
 

 

 
 

 

 خوراکی شیر های نمونه در کالمیدوفیال آبورتوس شیوع بررسی

 فرابنفش نور اساس بر الکتروفورز و PCRروش  از استفاده با

 

 چکیده

هنگام آبستنی  ها در ها و از دست دادن بره نزئوتیک میشآآبورتوس یکی از علل مهم سقط  کالمیدوفیال مقدمه:
هفته آخر آبستنی  3تا  2شود. در عفونت با این باکتری، سقط جنین معمواًل در  بعضی مناطق محسوب میدر 

که باکتری کالمیدوفیال در شرایط  آنجایی شوند. از های مرده و یا ضعیف متولد می دهد و بره رخ می
شوند،                 حضور آن نمی های تشخیصی روتین متوجه کند و معمواًل با آزمایش رشد نمی invitroآزمایشگاهی 

  شود. ژن یا ژنوم آن توصیه می جستجوی آنتی

های شیر از  آبورتوس در تعدادی از نمونه هدف از این مطالعه بررسی حضور باکتری کالمیدوفیال روش بررسی:
سقط جنین( در استان آذربایجان غربی بود. برای  هسقط جنین و بدون تاریخچ هگوسفندان و بزهای )با تاریخچ

با روش  16S rRNAجهت شناسایی ژن 6331تا  6336زمانی سال  هشیر در فاصل هنمون 363این منظور 
PCR- Nested .مورد آزمایش قرار گرفت 

ارومیه  هدرصد بود. باالترین میزان آلودگی در منطق 55/5شده  بررسی یها در نمونه میزان آلودگی ها: یافته
مشاهده شد و باالترین میزان پراکندگی در فصل پاییز مشاهده گردید. این بررسی نشان داد که شیوع کالمیدوفیال 

باشد. همچنین میزان  سقط جنین می ههایی بدون ساق سقط جنین باالتر از دام ههایی با سابق آبورتوس در دام
 فند بیشتر از شیر بز بود.آلودگی با باکتری کالمیدوفیال آبورتوس در شیر گوس

باشد که تاکنون  می در موارد سقط جنین ینقش این باکتر  هدهند این میزان آلودگی نشان گیری و بحث: نتیجه
کمتر به آن اهمیت داده شده است و با توجه به تعداد گوسفند و بز در ایران و میزان فراوانی سقط جنین و 

 یوسعت بخشیدن به تحقیقات و اجرا یبرا یا و نیز خطر عفونت انسانی نیازمند توجه ویژه یاقتصاد خسارات
 و کنترل دارد. یاقدامات پیشگیر

 Nested PCR، 16S rRNA غربی، آذربایجان آبورتوس، کالمیدوفیال بز، گوسفند، جنین، سقط کلیدی: های واژه
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 مقاهل ژپوهشی
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 مقدمه:

 های بیماری باعث کدام هر که هست متعددی های گونه دارای کالمیدیا
 ترتیب  به که پنومونیه و تراکوماتیس های گونه جمله از شوند. می متعدد
 انسبانی تنفسبی هبای بیماری و جنسی راه از منتقله های بیماری باعث

 اهمیبت دامپزشبکی در که مهم های گونه سایر دیگر طرف از شوند. می
 abortus, pecorum, felis , caviae and شبامل دارنبد بارزی

suis آبورتبوس هگونب کبه باشبند می (Chlamydia psittacosis 

serotype 1) از هبا دام در جنبین سبقط اصبلی هگونب عامل عنوان به 

 [.3باشد] می بز و گوسفند گاو، جمله
 نشخوارکنندگان در جنین سقط عامل ترین شایع آبورتوس کالمیدوفیال

 از شده ارائه آمار کهی طور است به شده شناخته سوئیس در کوچک
 و گوسفندان درصد 33آلودگی  از حاکی سوئیس در قبلی مطالعات

 یباکتر این [.2باشد] این عامل می با کرده سقط یبزها درصد 23
های داخل سلولی  جمله باکتری کالمیدیاسه و از هبه خانواد متعلق

 جنس کالمیدیاسه شامل دو هخانواد .باشد اجباری و گرم منفی می
 در ارگانیسم [.3گونه است] 3 بر مشتمل و کالمیدوفیال و کالمیدیا

های  روش از کند و برای تشخیص شرایط آزمایشگاهی رشد نمی
شود. عفونت با این باکتری  سرولوژی و یا جستجوی ژنوم استفاده می

تواند ایجاد  به میزان کمتری در شتر، اس ، خوک و گوزن هم می
گوسفند و بز  در یبیمار این هبرجست عالمت اولین [.4بیماری کند]
 و شوند می خارج سقط از بعد که واژنترشحات  [.5سقط است]

 یباکتر از باالیی مقادیر یحاو ها بره پوشش و جفت و جنین همچنین
 [.4دارند] یمؤثر نقش یبیمار انتشار در که باشند می

 شکل به و منتقل شود نیز جنین به تواند از مادر عفونت می
احتمال در  این بر مبنی کمی شواهد اگرچه  یابد هم گسترش یعمود

 دست است.
 باردار زنان برای و باشد می مهم و یجد کالمیدوفیال با آلودگی

 زایی بره فصول طول در بایستی ها آن رو این از است زندگی  هکنند تهدید
 با بیماری درمان کنترل و پیشگیری کنند. اجتناب گوسفندان با تماس از

 [.4است] پذیر امکان تتراسایکلین اکسی تزریق یا واکسیناسیون
 در PCR که پذیرش روش است داده نشان مطالعات نتایج

 us Chlamydophila abortبافتی جهت تشخیص  یها نمونه
 باشد. سلول می کشت به نسبت یبیشتر سرعت و حساسیت یدارا

 

 ریبوزوم از s 16 واحد تحت از جزئی یک 16S-rRNA ژن
-16S ژن شود. می باند دلگانو شاین توالی به که است ها پرویوکاریوت

rRNA ثابت مشترک همنطق یک دارای و دارد وجود ها باکتری تمام در 
 ثابت هناحی فراگیر پرایمرهای است. باکتریایی های گونه تمام بین در

  16S- RNA سوودبرگ 30 ریبوزومی  RNA ژن توالی در موجود
 یجستجو یابر .نمایند می تکثیر را است ثابت ها باکتری تمام در که
 در کالمیدوفیال در rRNA - 16s ژن به طمربو ختصاصیا لیاتو

 Nested روش از ،است شده استخراج شیر از که DNA های نمونه

PCR  [.6ود]شمی  دهستفاا 

 موج طول نسبت از RNAیا   DNAنمونه خلوص تعیینبرای 
 1/6و  2 معادل های نسبت کلی  طور  به شود. میاستفاده  263/406

 جذب میزان شوند. اگر شناخته می DNAخالص  هنمونعنوان  به
 و 2 از کمتر ترتی   به  DNAو  RNAهای   نمونه در 263/213
یا  و فنول و یا پرتئین با آلودگی احتمال باشد، 1/6 از کمتر

 .است مطرح ها سایرترکی 
شود که بعد  از الکتروفورزاستفاده میPCR دیدن باندهای  برای

حضور مارکر رؤیت  بنفش باندها در ماوراء هاز این مرحله با اشع
امواجی  UV Ultravioletاختصار  شوند. امواج فرابنفش یا به می

نانومتر که  433تا  هالکترومغناطیسی هستند با طول موجی در محدود
از نور مرئی و بلندتر ازپرتوی ایکس هستند. خورشید  تر کوتاه

به  UVB, UVC, UVAفرابنفش در هر سه باند  هکنند ساطع
ماوراء بنفش باعث تغییرات در بیان ژن و  همقدار فراوان است. اشع

 [.7شود] رؤیت باند ناشی از حضور باکتری می
B-UV باشد.  دارای سطح انرژی کمی میA-UV  دارای

نانومتر( و دارای طول موج کمتر  403باشد ) زان انرژی میبیشترین می
های  نانومتر( و باعث ایجاد آسی  216-326باشد ) می C-UV  از

 نوکلئیک اسیدهای ها، پروتئین مانند زیستی های اکسیداتیو در مولکول
 اکسیژن سمی های رادیکال ایجاد همچنین باعث .شود می ها آنزیم و

صورت جهش و دایمر  به DNA ساختار  در تغییر باعث شود و می
های اصلی است و پایداری  مولکولیکی از  DNAشود.  تیمین می

های زنده از اهمیت  سیستم هآن برای عملکرد صحیح و وجود هم
مواد شیمیایی و تشعشعات ژنوتوکسیک اثرات  باالیی برخوردار است.
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عمده طور  به UVRماوراء بنفش  هسوئی بر ثبات ژنوم دارند. اشع
نانومتر( عوامل قدرتمندی است که UV-B: 280-315یکی از )

زا و سیتوتوکسیک  جهشDNA تواند با ایجاد انواع ضایعات  می
پیریمیدین وضعیت طبیعی زندگی را  -مانند دایمرهای سیکلوبوتان

راندمان ضعیفی دارد،  DNAدر ایجاد آسی  در  UV-Aتغییر دهد. 
و انرژی نور  UV-Aود. ش طبیعی جدب نمی DNAزیرا توسط 

قادر به تولید اکسیژن منفرد هستند که  نانومتر 026-266مرئی تا 
 DNAمستقیم به  زایی غیر های حساسیت طریق واکنش تواند از می

هنگام  که اسیدهای نوکلئیک در آنجا از[. 0]برساند آسی  
نانومتر( اهداف  254بنفش استاندارد ) ء ماورا هضدعفونی با اشع

باکتری نیز به ترمیم   سازی ها هستند، میزان غیرفعال در باکتریاصلی 
DNA  .توجه به تغییرات  بابستگی داردDNA همربوط به اشع 

امکان شناسایی مستقیم آسی   PCRبر  های مبتنی بنفش روش ء ماورا
DNA عفونی  و ترمیم آن هنگام ضدUV [.4کنند] را فراهم می 

گارز به ژل شده از  جدا DNAدر این گزارش،  عنوان یک  آ
 برداری آزمایشگاهی، ترنسفورمیشن باکتری سوبسترای برای نسخه

مشخص شد. جال  اینجاست که با افزودن   PCRکالمیدیا و
در برابر  DNAسیتیدین یا گوانوزین به بافر الکتروفورز، محافظت از 

 ژنومی بررسی حاضر پژوهش از هدف[. 0وجود دارد] UVآسی  
 در ای آشیانه مراز پلی ای زنجیره واکنش روش به آبورتوسکالمیدوفیال 

استان آذربایجان غربی، الکتروفورز  و بز در گوسفند شیر های نمونه
هایی مناس   روش  هو ضرورت توجه به ارائ ژنوم براساس نور فرابنفش

 باشد. جهت کنترل و پیشگیری می در

 روش بررسی

 :اول همرحل یر گی نمونه (الف
 33گوسفند و  رشی هعدد نمون 33، 3140بهار و تابستاندر فصل 

. جهت شد اخذمناطق مختلف آذربایجان غربی  از شیر بز هنمون
با سواب  یو چرب وژیفسانتری را ها نمونه ر،ی)خامه( ش یاستخراج چرب

و در  شدمنتقل  یترلی یلیم 2 های وبیت کرومی به ها . رسوبشدجدا 
 گراد تا زمان انجام کارهای مولکولی یسانت هدرج 23 یمنف یدما
 شدند. دارینگه

 

 :دوم همرحل یر گی نمونه (ب
در فصل  عدد شیر بز 33عدد شیرگوسفند و  33ی به تعداد رگی نمونه

صورت مناطق مختلف آذربایجان غربی از  3140پاییز و زمستان 
 شگاهیبه آزما در کنار یخ  شده آوری جمع های نمونهگرفت. 

 کنترل مثبت هنمون .گردیدمنتقل ارومیه دانشگاه  شناسی کروبیم
DNA  لرستان، دانشگاه از دانشگاه مورد استفاده در این مطالعه

 اخذ شد. تهران و دانشگاه مصطفی کمال ترکیه
 بزان و گوسفندان شیر هنمون 363 شامل شده آوری جمع های نمونه

 از مورد 623 که جنین سقط هسابق بدون و جنین سقط هتاریخچ دارای
 از دیگر  هنمون 623 و خوی شهرستان از مورد 623 سلماس، شهرستان
 گردید.  تهیه 36-31 های سال زمانی هفاصل در ارومیه شهرستان

 هدانشکد آزمایشگاه به استریل های میکروتیوب در شیر های نمونه
 و آزمایش زمان تا ها نمونه گردید. منتقل ارومیه دانشگاه دامپزشکی

 شدند. نگهداری گراد سانتی هدرج -23 دمای در DNA استخراج

محصول  (Gene All cell SV mini 250 p)استخراج با کیت 
 233شرکت پیشگام طبق دستورالعمل سازنده انجام گردید. ابتدا 

لیتری منتقل  میلی 5/6میکرولیتر از رسوب نمونه به داخل میکروتیوب 
به   (PBS)میکرولیتر بود با 233هایی که کمتر از  نمونهشد. حجم 

 Kمیکرولیتر پروتئیناز  23میکرولیتر رسانده شد و سپس 233حجم 
کننده  میکرولیتر بافر لیز 233بعد  هها اضافه گردید. در مرحل به نمونه
(BL) 56ماری  به تیوب اضافه شد و ورتکس گردید و سپس در بن 

قرار گرفت. پس از آن یک سانتریفوژ کوتاه دقیقه  63مدت  درجه به
میکرولیتر اتانول مطلق به نمونه  233بعد  هانجام شد و در مرحل

و سپس  اضافه گردید. سپس یک ورتکس و سانتریفوژ کوتاه انجام شد
 دور به 1333منتقل شدند. در  (SV)های  کل حجم نمونه به لوله

  هشده در لول آوری عمدت یک دقیقه سانتریفوژ گردید و مایع زیر جم
  (BW)میکرولیتر بافر شستشو 633زیر ستون تخلیه شدند و سپس 

دور سانتریفوژ صورت گرفت و مایع  1333اضافه شد. یک دقیقه در 
میکرولیتر بافر شستشوی  733بعد  هزیری خارج شد و در مرحل

دور سانتریفوژ  1333اضافه شد و یک دقیقه در  (TW)دوم  همرحل
مانده حذف شوند، با  بعد برای اینکه بافرهای باقی هرحلگردید. در م

 233دور سانتریفوژ انجام داده شد. در پایان  63333سرعت 
اضافه شد و مدت یک دقیقه  (AE)کننده یا احیاء  میکرولیتر بافر جدا
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دور  63333ها با  در دمای اتاق نگهداری شد، در پایان لوله
ه داخل میکروتیوب برای انجام شد های جمع سانتریفوژ شدند و نمونه

   آزمایشات در مراحل بعد فریز شدند.

وجداسازفوژ کردن نمونهیپس از سانتر ازرسوبیچربیها
  DNAت استخراج یبا استفاده از ک DNAاستخراجیحاصلبرا

یاستفاده م کیفیتشود. مقدار شده به روش  استخراج DNAو
نانومتر  213به  263نسبت طول موج  هبا محاسب یاسپکتروفتومتر

گیردیقرار م یابیمورد ارز .DNA شده تا زمان انجام  استخراج
PCR هدرج -23ز یدر فریسانتخواهد یگراد نگهدار [3شد.] 

 کالمیدوفیال rRNA - 16s به طمربو ختصاصیا لیاتو یجستجو یابر

  دهستفاا  Nested PCR  روش از هشد اجستخرا DNA های نمونه در
 گنجیدگی هتولیدکنند حدوا 5 یجستجو قابلیتروش  ینا .ودشمی
 ییمرهااپر. ستا دیاز ربسیاآن  حساسیت دارد لذا،  را میلیلیتردر 
پرایمرها شامل یک . [6ست]ا هشدآورده  3استفاده در جدول  ردمو

جفت پرایمر اختصاصی مربوط به جنس و یک جفت پرایمر داخلی 
 کالمیدوفیال هگون تنها کالمیدیاسه  هخانواد )در باشد می گونه به مربوط

 BLASTN هدهد( که با برنام آبورتوس در گوسفند و بز سقط می

(ver.2.2.27) هچرخ ها مورد تأیید قرار گرفت. های آن ویژگی  
  هدرج 49 اول سیکل شامل: مرحله این در شده استفاده حرارتی

 سیکل 14 از متشکل دوم حرارتی سیکل دقیقه 4 مدت به گراد سانتی
 هدرج 44 دقیقه، یک مدت به گراد سانتی هدرج 49 شامل: که بود

 دقیقه یک مدت به گراد سانتی هدرج 24 و ثانیه 16 مدت به گراد سانتی
  بود. دقیقه 4 مدت به گراد سانتی هدرج 24 سوم حرارتی سیکل و

 عنوان به اول  همرحلمحصول  از میکرولیتر یک دوم،  همرحل در

 واکنش مراحل تمام و استفاده گردید تکثیر جهت الگو  هنمون
 به) قبل همانند مراحل پلیمراز PCR نتایج کاهش جهت یا  زنجیره
 گونه مربوط داخلی یپرایمرها از قسمت این در که این استثناء
 [.36گردید] تکرار  (گردید استفاده

 سبباخت مببدل (Gel documentation) دسببتگاه از تحقیببق ایببن در

 (Ingenius Syngene Bio Imaging، UK) کشببببببورهای
 شد. استفاده

معمببواًل شببامل   ای رشببته دو DNAژل مقببدماتی الکتروفببورز 
برومایبد و سبپس روشبنایی ببا نبور مباوراء  آمیزی ژل با اتیبدیوم رنگ

 توسببط ترتیبب  بببه 4 و 3 همرحلبب PCRمحصببوالت بببنفش اسببت. 
الکتروفببببورز گردیببببد. پببببس از پایببببان، ژل بببببا محلببببول ژل 

 برخبورد تحبت آمیبزی و ببا دسبتگاه قرائبت ژل بروماید رنبگ اتیدیوم
( مشباهده شبد. بانبدهای UVitec, UKببنفش ) مباوراء هاشبع ببا

اول و    همحصببول مرحلبب یبببرا bp 910مببورد انتظببار شببامل بانببد 
[. تمببام مببواد ایببن 0دوم بببود] همحصببول مرحلبب  127bpبانببد

 آزمایش از شرکت تکاپوزیست و پیشگامان خریداری شد.
ام  : پرایمرهدد م ردداست اددددر تو تس س ش  اجدده      ددرو1جددل   
 16S-rRNAام برام ستی بی ژن  پل مرا  آش   ه

  SPSSافزار نرم از آمده دست هب های داده آماری بررسی جهت

 افزار نرم توسط توصیفی نمودارهای ترسیم از پس .شد  استفاده
Microsoft Excel  کای مربع  آزمون ها داده تحلیل و تجزیه جهت 

 آماری دار معنی اختالف سطح عنوان به (P˂64/6) .شد  استفاده

 .شد  گرفته نظر  در ها آزمون

 16S-rRNAام برام ستی بی ژن  ام پل مرا  آش   ه : پرایمره م راست اددر تو تس س ش  اجه      رو1جل   
Refrences PCR cycles 

 

PCR conditions C/ of S Amplimer 

length (bp) 

Gene 

detected 

Sequence 

5/----3/ 
Primer Target 

Extension Annealing Denaturation pre Denaturation 

[6] 35 72/1m 55/30s 94/1m 94/2m 436 16S-rRNA 

 

ACG GAA TAA TGA 

CTT CGG 
16SIGF 

16SIGF/16SI

GR-PCR  

TAC CTG GTA CGC 

TCA ATT 
16SIGR 

 35 72/1m 55/30s 94/1m 94/2m 127 16S-rRNA 

 

ATA ATG ACT TCG 

GTT GTT ATT 

F 
16SIG 

nested-PCR  

TGT TTT AGA TGC 

CTA AAC AT 

R 
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 ها و بحث هـیافت

 اختصاصی و حساسیت افزایش برای مولکولی روش از آزمایش این در
 که پرایمر جفت دو از آزمون این در است. شده استفاده نتایج بودن

 گردید استفاده است، شده تأیید کالمیدوفیال برای آن بودن اختصاصی
 جفت یک و جنس به مربوط اختصاصی پرایمر جفت یک شامل که

 مرحله دو در آزمایش این است. گونه به مربوط که داخلی پرایمر
 تعدادی حضور بیانگر اول همرحل محصوالت الکتروفورز شد. طراحی

 در که بود بازی زوج 436 انتظار مورد باند با ها نمونه در مثبت موارد از
 بازی، زوج 627 انتظار مورد باند همشاهد با نیز الکتروفورز دوم  همرحل
 دوم  همرحل نتایج (.3 و2 ،6)شکل گردید تأیید ها نمونه بودن مثبت
 برای منفی کنترل از مراحل این تمام در بود. نمونه روی قضاوت مالک
 استفاده نتایج تأیید و آزمایش هنگام در آلودگی وجود احتمال کنترل

  همرحل انجام جهت و رود نمی بین از اول  همرحل محصول چون گردید.
گارز ژل روی است ممکن نتیجه در است نیاز دوم  دور محصول باند آ
 شود. مشاهده اول

آبورتوس با استفاده  باندهای مولکولی تشخیص کالمیدیا همشاهد
 از نور فرابنفش )اولتراویولت(:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5        4       3       2        1     M     
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 : آ  ل ز آر سم ردغ ر ررتبط ب  ش اع جالر ل ف الآباستاس تس2 جل  
 آذسب ی  ن غربی هگادرهلان   بزه م رهطق

 

 بندی طبقه متغیر
تعداد دام 

 شده آزمایش

یر شتعداد 
گوسفند  دام

 مثبت

تعداد 
شیردام بز 

 مثبت

  های مثبت درصد نمونه
(%95CI) 

 منطقه
 ارومیه
 خوی

 سلماس

346 
623 
623 

1 
2 
2 

3 
4 
6 

3.67 (35.23-65.67) 

5.33 (2.36-63.41) 

2553 (1.53-7.33) 

 هتاریخچ
سقط 
 جنین

دارای 
 هتاریخچ
 سقط

بدون 
 هتاریخچ
 سقط

613 
613 

66 
3 

5 
6 

1.13 (5.55-63.35) 

2.22 (1.73-5.57) 

 فصل

 بهار
 تابستان

 پاییز
 زمستان

33 
33 
33 
33 

6 
3 
1 
3 

3 
6 
4 
3 

6.66 (2.33-6.33) 

4.44 (6.  74 -63.17) 

63.33 (7.73-26.17) 

3.33 (6.64-3.34) 

 گونه
 گوسفند

 بز
613 
613 

62 
1  

6567 

4544 

 %5.55 03 063  کل

  
درصد  44/4آبورتوس  کالمیدوفیالدرصد موارد مثبت آلودگی به 

های مربوط به شیر محاسبه شد. موارد مثبت در  در بین نمونه
 شهرستان ارومیه و حومه، شهرستان سلماس و شهرستان خوی به

دست آمد که بیشترین میزان  درصد به 4و  46/4، 32/4ترتی  
شده در  های بررسی آلودگی توسط این باکتری در بین نمونه

درصد( مشاهده شد. همچنین در  32/4ارومیه ) هی حومها دامداری
بررسی فصلی مشاهده شد که باالترین شیوع باکتری 

درصد بود. در بررسی تعداد  11/31آبورتوس در فصل پاییز  کالمیدیا
سقط جنین مشاهده گردید که  هموارد مثبت این باکتری از لحاظ سابق

سقط جنین بودند، دارای آلودگی باالتری  ههایی که دارای سابق دام
سقط جنین هستند و در نهایت  ههای بدون سابق درصد( از دام 04/0)

مقایسه با بزها مستعدتر به آلودگی با   اینکه گوسفندها در
که درصد آلودگی در گوسفندها  طوری آبورتوس هستند، به کالمیدیا

 ود.درصد ب 99/9که در بزها  حالی درصد بود در 02/0
 
 
 
 

 گیری بحث و نتیجه

-هدف از این مطالعه بررسی اپیدمیولوژیک عفونت با کالمیدوفیال

سقط جنین  ههای شیر گوسفند و بز )دارای تاریخچ آبورتوس در نمونه
منطقه  1سقط جنین( در استان آذربایجان غربی در  هو بدون تاریخچ

)ارومیه، خوی و سلماس( بود. اگرچه به این موضوع توجه ویژه نشان 
آمده گواه و دلیلی بر مهم بودن  دست داده نشده است، اما نتایج به

عفونت با این باکتری است زیرا خسارت اقتصادی ناشی از سقط 
تری و خطرات سالمتی برای جنین و سرعت باالی انتقال این باک

 ناپذیر است. انسان جبران
دام در مناطق شهری و روستایی استان  هتوجه به حضور گسترد با

آذربایجان غربی و درصد شیوع باال و احتمال آلوده شدن افراد 
نظر  آبورتوس از خصوص دامپزشکان و کودکان، کالمیدوفیال به

ن نیاز به آموزش عمومی بهداشت عمومی اهمیت باالیی دارد. بنابرای
خصوص مادران باردار و کودکان  نسبت به خطرات ابتالی افراد و به

 شود. بیش از پیش احساس می

، شیوع و  Nested PCRهای شیر با روش آنالیز نمونه در
آذربایجان  همنطق های آبورتوس در گوسفندان و بز فراوانی کالمیدیا

گرم مکزیکو  هدر منطقدرصد بود که باالتر از شیوع  44/4غربی 
میزان باالی آلودگی   هدهند [ که این آمار نشان34درصد( بود] 02/9)

باشدکه  شده در این استان می های بررسی کالمیدیایی در بین نمونه
 تواند مربوط به محل و سیستم پرورش گوسفند باشد. می

شمال شرقی ایران مناطق مناسبی برای پرورش گوسفند و بز 
هست. در استان آذربایجان غربی پرورش گوسفند و بز به دو درایران 

شود. در این جمعیت  صورت روستایی و عشایری انجام می
گیرد. در این سیستم  شیردوشی به دو روش سنتی و صنعتی صورت می

پرورش، گوسفند و بز از اواسط پاییز تا اوایل بهار در جایگاه بسته 
ر خارج از جایگاه روی مراتع و نگهداری و در طول بهار و تابستان د

شوند. بروز سقط جنین در این منطقه موج  بروز  مزارع نگهداری می
خسارات زیاد اقتصادی و مشکالت )خطر تهدید سالمت انسان( 

شود. آمار دقیقی از میزان سقط جنین در دست نیست  ناشی از آن می
ها گزارش  درصد میش 46و گاهی در بعضی موارد در بیش از 

درصد سقط جنین و تلفات  34 -46طور معمول اگر  شود ولی به می
آمده در  دست اساس نتایج به نظر بگیریم و بر ها را در روزهای اول بره

درصد موارد آلودگی شیر در بین  44/4این تحقیق، عامل حدود 
آبورتوس بدانیم، خسارت  شده را کالمیدوفیال های بررسی نمونه
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 این میلیارد تومان برآورد خواهد شد. از 36ایجادی در سال بیش از 
عنوان یکی از عوامل  آبورتوس به رو اهمیت توجه به کالمیدوفیال

شود. در این مطالعه به بررسی احتمال  آلودگی شیر مشخص می
های شیر پرداخته شده است. این  حضور باکتری در نمونه

خر آبستنی جمله عوامل باکتریایی سقط جنین در اوا ارگانیسم از میکرو
هفته قبل از سقط  4-1شود و در  و متعاقبًا آلودگی شیر محسوب می

شود و معمواًل  گونه عالیم مشخص کلینیکی مشاهده نمی جنین هیچ
های مرده و  اولین عالمت عفونت به این باکتری سقط جنین و تولد بره

 [.4ضعیف است]
اتفاق  آلودگی انسان اگرچه با کالمیدوفیال نادر است، لیکن اگر

صورت بروز، عالیم شبیه  افتد اکثر موارد بدون عالیم بالینی است. در
های بدون  آنفلوانزا است و با سردرد، ت  و لرز، درد مفاصل و سرفه

تواند بین  های سرمی نمی که آزمایش آنجا خلط همراه است. از
 ههای مختلف تمایز ایجاد کنند، میزان بروز سالیان آلودگی با گونه

 [.31با آن مشخص نیست] عفونت
 نیتر عهیپرضا و نیتر عیشا از یکی ییایدیکالم یها عفونت

 است. مختلف جوامع در یجنس راه از منتقله یها یماریب
 مانیزا آب، سةیک زودرس یپارگ جادیا در سیتراکومات ایدیکالم

 اختالالت از یاریبس و ینوزاد مرگ نوزاد، کم وزن سقط، زودرس،
 کنترل موجود، مشکالت از و دارد یمهم نقش یباردار دوران در گرید

آبورتوس در زمان  کالمیدیا .باشد یم آن عوارض و ییایدیکالم عفونت
حاملگی عفونت جدی و مهم است و ممکن است برای زنان باردار 

 [.39یک خطر حیاتی باشد]
مطالعات قبلی در ایران توسط قربانپور و همکاران و محزونیه و 

خوزستان و شهرکرد نشان داده است که شیوع عفونت با همکاران در 
 4ترتی   آبورتوس در این مناطق در مزارع پرورش گوسفند به کالمیدیا

آبورتوس  بادی علیه کالمیدیا درصد بوده است که دارای آنتی 44و 
 [.30و34بودند]
  همنطق در همکاران و قربانپور توسط که سرولوژیک  همطالع یک در

 شد، انجام داشتند سقط که هایی میش روی 4662 سال در خوزستان
 [.30گردید] گزارش درصد 4/0 اهواز در سرمی آلودگی شیوع

آبورتوس در  کالمیدیا( درصد 44/4)باال بودن درصد فراوانی 
جمله   آذربایجان غربی با درصد فراوانی در دیگر کشورها از همنطق

 [.32درصد( مطابقت ندارد] 3/13مکزیک )

 آبورتوس کالمیدیا پراکندگی و شیوع شده گزارش اطالعات اساس بر

در مناطق جغرافیایی مختلف، متفاوت است که دلیل این تفاوت در 
 هتواند به سطح بهداشت مزرعه، نوع دامپروری، منطق پراکندگی می

 جغرافیایی و آب و هوا مرتبط باشد. 
 های عفونت تشخیص جهت سرولوژیک متعدد های آزمایش کنون تا

کالمیدوفیالیی صورت  های ژن آنتی اساس بر و کالمیدوفیال از ناشی
های  ژن های متقاطع فراوان بین آنتی علت واکنش گرفته است اما، به

 روشی های گرم منفی نیاز به کالمیدیایی با یکدیگر و سایر باکتری
 این در [.30باشد] می باکتری این تشخیص جهت مناس  و دقیق

 مهم منبع که جنین سقط هسابق دارای های دام از شیر های ونهنم بررسی
 .دش تهیه جنین سقط هسابق بدون های دام و باشد می باکتری

تا  2333های  هایی که در ساردینیا ایتالیا طی سال  در مطالعه
های جنینی و  درصد از نمونه 4/2انجام شد باکتری به میزان  2333

اختالف موجود در ، [34]های جفت جدا گردید درصد از نمونه 5/6
تواند به شرایط نگهداری و  شده می این مطالعه با نتایج گزارش

 اقتصادی پرورش گوسفند و محل مورد مطالعه مرتبط باشد.
 این رشد عدم ایران در شده انجام مطالعات علت کمبود احتماالً 

به  توجه عدم و ها است یباکتر متداول کشت یها محیط در یباکتر
 بیشتر در است لذا، گوسفند در جنین سقط ایجاد در یباکتر این نقش

 گاهی و سالمونال و بروسال یها گونه نقش به شده منتشر مطالعات
 بیان .است شده اشاره جنین سقط با موارد ارتباط در توکسوپالسما

 حاضر  همطالع در شده بررسی یها نمونه بین سقط در موارد درصد 46
 وجود مدیریت و با انگلستان در شده انجام مطالعات با و مقایسه

 به نتایج هکنند تواند تأیید می زایی بره هنگام در گوسفندان صحیح
 با داشت اذعان باید مجموع باشد. در پژوهش این در آمده دست
 یاقتصاد یباال خسارات و استان در گوسفند اهمیت پرورش به توجه
 صحیح وجود اطالعات عدم و یباکتر این توسط جنین سقط از ناشی

 تا شود می احساس موضوع این خصوص در ویژه توجه به نیاز کافی و
 و مناطق سایر در گسترده تحقیقات نتایج، تأیید این صورت در

از  بتوان تا شود آغاز یپیشگیر و کنترل یها راه در مورد مطالعات
 [.46کاست] آن از ناشی خسارات و شیوع

 از (درصد 02/0) باالتر گوسفندان شیر در آبورتوس کالمیدیا شیوع

 گوسفندها  که کردند اثبات قبلی مطالعات بود. (درصد 99/9) بزها شیر

 تأیید در [.46هستند] باکتری این به نسبت باالتری حساسیت دارای

 نشان که دارد وجود مکزیک کشور از گزارش یک فقط ما های بررسی

 (درصد 0/44) گوسفند در آبورتوس کالمیدیا به آلودگی درصد دهد می
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 [.34]تاس بوده (درصد 4/9) بز از باالتر
 آبورتوس کالمیدیا شیوع درصد که داشتیم انتظار ما ها بررسی این در

وضعیت گله در ایران بسیار مهم است  در گوسفند و بز یکسان باشد.
زیرا در بعضی از مناطق در بین کشاورزان این باور سنتی وجود دارد 

سال( احتمال تولد  4صورت نگهداری گوسفندان پیر )بیش از  که در
مدت  تواند باعث نگهداری طوالنی یابد. این می ماده افزایش می هبر

شود. یک مشکل بزرگ در گوسفندان آلوده و شیوع عفونت در بین گله 
باشد.  ها می مورد ذبح گوسفند و بز، وابستگی عاطفی کشاورزان به آن

آنجا مهم است که دامداران حیوانات آلوده را برای مدت  این از
کنند و حیوانات ممکن است آلودگی را در بین  طوالنی نگهداری می

ده، ها گسترش دهند. گوسفندان حساس کالمیدیا را از جفت آلو گله
کنند یا بلع  های مرده و بسترهای آلوده استنشاق می ترشحات رحم، بره

ها در دمای  کنند. ذرات عفونی )اجسام اولیه( ممکن است هفته می
شیوع کمتر در بزها در مقایسه با گوسفندان، پایین محیط زنده بمانند. 

 هآبورتوس در منطق توان این فرضیه را مطرح کرد که کالمیدیا می
ها شیوع  علت جمعیت باالی آن یجان غربی در گوسفندها بهآذربا

بیشتری دارد. برای تأیید این فرضیه باید مطالعات بیشتری انجام شود. 
توان با تفاوت در مدیریت گله نیز  حال این اختالف را می این با

های تولیدات حیوانات کاماًل متفاوت  که سیستم آنجا توضیح داد، از
  گوسفندان کشور ایران تحت یک سیستم سنتیکه  حالی هستند در

حاضر  هشوند، بزهای موجود در مطالع دامداری گسترده نگهداری می
 شوند. تحت سیستم دامپروری فشرده و مدرن نگهداری می

آبورتوس در این  سقط جنین و  وجود کالمیدیا هارتباط بین سابق
گوسفندان دلیل است که وقتی  همین مطالعه قابل توجه بود. به

شود و بنابراین  شوند، ایمنی محافظتی ایجاد نمی غیرباردار آلوده می
[. 44و43شود] عفونت در این حیوانات منجر به سقط جنین می

حاضر با مطالعات مشابه ایران و سایر کشورها  ههای مطالع یافته
آبورتوس  حاضر شیوع کالمیدیا ه[. در مطالع41مطابقت دارد]

درصد( بیشتر از  04/0سقط جنین ) هدارای سابقگوسفندان و بزهای 
 درصد( بود. 44/4سقط جنین ) ههای بدون سابق دام

 گزارش ترکیه در آبورتوس کالمیدیا شیوع مورد در گزارش یک فقط 
در  آبورتوس کالمیدیا شیوع که کردند گزارش ها آن [،49است] شده

سایر مطالعاتی در ایران و  بوده است. درصد 3/4 شیر گوسفند
آبورتوس در شیرهای خام  کشورها وجود دارد که از شیوع  کالمیدیا

 دهند. سقط خبر می هگوسفند و بز با سابق

نتایج این بررسی نشان داد که گوسفندان و بزها کمترین خطر 
سلماس آذربایجان  هآبورتوس را در منطق ابتال به عفونت کالمیدیا

 هارومی هغربی داشتند. گوسفندان و بزها بیشترین شیوع را در منطق
شده توسط کوه و فالت داشتند. دالیل این  آذربایجان غربی احاطه

دلیل سطح  آبورتوس ممکن است به اختالفات در شیوع کالمیدیا
هوا باشد.   و جغرافیایی و آب  هبهداشت مزارع، نوع دامداری، منطق

آبورتوس درگوسفندها و بزهای  درصد( کالمیدیا 46/4تر ) وع پایینشی
های ایران و  سلماس آذربایجان غربی در مقایسه با سایر استان همنطق

دلیل جمعیت کم  نواحی دیگر استان آذربایجان غربی ممکن است به
حال موقعیت  این . با[24و65]گوسفند و بز دراین منطقه باشد

آبورتوس در  ک عامل خطر برای عفونت کالمیدیاعنوان ی جغرافیایی به
شده  های گزارش اساس داده و بز نشان داده شده است. بر   گوسفند

 آبورتوس در مناطق مختلف جغرافیایی متفاوت است.  شیوع کالمیدیا
آبورتوس از  این در گروه فصلی، شیوع عفونت کالمیدیا بر عالوه

داری از این  اختالف معنیدرصد متغیر بود و  11/31درصد تا  33/3
که بیشترین میزان شیوع  طوری باکتری در گروه فصلی مشاهده شد به

بار بیشتر  31مشاهده شد که بیش از  درصد(  11/31در فصل پاییز )
که کمترین شیوع را داشتند، خطر ابتال به  درصد(  33/3) از گروه بهار

قابل توجه میزان مثبت  هعفونت کالمیدیاآبورتوس را داشتند. نکت
 یابد می کاهش آینده بهار به پاییز از تدریج به آبورتوس کالمیدیا عفونت

 )یا فصل با مستقیم طور به تواند می مثبت نرخ در تغییر دهد می نشان که
 همطالع های یافته دارد. بیشتر همطالع به نیاز که باشد مرتبط هوا( و آب

مطالعات   Hu Shi-Feng  فصلی بررسی در همکاران با حاضر
 همشابه ایران و سایر کشورها مطابقت دارد. در مطالع

های  آبورتوس، بیشترین شیوع سال در فصل پاییز بود که یافته کالمیدیا
  [.44کند] ما آن را تأیید می

شناسی مولکولی تا حد زیادی به  های اخیر در زیست پیشرفت
های متعلق به جنس کالمیدیا و کالمیدوفیال کمک  گونه هتمایز ساد

تشخیص کالمیدیا در شیر با  های در زمین تاکنون هیچ مطالعهکرد. 
ما جستجوی خود را به در ایران گزارش نشده است. PCR روش 

مورد  PCR پرایمرهایو بنابراین  آبورتوس محدود کردیم کالمیدیا
  [.0]استفاده برای شناسایی خاص این گونه انتخاب شدند

طور مداوم با تشخیص  سقط جنین آنزیماتیک در گوسفند به
شده از جفت  آمیزی آبورتوس در اسمیر رنگ اجسام اصلی کالمیدوفیال

[. 40]شود میشده تشخیص داده  زیل نلسون اصالح - آمیزی با رنگ
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شود که بار  تورهای خطر باعث میتعیین میزان شیوع بیماری و فاک
بیماری بر جمعیت برای مسئولین بهداشتی نمایان گردد و امکانات و 

های پژوهشی  تجهیزات الزم جهت کنترل و پیشگیری و نیز اولویت
 مشخص شود.

 در يامیدكال هیگابمايشآز تشخیص لمعمو و صليروش ا
 یها هدپر و کوتیلدون از یرابفش شتربگس یآمیز گبنر فندبگوس

 سیتحسا روش از ينا ،ما. اباشد می نيل نلسوروش ذ به جنینی
 هشد صیهتو یها شرويگرد از باشد نمی رداربرخو االييبب اندبچن

PCR و  دبباش می لیسلو كشت وPCR ترين سحسا انوبعن هبب 
 سوبتربوآ وفیالمیدكال تشخیص جهت رو ينا از .باشد می حمطر روش

 و یداربر نمونه ها جنین شیردان تمحتويااز  ابتدا ها هبنمون در
 يمراپر كمك به پسبس و گیرد می رتصو DNA اجستخرا
باالی  اختصاصیت با و انجام  DNAتکثیر ompAژن  صیختصاا

  [.40و42گیرد] می رتصو گونه تشخیص دبصدر 95
 از ترکیه در همکاران و ongor  Hasan توسط تحقیقی در

 جداسازی برای IMS–PCR روش با گوسفند شیر های نمونه
 درصد3/4 شیر، هنمون 463 از آنالیز این در که کردند استفاده کالمیدیا

 [.41شد] داده تشخیص bp 924 هانداز با آبورتوس کالمیدیا

در کشور مصر،  4633عثمان و همکاران در سال  هدر مطالع
 ههای کشت سلول در رد سوآپ مدفوع گوسفندان و بزها با روش

و  PCRدار،  مرغ جنین (، جداسازی در تخمveroسلولی ورو )
آمیزی مستقیم  آمیزی گیمنز، رنگ ها با رنگ آمیزی گسترش رنگ
شده به فلورسین در زیر میکروسکوپ  کونژگه  کلونال بادی منو آنتی

های  درصد نمونه 4فوق نشان داد که  همطالع همشاهده گردید. نتیج
آلودگی کالمیدیایی است. در دار دارای  مرغ جنین شده به تخم تلقیح

آمیزی مستقیم  زرده که با رنگ هشده از کیس های تهیه گسترش
 4/4آمیزی شدند،  شده به فلورسین رنگ کلونال کونژوگه بادی مونو آنتی

های  درصد در دام 4/0عالمت و  ها در گوسفندان فاقد درصد نمونه
درصد موارد های مربوط به بز نیز  بیمار مثبت شدند. در مورد نمونه

 4/2و  0/4ترتی   های بیمار به های فاقد عالمت و در دام مثبت در دام
زرده با روش  هشده از کیس های تهیه آمیزی گسترش درصد بود. در رنگ

و  4ترتی    پراکسیداز در گوسفندان بدون عالمت و بیمار به ایمونو
  PCRحالی است که با روش این در درصد موارد مثبت بودند. 2/4

 [.42درصد بود] 4/94درصد موارد مثبت 
 4662 سال در همکاران و Biesenkamp توسط بررسی یک در

 ورم عفونت در Chlamydophila abortus اهمیت آلمان در
 [.44تأییدکردند] را انسان به بیماری انتقال و لبنی صنایع و پستان

درمانی  جهت بهبود موقت از بیماری کالمیدیا توسط واکسن
 Chlamydophilaواکسیناسیون گاو در برابر  داده شده،نشان 

واکسن در برابر  هعنوان یک میدان آزمایش برای استفاد تواند به می
 [.44های کالمیدیایی انسان مورد بررسی قرار گیرد] عفونت

حاضر نشان داد که شیر خام گوسفند و بز  هدر آخر، نتایج مطالع
تواند از منابع مهم عامل کالمیدوز باشد. شیوع کالمیدیا در شیر از  می

کند. مشخص شد که گوسفند و  ای پیروی می الگوی فصلی و منطقه
توانند در اپیدمیولوژی کالمیدیوز در آذربایجان غربی نقش  بز می

می باید مورد توجه قرار نظر بهداشت عمو مهمی داشته باشند و از
شده توسط  های سقط نتیجه مطالعات بیشتر در مورد گله گیرند. در

های کمی در مورد میزان دفع  آوردن داده دست کالمیدوفیال برای به
شیر در انتقال  هنتیجه تعیین نقش بالقو آبورتوس در شیر و در کالمیدیا

حساسیت و  این بر  ها و انسان ضروری است. عالوه عامل به بره
 های نمونه از کالمیدوفیال مستقیم تشخیص در Nested-PCR ویژگی

آبورتوس در  کالمیدیا وجود مطالعه این شود. ارزیابی باید بالینی
گوسفند و  106درصد از  44/4گوسفندان و بزها را نشان داد و شیوع 

دهندگان  دهد پرورش بز در استان آذربایجان غربی بود که نشان می
و بز )نر و ماده(، جنین یا منی باید از مزارع دیگر بدون اطالع  گوسفند

آبورتوس یا از مناطقی که قرنطینه  از وضعیت سالمتی عفونت کالمیدیا
عنوان  سقط جنین به هندارند خریداری نکنند. منطقه، فصل و سابق

آبورتوس نیز در این مطالعه تأیید  عوامل خطر برای عفونت کالمیدیا
آبورتوس  ین تحقیق برای تشخیص شیوع عفونت کالمیدیاشد. این اول

های اساسی برای پیشگیری و کنترل  داده هدر شیر گوسفند و بز ارائ
عفونت این باکتری در گوسفند و بز در استان آذربایجان غربی ایران 

 است.
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