
 

Journal of Veterinary Research 

47 

 

 تحقیقات دامپزشکیمجله 
 47-54، 1401 ،1 شماره ،77دوره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یهااز آبسه وژنزیو تروپرال پ سیسودوتوبرکلوز ومیباکتر نهیکور یملکول ییو شناسا یجداساز

 اطراف تهران یریش یهایاز گاودار یگاو در تعداد یجلد
 

 2یصالحییزهرا ی، تق2ییعطا لی، جم2یتمایاشراف رجی، ا1خاطره کفشدوزان

 رانیدانشگاه سمنان، سمنان، ا ،یدانشکده دامپزشک ،یولوژیگروه پاتوب 1
 رانیدانشگاه تهران، تهران، ا ،یدانشکده دامپزشک ،یمونولوژیو ا یولوژیکروبیگروه م 2

 

 1400اسفند ماه  25 :تاریخ پذیرش، 1400بهمن ماه  3تاریخ دریافت:  
 

                                                                                                                 چکیده

 

باشند که ساالنه دو عامل چرکزای مهم در صنعت دامداری ایران و سایر کشورهای جهان می تروپرال پیوژنزو  باکتریوم پسودوتوبرکلوزیس کورینه :زمینۀ مطالعه

ها ها در حال افزایش است. تشخیص به موقع آلودگی با این باکتریدر حال حاضر مقاومت آنتی بیوتیکی نسبت به این باکتریکنند. خسارات اقتصادی فراوانی ایجاد می

 ی ناشی از این دو باکتری دارد.هانقش مهمی در کنترل عفونت

 یمعرف ینهمچن و تروپرالپایوژنز و پسودوتوبرکلوزیس باکتریوم کورینه به تهران شهر اطراف بزرگ گاوداری پنج جلدی هایآبسه به مبتال گاوهای آلودگی بررسی: هدف

 . یدو باکتر ینا سریع تشخیص در دقیق یشنهادیروش پ یک

گیری به صورت استریل صورت گرفت و تشخیص عامل باکتریایی مولد آبسه، نمونه جهت 1397در تابستان  جلدی هایبسهآبا  درگیر گاو رأس 60از تعداد : کارروش

ای زنجیره های استاندارد بیوشیمیایی و واکنشها با استفاده از واکنشنمونه شناسی باکتری بررسیها در اسرع وقت در مجاورت یخ به آزمایشگاه ارسال شدند. نمونه

 پلیمراز با استفاده از پرایمرهای اختصاصی انجام شد. 

به صورت خالص  تروپرال پیوژنز( به عنوان 60/12درصد ) 20و  پسودوتوبرکلوزیس کورینه باکتریوم( به عنوان60/15درصد ) 25نمونه مورد بررسی  60از  :نتایج

های بیوشیمیایی هایی که با استفاده از واکنش( نیز هر دو باکتری به صورت همزمان حضور داشتند. کلیه نمونه60/33ها )درصد از نمونه 55جداسازی گردید. در 

 ای پلیمراز مورد تأیید قرار گرفتند. تشخیص داده شدند، با روش واکنش زنجیره

 به توجه با. باشندمی شهر تهران اطراف هایگاوداری در جلدی آبسه ایجاد اصلی عوامل از پیوژنز تروپرال و پسودوتوبرکلوزیس باکتریوم کورینه: نهایی گیرینتیجه

 16S rRNA ژنو  16S-23S rDNAژن  دو مبنای بر پلیمراز ایزنجیره واکنش از استفاده دارد، اهمیت بسیار مؤثر درمان در آبسه ایجاد عامل دقیق تشخیص کهاین

 . بگیرد قرار استفاده مورد بیماری ابتدای در هاباکتری این دقیق و سریع تشخیص منظور به تواندمی

 پزودوتوبرکلوزیس باکتریوم کورینه ،پیوژنز تروپرالعفونت هم زمان،  آبسه، شناسایی ملکولی، :کلیدی کلمات

 .است آزاد منبع ذکر با کامل استفاده یبرا نشر و عیتوز ،یبرداریکپ آزاد؛ یدسترس: یدامپزشک قاتیتحق © تیرایکپ

 رانیدانشگاه سمنان، سمنان، ا ،یدانشکده دامپزشک ،یولوژیگروه پاتوب ،خاطره کفشدوزان :مسئول سندهینو
 kafshdouzan@semnan.ac.ir : یکیپست الکترون

 

مقدمه
چرکزای مختلفی ایجاد توسط عوامل  گاوها درجلدی  هایآبسه

کاهش بازده  و پوست کیفیت افت بر عالوه ها،آبسه شوند. اینمی

افزایش  ،احشایی هایآبسه بروز افزایش ،باکتری انتشار باعثگله، 

دو عامل . شوندمی نیز گله سطح در و متریت پستان ورم موارد

 ودوتوبرکلوزیسسپ باکتریوم کورینه عارضه، این کننده ایجاد اصلی

 ،ودوتوبرکلوزیسپس باکتریوم کورینه (.1باشند )می و تروپرال پیوژنز

 که بوده اختیاری سلولی داخل پاتوژن کوکوباسیل گرم مثبت و

عامل . این باکتری همچنین بماند زنده هافاگوسیت در قادر است

بیماری لنفادنیت کازئوز در گوسفند و بز و لنفانژیت اولسراتیو در 

 نوعی تولید با باکتری این بیماریزایی. (2) باشدگاو و اسب می
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. این آنزیم از طریق است ارتباط در D فسفولیپاز بنام اگزوتوکسین

های پستانداران موجب تولید هیدرولیز اسفنگومیلین غشاء سلول

شود. کولین قدرت بقا و تکثیر باکتری را در مراحل اولیه کولین می

وجود نوعی لیپید به نام دهد. همچنین ورود به بدن افزایش می

اسید مایکولیک در دیواره این باکتری و جلوگیری از فاگوسیتوز، 

تحریک سیستم ایمنی میزبان و ایجاد آبسه، در بیماریزایی این 

 زاتب هایعفونت باعث جرم این به آلودگی(. 3) باکتری نقش دارد

 ودشمی هاگاو از بسیاری فاوینل سیستم در چرک و آبسه ایجاد و

های نیترات مثبت این باکتری، از گاو، اسب و هر چند بیوتیپ (.2)

های نیترات منفی شوند ولی در مواردی بیوتیپشتر جداسازی می

های نیترات منفی در گوسفند، کنند. بیوتیپنیز ایجاد عفونت می

 (.4،5،6) بز و گوزن بیماریزا هستند

 این از پیش ،اکتینومیستاسهمتعلق به خانواده  تروپرال پیوژنز

. شدمی نامیده پایوژنز اکتینومایست و پیوژنز آرکانوباکتریوم نام به

باکتری گرم مثبت، کوکوباسیل نامنظم، غیر متحرک، بدون  این

است که به شکل کومنسال در پوست،  اسپور و بیهوازی اختیاری

-غشاء مخاطی قسمت فوقانی دستگاه تنفسی، دستگاه ادراری

به عنوان  تروپرال پیوژنز. (7) شودسلی و دستگاه گوارش دیده میتنا

یک پاتوژن ثانویه در طیف وسیعی از نشخوارکنندگان اهلی و 

باشد و مسئول خسارات اقتصادی مستقیم ناشی وحشی مطرح می

های مختلف از حذف گاو از گله و یا حذف الشه و ضبط اندام

باکتری به عنوان یک عامل  شود. اینخصوصاً کبد و ریه قلمداد می

طلب محسوب شده و مانند سایر بیماریزای فرصت

کورینه باکتریوم های شناخته شده نظیر اکتینومیست
های عامل ایجاد عفونت رودوکوکوس اکوییو  سودوتوبرکلوزیس

های جلدی است چرکی رایج مانند ورم پستان، متریت و آبسه

گذرد، ایی این باکتری میاگرچه مدت زمان زیادی از شناس (.3،8)

های انتقال و مخازن این هنوز اطالعات ما در مورد پاتوزنز، راه

 زخم خراش، راه از پیوژنز تروپرالشود گفته می باکتری کافی نیست.

 هایآبسه باعث تواندمی و شده دام بدن وارد حشرات گزش و

های مختلف این باکتری در گونه (.1) شود جلدی زیر یا داخلی

حیوانات بیماریزا بوده و باعث ضایعات نکروتیک و چرکی در 

 یا و نادرست تشخیص علت به. شودهای مختلف میزبان میبافت

 و شدید است ممکن باکتری این از ناشی عفونت نامناسب درمان

 ها،بتاالکتام .باشد متفاوت میر و مرگ میزان همراه به

 این از ناشی عفونت درمان برای اغلب ماکرولیدها و هاتتراسایکلین

 واسطه به کهاین به توجه با. گیرندمی قرار استفاده مورد باکتری

 باکتریایی، هایعفونت سایر درمان در داروها این معمول استفاده

 افزایش حال در هابیوتیکآنتی این به نسبت بیوتیکیآنتی مقاومت

 تروپرال از ناشی هایآبسه درمان در هابیوتیکآنتی این تأثیر است،

 یا و بیماری ایجاد عامل نادرست تشخیص. دارد اهمیت بسیار

 منجر است ممکن باکتری، این از ناشی هایعفونت نامناسب درمان

شود  باکتری این به هادام سایر درگیری و عفونت شدت افزایش به

 تشخیص بدون معموالً زیرجلدی و جلدی هایآبسه درمان(. 9)

 هایبیوتیکآنتی از استفاده با ضایعه ایجاد عوامل جداسازی و دقیق

 این فراوانی افزایش به توجه با. شودمی انجام الطیفوسیع

 در هاباکتری این از ناشی عفونت موقع به تشخیص ها،باکتری

 آن انتشار از جلوگیری و عفونت کنترل مناسب، داروی انتخاب

مطالعه  انجام از هدف خاطر همین به. دارد زیادی بسیار اهمیت

 یومباکتر ینهکور مهم باکتری دو حضور بررسی حاضر
 ایجاد اصلی عوامل عنوان به یوژنزو تروپرال پ یسپسودوتوبرکلوز

 از استفاده با پلیمراز ایزنجیره واکنش معرفی و جلدی آبسه

 16S rRNA ژنو  16S-23S rDNA  اختصاصی پرایمرهای

 دو این شناسایی در حساس و دقیق تشخیص روش یک عنوان به

  .گردید تعیین باکتری

 رکامواد و روش

 مبتال گاو راس 60 از، حاضر انجام مطالعه براینمونه گیری: 

 صورت به آبسه به ابتال که یگاودار پنج به قعلمت جلدی، آبسه به

 1397 سال تابستان در بود، گردیده گزارش هاآن در مکرر

 از استفاده با ،تازه هایآبسه ازها نمونه. آمد عمل به گیرینمونه

با حفظ زنجیره  شده اخذ هاینمونه .اخذ گردید استریل سرنگ

 آزمایشگاه بهجداسازی و شناسایی عامل بیماریزا،  جهت سرمایی،

 .شدند ارسال

انتقال یافته به  هاینمونهاز  ابتداکشت و جداسازی: 

آمیزی صورت آزمایشگاه گسترش میکروبی تهیه و با روش گرم رنگ

 خوندار ژلوز هایمحیط به صورت خطی در هاگرفت. سپس نمونه

 گذاریگرمخانه ساعت 48 از پس. شدند داده کشت کانکی،مک و

 سازی خالص ودر شرایط هوازی  گراددرجه سانتی 37 دمای در

 تأیید جهت بیوشیمیایی هایآزمون از ،مشکوک هایپرگنه

  (.1جدول ) شد استفاده های مورد نظرباکتری

های تأیید شده جدایه :PCR آزمون و DNA استخراج

به روش بیوشیمیایی، در محیط تریپتون کازئین سوی براث همراه 

گراد درجه سانتی 37درصد سرم جنین گاوی کشت و در دمای  5با 

میلی لیتر از  3 ی گردید. سپسگذارگرمخانهعت سا 48به مدت 



 
 

 

 یاز آبسه جلد و تروپرال ومیباکتر نهیکور یجداساز \و همکاران خاطره کفشدوزان 

 

49 

محیط حاوی باکتری رشد یافته سانتریفیوژ شد. پس از شستشوی 

 DNAمانده با سرم فیزیولوژی، از کیت استخراج یباقپلت 

 DNAهای گرم مثبت )شرکت سیناکلون( برای استخراج باکتری

ای پلیمراز، از شرکت برای انجام واکنش زنجیره (.9استفاده گردید )

-Cat. No. PCR- 106Sویراژن )آمپلیکون، دانمارک 

CSTMصورت آماده خریداری شد. واکنش ( مسترمیکس به

 5/12میکرولیتر، با استفاده از  25ای پلیمراز در حجم نهایی زنجیره

 10ت غلظ) یمرپرامیکرولیتر از هر  1یکرولیتر مسترمیکس آماده، م

میکرولیتر آب مقطر،  5/7الگو و  DNAمیکرولیتر  3پیکومول(، 

آماده گردید. توالی پرایمرهای مورد استفاده و مراحل انجام واکنش 

نشان داده شده است. آب مقطر  2جدول ای پلیمراز در زنجیره

ینه کورو  تروپرال پیوژنزهای مثبت کنترل منفی و سویه عنوانبه
تهیه شده از کلکسیون میکروبی  باکتریوم پسودوتوبرکلوزیس

دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران به عنوان کنترل مثبت مورد 

ای پلیمراز با استفاده از دستگاه استفاده قرار گرفتند. واکنش زنجیره

( انجام شد. Techne- England) TC- 512ترموسیکلر 

به مدت  90با ولتاژ  درصد 2ژل آگارز محصول به دست آمده در

جفت  100گردید. از مارکرالکتروفورز  TBE 1Xدقیقه در بافر  70

( جهت Cat. No. SL7031 (PR901644)باز )سیناکلون 

با اتیدیوم  یزیآمرنگتأیید اندازه باندهای حاصل، استفاده شد. 

صورت  لیتریلیم درمیکروگرم  1با غلظت  (MR7721C) بروماید

 Bio-Rad) در دستگاه ترانس ایلومیناتور حاصلتصویر  گرفت و

- Germany) مشاهده و ذخیره گردید. 

 یجنتا

ها هیچ یک از باکتریی: شناسیباکتر یهاآزمون یجنتا

در  بیوشیمیایی هایآزمون نتایج .دنکردن رشد کانکیمک محیط در

 15نمونه مورد بررسی، در  60نشان داده شده است. از  1جدول 

نمونه  12و  پسودوتوبرکلوزیس کورینه باکتریومدرصد(  25نمونه )

به صورت خالص جداسازی گردید.  تروپرال پیوژنزدرصد( هم  20)

درصد(، مخلوطی از دو باکتری مشاهده  55نمونه دیگر ) 33در 

های واجد تروپرال و شد. تصویر مربوط به گسترش مستقیم نمونه

 ساعت 48 گذشت از بعدمنظره رشد آن در محیط ژلوز خوندار  

 است.نشان داده شده  1تصویر در  یگذارگرمخانه

هایی همه نمونه :پلیمراز ای زنجیره واکنشنتایج آزمون 

تروپرال پیوژنز و های بیوشیمیایی به عنوان که با استفاده از واکنش
 ترتیب به داده شدند، یصتشخ پسودوتوبرکلوزیس کورینه باکتریوم

جفت باز بودند.  816و  122وزن مولکولی  به یاواجد قطعه

های کنترل مثبت دو باکتری، حاوی باندهای مورد نظر بود و نمونه

 (.1،2تصویر در نمونه کنترل منفی هیچ باندی مشاهده نشد )

 (.3) تروپرال پیوژنزو  کورینه باکتریوم پسودوتوبرکلوزیسهای نتایج برخی از آزمایشات بیوشیمیایی باکتری .1جدول 

 تروپرال پیوژنز کورینه باکتریوم پسودوتوبرکلوزیس آزمایشات بیوشیمیایی

 _ _ حرکت

 _ + کاتاالز

 (استافیلوکوکوس اورئوس+ ) (ردوکوکوس اکوئی+ ) CAMPتست 

 _ + اوره از

 + _ شیر تورنسله

 + - ژالتین

 _ + احیاء نیترات

 + _ سرم لوفلر

 

 برنامه زمانی و دمایی پرایمرهای مورد استفاده. . 2جدول 
 نام پرایمر ژن هدف توالی منابع

9 F: GTTTTGCTTGTGATCGTGGTGGTTATGA 

R: AAGCAGGCCCACGCGCAGG 

16S-23SrDNA 1Tru 

2 F: CCGCACTTTAGTGTGTGTG 

R: TCTCTACGCCGATCTTGTAT 

16S rRNA 2Cor 

1 95°C (10m); 30 cycles; 95°C (60s); 62°C (60s); 72°C (60s); 72°C (7m) 
2 94°C (5m); 30 cycles; 94°C (60s); 56°C (60s); 72°C (2m); 72°C (2m) 
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  .مورف( یبا اشکال مختلف )پل یلیگرم مثبت کوکوباس یهایباکتر .1 تصویر

 

 
 قابل کامل همولیز. خوندار ژلوز محیط در پیوژنز تروپرال رشد منظره. 2 تصویر

 .است مشاهده

 
تروپرال در  S rDNA23 -S16 نتایج الکتروفورز برای شناسایی ژن. 3 تصویر
، گوده تروپرال پیوژنزهای : جدایه5تا  1.  چاهک اول: کنترل منفی، چاهک پیوژنز

 .bp100: مارکر M: کنترل مثبت، چاهک 6

 

 
کورینه باکتریوم  S rRNA16نتایج الکتروفورز برای شناسایی ژن . 4 تصویر

کورینه های : جدایه5تا  1. چاهک اول: کنترل منفی، چاهکپسودوتوبرکلوزیس
.bp100: مارکر M  : کنترل مثبت، چاهک6  چاهک باکتریوم پسودوتوبرکلوزیس،

 بحث

های جدا شده نتایج حاصل از مطالعه حاضر، نمونهبراساس  

 25و  20های مورد بررسی، به ترتیب واجد های جلدی گاواز آبسه

بودند.  کورینه باکتریوم پسودوتوبرکلوزیسو  تروپرال پیوژنزدرصد 

درصد موارد نیز حضور هردو باکتری به صورت  55همچنین در 

دهد نشان می ،حاضر مطالعهزمان به اثبات رسید. بنابراین هم

به عنوان  و تروپرال پیوژنز، پزودوتوبرکلوزیس باکتریوم کورینه

های های جلدی، در گاوداریعوامل اولیه و ثانویه در ایجاد آبسه

مطرح بوده و همکاری این دو باکتری در ایجاد اطراف شهر تهران 

از  های همزمان، موجب شدت عفونت، عود بیماری پسعفونت

(. این دو باکتری، معمواًل 3گردد )بیوتیکی میدرمان و مقاومت آنتی

بخشی از فلور پوست و مخاطات بوده و تغییر در شرایط زیستی و 

های سیبشود. آطلب میهای فرصتمیزبانی، موجب عفونت

فیزیکی، تروما، رطوبت، استرس و ضعف مدیریت در دامداری از 

(. 3،10های جلدی است )عوامل مستعد کننده در ایجاد آبسه

همچنین قدرت بقا این دو باکتری در خاک، پتانسیل ایجاد بیماری 

طوری که به این بیماری، بیماری برخواسته از دهد بهرا افزایش می

ها به شود باز شدن آبسه(. گفته می3،11،12گویند )خاک نیز می

طور طبیعی یا در حین درمان و یا ریختن شیر آلوده در خاک، 

 طوریبه (.13،14دهد )ایجاد عفونت در سطح گله را افزایش می

 پزودوتوبرکلوزیس باکتریوم کورینه از ناشی هایاپیدمی حتی که

باکتری عمدتًا  این دو (.12) است شده گزارش نیز گاو هایگله در
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کنند و تماس مستقیم با از طریق پوست و غشاء مخاطات نفوذ می

های خارجی موجب انتشار بیماری اگزودای چرکی و پارگی آبسه

از عوامل مهم دیگر در انتشار این دو باکتری حشراتی (. 2گردد )می

دهد این اجرام باشند.  مطالعات نشان مینظیر مگس و زنبورها می

ند به مدت چند روز در معده این حشرات زنده بمانند. توانمی

بنابراین کنترل حشرات به خصوص در فصول بهار و تابستان در 

ای در هلند نشان داده (. در مطالعه15کنترل بیماری اهمیت دارد )

کنند، های شنی زندگی میحیواناتی که روی خاک که درشده 

که بروز این دو فراوانی آبسه و ورم پستان بسیار زیاد است. در حالی

های حاوی کود گیاهی پرورش عارضه در حیواناتی که روی خاک

های رسی زندگی یافتند، کمتر رخ داده و در حیواناتی که روی خاک

ها در نواحی از بدن که آبسه (. فراوانی16کنند هرگز دیده نشد )می

 (. 17های فیزیکی هستند بیشتر است )دائماً در معرض آسیب

های فیزیکی، جراحات شیمیایی یا میکروبی در پوست ضربه

 شوندتر میهای عمیقذ این دو باکتری به الیهو مخاطات، باعث نفو

آمده از دستهای به(. مطالعات نشان داده که جدایه18،19)

این (. 20های دیواره شکمبه هستند )ای کبدی مشابه جدایههآبسه

 این های پوستی و مخاطینتایج بر این امر داللت دارند که جمعیت
توانند موجب عفونت در سایر باکتری تحت شرایط مناسب می دو

 (. 21) شوندهای بدن قسمت

در ایجاد عفونت همزمان با برخی از  تروپرال پیوژنزهمکاری 

، کورینه باکتریوم پسودوتوبرکلوزیسای پاتوژن مانند هباکتری

همواره مورد توجه محققین  فوزوباکتریوم نکروفوروم، اشریشیاکلی

 55(. در مطالعه حاضر نیز این عفونت همزمان در 22بوده است )

درصد از موارد مورد مطالعه مشاهده شد. حضور عوامل حدتی نظیر 

در  تروپرال پیوژنزن  های اتصالی مهم موجب کلونیزه شدژن

دهد. همچنین های مختلف شده و شدت بیماری را افزایش میاندام

با ایجاد چرک فراوان در محل کلونیزه، باعث جلوگیری از فاگوسیته 

ها و افزایش بقاء و بیوتیکها، عدم دسترسی آنتیشدن باکتری

 توسط که ایمطالعه در .(22گردد )ماندگاری باکتری در بدن می

Ashrafi ژنوتیپی مطالعه منظور به 2018 سال در همکاران و 

 ایران در جنین سقط و متریت موارد از شده جدا پیوژنز تروپرال

 چرکزای هایباکتری با پیوژنز تروپرال همکاری به گرفت، صورت

 متریت ایجاد در نکروفوروم فوزوباکتریوم و کلی اشریشیا مانند دیگر

کورینه ای مشابه، عفونت همزمان در مطالعه (.9) است شده اشاره
در ایجاد  استافیلوکوکوس اورئوسو  باکتریوم پسودوتوبرکلوزیس

 (.17های جلدی گزارش شده است )آبسه

ها را جدایهبرخی از  اگرچه مطالعات آزمایشگاهی حساسیت

ایجاد اما ، استهای مختلف به اثبات رسانده بیوتیکدر برابر آنتی

عدم  ، موجبچرکی و گرانولوماتوز توسط این باکتریهای کانون

درمان را در مراحل شده و ها بیوتیک به درون این کانوننفوذ آنتی

 در همکاران و Bazargani .(3کند )با مشکل مواجه میپیشرفته 

 کورینه از ناشی هایآبسه درمانگزارش کردند که  ،2013 سال
 از درصد 33 بهبودی باعث تنها ،پزودوتوبرکلوزیس باکتریوم

ست. در مطالعه این محققین احتمال وجود ا شده آلوده هایدام

شیوع این دو  (.12) استعفونت همزمان مورد بررسی قرار نگرفته 

درصد گزارش  90تا  8عامل در برخی کشورها از جمله ایران از 

های چرکی به حضور این دو است.  متاسفانه در درمان آبسهشده 

ها اهمیت زیادی داده نشده و دامداران از زا در دامداریعامل چرک

خسارات اقتصادی ناشی از این دو باکتری آگاه نیستند. احتمااًل 

های میزان مرگ و میر کم این دو عامل در مقایسه با سایر باکتری

خطرناک موجب نادیده انگاشته شدن خسارات اقتصادی ناشی از 

گزارش  2013در سال  ارانو همک Jesse ست.این عوامل چرکزا

کورینه باکتریوم کردند حضور این دو عامل خصوصاً 
روز  90تا  60های تولیدمثلی بعد از در اندام پسودوتوبرکلوزیس

 (.23،24کند )باعث تغییرات هورمونی شده و ناباروری ایجاد می

شناسایی این دو عامل در مراحل اولیه بیماری، پیش آگهی 

های خواهد داشت. اگرچه کشت و روشمناسبی در درمان 

هاست اما به علت های روتین در آزمایشگاهبیوشیمیایی از روش

تنوع گسترده خصوصیات بیوشیمیایی و سخت رشد بودن این دو 

عامل، شناسایی دشوار بوده و در بسیاری از موارد این عوامل 

 هرچند الیزا خصوصاً سرولوژی هایروش. شوندشناسایی نمی

 بین ژنیآنتی هایشباهت دلیل به اما دارند باالتری تحساسی

 دیگر طرف از. شوندمی کاذب نتایج احتمال افزایش باعث ایگونه

 هزینه پر بسیار حاضر حال در برالیزا مبتنی سرولوژی هایروش

رو باشند. از ایننمی استفاده قابل نیز بیماری اولیه مراحل در و بوده

 ایزنجیره واکنش مانند ویژه و قطعی مناسب روش یک معرفی

 یا و کشت هایمحیط روی از بیماری عامل شناسایی برای پلیمراز

 کنیریشه و کنترل جهت در عفونی هاینمونه از مستقیم تشخیص

 (. 9،25باشد )می کنندهکمک بسیار عوامل این

 در زیادی مطالعاتتاکنون  ایران، درگیری نهایی: نتیجه

 با عوامل  جلدی زیر جلدی و هایآبسه آلودگی شیوع میزان مورد

و همکاری این  و تروپرال پیوژنز پزودوتوبرکلوزیس باکتریوم کورینه

در مطالعه است. صورت نگرفته دو عامل در ایجاد عفونت همزمان
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و تروپرال  پزودوتوبرکلوزیس باکتریوم کورینهحاضر نشان داده شد 
باشند. از یدر گاو م یجلد یهاآبسه یجادا یاز عوامل اصل پیوژنز

تواند موجب ناکامی همزمان این دو باکتری میحضور  کهییآنجا

در درمان، عود بیماری و شدت عفونت شود، بنابراین توجه به یک 

کنی این دو روش مناسب و دقیق، در تشخیص، کنترل و ریشه

 عامل، در مراحل اولیه عفونت اهمیت بسیار زیادی دارد.

 سگزاریسپا

 -نویسندگان این مقاله از اعضای محترم گروه میکروبیولوژی

ایمونولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران و گروه پاتوبیولوژی 
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Abstract 
BACKGROUND: Corynebacterium pseudotuberculosis and Trueperella pyogenes are two important pyogenic 

bacteria that cause many annual economic losses worldwide. Currently, antibiotic resistance of these bacteria is on the 

rise. Early detection of infection with these bacteria is important for controlling the infections caused by these two 

bacteria. 
OBJECTIVES: This study aimed to investigate the contamination of cattle cutaneous abscesses with  Corynebacterium 

pseudotuberculosis and Trueperella pyogenes in five large cattle farms around Tehran and propose an accurate method 

for a rapid detection of these two bacteria. 

METHODS: Out of 60 cows involved in cutaneous abscesses in the summer of 2018, sterile sampling was performed 

to diagnose the bacterial agent that caused the abscess. Bacteriological examination of the samples was performed 

using standard biochemical reactions and polymerase chain reaction using specific primers. 

RESULTS: Of the 60 samples studied, 25 % (15.60) were isolated as Corynebacterium pseudotuberculosis and 20 % 

(12.60) as Trueperella pyogenes. In 55 % of the samples (33.60), both bacteria were present simultaneously. All the 

samples detected using biochemical reactions were confirmed by the polymerase chain reaction. 

CONCLUSIONS: Corynebacterium pseudotuberculosis and Trueperella pyogenes are the main causes of cutaneous 

abscess in cattle farms around Tehran. Because the accurate diagnosis of the cause of abscesses is very important for 

effective treatment, polymerase chain reaction, based on 16S-23S rDNA and 16S rRNA, can be used to rapidly and 

accurately detect these bacteria in the early stages of the infection. 
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Figure Legends and Table Captions 

Table 1. The results of the biochemical tests in C. pseudotuberculosis and T. pyogenes. 

Table2. Oligonucleotide primer sequences and thermal PCR conditions. 

Figure 1. Gram-positive pleomorphic coccobacillus bacteria. 

Figure 2. Trueperella pyogenes on blood agar media with beta-hemolytic zone. 

Figure 3. PCR products obtained using the primer set 16S-23S DNA of T. pyogenes. Lane 1: Negative control, Lane 1-5: T. pyogenes 

strains, Lane 6: Positive control, Lane M: Ladder 100bp. 

Figure 4. PCR products obtained using primer set 16SrRNA of C. pseudotuberculosis. Lane 1: Negative control, Lane 1-5: C. 

pseudotuberculosis strains, Lane 6: Positive control, Lane M: Ladder 100bp. 
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