامزآ ه ا هه ههه ،ابت قم اد دد دددار 500

میکرولیت لخاد هب هنومن ره زا ر             5میل تیل ی رررر ر مح طی   
 PPLOبراث جهت غنیسازی در ش یار ططط گرمخانههه 37

جداسازی و شناسایی مایکوپالسما بوویجنیتالیوم53 ...

درجه سلسیوس و  Co2دار ب دودح هرود کي يار     24

رویییی ( 051میکرولیتررر) مخلوطط ط فنللل کلروفرمم م اضاف هه ه

ی ،نمونه
ساعته نگهداری شدند .پس از اتمام غنیییسازی ی

گردید و به مدت  15دقیقههه در  3000 1دور سا ویفیرتن ژژژ

مورد نظر با استفاده از فيلترهاي باکتریایی با طق  رر ررر 0/ 45

شد .مایع رویی کشیده و به تیوپ جدید انتقال داده شد.

ميکرومتر ب  ه دددا یواح شیامزآ هلول لخ       5میل تیل ی رر ررر

هم حجم با مایع رویی ( 051میکرولیتر) کلروفرم اضافههه

محیط  PPLOبراث انتقال داده ش  د ((پاسا لوا ژ )) .لولههه-

ت  15دقیقههه
گردید .تیوپ به خوبی تکان داده و بههه مدت ت

های آزمایش مجددًاًا در گرمخانه  CO2دار با دماییی 37

در  3000 1 rpmسا فیرتن یو ژژ ژ گردی دد د .محلو لل ل روی یی ی ب اا

درجه سیلسیوس قرار داده شدند و هر

سمپلر کشیده و به تیوپ جدید منتقل گردید 0/1 .حجم

 24سا کی تع   

بار به مدت  3الی  5روز وضعیت رشد نمونههه ،کنت و لر

آن استات س ید ممم سههه م الو ررر اضافههه ک در ههه و بههه آرامییی

بررس یی ی گردی دد د .پ  نامز تشذگ زا س م وکذ رررررررر رر500 ،

مخلوط شدند و دو برابررر حج ممم (مجموعععهاای نمونههه و

میکرولیتر از هر کدام از محيطهااي مايععع ،روي محيططط

ت 15
استات) به نمونه اتانول سرد اضافه گردید و به مدت ت

PPLOآگار در پليت کش و دش هداد ت ب ههه هههه گرمخانههه

الی  20دقیقه نمونه در فریزر  - 20درجه سلسیوس ق ار ررر

CO2دار منتقل و در دماي  37درجه سلسیوس به مدت

داده شد .سپس نمونه به مدت  15دقیقه در 3000 1 rpm

 72ساعت گرمخان ذگ ه ا ش یر ددد دددد .محيطططها شک ي تت تتت

سانتریفیوژ شد .تیوب تخلیه شده و به آن  200میکرولیتر

    

ت  5دقیقههه با rpm
الکل  70درصد اضافه شد که به مدت ت

 PPLOآگا رر ر ه  ر ر سورکيم اب زو ک يرون پو

ب و ا    

بزرگنما يي     4 xاز نظ  ر ر پ ليکشت و دش رررررر رررگن هه ههاي   
مخصوص به شکل تخم مرغ نیمرو ش يسررب تحت هد    

 3000 1سانتریفیوژ گردید .پس از تخلیه و خشک شدن،
 50میکرولیتر آب مقطر به نمونه اضافه شد.

قرار گرفتند.

روش PCR

استخراج DNA

برای انجام  PCRدر آزمایش تشخیص جنس و گونه از

 500میکرولیتر از نمونه کشت مایع در میکروتی پو

1/5

یککک روش در حج ممم هاييي

 25میکرولیتررر اس دافت هه ه شددد.

ت  15دقیق ههه هه در 3000 1 rpm
میکرولیتر ییی یی ب ههه هه مد تتت ت

بدین صورت که در تشخیص گونه ،ابتدا م او ددد مخلوط ط
ط

سانتریفیوژ گردید .سپس مایع رویی را تخلیه کرده و بههه

اصل یی ی ( )Master Mixشام لل ل  2/5میکرولیتر   

رسوب باقی مانده حدود  00 1میکرولیتر بافر لی ییز کنندههه

) 2 ،Buffer 10xمیکرولیت رررر ر )0/5 ،(MgCl225mM

ی  56درجههه سلس وی سسس ،بههه
اضافه گردیددد و در بننن ماری ی

میکرولیتر ) 0/3 ،(dNTPs 10mMمیکرولیتر از هر یک

مد تت ت  2/5ال یی ی  3ساع تت ت قراررر داده ش دد د .سپ سس س نمون هه ه

از پرایمرها اصتخا ی ص یییی ی ) 0/ 25 ،(100pMمیکرولیت رر ر

(PCR

 Taqو 16 / 15

خارج شد حدود  200میکرولیتر فنل اشباع شده به نمونه

آن یز مممممممم Polymerase

ت  15دقیقههه در
اضافه گردید و تکان داده شد و بههه مدت ت

میکرولیترآب دی زینو هه و  3میکرولیتررر (DNAبا تظلغ    

 3000 1 rpmسانتریفیوژ گردیددد .ما یور عی ی رلپمس اب      

 1/9نانوگرم) نمونه مورد نظر استفاده شد.

DNA

کشیده و به تیوب جدید انتقال داده شد .ه ممم حج ممم فاززز
جدول  :1پرایمرهای مورد استفاده در واکنش PCRجهت شناسایی جنس مایکو پالسما ( ) 12
primers
Mycoplasma Genus

Sequence 5 ́ to 3 ́ PCR product Target
M1F: GCTGCGGTGAATACGTTCT 163 bp 16SrRNA
M3R: ́ TCCCCACGTTCTCGTAGGG
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جدول  :2پرایمرهای مورد استفاده در واکنش  PCRجهت شناسایی گونه مایکو پالسما بووی جنیتالیوم ()11
primers
Mycoplasma bovigeniyalium

Sequence 5 ́ to 3 ́ PCR product Target
MbgF: CGTAGATGCCGCATGGCATTTACGG 312bp 16SrRNA
MbgR: CATTCAATATAGTGGCATTTCCTAC

س از اف دوز ننن اج از ییی  PCRو آماد هه ه شدننن نمونههههاا،
پس س
تیوپها در دستگاه ترموسایکلر با برنامه دمایی و زما ین

برای تشخیص جنس مایکوپالسما با پرایمررر مربوطههه et

) )Akemi Kojima al. 1997محصو لل ل  PCRب اا بان دد د

زیر قرار داده شد :واسرشت اولیه  94درجه سلسیوس بههه

 163bpرا نشان داد (شکل  .)2اجرای روش  PCRبرای

مدت  4دقیقه ،سپس به دنبال آن  38چر ک ییامد هخ ههه هههه

گون هه ه مایکوپالسماا ا ب ویلاتینج یوو مممم مم باا ا اس دافت هه هه از

هر چرخه شامل  94درجه سلسیوس به مدت یک دقیقه،

پرایمرهای اختصاصی گونه ()Kobayashi et al. 1998

ک دقیقههه و  72درجههه
ت یک ک
 50درجههه سلس وی سسس بههه مدت ت

با محصول  PCRبا باند  213 bpصورت پذیرفت (شکل

ک دقیقههه کههه هرک اد ممم بههه ترتی ببب
ت یک ک
سلسیوس به مدت ت

 .)3از مجموع  62نمونهی جنس مثبت )%2(1 ،نمونههه در

اختصاص به مراحل واسرشتتت ثانویههه ،اتص صصال پرایمررر و

آزمو نن ن  PCRاختصاص نوگ ی هههه هه مایکوپالسمااا ب وو یی ی

گسترش اولیه بود .مرحله نهایی در  72درجههه سلس وی سسس

جنیتاویل مم م مثبتتت و  )% 98 ( 61نمونههه نیززز منفییی گزار شش ش

به مدت  7دقیقه صورت گرفت.

شدند .طوری که حدود  % 40از گاوداریها ا ،آل هب هدو   

برای بررسی محصول  PCRتکثیررر شدههه از الکتروف رو ززز

مایکوپالسما بودند که  % 15آن مرب نیوزق رهش هب طو     

بر روی ژل آگارز  1درصد که با بافر  TAEساخته و باا

یباشد.
م 

س از پایاننن
سایبر رنگ آمیزی شده بود ،استفاده شد .پس س
مرحل هه ه الکتروف رو زز ز ،ژل در دست گگ گاه UVITEC-Gel

 Documentationتصویر ب دش یرادر هه ههه و م رو ددد برسییی
قرار گرفت.
یافتهها
نتایج حاصل از کشت بر روی تعداد  651نمونه شیر گاو
مبتال به ورم پستان بالینی ک راد واگ زا ه یی یییهاای ص یتعن

شکل  :1تصویر میکروسکوپی (بزرگنمایی  )4کلنیهای مایکوپالسما
در محیط  PPLOآگار

جم دوب هدش یروآ ع شن ا نیا عومجم زا هک داد ن              
نمون هه ههااا ک هه ه ابتدااا در مح حح یط  PPLOبرا  ث (( (جه تت ت
غن یی یساز یی ی و رش دد د) وسپ سس س در محی طط ط  PPLOآگا رر ر
جهت رشد وتشکیل کلنی کشت داده شدند ،تع داد
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نمونه (  )% 37به عنوان نمونهی مثبت جنس مایکوپالس ام
ص داده شددد (ش لک
تش یخ ص ص

مایکوپالسما ،از مجم عو

 .)1در آزم نو

س
 PCRجنس س

 651نمونههه م رو ددد مطالعههه62 ،

شکل  :2بررسی محصول  PCRجنس مایکوپالسما بر روی ژل 1
درصد N :کنترل منفی (محيط کشت بدون تلقيح باکتري):L ،

(  )% 40نمونه مثبت و  )% 60 ( 94نمونه نیز منفییی گ راز ششش

مارکر ) P:،)DNA Ladder100bpکنترل مثبت (باند نمونه

شدند .نتایج نمونههای مثبتتت باا اس ا هدافت ززز روش PCR

نمونههای مورد آزمایش در این مطالعه.

دهای  1تا :7
استاندارد  NCTC 10123در ناحیه  ،)bp163بان 

جداسازی و شناسایی مایکوپالسما بوویجنیتالیوم55 ...

مصنوعی و به دلیل نیاز به مواد افزودنییی بس ای ررر زیاددد بههه

محیط بسته به گونهی مایکوپالسما ،ممکن استتت کمتررر

مصداق داشته باش  د (( 1و  .)2نتایججج مث ببب ت روش کشتتت
وابستگی زیادی به مرحله بیماری عفونی ،نحوه و محل ل
ل
اخذ نمونه و شرایط انتقال نمونه و اج ار ییی روش کشتتت

شکل  :3بررسی محصول  PCRگونه مایکوپالسما بووی جنیتالیوم بر
روی ژل  :N :%1کنترل منفی (محيط کشت بدون تلقيح باکتري)،
 :Pکنترل مثبت (باند نمونه استاندارد  ATCC 14173در ناحیه

 :L ،(312bpمارکر ( ،،)DNA Ladder 100bpباند  1نمونه منفی،

دهای  3تا  11نمونههای مورد آزمایش در این
باند  2نمونه مثبت ،بان 
مطالعه.

بحث و نتیجه گیری

ن PCR
بر اساس نتایج این تحقیق %2 ،نمونهها در آزمون ن

مایکوپالسما بووی جنیتالیوم تشخیص داده شد که نشان
میدهد این ن تسپ مرو عو ا دواگ رد ن ار ییی ییییها ای ص یتعن

ش  هتشاد ینییاپ عوی وووووو وو ب هه ه س تخ یی ی از گل هه هه اای آل دو هه ه
ت اقتصاد ييي
یشود با توجه به ایجاد خسا ار ت ت
جداسازی م 
در جمعيتهاي دامي و نیز تالشها يي که در خصوص ص
ص
پيشگيري و کنترل ايننن بيمار ييي صورررت گرفتههه استتت،

س مایکوپالسما ا
ص جنس س
آزمایشات معمول ب ار ییی تش یخ ص ص

که بر اساس روشهای کالسیکی مثل تست بیوشیمیایی

و آزمایشات فلورسانت میباشنددد ،س سا دنمدو تت تتت ولییی
دارای مشکالتی از جملههه وقتگیررر ب دو ننن ،دش او ررر ب دو ننن
تفسیر نتایج و همچنین جوابهای مثبت و منفییی کاذ ببب
شهااای شناسایییی
یباش  دن (( (  .) 19یک کک ی دیگ ا ر زز ز رو 
م یی 
مایکوپالسماها ،روش کشت است که با توجههه بههه کنددد
س بس ای ررر زماننن بررر ب دو ههه و از س یو
رشد بودن ایننن جنس س
دیگ رر ر امکا نن ن تش یخ صص ص تفریق یی ی گون هه ههااای مختل فف ف

یهااا امکانپ یذ ررر ر
مایکوپالسمااا از روی بررس ییی ی کل نو ییی 

نم یی یباش  د (( ( .)5روش کش تت ت علی غر ممم اینک هه ه در م رو دد د
بسیاری از بیماریهای عفونی یک روش ئالط ی و دقیققق

یگردد ،در مورد جستجوی مایکوپالسما ا در
محسوب م 
شی رر ر ب یلد للل وجو دد د موا دد د ممانع تت ت کنند هه هی بط یع یی ی ی اا

دارد ( .)4لذااا در ای نن ن مطالع هه ه از روش دقی قق ق  PCRک هه ه
ظ تش یخ ص ص
ص
ی از لحاظ ظ
دارای حساسیت و ویژگییی با رتال ی ی
یباشد ،استفاده گردید.
م 
در مطالعهای که در شهرکرد با استفاده از روش کشت و
 PCRتوس طط ط  Sharif zadehو همکارا  ن (( (  ) 1385با   
ه بایزرا فد یییی ی فراوان یی ی مایکوپالسمااا در مخاز نن ن شی رر ر
ت گرفتتت
ی ص رو ت ت
ی و نیمههه ص تعن ی ی
گاوداریهاای ص تعن ی ی

میزا نن ن آل گدو یی ی ای نن ن مخاز نن ن ب هه ه گون هه هی مایکوپالسمااا

ب یوو سس س  %3/3و آل گدو یی یی ب هه ه گون هه ههی مایکوپالسماا ا

آلکالسنس  %4/9برآورد شددد ،در حالیکههه مخازننن شیررر

مورد مطالعه در این تحقیق آلودگی به گونههاای بووییی
رینی سس س و ب وو یی ی جنیتا ویل مم م را نشا نن ن ندادن دد د ک هه ه نشا نن ن

دهندهی شیوع کم این دو گونه در گاوداریهای ای ار ننن
بوده و تا حدودی با نتایج ما مطابقت دارد ( .) 17
در مطالعهای که توسط  Royو همکاران در ساللل 2007

ب اا هد فف ف " بررس یی ی ورم پستا نن ن ناش سالپوکیام زا ی ما     

بووی جنیتالیوم انجام گرفت از دو روش کشت و PCR

جهت شناسایی مایکوپالسما بووی جنیتالیوم استفاده شد
ک هه ه ای نوفع رد هنوگ ن تتتتتت تته اای پستا سادج ین ا و یز   

شناسایی نگردید ( .) 16
در مطالعهی دیگری که توسط  Kobayashiو همکاران
ی سههه گونهههی
در سال  1 998انجام شددد ،جهتتت شناسایی ی

س،
مایکوپالسما بووی جنیتالیوم ،مایکوپالسما آلکالسنس س

مایکوپالسما بووی رینیس توسط پرایمرهای اختصاصی

16 SrRNAبرای هر گونه به روش  PCRانجام شد که

در ای نن ن مطالع هه ه برا سانش ی ا لاتینج یووب هنوگ یی ی مو           

 56نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی /چهاردهم ،شماره اول ،7931 ،پیاپی 63

پرایم رر ره اای  MbgFو  MbgRاس  هدافت گگ گردی بسانت د     
پرایمرهای طراحی شده بر پایهههی ژن 16SrRNAبراای

 2007جمع آوری شده و با استفاده از روش  PCRمورد
بررسی قرار گرفت .ح دود  % 20 /22از نمونهههها ا از نظررر

تشخیص گونههای مایکوپالسما قب ًالًال توسط َوَون کوپولددد

وجود مایکوپالسما مثبت اعالم شدند که درصددد ش وی ععع

 Blastکدر نن ن پرایمرررهاا در سای تت ت  NCBIاختصاصیتت ت
پرایمرها یی ی م رو دد د نظ رر ر را نشا نن ن داد ،روط یی ی ک هه ه ای نن ن

بووی رینیس و مایکوپالسما آرژنینییی در ایننن نمونههه بههه

ترتیب برابر با  % 31 / 03 ،% 58 / 62و  %01/ 35گزارش شد.

پرایمرها از حساسیت و ویژگی باالیی برخوردار ب دو ههه و

نتاد ناشن لصاح جی اتینج یووب امسالپوکیام د ایل وم            

و همکاران در سال  1994نشان داده شده بود ،همچن نی

به طور اختصاصی قادر به شناسایی گونهی مایکوپالسما
بووی جنیتالیوم بودند که در این تحقیق تنها یک جدایه

از بین  651نمونه مورد مطالعه شناسایی گردید.)11( .

تش یخ صص ص گون هه ههااای مایکوپالسمااا ب وو یی ی جنیتا ویل مم م،

سو
مایکوپالسما بووی رینیس ،مایکوپالسما ا آلکالسنس س
مایکوپالسما بوویس در نمونهی شیر حاصل از گاوهایی
با ع مئال بالینی ورم پستان به روش  PCRتوسط Hirose

و همکارا نن ن در سا لل ل  2001ص رو تت ت گرف تت ت .در ای نن ن
مطالعه که در استرالیا انجام شد ،در  %7موارد ب ونع ه ان   

گون هه ه مایکوپالسمااا ب یوو سس س ( 2نمون هه ه از  30نمون هه ه)

جد اااساز ییی ی ش ددد د ،در حالیک ههه ه در  % 70از نمون ههه هها اا
س (در  22نمونههه از  30نمونههه)
مایکوپالسما بووی رینیس س

جدا شد و دو گونهههی مایکوپالسما ا بووییی جنیتا ویل ممم و

گونههای مایکوپالسما ا بووییی جنیتا ویل ممم ،مایکوپالسما ا

گونه غالب و شایع در نمونههای ورم پستان تحت حاد و
مزمن ناشی از مایکوپالسما میباشددد .بنا یارب ننن میییت او ننن
گفت در هر منطقه با توجه به شرایط حاک ممم بررر ص عن تتت
ی و نیززز نژاددد گاووو،
گاوداری ،شرایط منطقهههای ،م تیرید ی ی
ممکن است گونهی شایع متفاوت باشد ( .) 21
 Nadeemو  Rahmanدر سا لللل ل  ،2102گون هههه ههااااای
مایکوپالسمای م ثؤ ررر در ایجاددد ورم پس ات ننن در گاوهاییی
شیری را م رو ددد مطالعههه ق ار ررر داده و نشا نداد ن دد ددد ش وی ععع

باالی گونهی بوویس نسبت به گونههههاای مایکوپالسما ا
ب وو یی ی جنیتا ویل مم م ،مایکوپالسمااا دیسپا رر ر ،مایکوپالسمااا

ب وو یی ی رینی سس س را  %33ب هه ه  %01دارد ک هه ه نشا نن ن دهند هه ه
اهمیت گونهی بویس در مقابل سایر گونهها است ( .) 14

مطالع هه های تح تت ت عنوا نن ن " بررس یی ی ش وی عع ع گون هه ههااای

مایکوپالسمااا آلکالسن سس س در هی چچ چ ی کک ک از نمون هه ههااا

مایکوپالسمااا در شی رر ر گل هه ههااای ش ری ییی شما لل ل غر ببب

حاصل از این تحقیق با نتا م جی طططالع یناوخمه رضاح ه    

ت
ی بههه ص رو ت ت
شددد .در ایننن مطالعههه شیررر  164گاووو ش ری ی ی

داشته و نشان دهنده اهمیت کمتر این گونههاا در ایجاددد

تصا فد یی ی از بی نن ن  1234گا وو و جم عع ع آوری ش دد د .کش تت ت

جداسازی نگردید (هی ور سسس و همکا ار ننن  .) 2001نتا جی

بیمار یی ی ورم پستا نن ن با نیل ی بسن  تتت تت ب هه ه سای رر ر گون هه هه اای

مایکوپالسما است (.)7

پرتغال" در سال  41 20توسط Pinhoو همکاران انجاممم

مایکوپالسمااا در ح ود ددد  %3از گل هه ه مثب تت ت بو دد د ک هه ه در
تش یخ صصص ص گون ههه هها اا تنها اا دو نمون ههه ه از نظ ررر ر وجو ددد د

 Zaitounو همکارا نن ن در سا لل ل  01 20وجو دد د عفون تت ت

مایکوپالسما بووی جنیتا ویل ممم و مایکوپالسما ا کانا ند س س
س

ورم پستان در مصر را مورد مطالعه ق ار ررر دادنددد .در ایننن

ط بههه
مایکوپالسما بوویس بود .نمونههه هاای مثبتتت مربوط ط

ی
مایکوپالسمایی در شیر بوفالوهاییی دارای ع ئال ممم با نیل ی ی

مثبت بوده و بقیههه نمونههههاا تاییدییی بررر حضوررر گونهههی

مطالعه ،نمونههای شیر  250 1بوفالوی شیری در شهرهای

گاوهایی با ع مئال خفیف ورم پستان و یا گاوهایی بدون

 Sohagو  Assiutدر مصر ،طی ژانویه  2 00 2تاا س بماتپ ررر

بروز ع مئال بالینی این بیماری بودند که این نتایججج دقتتت

جداسازی و شناسایی مایکوپالسما بوویجنیتالیوم57 ...

ل از ب ور ززز ع ئال ممم
تشخیص روشهای مولکولی حتی قبل ل
یدهد ( .) 15
بالینی به منظور کنترل به موقع آن را نشان م 
یو
تولید شیر با کیفیت ،هدف اصلی صنعت گاووو ش ری ی ی
اولین هدف کنترل ورم پستان در گلههههاای گاووو ش ری ی ی
ی
میباشد .گلههایی که توانستهههانددد ورم پس ات ننن را کنترللل
ک سیست ممم مراقبتییی فعاللل جهتتت ارزیابی ی
ی
کنند ،بای ی د کک کک
وضعیت عوامل بیماریزا در محیط دامداری برقرار نمایند
( 4و  .)6علی رغم شناخت اهمیت کنترل ورم پس ات ننن در
گلهها ،تاکنون دامداران نتوانستهاند این بیماری را کنترل
کنن دد د ب هه ه طوریک هه ه ای نن ن بیمار یی ی ب هه ه عنوا هم ن م یرت نننن ن و
اساسیترین مش رادواگ تالک یی یییها ای ص همه رد یتعن   
کشورها شناسایی شده است (.)01
با توجه به اینکه از بین  651نمونه شیر جمع آوری شدههه
س
از گاوهای ش ری ییی باا ع ئال ممم بیمارییی ورم پس ات ننن جنس س

مایکوپالسما برای تعداد  62نمونه (  )% 39 / 74مثبت شددد،
این نتایججج اهمیتتت مایکوپالسما ا در ایجاددد بیم مماری ورم

پستاننن ن در منطق ههه هی م رو ددد د مطالع ههه ه نسبتتتت ب ههه ه سایررر ر
باکتریهای ایجاد کنندهی بیماری را نشاننن میییده ههد ،از

طرفی با توجه به اینکه مایکوپالسما بووییی جنیتا ویل ممم در

گلههای شیری ایننن کشوررر وجوددد دارد ،نیاززز بههه توجههه
لهاای کنترللل ورم
بیشتر به این عامل پا ژوت ننن در پروتکل ل

پستان در سطح ملی و همچنین کنترل و نظارت بهداشتی
ت م بتر ططط باا ایننن
در بحث واردات گاووو و یاا محص الو ت ت
ی میییت او ننن گفتتت در
صنعت را محرز میکند بههه عبا تر ی ی
پروتکلهای مربوط به واردات یا صادرات گاو یکییی از
عواملی که حتم ًاًا ًاًا بایددد در نظررر گرفتههه شوددد تستتتهاای

تشخیص یی ی جن سس س مایکوپالسمااا و ب هه ه ویژ هه ه گون هه هی

مایکوپالسمااا ب وو یی ی جنیتا ویل مم م اس تت ت .و همچنی نن ن در

پروتک لل له اای درمان یی ی ورم پستا نن ن مایکوپالسمایییی ،در
صورت نیاز به تشخیص تفریقییی جهتتت انجاممم اق اماد ت ت
ت

درمانی اولین گونهای که باید م رو ددد توجههه ق ار ررر گیرددد،
یباشد.
گونهی مایکوپالسما بووی جنیتالیوم م 
تشکر و قدردانی

هزینه های این مطالع رابتعا لحم زا ه ا حرط ت هرامش      
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سازی رازی تامین و پرداخت شده است .بدین وس زا هلی
معاون اقیقحت و شزومآ ت ت مزاس  ا ن ت قیقحا و ت              
آموزش کشا هسسؤم ،یزرواشک داهج ترازو یزرو     
تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی تش ردق و رک د ینا   
می شود .همچنین از دکتر بابک خیرخواه و همچنین از
همکا مص یاه یر ی  سابع رتکد هنام ا رتکد  ،یرتش      

      

محس  ن ا می ا دن ا راکرس  ،ر خا نارگنهآ همیلس من                   
سپاسگزاری می گردد.
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Abstract:Background and Objectives: Mycoplasma bovigenitalium is one of the mastitiscausing pathogen in dairy cows. The complications of the disease arereduced feeding,
changes in the quality and consistency ofits stiffness, swelling Cartier, arthritis, infection of
the mucous membranes of the respiratory tract, urinary tract, ear infections and septicemia.
The purpose of this study was to Isolation and Identification of Mycoplasma bovigenitalium
from bovine milk suffering of clinical mastitis by culture and PCR methods.Materials and
methods:In this descriptive study, 156 samples of milk collected from cows with clinical signs
of mastitis in dairies industry. Samples were cultured in PPLO broth and PPLO agar. The
bacteria DNAs were extracted by phenol/ chloroform method. The PCR assey applied for
detection of M. bovigenitalium by molecular method used MbgF, MbgR specific
primers.Results: In the culturing method from 156 samples, 57 (37%) samples were reported
to be positive for Mycoplasmaand 5 (3%) were suspected to be positive.In the PCR test from
156 samples, 62 (40%) samples were positive for Mycoplasma. In the specific PCR test, 1
(2%) of these specimens were positive for Mycoplasma bovigenitalium.
Conclusion: The use of the molecular method of PCR showed that it is a rapid diagnostic
method with high sensitivity and specificity, which is used as a classical method.
Keywords: Mycoplasma bovigenitalium, PCR, Mastitis
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