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بررسی مولکولی فاکتورهای ویروالنس پاستورال مولتوسیداهای
جدا شده از گوسفند در ایران

4

الهه رضایی ،1احمد رضا جباری،2٭ ،مجید اسمعیلی زاد ،3عباس دوستی

 -1دانشکده علوم پایه ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد ،شهرکرد ،ایران

 -2آزمایشگاه ملی تحقیقات پاستورال ،موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج
کشاورزی ،کرج ،ایران

 -3آزمایشگاه مرکزی ،موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،کرج ،ایران
 -4مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر کرد ،شهرکرد ،ایران
دریافت 1 :مرداد 1393

پذیرش 02 :تیر 1394

چکیده
یهاییی
ی عامل بیم را ی ی
پاستورال مولتوسیدا یکی از باکتریهای مهم پاتوژن در انسان و بس ویح زا یرای ااناتتت م ممیباشددد .ای رتکاب ن یی یی

مختلفی از جمله پنومونی در نشخوارکنندگان ،رینیت آتروفیک درخوک ،وبای مرغان و سپتی سمی هموراژیک در گاو است..
عوامل حدت مختلفی در بیماری زایی این باکتری شناسایی شدهاند؛ از جمله آنها ،پروتئین غشای خ یجرا

 ،OmpHادهس اه نی   

شامل ژنهای  fimA ،hsf-1 ،tadD ،phfA،ptfAو ژن درمونکروتوکسین ( )toxAرا م ممیت او ننن ن درب ما  ... ..ه هعلاطم نیا زا فد    
بررسی حضور این ژنها در بین جدایه های پاستورال مولتوسیدا به دست آمده از موارد پنومونی در گوسفند است .بدین منظور سی

جدایه پاستورال مولتوسیدا با روشهای باکتری شناسی و بیوشیمیایی تعیین هویت گردیدند .تمام جدایه ه شور اب ا     PM-PCRو

استفاده از پرایمر اختصاصی  KMT1مورد تائید قرار گرفت و با روش  CAP-PCRتیپ کپسولی آنها مشخص گردید .تایپینگ

مولکولی نشان داد که جدایه های گوسفندی مورد مطالعه به گروه کپسولی  Aتعلق دارند .همه جدایه ها حاوی ژنهای  OmpHو

 fimAبودند ،اکثر جدایه ها ( )% 93 /3حاوی ژنها ای  hsf-1،ptfAو  % 90دارای ژن  toxAبودن وارف نیرتمک .د ا رد ین

   ژنها ای

 tadDو phfAمشاهده شد ( .)% 36 /6حضور عوامل حدت ،پتانسیل ژنتیکی جدایه های م ومونپ یرامیب داجیا یارب ار روکذ نی      

گوسفندان نشان میدهد .مطالعه تکمیلی به منظور مشخص شدن نقش فنوتیپی هر ی  تدح لماوع زا ک در جیا ا رامیب د ی صوت  یه       

یشود .به طورکلی بررسی فاکتورهای حدت ،به انتخاب سویه مناسب ،برای تهیه واکسن کارآمد و مفید کمک میکند.
م
کلمات کلیدی :پاستورال مولتوسیدا ،عوامل حدتPCR ،
٭ نویسنده مسئول :احمدرضا جباری

آدرس :موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،حصارک ،کرج ،ایران .تلفن02634570038 :
پست الکترونیکa.jabbari@rvsn.ac.ir :

 021نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی /دورازدهم ،شماره دوم ،5931 ،پیاپی 33

مقدمه
پاستورال مولتوسیدا باکتری کوکوباسیل ،گرم منفی ،غیر
متحرک از خانواده پاستورالسه میباشددد .ای ،یرتکاب ن

  

توکسینن ن هااا بههه عناو نن ن عوامللل حدتت ت بکا تت تری ش هتخان   
شدهاند ( 4و .)9
در پاستورال مولتوسیدا پروتئینهای غشای خارجی نقش

کپسول دار بوده و بر اساس تفاوت آنتی ژن کپسولی به

مهمی در بیماری زایی دارند و از آنها ا م ممیت او ننن براییی

 5گرو ههه ه  A,B,D,E,Fو براس ل نژ یتنآ سا ی یلپوپ          

تهیه واکسن استفاده نم دو  ، ،از وظ یا ففف ایننن پر تو ئئینها ا،

م م ممیشوددد .این
ساکارید ( )LPSبه  16سروتایپ تقسیم م

ی مختلففف و
کمک به باکتری برای انطباق با ا مح ححیطهای ی

باکتری جزء فلور طبیع  ناسنا ی ن ومعم یلو تسی ًالًال رد       

ی غش اخ یا ر یج   
میزبان میباشند .) 16 ( .از پر تو ئئینهای ی

وووو ووووو اهل و ی جج جججود دارد.

پاستورال مولتوسیدا که در پ دنراد شقن زنژوتا ompH،،،، ،،،

پاستورالها جزء بیشترین گونههایی هستند که م ممیتواننددد

حائز اهمیت است که به خانواده پ و نیرو پر تو ئئینهای ی
ی

غش ناویح یطاخم یا ا  یشحو ت

به عنوان پاتوژن اولیه یا ا فرصتتت طلببب در میزباننن عمل ل
ل

تغییر حرارت 1مرب طو

م ممیشوددد ompH.ی نیئتورپ ک   

کنند و مسئول خسارتهای اقتص دا ییی فراوانییی در ص عن تتت

عم خ یاشغ هد ا ب یجر ا کلوم نزو  و یل          

دام و طیور اند ( 11و .)51

کیلودالتون است که تحقیقاتتی در م رب درو ر هب نآ یس    

ارتباط مشخصی ب نی

ی ایج سوت هدش دا ططط طططط
بیم را یییه یا ی ی

پاس عون و ادیسوتلوم الروت ک پیت پپپپپپپپ پس جو لو و .دراد د     
تیپهای  Aو  Dباعث بیماری وب و ناغرم یا

مونپ و ین    

 34تا    42

عنوان کاندیدای یک واکسن مثًوًو ر انجام گردیده است
(  9و .) 0 2
چسبندگی باکتریها به سلول میزبان ،یک گ یتایح ما   

وابسته به رینیت آتروفیک در خوک میش نو ددد .بیم یرا

در کلونیزاسیون و پاتوژنز بیماری ب رامش ه    م ممیرود که

رینیت آتروفیک بوسیله سویههاییی پاس ادیسوتلوم الروت   

ن ه لماوع ا   
توسط ادهسین ها انجام م ممیگردددد .ادهسین ن

 Aدر

مثًوًو ر در تثبیت باکتری بر سطح سلول اپییی تلیاللل میزباننن

توکسین زا  Dermonecroticایجاد میشود .تیپ

گاو باعث پنومونی نیز میگردد ،در حالی که تی پپپهای ی
ی

محسو بب ب م مم یش نو دد د و در تی پپپ ها یی ی  B ،Aو  Dدید هه ه

 Bو  Eعامل سپتی سمی خونریزی دهنده هستند (.)1
تاکنون عوامل مختلفی به عنوان فاکتورهای حدت م ثؤ ررر
در بیماری زایی پاستورال مولتوسیدا شناخته ش .تسا هد

  

فاکتوره مجاهت ثعاب تدح یا به هست ،نابزیم  یل               
کلونیزاس و نوی

ی بانتجا ا لالتخا  مزیناکم رد یاه             

م مم یش نو دد د .ژنه اا ای ای لماش هورگ ن        ،fimA3 ،ptfA2

 hsf-2 ،hsf-15 ،pfhA4و  tadD6میباشند ( .) 21

خالص سازی فیمبریه به وسیله کروماتوگرافی معک سو
یک زیرواحد  18 kDaرا نشان میدهد .آنتی سرم ایجاد
شده علیه این پروتئین مشخص نمود که پاس یاراد الروت

دفاعی ،آسیب به بافتهای میزب کیرحت نینچمه و نا    

فیمبریه نوع  ،4شامل یک زیر واح هب ینژ یتنآ د مان     

پاسخ التهابی مضر میشوند .کپسول و لیپوپلی س دیراکا

 ptfAمیباشد که باعث تس لیهست ،ینوفع دنیارف لیه     

( )LPSدو عام د ییاز یرامیب مهم ل ر وتساپ  رال

             

اتصال پاستورال مولتوسیدا به سطوح مخ طا ییی و اف یاز ش ش
ش

مولتوسیدا میباشند .عالوه بر این دو عامل ،،گروههها ای
ی خ یجرا  ، ،ادهسین ن
ن
مختلفی از جمله پروتئینهای غشای ی
ها ،نورآمینیدازها ،سیدروفورها ،سوپراکسید دس اتوم ززز و

1

Heat-modifiable protein
Type 4 fimbriae
3
fimbriae
4
Filamentous hemagglutinin
5
Autotrqnsporter adhesin
6 Putative nonspecific tight adherence protein D
2
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تهااای اپ ییی تلیالل ل مممیشودد د.
قابلیتتت چس گدنب یی ی ب ههه بافتت 

توکس  نی (( ( )ToxAبر ر یو    س وو ویهها یی ی گوس دنف یی ی در

فیمبریه تیپ  Aقابلی وصخ لاصتا ت ص ًاًاًاًاًاًاًاًا در مخ یپا طا   

ایران میپردازد.

تلی و سکنرافوزان ،مو   

س ول للله ااای  Helaرا دارد .بر یا   

مشخص شدن نقش فیمبریه نوع  4در بیماری زایییی نیاززز
  

بههه نوترکیب    ptfAاس ت (( ( TadD .)02ی نژ یتنآ ک

غیراختصاصی است ک هب ه    پر تو ئئین  Dم ممیچسبددد و به
میزان قابل توجهی در گروه  Aوجود دارد ( 9و .)02
 pfhaمشابه ژنهای باکتری بوردتال پرتوسیس است که
به عن لولس رب یگدنبسچ هدننک لرتنک ناو
اس ارقت ر تکاب ر د ی ر یسفنت هاگتسد  لمع     

و نابزیم      
      مممیکنددد .با  

بررسی سویههای حدت یافته بوقلمون ثابت گردی هک د   
در این ژن موتاسیون صورت گرفته است ،در نتیجه این
A

شیوع کمتری را نشان داده است ( .) 21
ژن  ToxAکروموزومی ی کیتورکنومرد مس ک    

که

 143 kDaاس دک ار ت      م مم یکن دد د ک لماع ناونع هب ه

      

اتیولوژیک اصلی در رینیت آتروفیک به ش رام م ممیرود
(  12و .) 13
فاکتورهای حدت پاس هتفرگ تروص ادیسوتلوم الروت     
اس و ت

رد تدح یاهروتکاف نیا هکنیا هب هجوت اب        

  

بیماری زای راد یرتکاب ی ا ییالاب تیمها ی      م ممیباشنددد،
شناس عت یارب نآ ییا ی هراکهار نی ا ج یی ه دیلوت ت     

       

واکس ورض ن ر تسا ی ینچ ماجنا اذل ن د یشهوژپ  ر            

  

کشور ،راه را برای مطالعات آینده هموار میسازد.
مطالع رب هوالع رضاح ه برر میشویب یس ی الروتساپ ییا         
مولتوسیدا ،به تعیین ژنوتیپ کپسولی و بررسی  7ف روتکا
حدت مه خ یاشغ نیئتورپ لماش م ا  یجر ((((( ((((((،)OmpH
ادهس اه نی

پنوم د هک ینور فلتخم قطانم 

نارهت هلمج زا ناریا               

( 2جدای هه ه) ،شیرا زز زز ( 2جدای هه هه) ،کرما نن نن ( 2جدای هه هه)،
اصفهان ( 3جدایه) ،فارس ( 8جدایه) و قممم ( 11جدایههه)
بین سالهای  87تا  19جدا شدهه ب دو  ، ،اس دافت ههه گردیددد.
عالوه بر این جدایه ها ،یک سویه واکسینال تیپ  Aجدا
شده از طیور و یک سویه واکسینال تیپ  Bجدا ش زا هد
گاو برای مقایسه مورد استفاده قرار گرفت.
کشت اولیه بر روی محیط آگار خ و دش ماجنا راد نو

پلی د اه تر یامد          37 °cبههه مدتت ت  24سعا تت ت انکوبههه

ش ند ددد .کلن نن یها یی ی ش یب هه ه ب هه ه پاس روت الال ال مولتوس دی اا ا روی
طهای MacConky Agar, SIM, MRVP, KIA,
محی 

 Urease, Ornithin Decarboxilaseکش و ت

دروم     

ی بیوش یایمی ی ،زادیسکا    
بررسی قرار گرفتند .ویژگیهای ی
کاتاالز و تست اندول نیز انجام شد.

ت ونکا ن د یکدنا تاعلاطم  ر ا  یر ااا ا اااا ان در جه یسررب ت     
     

 28جدای وتساپ ه ر هب التبم یدنفسوگ یادیسوتلوم ال

           

• کشت و جداسازی اولیه

ژن در پاستورال مولتوسیدا ی ح لماع ک ددد ددددت ب رامش ه   
میرود و در سروگروپ  Dدر مقایسه با سر پورگو

مواد و روشها

(((((( ( )TadD ،PfhA ،Hsf1 ،FimA ،PtfAو

• استخراج  DNAو انجام PCR

به منظور استخراج  DNAمربوط به جدایه های پاستورال
مولتوسیدا از کشت  24س طیحم رد هتعا    ،Blood Agar
از روش  boilingاستفاده شد ..کلن ننیها ا از کش هزات ت   
 Blood Agarدر  1000میکرولیتر محلول  TEحل ش .د
مخل هب طو تدم            51دقیق رد ه د یام       
س ارح دارگیتنا ر ش هداد ت د سپس و 

     

 100درجه    

 5دقیق رود رد ه   

 10000سانتریفیوژ شد و بخش رویی حاوی  DNAجدا
گردی تظلغ .د     

نمون هه هه اا ای  DNAتوس هاگتسد ط     

ن اردونا پپپ ان ریگ هزاد ی .دش 

ره یازا هب هنومن              4

میکرولیتر آب مقطر استریل 0/5 ،میکرولیتر پرایمر پیش
رو 0/5 ،میکرولیتر پرایمر تظلغ اب( سوکعم      

 5پیکو
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حاضر مورد استفاده قرار گرفت که توالی پرایمر ها طبق
    ) و تاونس اکمه و دن ران2009 ( مقاله تانگ و همک نارا
       تسا هدش ه.  نش اد نا د1         ) ب د هک دو ر ج  د لو2001 (
     هرکدام از این جف هب زاین اهرمیارپ ت بر ز همان م و ینا
... ..  نشان داده ش تسا هد2 دمایی ویژه دارد که در جدول
)22  و21 (

Master Mix  میکرولیتر رر6

        م الو ر زا  ره )مادک و

     ساخت کشور دانم لماش هک )کراAmpliqon A/S(
Taq DNA  وMgCl2  وdNTPs   

       اس کی رد ت2x   
 میکرولیتر1

نآ تظلغ

می زا یصخشم ناز

 اس و تpolymerase

   میکروتیوپ استریل مخلوط ش سپس و هد

      جفت پرایمر هعلاطم یارب11 . به آن افزوده شدDNA

 پرایمر های استفاده شده برای بررسی فاکتورهای حدت باکتری پاستورال مولتوسیدا:1 جدول
Primer
name
(KMT1)P
M
CAPA

Description

Primer sequence(5'-3')

Amplicon size

Identification all Pasteurella
multocida
Capsule protein A

460

CAPB

Capsule protein B

CAPD

Capsule protein D

OmpH

Outer membrane protein H

FimA

Fimbriae

PtfA

Type 4 fimbriae

Hsf1

Autotransporter adhesion

PfhA

Filamentous hemagglutinin

TadD

Putative nonspecific tight adherence
protein D
Dermonecrotic toxin

5’-ATCCGCTATTTACCCAGTGG-3’
5’-GCTGTAAACGAACTCGCCAC-3’
5’-TGCCAAAATCGCAGTCAG-3’
5’-TTGCCATCATTGTCAGTG-3’
5’-CATTTATCCAAGCTCCACC-3’
5’-GCCCGAGAGTTTCAATCC-3’
5’-TTACAAAAGAAAGACTAGGAGCCC-3
5’-CATCTACCCACTCAACCATATCAG-3’
5’-CGCGTATGAAGGTTTAGGT-3’
5’-TTTAGATTGTGCGTAGTCAAC-3’
5’-CCATCGGATCTAAACGACCTA-3’
5’-AGTATTAGTTCCTGCGGGTG-3’
5’-TGTGGAATTCAGCATTTTAGTGTGTC-3
5’-TCATGAATTCTTATGCGCAAAATCCTGCTGG3’
5’- TTGAGTCGGCTGTAGAGTTCG-3’
5’- ACTCTTTAGCAGTGGGGACAACCTC-3’
5’- TTCAGAGGGATCAATCTTCG -3’
5’- AACTCCAGT TGGTTTGTCG -3’
5’- TCTACCCATTCTCAGCAAGGC-3’
5’- ATCATTTCGGGCATTCACC-3’
5’- CTTAGATGAGCGACAAGG-3’
5’- GAATGCCACACCTCTATAG-3’

ToxA

1044
758
647
1100
866
488
654
286
416
864

 به تفکیک پرایمر های مورد استفادهPCR  شرایط دما و زمان واکنش:2 جدول
Primer
KMT1
CAPA, CAPB, CAPD
OmpH, PfhA, TadD
FimA
PtfA, Hsf1, ToxA

مرحله اول

×35مرحله اصلی

واسرشت اولیه

تکثیر اتصال واسرشت

94°c 3 min
93°c 3 min
93°c 5 min
93°c 5 min
93°c 5 min

94°c 1 min
93°c 1 min
93°c 1 min
93°c 1 min
93°c 1 min

نتایج
:PCR آزمایش زنجیرهای پلیمراز
به طور کلی ویژگیهای بیوشیمیایی جدایه ها از الگ یو
 بر یا.)6((( ((

کالسیک پاستورال مولتوسیدا پیر  تشاد یو

            ادیس ر رمیا، تائی لوم الروتساپ هنوگ یلوکلوم د تو پ زا
 استفاده شد که باند ب زادنا ا هه هههKMT-1 اختصاصی گونه
 را نشان داد و تمام جدایه های جمع آوری شده460 bp
. مورد تائید قرار گرفتند،به روش فوق

51°c 30 s
60°c 30 s
54°c 45 s
68°c 45 s
60°c 45 s

مرحله نهایی
72°c 45 s
72°c 30 s
72°c 50 s
72°c 50 s
72°c 50 s

تکثیر نهایی

72°c 5 min
72°c 5 min
72°c 10 min
72°c 10 min
72°c 10 min

PCR • تائید قطعات محصول

 جهت تعیین ت یلاوPCR  یک نمونه محصول،از هر ژن
                دش هداتسرف یبونج هرک. ب د نژورکام تکرش ه ر
توالیهای بههه دستتت آمدهه با ا اس دافت هه از نرممم افزارهاییی
 مور بایزرا د ی دیئات و  ق ررر ر ر ررر ر رررارBLAST  وChromas
.گرفتند
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پس از بررسی تیپ کپسولی جدایه ها مش دیدرگ صخ   

بررسی ژن  PfhAباند مورد نظر در  )% 36 /6( 11جدایه

همه نمونهها از نوع تیپ  Aهستند .نتایج بررسی هریک

دیده شد (شکل .)1

از ژنها در شکل  1و  2نشان داده شده است .وجوددد ژن

در بررسی ژن  )% 93 /3( 28 ،PtfAجدایه باند مورد نظر

 OmpHبا رویت باند مورد نظر در همه جدایه ها ،تائید

را نشان دادند .ژن  ToxAدر  )% 90 ( 27جدایه دیده شد

گردی وم دناب روهظ .د رظن د رد  ر           )% 93 /3( 28جدایه  

و یک جدایه باند سنگینتر نشان داد .ژن  TadDنی رد ز

مور هدنهد ناشن هعلاطم د

نژ دوجو            Hsf-1ب رد .دو   

 )% 36 /6( 11جدای تیاهن رد .دیدرگ شرازگ ه نژ         

  

 FimAدر  % 100جدایه ها دیده شد (شکل .)2

فراوانی ژنهای حدت در جدایه های مورد مطالعه در جدول  3نشان داده شده است .به منظور تائید نتایج آزمایش  ،PCRیک قطعه نمونه از محصول  PCRهر یک از ژنهای مورد مطالعه تخلیص
و تعیین توالی گردید و مشخص شد که این ژنهای مورد مطالعه با ژنهای موجود در بانک ژن  99درصد تشابه را نشان میدهد.
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جدول  3فراوانی فاکتورهای حدت در جدایه های پاستورال مولتوسیدا بررسی شده در این مطالعه
Virulence factor
Outer membrane protein H
Autotransporter adhesion
Type 4 fimbriae
Filamentous hemagglutinin
Putative nonspecific tight adherence
protein D
Dermonecrotic toxin
Fimbriae

)No of positives/(%
)30/(100
)28/(93.3
)28/(93.3
)11/(36.6
)11/(36.6
)27/(90
)30/(100

Gene
OmpH
Hsf-1
PtfA
PfhA
TadD
ToxA
FimA

شکل  3دندروگرام حاصل از فراوانی فاکتورهای حدت

رابطه فیلوژنی جدایه ها بر اساس وج دوجو مدع ای دو     
ژنها ای ح رد تد     30جدای لکش رد ه      3آم .تسا هد    
نتایج نشان داد که جز یک جدایه (شماره  2که به عنوان
شاهد استفاده شد) همه نمونهها تیپ  Aبودند .ب زا ریغ ه   
 2جدای امش( ،ه ره       2س هرامش و لانیسکاو هیو         )9بقیه  
جدایه ها دارای ژن  ToxAبودن ود نیا توافت اهنت .د

  

ژن در وجود یا عدم وجود ژن  PfhAبود که فقط سویه
واکسینال دارای ژن مذکور بود .ژنهای  PtfAو ،Hsf1
در دو جدایه (شماره  14و  )51دیده نشد .م هیادج یقبا   
نهای  TadDو PfhA
ها بر اساس وجود یا عدم وجود ژ 

به  3گروه تقسیم شدند .به این ترتیب که  16جدایه فاقد
ژنهای  TadDو  PfhAبودند 7 ،جدای یاراد ه
مذکور بودند و تنها یک نمون نژ یاراد ه
ژن  TadDبود.

ژنها ای

 PfhAو فاقد

بحث
پاستورال مولتوسیدا یکی از پاتوژن ه تصرف ،هیلوا یا

   

طلب و مهم اس اونع هب هک ت ن تمسق رد تسیزمه       
فوقانی دس ایسب رد یسفنت هاگت ری زا 

و یلها تاناویح    

وحشی وجود دارد .این باکتری موجب بیماریهای مهم
اقتصادی در طیف وسیعی از میزبانها میگردددد و عامل
عفونتهای انسانی و حیوانی زیادی میباشد (.)2
در این مطالعه به بررسی ویژگیهای بیوشیمیایی مختلف
بر سانش یا ا الروتساپ یاه هیادج یی

یادیسوتلوم             

گوسفندی پرداخته شد .بر اساس نتایج حاصل از جدول
 3تستهای بیوشیمیایی همه جدایه ه زج ،ا    تستتتها ای
ی ذکررر
ن دکربوکس یادج رد زالی هه ههه های ی
 MRو اورنی تین ن
شدهه ه در نتیا جج ج ،بااا الگویی ی کالسیکک ک ایننن ب رتکا یی ی هممم
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خوانی داشت .در مطالعه زاهور و همکاران (  ) 2006کههه

طراحی واکس ق هعلاطم دروم ییالروتساپ ن ر گ را ر هتف       

ی پاس روت الالال مولتوس دی اا
به بررسی ویژگیهاییی بیوش یایمی ی ی

ش  .تسا هد ر  لئوفا و  ناراکمه  (((((((( (  ) 1997ب سانش ه ا ،یی     

ی بررسییی شدهه در
ت در جدایههه های ی
پرداخته شد و تف وا ت ت

خ صوصخ یسررب و یزاس صلا ی ژ لماک تا

نننننننننن ن PtfA

تولید  H2Sبود ( .) 24

پرداختند .آنها دریافتند ،هنگامی که ب لخاد هب یرتکا    

در مطالع ف رضاح هر اوا نننن نننی تیییپ کپسولل لی  Aدر جدایییه

ب و نابزیم ند ا در      م مم یشو دد د ممک طیارش اب تسا ن        

های گوسفندی  % 100بود .غالب بودن تیپ کبسوللی A

میکروآئروفیل مواجه ش طیارش نیا رد .دو     س ول لللها ای

در جدایه های پاستورال مولتوسیدا در مطالعات قبلی نی ییز

پاستورال مولتوسیدا افزایش بیان فیمبریا را در مقایس اب ه   

از ای ییران گ ال شناد .تسا هدش شراز ر ررر ررررری و همک ککاران

زمانی که سلولها در محیط هوازی رشد م ممیکنددد نش نا

(  ) 2013فراوان نن ی تی یی پ کپسو لل لی  Aرا در جدای یی ه ه اا ای

میدهد 14( .و ) 18

گوسفندی از استان فارس  % 93 /5اعالم نمودن  د ( ( .)3بر

در مطالعه حاضر فراوانی ژنها ای  PtfAو 93 /3 Hsf-1

ی خامس سسی و همک ککاران (  ) 2014فراوان ننی
اساس یافتههههای ی

درصد بود .نقش کلیدی فاکتورهای مذکور در اتصال و

تیپ  Aدر جدایه های گاوی اخذ شده از ریه در منطقه

تثبی تت ت ب رتکا یی ی روی س ول للله اا ای اپ یی ی تلیا لل ل خصوص ًاًاًاًا

شهرستان شهرررکرد  % 76 /6ب  تسا هدو

(( (((  .) 10در مطالعه

دستگاه تنفسی گزارش شده است 4( .و ) 23

دان ال شر ررر ری و همک کککک اران (  2 ) 2013جدای یییی ه ()%6/4

طبق نتایج به دست آمده در ای امت هعلاطم ن م هیادج ی     

گوسفندی و در مطالع ماخ ه سس سسسی (  ) 2015و همک ککاران 5

های گوسفندی پاستورال مولتوس سسیدا واج تورپ نژ د ئئ ئئئین

جدایه گاوی ( )% 16 /6به تیپ کپسولی  Dتعل دنتشاد ق   

غشاء خارجی ( )OmpHمیباشنددد OmpH .در اکثریت

(  10و  .)3مطالعات اخیر نشان میدهد که تیپ کپسوللی

مطالعات انجام شده ب لماع ناونع ه     م ثؤ ررر ایمن یاز ی ی   

 Aدر ب بب ین جدای یی ه ه اا ای پاس وتلوم الروت سس س سسس یدا با    منش أأأ

ق دش هتخانش یو ه و تسا ا و ییاز ینمیا رظن ز      

نشخوارکنندگان در ایران غالب ب ها زا هدو مممی ییت باالالالیی

واکسیناسیون دارای اهمیت م ممیباشددد .بن رد عونت نیاربا   

برخوردار میباشد.

ی پاس روت الالال
الگوی پروتئینی  OmpHدر میان جدایههه های ی

اساس مولکولی پاتوژنز و ایمنی زایی ب الروتساپ یرتکا   

مولتوس دی اا ا ب هه ه بررس یی ی و برآورده اا ای اپی لویمد و کیژ ییی

مولتوسیدا به طور کامل مشخص نشده است .ام لماوع ا   

ی زایییی
کمک مینماید .)5( .علییی رغممم اهمیتتت بیم را ی ی

ی مانند    پر تو ئئ ئینها یی ی غش یا   
ح هم تد م نیا  رتکاب یییییییی ی

پر یئتو نن ن  Hپاس طم هنافساتم ،ادیسوتلوم الروت ا تاعل         

خارجی ،پروتئینهای درگیر در ج لایس ،نهآ بذ ی زاد    

موثری روی این فاکتور ح یحارط و تد    واکسنننها ای

ه  یمهم شقن فلتخم یاه نیسهدا و ا را رد     

       

     

      

جدید صورت نگرفته است.

کلونیزاسیون و حمله ب افیا نابزیم ه     م ممیکننددد .بن نیاربا

نتایج حاصل از مطالع اکمه و راوا ه ران    (  ) 2006ک ککه بر

وجود این عوامل در سطح باکتریایی ب یرامیب تدح ا    

روی ژنهای  tbpAو  pfhAو  toxAانجام گردیدنش نا

مر ب هوالع .تسا طبت ر نژ           ،PfhAژنه اا ای ،PtfA

داد که این ژنها نقش حیاتی در بیم یاز یرا ی یرتکاب     

 Hsf1 ،TadDو  FimAاز ادهسین ها هستند که در این

ایفا   م مم یکنن دد د .ارتب وضح طا ر ررر ژن  toxAدر ارتب اب طا     

مطالعه به بررسی آنها پرداخته شد .ژن  PtfAکد کننده

بیماری زایی پاس وتلوم الروت سس سسسیدا در خ و کو  PfhAو

فیمبری کی ه ی ک زا  ا یارب هک تسا حرطم یاهادیدن   

           

 tbpAدر ارتباط با بیماریزایی در گاو مش .دیدرگ صخ   
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شایق و همکاران (  ) 2008میزان ش ششیوع ژنها ای  tbpAو

شده و ایجاد فرم سپتی سمیک در این حیوانات مینماید

 toxAدر جدای  ه ه زب و یدنفسوگ یا ی د رر رر رررر رر ایر ار نا   

وجود نخواهد داشت ( .) 23

بررسی کردند .آنها حضور ژنهای  toxAرا با فراوانی

طب  راوا تاعلاطم ق و نژ ،ناراکمه          PfhAدر  % 25از

 % 93 /3و  PfhAرا با فراوانی  % 37گ هک دندومن شراز    

نمونههای جدا شده از سگ % 18 /5 ،از گرب ،ه  % 21 /2از

یافتههای آنها با نتایج این مطالعه مشابه م ممیباشددد (  16و

خوک وجود داش نیا زین رضاح هعلاطم رد .ت اب نژ       

.) 17

فراوانی  % 36 /6در گوسفندان مش  دش هدها (( ((( .)5در این

در مطالع ماخ ه سس س سسس ی پور هو  مم مک کک اران (  ) 2014فراوان نن ی

مطالعه ژن  TadDدر  % 36 /6از نمونهها مشاهده گردی .د

ژ نننن نه اااا ای  pfhA ،hsf-1 ،fimA ،ptfAو  tadDرا در

فراوانی این ژن در مطالعات دیگر روی جدایه خرگوش

جدایه های گاوی پاستورال مولتوسیدا به ترتیب ، 80 ، 80

 % 43 /3گ  شراز ش  د (((( (  23و

 %19/3و در جدای کوخ ه     

 60 ، 60و  40درص اوارف .دوب د نننن ن ننن یژن پر تو ئئ ئین غش ءا

 .)02در مطالعهای که روی خرگوشها در برزیل توسط

خار جج جی  86 ،ompHدرص ازگ د ر گ ش ر دددد ددی یی ده است   

فریرا و همکاران ( )2 01 2انجام گرفت  22فاکتور حدت

(  .) 10دانش الری و همکاران (  ،) 2013فراوانیژنها ای

مهم روی پاستورال مولتوسیدا مورد بررسی قر تفرگ را   

 hgbA ،ptfA ،toxAو  ompHرا در ب بب ین جدای یی ه ه اا ای

که شامل فاکتورهای این مطالعه نی هعلاطم جیاتن .دوب ز     

گوسفندی از استان فارس به ترتی ییب 64 /5 ، 64 /5 ، 70 /9

انجام شده با مطالعهای که روی خرگوشها ا انجاممم شددد

و  % 70 /9اعالم نمودند (.)3

متفاوت بود که ممکن است ناشی از میزبانهای متفاوت

تان  ناراکمه و گ (((((( (  ) 2009نمون ههه هه ااا ای پاس وت رال    

مولتوسیدای جدا شده از خوک در چ  نی ( ( 332جدای ییه)

را از لحاظ گروه کپسولی 91 ،ژن مهم حدت و الگوووی

باشد (.)7
ی پاس یادیسوتلوم الروت   
با توجه به آن که تمام سویههای ی
مور هیر زا هعلاطم د هب التبم دنفسوگ ادج ینومونپ          

     

حساسیت آنتی بیوتیکی م رو ددد بررس ارق ی ر اد  دند اب و     

ی ژن
شدهاند ،مطالعات نشان داد که این جدایه ها ا ح وا ی ی

 PCRنش زا رتمک هک دنداد نا     50درص زا د

ت تکمیلییی
فاکتورهای اصلی حدت میباشند لذا مطالعات ت

آزم شیا

جدایه ه و یاهروتکاف دجاو ا یرو سنال     

،tadD ،pfhA

 toxAو  pmHASب دو هه ه و ژن عوام دح ل تتتت تت  toxAو
 pfhAدر هر یلوسپک هورگ ود          Aو  Dنی روضح ز     

آنها در بیماری مذکور پیشنهاد میشود.
سپاسگزاری

داشت ( .) 21
در این مطالعه و با توجه ب امش لکش ه ره      2ژن ،ToxA
در دو سویه واکسینال تیپ  Aو تیپ  Bوج .تشادن دو

  

ژن  ToxAکد کننده توکسین درمونکروتیک ب دو هه کههه
در ایجادد د بیمار یی یهایی ی رینیتتت آتروفیکک ک در خوکک ک و
پنوم نو یی ی در گوس نف دد د دخی لل ل م مم یباش دد د ،ب د عبط ه ر

ش اتیولوژیک ک
ک
به منظور بررسی پاتوژنز جدایههه ها ا و نقش ش

  

جدایه های  Aو  Bکه از میزبانهاییی طی ادج واگ و رو    

بدینوسیله از مس اکمه و تدعا ر دیس نایاقآ بانج ی

    

رضا بنی هاشمی ،محمد سخاوتی ،علیرض یلع ،برع ا    
مالئی و سایر همکاران در بخش هوازی واکسن و سرم
س قحت نیا ماجنا تهج یزار یزا ی رکشت و ریدقت ق      

      

میشود .این تحقیق با حمای تاقیقحت هسسؤم یلام ت     
واکسن و سرم سازی رازی (پروژه به ک ککد- 18 - 04 149:
 )2- 18در آزمایش م هاگ لل ل لل ی تحقیق وتساپ تا ر ماجنا ال       
گردیده است.
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Abstract
Pasteurella multocida is responsible for significant infections of a wide range of animal
species and human. The organism causes a variety of diseases which include pneumonic
pasteurellosis of ruminants, porcine progressive atrophic rhinitis (PAR) in pigs, fowl cholera
and bovine haemorrhagic septicaemia (HS). The pathogenicity of P.multocida is associated
with various virulence factors include outer membrane and porin proteins like ompH,
adhesins (ptfA, fimA, hsf-1, pfhA, tadD) and dermonecrotoxin (toxA). The aim of this study
was to identify the presence of these virulence genes among ovine P.multocida isolates. Thirty
P.multocida isolates obtained from sheep pneumonia cases were identified by bacteriological
and biochemical methods. All the isolates were confirmed as P. multocida by PM-PCR using
species specific primers, KMT1. Molecular capsular typing (CAP-PCR) showed that all of the
isolates belonged to type A. All of the isolates harboured FimA and OmpH genes. The
majority (93.3%) of the isolates contained PtfA , Hsf-1 and (90%) for ToxA. The frequency of
TadD and PfhA genes was the lowest (36.6%). Presence of virulence factors of P.multocida
isolates showed genetically potential in pathogenesis of ovine pneumonia. Further studies for
phenotypic determination of virulence factors with ethology of pneumonia are suggested.
Overall, investigations of virulence factors help us to selection of suitable strain for an
effective vaccine production.
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