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بررسی مولکولی فاکتورهای ویروالنس پاستورال مولتوسیداهای
جدا شده از طیور در ایران
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واکسن و سرمسازی رازی ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،کرج ،ایران
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تاریخ دریافت 23 :مرداد 3931

تاریخ پذیرش 11 :تیر 5931

چکیده :پاستورال مولتوسیدا باکتری گرم منفی ،غیرمتحرک ،کوکوباسیل حساس به پنی سیلین متعلق به خانواده پاستور سال ه ا تس که میتواند

باعث یک عفونت مشترک بین انسان و دام شود همچنین عامل بیماریهای مهمی از جمله :وبای مرغا ر ،یشحو و یلها ناگدنرپ رد ن ی تین      
آتروفیک در خوک ،پنومونی یا بیماری تنفسی در گاو و گوسفند ،سپتی سمی هموراژیک در گاو و گاومیش و بیما شوگرخ رد سانرخ یر    

میباشد .گونههایی که به طور معمول وبای مرغان را در مرغ ایجاد میکند به سروتی 
پهای (  A:3 , A:1یا  ) A:4تعلق دارد .در این مطالعه بر

روی سی جدایه از پاستورال مولتوسیدا جدا شده از طیور تستهاي باکتری شناسی و بيوشيميا يي بر اساس روش كيسالك

انجام گرفت .در این

تحقیق جدایههای پاستورال مولتوسیدای طیور ایران از نظر حضور ژن عوامل ویروالنس کپسول ، ompH ،فیمبریه و ادهسینها شا ژ لم نننها ای
fimA ، hsf-1، tadD،pfhA ،ptfAو toxAمورد بررسی قرار گرفتند .تمام جدایههای آزمایش شده ب شور ه

 PM-PCRبا زا هدافتسا    

پرایمر  KMT1به عنوان پاستورال مولتوسیدا مورد تأیید مولکولی قرار گرفتند و با روش  CAP-PCRتیپ کپس آ یلو نننها ا در گ هور  Aق رار

گرفت .همه جدایهها ( )%001حاوی ژنهای  hsf-1 ،pfhA ،ptfA ،ompHو  fimAبودند ،پانزده جدای  ه ((  )% 50حا نژ یو  tad Dو % 70

واجد ژن  toxAشناخته شدند .همچنین الگوی حساسیت جدایههای مذکور نس تب به  9آنتی بیوتیک مورد بررسی ق تیساسح هک تفرگ رار    
نسبی و کامل در نمونهها مشاهده گردید .دو جدایه ( )%3/33به آنتی بیوتیکهای فلومکوئین و نالیدیکسیک ا ندوب مواقم دیس د تیساسح  .هب

   

کها ای
آنتی بیوتیکهای پنی سیلین ،آمپی سیلین ،لینکوسپکتین ،فلورفنیکول ،تایلوزین و تیامولین  %001و کامل بود .حساسیت ب یتویب یتنآ ه ککک ککک

فلومکوئین ،انروفلوکساسین  % 96 /6و نالیدیکسیک اسید  %08مشاهده شد .نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که جدایههای طی الروتساپ یرو   

مولتوسیدای ایران حاوی ژنهای مهم ویروالنس شناخته شده برای این باکتری میباشند که نشان دهن یادج ییاز یرامیب یدنمناوت هد ههههه ههههههها ا در

پرندگان میباشد.

کلمات کلیدی :پاستورال مولتوسیدا ،عوامل حدت ،وبای مرغان ،PM-PCR ،الگوی آنتی بیوتیک
٭نویسنده مسئول  :احمدرضا جباری

آدرس :مًوًوسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،کرج ،ایران .تلفن 026 - 34502899 :
پست الکترونیک a.jabbari@rvsri.ac.ir . :
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مقدمه

سینوس بین هتفاب ریاس و نادمخت ،لصافم ،ی ا مرف رد 

پاستورال مولتوسیدا باکتری کوکوباسیل گرم منف ،ی

غیرمتح و کر

 تسا کیتیلومه ریغ ک یبوخ هب ه        

یشوند .ممکن ا تس
مزمن بیماری درگیر م 

      

    

فرم مزمن به

بهبودی پرنده منجر ش  نکمم ای دو اس داح مرف هب ت   

    

یتوان یحم رد د طط طططها ای غن نوگ .دیامن دشر ی هههه هههههها ای
م 

تبدیل گردد(  11و  .)12تقریبا تمام گونهههها ای پرن ناگد

بسیاری از جدایهها تولی لوسپک د    میییکننددد ،ک شقن ه   

تر از اردک و غاز میییباش تراسخ تهج نیا زا و دن     

یکنند ،در حا هک یل   
پاستورال مولتوسیدا اسپور تولید نم 
مهم رد ی

یزایی     پا تلوم الروتس و دیس اا ا اا ا ایفا    
رامیب یییییی 

میییکند(( (  .) 16پا روتس الالال مولتو دیس اا ا اول د راب نی ر لاس     

افسردگی ،بی اشتهایی و ترشح موک سو

راختفا وا               

پاستورال نامیده شد(  .) 13گونههای آن بر اساس موقعیت
کپس هب ناش لو

    

زیادی را به صنایع پرورش طیور به ویژه بوقلمون در سر
یکند( .)5عالئم وبای پرندگان شامل
تا سر جهان وارد م 

 1878در بیماری وبای مرغان یافت شد و در سال 1880
تو تساپ یئول طس ور هب و دش یزاسادج

به پاستورال مولتوسیدا حساس هستند ،بوقلمونها حساس

پورگورس     A, B, D, E, Fو 16

انم زا فف فففذ ب ،ند

سیانوز ،التهاب ملتحمه و عالئم تنفس هسا و ی ا وب دب ل    
یباشد .در این بیماری نیز ا رتس سسسها ای محیط شقن ی   
م 
مهمی را در بیما یزاب یر    میییکنن .د رد یرامیب عویش

یتورس پپپها ای پیل ساسارب کیتاموس ووو وووو پل کاس یا دیر    

پرن خر رجاهم یزبآ ناگد    

) (Lpsط قب ه بندی شدهاند( .) 15

م یی یده و د

افلت ثعاب ت       

یگردد.
م 

بیمار یی یه اای مهم    پا دیسوتلوم الروتس ا اا ا عبارتن :زا د   

تیپ Aگونههای پاستورال مولتوسیدا علت عم ی هد

گوسفند ،سپتی سمی هموراژی  واگ رد ک و ،شیمواگ    

یکند( .)3گونههایی که به طور معمول وبای مرغا ار ن
م 

رینیت آتروفیک در خوک ،پنومونی تنفس  واگ رد ی و
بیماری خرناس

.شوگرخ رد

گا تاقوا یه    میییتواند

باع عضوم تنوفع ،ناتسپ مرو ث ی واگ رد طقس و

  

     

بین انسان و دام در انسان شود که به ط یشان لومعم رو    
یتواند در سگ ،گربه ،گاو ،ا ،دنفسوگ ،بس   
باکتری م 
طیور ،جوندگان ،میمون ،خرگوش ،شیر ،پلنگ ،بوفا ول
و انسان یافت ش دو ((  .) 16در م د رت یدج دراو ر هجیتن

  

باکتریمی میتواند موجب ا  ای تیلیموئتس ا تیدراکودن    

وبای طیور بیماری مهمی در طیور اهلی و وحشی در
رس    تارس  و تسا ناهج تروص هب یتپس

یکن .د
فرمهای حاد ،تحت حاد ،مزمن و موضعی بروز م 

باعث رینیت آتروفیک در خ کو

میییش یضعب اما دو    

اوقات از ارگانسیمها ای دیگ یزاسادج ر    میییش هک دو   
تولید کپسولی با ترکیب هپارین میییکن .د پیت   

 Eیک

سروتیپ آفریقایی با یک پلی مر کپس تخاس اب یلو ا یر    
که تولید کون تافلوس نیتئورد    میییکند

یشود .تیپ
که باعث بیماریزایی در گاو و گاومیش م 

عبور کرده و باعث مننژیت شود(.)4
رد یمس

سم داران که تولید یک کپسول با اب هتخانشان راتخاس     

ناشناخته ا تس

شود .این باکتری نیز ممکن ا یزغم ینوخ دس زا تس   

     

 )A:4تعلق دارد( .)1تیپ  Bعام رد کیژارومه بت ل

  

یکند .تیپ D
ترکیباتی از آرابینوز ،مانوز و گاالکتوز م 

تسا ((((((((( ((((  .) 15این  

    

وبای مرغان در طیور ا تس

که تولید کپسول هیالورونان

پها ای (  A:3, A:1یا ا
یکند به سروتی 
در مرغ ایجاد م 

یتواند باعث یک عفونت مشترک
شود( ،)21همچنین م 
از گ خ تاناویح شارخ ای شز ایگن

  

  

 Fنیز از موارد وبای مرغان گزارش شده است(.)8
فاکتورهای بیماریزا متعلق ب ژوتاپ ه نن نننها ا (با ،یرتک
ویروس ،قارچ ،پروت زو و )رئ میییباش نچ هب و د د قیرط      
مسئول بیماریزایی در میزبان هستند .اتصال به میزبا و ن
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تجم آ ع نن نهاا ،تض هم ای فیع ا رررررر ر پا نابزیم ینمیا خس و     
ا ونع هب نابزیم زا هدافتس ان من  یضعب .ییاذغ عب از    

زیر واحد آنتی ژنی به نام  ptfAا تس

         

تس پ لاصتا لیه ا تس و طس هب الر وووووووووو وح مخاو یط

فاکتورها رامیب ی یییی ییزا مانن نیسکوتودنا و لوسپک د       
مربوط به خود پاتوژن (ذاتی) ا تس

یتواند باعث
که م 
شیازفا    

چسبندگی به بافتهای اپی تلیا صخشم یارب ،دوش ل     

و یا برخ آ زا ی نننها ا

شدن ن بمیف شق ر عون هی   

یزای ون هب زاین ی    
 4در بیماری ی

یباشد( (  tadD .) 25ی ریغ نژ یتنآ ک    
ترکیب  ptfAم 

یباشد.
مانند توکسین از طریق سالپ مید م 

اختصاصی ا تس

کپس وپیل ،لو پ پ ،دیراکاس یل ر یئتو ننننننننننهااای غشای   

و به طور قابل توجهی به سروگروپ A

خارجی ،فاکتورهای ج و هیربمیف ،نیسکوت ،نهآ بذ   

و  hsf-1ب پورگورس ه     Dوابس تسا هت (( (((  pfhA .) 14به  

ادهسین ،آنزیمهایی مانند نورآمینیداز و هیالورونی زا زاد

عنوان عامل چسبندگی در دستگاه تنفسی عمل میییکند

مهم ترین عواملی هس ثعاب هک دنت     میییش دو پا الروتس

یزا باشد(.)6
مولتوسیدا بیمار 
پروتئینهای غشا یجراخ ء

و با بررسیهای انجام شده نشان داده ش اونع هب هک د ن     
عامل ح رامش هب تد     میییرود و وابس هب یرتمک یگت    

    OmpH ،OmpAو P6

نهای ایمونوژنیک اصلی از پا الروتس
به عنوان سه پروتئی 

.) 26

پاستورال مولتو دیس اا توکس نی ) (PMTاص نیرت یل   

مولتوسیدا وزیکولهای غشاء خا جر ییی) (OMVsش هتخان

ش ددد دهان ددد د(  .) 14وزن مولک لو ییی ی  43 OmpHتا     42
کیلودالتون متغیر ا تس

فاکتور در حدت این باکتری ا .تس

که به عن دیدناک ناو ا نسکاو ی    

 145وزن دارد و تو نژ طس

ب ظن ه رررر ر م یی یر ربمیف هک دس ی  و ه اده یس ننننننننن ه اا ن شق   

    میییتوان بجوم د   

بیماری رینیت آتروفیک شود(  28و .) 20

 Aپا روتس الالال

مولتوسیدا مشاهده شده ا یور رب دنتسه رداق هک تس

ه نش هعلاطم نیا زا فد ا و ییاس یأت ید یلوکلوم             

   

سطح سلول اپی تلیال میزبان بچسبد .ژنهای ادهسی نننها ا
1

 hsf-2 ،hsf-14 ،pfhA3 ،fimA2 ،ptfAوtadD5

جدایههای پا دیسوتلوم الروتس اا ااا و مقایس ژیو ه گگ گگگیها ای
بیوشمییای یسررب و یلوسپک پیتونژ نییعت ،اهنآ ی   

   

    7

فاکتور ویروالنس مه رپ لماش م و خ یاشغ نیئت ا یجر      
نها (tadD ،pfhA ،hsf1 ،fimA ،ptfA
( ،)OmpHادهسی 

یباشند.
م 
تیپ  IVفیمبریه (پیلی  )piliاز یتورس پپپها ای D ,B

 ,Aاز پا تس وو ورال مولتو دیس اا ا جداساو یز
ا تس

    toxAکه      م یییی یتواند     

یک تسا کیتورکنومرد مس هک

مهمیدر چسبندگی به ولس حطس لللللها دارن چمه ،د ن نی   

شا لم     

رپ نیا و وو ووووتئین KDa

یش دو  ...ژن toxA
کروموزومییا سالپ میدی باشد ،کد م 

یگیرد( .) 17
مورد استفاده قرار م 

فیمبریه در برخ نوگ زا ی هه هههها ای پیتورس

سروگروپ  Dنس تب

به سروگروپهای دیگر دارد(  14و

هدش صخشم

     

یباشد.
و همچنین تعییین حساسیت آنتی بیوتیکی آنها م 

که اغلب با بیماریزایی در باکتریها ای دیگ هب ر   

مواد و روشها

دلیل نقش آنها در اتصال به سطح طبترم نابزیم لولس    
ا تس (  .) 14پاستورال دارای فیمبری عون ه

) و توکسین ( ) toxAبر روی سوی ههای طیوری در ایران

کشت و جداسازی

 ،4دارای یک

در این مطالعه تع داد
1

Type 4 fimbriae
fimbriae
3
Filamentous hemagglutinin
4
Autotransporter adhesin
5
Putative nonspecific tight adherence protein D
2

 30نمونه پا دیسوتلوم الروتس اا ااا

جدا  هدش  ا پ ز ا تس و پ زولر ر  هک ناگدن د لک ر ک نویس   

         

موسسه رازی به ص لیفویل ترو ی هز یرادهگن     میییش دنو
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استفاده گردید .پس از باز کردن آمپول ،کشت اولیه در

روی مح طی     BHIو انکوبا ویس نن ن  37 °cب تدم ه     

18

ساعت انجام شد .تستهای بیوشیمیایی ب شور ساسا ر   
ک سال یک بر روی جدایهها انجام گرف .ت

گنر زا سپ    

از هر ژن ،یک نمون لوصحم ه     PCRجه یعت ت ین   

و کاتا زال انجام گردید ،آزمایشات باکتری شناسی شامل
کش یحم رد ت طططط ططهااای MacConky ,Blood Agar

 Agar , SIM, MR/VP, KIA, Urease, BHIو
 Ornithin Decarboxilaseو بررسی آنها بود.

ب  روظنم ها جارختس         DNAمرب یادج هب طو هههههه هه اای
 24سا طیحم رد هتع     

یها اا از کش هزات ت         Blood Agarدر 0001
کلن ییی 
میکرولیتر محلول  TE 1Xحل شد .مخلوط به م تد

15

دقیقه در دمای  001درجه سانتیگراد حرارت داده ش و د
سپس  5دقی رود رد هق  00001سا و دش ژویفیرتن
روی یواح ی       DNAجدا یدرگ  د نومن تظلغ .

شخب    

هههههههه هه اای

 DNAتوسط دستگاه نانودراپ اندازهگیری شد .به ازای
     1میکرولیتر  

 10پیکو موالر از هر ک و )ماد

 6میکرولیتررر  Ampliqon A/S( Master Mixسا تخ
کشور دانمارک) که شامل می زا یصخشم ناز    dNTPs

و  MgCl2و Taq DNA polymeraseا تظلغ و تس   
آن  2xا تس

توالیهای ب اب هدمآ تسد ه فتسا ا هرازفا مرن زا هد ای       
 Chromas liteو  BLASTمورد ارزیا یأت و یب ی رارق د    
گرفتند.

در یک میکروتیوپ استریل مخلوط شده و

سپس  1میکرولیتر  DNAب .دش هدوزفا نآ ه   

 10جفت

پرایمر برای مطالعه حاضر مورد استفاده قرار گرفت که
توالی پرایمرها طبق مقاله تان راکمه و گ ا ( ن

برای انجام تست آنتی بی  کسید شور هب مارگو از   
محیططط  Mueller Hinton Agarا ست .دش هدافتس ت    
آنتی بیوگرام انجام شده بر طبق جدول تفس تسا ری ا درادن   

 ،Blood Agarاز روش  boilingا یدرگ هدافتس د...... .

پرایمر معکوس (با غل تظ

توالی به شرکت ماکروژن در کره جنوبی فر .دش هداتس

تست حساسیت آنتی بیوتیک

تخلیص  DNAو آزمایش PCR

ه نومن ر هههه ه 1 ،میکرولیت شیپ رمیارپ ر ،ور   

داده شده ا تس (  26و .)72
تأیید قطعات محصول PCR

آمیزی گرم و بررسی میکروسکوپی تستهای اکس زادی

پا دیسوتلوم الروتس ا      از کشت   

برنامه زمانی و دمایی وی لودج رد هک دراد هژ      2نشان

 ) 90 0 2و

تاونسند و همکاران ( )1002بود ک لودج رد ه     1نشان
داده شده ا .تس هرکدام از این جف هب زاین اهرمیارپ ت    

آنتی بیوتیک ارائ طسوت هدش ه

 بط نتداپ تکرش وووو ووووووووو

سایت  CLSIو  EUCASTبررسی و گزارش شد( .) 29
نتایج
ویژگیهای باکتری شناسی و بیوشیمیایی جدایههای

پاستورال مولتوسیدا در جدول  3نشان داده شده ا .تس

در بررسی میکرو نومن یپوکس هه هههها ا ،با یس لللها ای کوتاه
(کوکوباسیل) گ ست .دیدرگ هدهاشم یفنم مر تت ت تتتتتتتتها ای
کاتا زال و اکس رب زادی ا مه ی ه یادج ی 
شده (  30جدایه) مث تب

هههه هههههها ای آزما شی

بوده و هیچ کدام از جدایهها ا در

مح طی     MacConky Agarرش ندرکن د د تاشیامزآ        .
بیوشیمیایی نشان داد که همه ی جدایهها از ن زکولگ رظ
و ان رظن زا و تبثم لود ،زوتکال           ،MR/VPاوره آز،
حرکت منفی بودند .در مورد اورنی ت الیسکوبرکد نی ززززز
 28جدای رییغت ثعاب ه
دکربوکس زالی

طیحم گنر نیت ینروا      

و )تبثم شنکاو( شفنب هب

       

        

      

 2نمونههه از

بنفش به زرد تغییر رنگ دادند(واکنش منفی).
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تی و یلوسپک پ

آزمایش  PCRتعیین

لماوع   

حدت
نتا شیامزآ جی     

 PM-PCRو الکتروف لژ رد زرو   

آگارز تکثیر یک قطعه با دنا  ا هز     460 bpب .دو روضح   
ای  دروم هعطق ن ا ر قبط( هدوب راظتن و و )دنتسنوات ش

           

تأیی دد دکنند هه ه پا دیسوتلوم الروتس اا اا ا ب ور ه شش ش مولک یلو   
میباشد .تمام جدایههای آزما شور هب هدش شی    

PM-

 PCRبه عنوان پاستورال مولتوسیدا مورد تأیید مولک یلو
قرار شور اب و دنتفرگ        

 CAP-PCRتی یلوسپک پ     

جدایهها مشخص گردید(( .)72هم یادج ه هه هههها ا ب پیت ه   
کپسولی ( Aتکثیر قطعه  ) 1044 bpتعلق داشتند.
وج ژ دو نننها ای  pfhA ،ompHو  hsf-1با تیور    
قطعات مورد نظر با ان زاد هههها ای bp ، 286 bp ، 1100 bp

( 654به ترتیب) در همه جدایهها تأیید گردید(شکل .)1
همچنین قطعات اختصاص  اب ی ا زادن ههه ههههها ای bp ، 488 bp

 866با پرایمر اختصاصی  ptfAو  fimAدر همه جدایهها ا
( )%001مشا ده ه یدرگ  د ژ روضح .

نننننن ن ( tadDقطعه    bp

 ) 416در  15جدای  ه (( (  )% 50و ژن ( toxAقطعه    ) 003 bp

Amplicon
size
460
1044
758
1100
866
488
654
286
416
300

در  12جدایه (  )% 70نشا لکش( دش هداد ن      .)2برر یس
الکتروف نژ یزرو

    fimAنشا هک داد ن

اختالف سایز ( باند سنگین ت زا ر

 )bp 866وج ،دراد دو

این یافته نشان دهنده حض رد مسیفروم یلپ رو

  

نژ نیا

یباشد.
م 
فراوانی ژنهای حدت در جدایهها ای م هعلاطم درو   
در جدول  4نشان داده شده ا .تس به من جیاتن دیئات روظ    
آزمایش  ،PCRیک قطعه نمون لوصحم زا ه     PCRهر
ی ژ زا ک نن نهاای م نییعت و صیلخت هعلاطم درو ت یلاو           
گردید و مشخص شد که ای ژ ن نننها ای م اب هعلاطم درو    
ژنهای موجود در بان نژ ک

 99درص ن ار هباشت د شش ش ششششان

یدهد.
م 
نتایج حاصل از آنتی بی  اب مارگو ا فتس ا زا هد     9آنتی
بیوتیک شا ،نیئوکمولف ،نیلیس یپمآ ،نیلیس ینپ لم       
لینکو ن ،لوکینفرولف ،نیتکپس ا ،دیسا کیسکیدیل    

      

انروفلوکساسین ،تایلوزین و تیامولین در ج لود

 5نشان

داده شده ا .تس

جدول  : 1پرایمرهای استفاده شده برای بررسی فاکتورهای حدت باکتری پاستورال مولتوسیدا
)'sequence(5'-3

رد         4جدای ههه ه

Primer

’5’-ATCCGCTATTTACCCAGTGG-3
’5’-GCTGTAAACGAACTCGCCAC-3
’5’-TGCCAAAATCGCAGTCAG-3
’5’-TTGCCATCATTGTCAGTG-3
’5’-CATTTATCCAAGCTCCACC-3
’5’-GCCCGAGAGTTTCAATCC-3
’5’-CGCGTATGAAGGTTTAGGT-3
’5’-TTTAGATTGTGCGTAGTCAAC-3
’5’-CCATCGGATCTAAACGACCTA-3
’5’-AGTATTAGTTCCTGCGGGTG-3
5’-TGTGGAATTCAGCATTTTAGTGTGTC-3
’5’-TCATGAATTCTTATGCGCAAAATCCTGCTGG-3
’5’- TTGAGTCGGCTGTAGAGTTCG-3
’5’- ACTCTTTAGCAGTGGGGACAACCTC-3
’5’- TTCAGAGGGATCAATCTTCG -3
’5’- AACTCCAGT TGGTTTGTCG -3
’5’- TCTACCCATTCTCAGCAAGGC-3
’5’- ATCATTTCGGGCATTCACC-3
’5’-TACTCAATTAGAAAAAGCGCTTTATCTTCC-3
’5’- TCCCAGTAATTTGTCTGTATTTTATCAAAT-3

Description

all

Primer name
(KMT1)PM

Identification
Pasteurella multocida
Capsule protein A

CAPA

Capsule protein B

CAPB

Outer membrane protein H

OmpH

Fimbriae

FimA

Type 4 fimbriae

PtfA

Autotransporter adhesion

Hsf1

Filamentous hemagglutinin

PfhA

Putative nonspecific tight
adherence protein D
Dermonecrotic toxin

TadD
ToxA

23  پیاپی،5931 ، شماره اول، دوره دوازدهم/نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی
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 به تفکیک پرایمرهای مورد استفادهPCR  شرایط دما و زمان واکنش: 2 جدول
×35مرحله اصلی

مرحله اول

Primer
KMT1
CAPA , CAPB
OmpH , PfhA , TadD
FimA
PtfA , Hsf1 , ToxA

94°c
93°c
93°c
93°c
93°c

واسرشت اولیه
3 min
3 min
5 min
5 min
5 min

94°c
93°c
93°c
93°c
93°c

واسرشت

1 min
1 min
1 min
1 min
1 min

51°c
60°c
54°c
68°c
60°c

اتصال

30 s
30 s
45 s
45 s
45 s

تکثیر

72°c
72°c
72°c
72°c
72°c

45 s
30 s
50 s
50 s
50 s

 نتایج حاصل از بررسی خصوصیات بیوشیمیایی جدایههای پاستورال مولتوسیدا: 3 جدول

Isolatio
n kode
1
2

Catalase

Oxidase

KIA

Alk/acid٭
Alk/acid

SIM
M
I
+
+

H2S
-

+
+

+
+

3

+

+

Alk/acid

-

+

4

+

+

Alk/acid

-

5

+

+

Alk/acid

6

+

+

7

+

+

8

+

9

مرحله نهایی
72°c
72°c
72°c
72°c
72°c

تکثیر نهایی

5 min
5 min
10 min
10 min
10 min

MR

VP

Macconky

Ornithin

Urease

-

-

-

+
+

-

-

-

-

-

+

+

-

-

-

-

+

-

+

-

-

-

-

+

Alk/acid

-

+

-

Alk/acid

-

+

-

-

+

Alk/acid

-

+

+

+

Alk/acid

-

10

+

+

Alk/acid

11

+

+

Alk/acid

12

+

+

13

+

14
15

-

-

-

+

-

-

-

+

-

-

-

-

+

+

-

-

-

+

-

+

-

-

-

-

+

-

+

-

-

-

-

+

Alk/acid

-

+

-

-

-

-

+

+

Alk/acid

-

+

-

-

-

-

+

+

+

Alk/acid

-

+

-

-

-

-

+

+

Alk/acid

-

+

-

-

-

-

-

-

16

+

+

Alk/acid

-

+

-

-

-

-

-

-

17

+

+

Alk/acid

-

+

-

-

-

-

+

18

+

+

Alk/acid

-

+

-

-

-

-

+

19

+

+

Alk/acid

-

+

-

-

-

+

20

+

+

Alk/acid

-

+

-

-

-

-

+

21

+

+

Alk/acid

-

+

-

-

-

-

+

22

+

+

Alk/acid

-

+

-

-

-

-

+

23

+

+

Alk/acid

-

+

-

-

-

-

+

24

+

+

Alk/acid

-

+

-

-

-

-

+

25

+

+

Alk/acid

-

+

-

-

-

+

26

+

+

Alk/acid

-

+

-

-

27

+

+

Alk/acid

-

+

-

28

+

+

Alk/acid

-

+

29

+

+

Alk/acid

-

30

+

+

Alk/acid

-

-

+

-

-

+

-

-

-

+

-

-

-

-

+

+

-

-

+

-

-

-

+

-

-

+

٭Alkalinمحیط قلیایی

-

-

-

-
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شکل  :a .1بررسی تیپ کپسولی از محصول  PCRبه د تس
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آمده از ژن  CapAکه اندازه مورد نظر  1044 bpبود که غیر از جدایه  2که سویه واکسنال تیپ  Bبود ستون 14

در بقیه جدایهها دیده شد :M ،مارکر ( 002bpزوج) شاهد منفی ستون  : b. 15ارزیابی محصول  PCRبه د تس

آمده از ژن  OmpHاندازه مورد نظر  1100 bpبود که در همه

جدایهها دیده شد ،شاهد منفی ،ستون : M ،1مارکر : c . 001 bpارزیابی محصول  PCRحاصل از ژن  Hsf-1اندازه مورد نظر  : M ، 654 bpمارکر(002 bpفرد) ،ستون
شماره  15شاهد منفی  : dارزیابی محصول  PCRحاصل از ژن  PhfAاندازه مورد نظر  : M 286 bpمارکر(002 bpفرد) ،ستون شماره  15شاهد منفی ا .تس

شکل  : a .2ارزیابی محصول  PCRحاصل از ژن  PtfAاندازه مورد نظر  : M ، 488 bpمارکر(002 bpفرد) ،ستون شماره  15شاهد منفی  : bارزیابی محصول  PCRحاصل

از ژن  ToxAاندازه مورد نظر  : M ،003bpمارکر(002 bpفرد) ،ستون شماره  15شاهد منفی  : cارزیابی محصول  PCRحاصل از ژن  TadDاندازه مورد نظر M ، 416 bp
 :مارکر ( 002bpفرد) ،ستون شماره  15شاهد منفی  : dارزیابی محصول  PCRحاصل از ژن  FimAطی بررسی ژن  FimAبرای این ژن اندازه مورد نظر  866 bpمارکر
( 002bpزوج)،ستون شماره  15شاهد منفی گزارش شد.
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نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی /دوره دوازدهم ،شماره اول ،5931 ،پیاپی 23
جدول  4فراوانی فاکتورهای حدت در جدایههای پاستورال مولتوسیدا بررسی شده در این مطالعه
)posetives(%
)30(100
)0(0
)30(100
)30(100
)30(100
)30(100
)15(50
)21(70
)30(100

Gene
CapA
CapB
ompH
hsf-1
ptfA
pfhA
tadD
toxA
fimA

Virulence factor
Capsule protein A
Capsule protein B
Outer membrane protein H
Autotransporter adhesion
Type 4 fimbriae
Filamentous hemagglutinin
Putative nonspecific tight adherence protein D
Dermonecrotic toxin
Fimbriae

جدول  5فراوانی نتایج حاصل از تعیین حساسیت آنتی بیوتیکی جدایههای پاستورال مولتوسیدا
مقاوم

متوسط

تعداد(درصد)

تعداد(درصد)

-

-

30 ))001

پنی سیلین

30 ))001

آمپی سیلین

-

-

) 3 / 33( 1

-

)96/6( 29

فلومکوئین

-

-

)001( 30

لینکوسپکتین

-

) 16 /6( 5

)001( 30

فلورفنیکول

)08( 24

نالیدیکسیک اسید

-

)3/33( 1

)96/6( 29

انروفلوکساسین

-

-

)001( 30

تایلوزین

-

-

)001( 30

تیامولین

) 3 / 33( 1

بحث

مهمترین تس تتتها ای شناسایی الاتاک ،یرتکاب نیا  ززززززززز و

وبای مرغان به عنوان یکی از بیماریها ای عف و ینو
واگیردار مهم در طی عویش ناریا رد یموب رو    

داش و هت

همواره خط رب یر ا مش هب یتعنص رویط ی ار       میییرود.
تعیین ویژگی بیولوژیک و بررسی عوامل وی ای سنالور   
حد تت ت و همچن تویب یتنآ یوگلا نی ی یادج یک هههههههههه ههه اای
پاستورال مولتوسیدا از م پ یارب یرامیب دراو ی گش ی و یر   

پا و روتس نوفع نادنمشناد ریاس تتتتتتتتتتهااای ناش زا ی   

پاستورال مولتوسیدا را در پرندگان و پستانداران به عنوان

مسا اس رد یکشزپماد مهم لئ للللللل للها ای ده هه نرق متش      
نوزدهم تشخیص دادن رد تنوفع نیا دروم نیلوا و د   

اکسیداز ا تس

که در پاستورال هر دو مث تب

نتایج به د تس

آمده تستهای بیوشیمیایی همه نمونهههها ا

  

انسان یک زن روستایی به صورت عفونت خ رهاظ ینو   
گردید و در سال  1913گزارش شد(.)7
در این مطالعه از تستهای بیوشیمیایی مختلف برای
پا روتس الالال مولتو ادیس    ا یکی ،دش هدافتس زا       

هستند ،ط قب

ب  زج ا هنومن ود رد زالیسکوبرکد نیت ینرو اب                  
خصوصیات این باکتری هم خوانی داش .ت
در مطالعهای که توسط زهور و همکاران انجا دش م   
ب یسررب ه

یگذارد.
کنترل بیماری در اختیار م 

تش صیخ   

حساس

تعداد(درصد)

آنتی بیوتیک

ست و تایصوصخ ت تتت ت تتتت ه اای حسا یتنآ تیس     

بی کیتو ی .دش هتخادرپ 

هدافتسا ا صخ نیا ز و تایص   

         

بیوشیمیایی عالوه بر سریع و ارزان بودن ،برای تش صیخ
عوامل میکروبی منا بس

و مفید ا تس ( .) 29

کمه اا اااران (  ،) 1943ما  یک

(( ( ،)5991بو تت ت و

از گاو ،بوفالو ،خوک ،پرندگان م التب

،یغرم یابو هب     

لیت و ل

ی که
همکاران ( ،)4002بر روی پاستورال مولتو یاهادیس ی ی
گوسفند و بز جدا کرده بودند آزمایشا میشویب ت یای و ی
خصوصیات مربوط به کشت را برر و دندرک یس

هجیتن   
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گرفتند تمام جدایهها بر روی مح  طی کککش دالب ت

راگآ    

همولیز نشان نمیدهند ،روی محیط مک کا راگآ یکن   
رش  ،دنرادن دا  و زالاتاک ،زادیسک الودن ،هدوب تبثم       

       

برابر عفونت حفاظت  %001نمای .د  OmpHی یتنآ ک   

ژن اصلی پروتئین غشاء خارجی از پا دیسوتلوم الروتس اا ااا
یباشد .طبق مطالعات انجا هدش م     OmpHقا تسا رد   
م 

نیترات را به نیتریت احیا نموده وتست  MRو  VPمنفی

حفاظ د یبسن ت ر هیلع هجوج 

دارند ( 2و  18و .) 19

فراهم کند( .) 17

روش  PM-PCRتاونس و دنت

راکمه ان (((( ( ،)1002در

       پا دیسوتلوم الروتس ا اا ا را

کارمل و همکارانش در سال  6991تیپ

 4فیمبریه

تشخیص پاستورال مولتوسیدا از دقت و حساسیت باالیی

را مورد بررسی قرار دادند .آنها دریافتند که این پروتئین

برخوردار بوده و توسط سایر مح قق ان نیز م هدافتسا درو   

 18کیلودالتونی دارای یک زیر واحد آنت مان هب ینژ ی     

قرار گرفته ا تس ( .)72در این بررسی مش هک دش صخ    

 ptfAا .تس  ptfAباعث تسهیل فرآیند عفونی با لیهست    

روش تش کلوم صیخ ولی         PM-PCRبا صیخشت        
ک سال یک باکتریولوژی (بیوشیمیایی) انطباق کامل دارد.

در این تحقیق تیپ کپسولی پاستورال مولتوسیدا به روش

اتصال پاستورال مولتوسیدا ب تیلباق و یطاخم حوطس ه     

یشود( .) 23
چسبندگی به بافتهای اپی تلیال م 

 % 25از

ت اوار و همکا رد نار
ژن  PfhAطبق مطالعات ت

مولک یلو      CAP-PCRتعی ییی ین ش یلوسپک پیت .د          

نمونههای جدا شده از سگ % 18 /5 ،از گرب ،ه  %12/2از

جدای هههه اای طی سپک هورگ رد ناریا یرو و یل           Aقرار   

خوک وجود داشت( .)9فراوانی ژن  tadDدر مطالعات
دیگ یور ر شوگرخ         

گرفتند.
در بررسی انجام شده ژن فاکتورهای حدت ،ompH
 fimA ،pfhA ،ptfAو  hsf-1در تما یادج م هههه هههااا %001
حضور داشتند .حضور ژنهای  tadDبا فراوانی

 % 50و

 toxAبا فراوانی  % 70در مراتب بعدی قرار گرفتند.
در سال     9002تان و گ

 hsf-1در اتصا تیبثت و ل   

باولس یور یرتک لللللهاای ا گتسد اصوصخ لایلت یپ اه

      

تنفس گزارش شده ا تس ((  .) 14با رت نیگنس هب هجوت 

   

ب هعطق زیاس ندو         fimAدر م درو     4جدای تاعلاطم ،ه     

راکمه ان       332نمونه   پا الروتس   

مولتوسیدای ج رد کوخ زا هدش اد

گزارش شد(  10و  .) 24ن شق

 % 91 /3و در خ کو     

% 3 4/ 3

تکمیلی برای مشخص شدن علت اختالف سایز مشا هده

ا ار نیچ ززززززززز لحاظ

یگردد.
شده در این قطعه پیشنهاد م 

به طور کلی جدایههای پاستورال مولتو ادیس ییی ب یمو

،یلوسپک پیتورس       19ژن بیمار یی یزا و مقاوم یتنآ ت     
بیوتیکی بررسی کردند و با آزمایش  PCRنشا دنداد ن   

ایرا ش ادج ن ده گژیو رویط زا ییییی ی یییی یییییهااای ک یسال کک ک

س toxA ،tadD ،pfhAو
ک ف ه ا نالوریو یاهروتک سسسسسسسسسسسس س

بیوش می یای و ی ب اا اکتریولوژی راد ار ک ا  هدوب  و حل هب  اظ       

 pmHASدر کمت زا ر     50درص یادج زا د هههه هههااا وج دو   

مولکولی ) (PM-PCRمورد تأیی رق د ار جیاتن .دنتفرگ      

داشت و ژن ویروالنس  toxAو  pfhAدر گروه کپسولی

حاصل از این تحقیق نشان داد ک یادج ه هه هههها ای طی یرو

 Aو  Dنیز وجود داشت( .) 26
جیونگمین و همکارانش در سال  ،7002در آزمایش
انجام شده بر روی ژن  ompHنشا  هک دنداد ن ا نژ نی

  

پاستورال مولتوسیدای ایران حاوی ژنهای مه نش م ا هتخ   

ش نیا یارب هد یرتکاب          م یی یباش هدنهد ناشن هک دن

       

توانمندی بیماریزایی جدایهها ا در پرندددگان میییباش .د

یباشد و یک
شبیه پورین  P2در هموفیلوس آنفوالنزا م 

آزم تنآ تیساسح نییعت نو ی ویب  ت کی ی شن ا هک داد ن      

آنتی مونوکلونال بر علیه  ompHتوانست از موشها ا در

کها ای
جدایههای مذکور در مقاب ب یتنآ رتشیب ل ی تو ی کککک کککک
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(2007). A multi Domain outer membrane
protein from Pasteurella multocida:
modelling and simulation studies of
pmOmpA. Biochimica et Biophysica Acta.
1768: 2831-2840.
7. Champlin, F.R., Shryock T.R., Patterson,
C.E., Austin, F.W. and Ryals, P.E. (2002).
Prevalence of a novel capsule-associated
lipoprotein
among
Pasteurellaceae
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in
animals.
Current
Microbiology. 44: 297-301.
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Pasteurella multocida as unmodified
heparin and chondroitin, Respectively.
Carbohydrate Research. 337: 1547-1552.
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D.S., Gomes, C. R., Filsner, P.H., Moreno,
M., Paixao, R. Pereira., J and Moreno,
A.M. (2012). Virulence genes and
antimicrobial resistance profiles of
Pasteurella multocida strain isolated from
Rabbits in Brazil. The Scientific World
Journal. 38: 58-67.
11. Glisson, J.R. Bactetial respiratory disease
of poultry. (1998). Department of Avian
Medicine, Poultry Science. 77: 1139-1142.
12. Guler, L., Gunduz, K., S.Sarisahin, A.
(2013). Capsular Typing and Antimicrobial
Susceptibility of Pasteurella multocida
Isolated from Different Hosts. Department
of Microbiology. 19: 843-849.
13. Hatfaludi, T., Al-Hasani, K., Gong, L.,
Boyce, JD., Ford M. (2012). Screening of
71 Pasteurella multocida proteins for
protective efficacy in a fowl cholera
infection model and characterization of the
protective antigen PlpE. PLoS ONE, One A
Peer-Reviewed, Open Access Journal. 7: 111.
14. Harper, M., D. Boyce J & Adler B. (2006).
Pasteurella multocida pathogenesis:125

    آزمایش شده حساس بوده و برای درما هتسب تنوفع ن
.یباشند
 به مورد قابل توصیه م

   پا دیسوتلوم الروتس اا ااا دارای ژنها ای حتد

   از آنجایی که هنوز واکس دمآراک ن

با یرتک

مهم و متنوع ا تس

    د، که حفاظت قابل توجه ایجاد نمای تسین سرتسد رد
   لذا پیش داهن میییش رب دو رس یی یییها ای زال م ص دریگ ترو
    یشود با ا لصاح تاعالطا زا هدافتس
 همچنین پیشنهاد م
    ویژگیها ای پا زنژوت تدح و،از مطالعه ژنتیکی حاضر
سویههای مذکور در مدل حیوان آزمایشگاهی و میزبان
.اصلی مورد مطالعه قرار گیرد
تشکر و قدردانی
بدینوسیله از مساعدت و همکاری جناب آقایان سید
     برع،  علیرضا یلع، محمد سخاوتی،رضا بنیهاشمی
     مالئی و سرکار خانم مریم مه تقیقح شک هر ریاس و
    همکاران در بخش هوازی واکس یزار یزاس مرس و ن
   دو نیا. جهت انجام ای رکشت و ریدقت قیقحت ن      میییش
   تحقیق با حمایت مالی مؤسسه تحقیقات واکس مرس و ن
تس. سازی رازی انجام گردیده ا
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Abstract: Pasteurella multocida is a Gram-negative, nonmotile, penicillin-sensitive
coccobacillus belonging to the pasteurellacea family, and can cause a common infection in
humans and animals. P.multocida also important factor in diseases such as fowl cholera in
domestic and wild birds, atrophic rhinitis in pigs, cattle and sheep pneumonia or respiratory
disease, hemorrhagic septicemia in cattle and buffalo and sniffle disease in the rabbit. The
bacteria types that cause Fowl cholera in bird species normally belong to serotypes (A: 1, A:
3 or A: 4). In this study, thirty strains of P.multocida isolated from poultry were studied using
bacteriological and biochemical tests according to the classical methods. Several factors are
known as virulence factors of P.multocida. The P.multocida isolates studied in this study were
obtained from the poultry in Iran and were examined for the presence of virulence factor
capsule gene, ompH, and adhesion fimbriae containing genes ptfA, pfhA, tadD, hsf-1, fimA
and toxA. All of 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. Of the 30 examined isolates, all (100%) contained ompH ،ptfA، pfhA، hsf1 and fimA genes, fifteen isolates (50%) had tadD gene and 21 isolates (70%) had toxA.
Analysis of sensitivity patterns to 9 antibiotics showed relative and complete sensitivity in all
the tested samples. Two isolates (3.33%) were resistant to antibiotics Flumequin and
Nalidixic Acid. Sensitivity to antibiotics Penicillin, Ampicillin, Lincospectin, Florfenicol,
Tylosin and Tiamulin was 100% and complete. Sensitivity to antibiotics Flumequin,
Enrofloxacine was observed in 96.6% and sensitivity to Nalidixic Acid was observed in 80%.
The results of this study showed that the avian P.multocida isolates had the genes for the
important diseases caused by these bacteria. It is concluded that P.multocida has the
potential for pathogenicity in birds in Iran.
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