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  یاهادیسوتلوم الروتساپ سنالوریو یاهروتکاف یلوکلوم یسررب
 ناریا رد رویط زا هدش ادج

 3ایدت ناویک ،2*یرابج اضردمغا ،1یر ن قغ هدیپس

 
 تاقیقحت هسسؤم -ناریا ،نارهت ،یئوراد مولع دحاو یمالسا دازآ هاگشناد ،یژولویبورکیم دشرا یسانشراک هتخومآ شناد -4

 ناریا ،جرک ،یزرواشک جیورت و شزومآ ،تاقیقحت نامزاس ،یزار یزاس مرس و نسکاو

 ناریا ،جرک ،یزرواشک جیورت و شزومآ ،تاقیقحت نامزاس ،یزار یزاس مرس و نسکاو تاقیقحت هسسؤم -0

 ناریا ،جرک ،یزرواشک جیورت و شزومآ ،تاقیقحت نامزاس ،یزار یزاس مرس و نسکاو تاقیقحت هسسؤم -9

 2394 ریت 44 :شریذپ خیرات       9394 دادرم 90 :تفایرد خیرات

  داناوت یم هک ی ا ه یروت او هداوناخ هب قلعتم سیلی  ینو هب  اسح لی ابوکوک ،کرحتمریغ ،یفنم مرگ یرتکاب ادی وتلوم یروت او :هدیکچ
      یاینیر ،یاشحو و یالها ناگدانرو رد نااغرم  یاابو :هلمج وا یمهم یاه یرامیب لماع سیننمه دوش ماد و ناسنا سیب کرتشم ینوفع کی ثعاب
    شواگرخ رد  اانرخ یراامیب و شیمواگ و واگ رد کیژارومه یم  یتپ  ،دنف وگ و واگ رد یسفنت یرامیب ای ینومونو ،کوخ رد کیفورتآ
 رب هعلاطم سیا رد  دراد قلعت (A:4  ای A:3 , A:1 ) یاه پیتور  هب دنک یم دا یا جرم رد ار ناغرم یابو لومعم روط هب هک ییاه هنوگ  دشاب یم
  سایا رد  یفرگ ما نا کی  ک شور  ا ا رب ییایمیشویب و ی انش یرتکاب یاه یست رویط وا هدش ادج ادی وتلوم یروت او وا هیادج ی  یور
 ی ااه  نژ لمااش اه سیسهدا و هیررمیف ، ompH ،لوسپک سنیوریو لماوع نژ روضح ر ن وا ناریا رویط یادی وتلوم یروت او یاه هیادج قی حت

ptfA ، pfhA ،tadD ،hsf-1 ، fimAو  toxAشور هاب هدش شیاموآ یاه هیادج مامت  دنتفرگ رارق ی ررب دروم  PM-PCR وا هدافتا ا ااب   
  راراق A  هوراگ رد  ااه  نآ یلواسپک پیت CAP-PCR  شور اب و دنتفرگ رارق یلوکلوم دییأت دروم ادی وتلوم یروت او ناونع هبKMT1  رمیارو
 %02 و tad D  نژ یوااح (%06 ) هایادج هد ناو ،دندوب fimA و ompH، ptfA،pfhA ، hsf-1 یاه نژ یواح  (%002) اه هیادج همه .یفرگ
     ییا اسح هاک یافرگ راراق ی ررب دروم کیتویب یتنآ 9 هب یرسن روکذم یاه هیادج یی اسح یوگلا سیننمه  دندش هتخانش toxA نژ دجاو
      هاب ییا اسح  داندوب مواا م دیا ا کیسکیدیلان و سیئوکمولف یاه کیتویب یتنآ هب (%33/3) هیادج ود  دیدرگ هدهاشم اه هنومن رد لماک و یرسن
 ی ااه    کایتویب یاتنآ هاب یی اسح  دوب لماک و %002 سیلومایت و سیوولیات ،لوکینفرولف ،سیتکپ وکنیل ،سیلی  یپمآ ،سیلی  ینو یاه کیتویب یتنآ
   یروتا او یروایط یاه هیادج هک داد ناشن قی حت سیا وا لصاح جیاتن  دش هدهاشم %00 دی ا کیسکیدیلان و %5/59 سی اسکولفورنا ،سیئوکمولف
 رد  ااه      هایادج یایاو یراامیب یدانمناوت هدانهد ناشن هک دنشاب یم یرتکاب سیا یارب هدش هتخانش سنیوریو مهم یاه نژ یواح ناریا یادی وتلوم
   دشاب یم ناگدنرو
  کیتویب یتنآ یوگلا ،PM-PCR ،ناغرم یابو ،تدح لماوع ،ادی وتلوم یروت او :یدیلک تاملک
   یرارج اضردمحا : لوئسم هدنسیون٭
   510-99010633 : سفلت  ناریا ،جرک ،یورواشک جیورت و شوومآ ،تا ی حت ناموا  ،یوار یوا  مر  و سسکاو تا ی حت هس ًووم : ردآ
 a.jabbari@rvsri.ac.ir   : کینورتکلا یسو
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 همدقم
  ،یافنم مرگ لی ابوکوک یرتکاب ادی وتلوم یروت او
    یبوااخ هااب هااک یاا ا کاایتیلومه راایغ و کرااحتمریغ
 ی ااه     هانوگ  دایامن داشر یانغ ی ااه   طیاحم رد داناوت یم
   هاک یلااح رد ،دننک یمن دیلوت روپ ا ادی وتلوم یروت او
   شا ن هاک ، داننک  یام   لواسپک دایلوت اه هیادج وا یرایسب
 اااافیا ادیااا وتلوم یروتااا او یااایاو یراااامیب رد یااامهم
  لااا  رد راااب سیالوا ادیاا وتلوم  یروتا او  (52)داانک  یام
 0002 لا  رد و دش یفای ناغرم یابو یرامیب رد 0202
    وا راااختفا هااب و دااش یوااا ادج روتاا او یئواال طاا وت
 ییعقوم  ا ا رب نآ یاه هنوگ .(32)دش هدیمان یروت او
 52 و A, B, D, E, F پورگوراا  هااب ناااش لوااسپک
  دیراکااا  یالو    واپیل  اا ارب کیتاموا  ی ااه  پیتورا 

(Lps) (62)دنا هدش یدنب ه رط  
 :وا داانترارع ادیاا وتلوم یروتاا او مااهم یاااه یرااامیب
   و وااگ رد یاسفنت ینومونو ،کوخ رد کیفورتآ یینیر
    ،شیموااگ و وااگ رد کایژارومه یم  یتپ  ،دنف وگ
  داناوت  یام   تااقوا یهااگ    شواگرخ رد  اانرخ یرامیب
   واااگ رد ط اا  و یعااضوم یاانوفع ،ناتااسو مرو ثااعاب
 کرتشم ینوفع کی ثعاب دناوت یم سیننمه ،(12)دوش
    یاشان لوامعم رواط هب هک دوش ناسنا رد ماد و ناسنا سیب
 ساایا  (62   )یاا ا یگنااخ تاااناویح شاراخ ااای ش اگ وا
   ،دنفا وگ ،وا ا ،واگ ،هبرگ ،گ  رد دناوت یم یرتکاب
  ولاافوب ،گنلو ،ریش ،شوگرخ ،نومیم ،ناگدنوج ،رویط
     ها یتن رد رات یداج دراوام رد  (52 )دواش یفای ناسنا و
    ییدراکودانا اای ییلیموئتا ا وجوم دناوت یم یمیرتکاب
     ی ارم ینواخ دا  وا یا ا سکمم  ین یرتکاب سیا  دوش
  (3)دوش ییژننم ثعاب و هدرک رورع

 رد یشحو و یلها رویط رد یمهم یرامیب رویط یابو
 رد یماا  یتپاا  تروااص هااب و یاا ا ناااهج راا  ااات راا 
   دانک یم وورب یعضوم و سم م ،داح یحت ،داح یاه مرف

       مراف رد ااهتفاب ریاا  و نادامخت ،لاصافم ،یانیب  ونی 
  هاب سم م مرف ی ا سکمم  دنوش یم ریگرد یرامیب سم م
        دااح مراف هاب یا ا ساکمم اای دواش ر نم هدنرو یدورهب
  ناگدانرو ی ااه  هانوگ مامت اریر ت  (21 و 22)ددرگ لیدرت
  اسح اه نوملقوب ،دنتسه  اسح ادی وتلوم یروت او هب
     ترااسخ یاهج سایا وا و دناشاب  یام  وااغ و کدرا وا رت
 ر  رد نوملقوب هژیو هب رویط شرورو تیانص هب ار یدایو
 لماش ناگدنرو یابو مئ ع  (6)دنک یم دراو ناهج ر  ات
  ،نداب ذ  افانم وا  واکوم حشرت و ییاهتشا یب ،یگدرسفا
     واب داب لاها ا و یاسفنت مئ ع و همحتلم باهتلا ،وونای 
   شا ن یاطیحم ی ااه   رتا ا  ین یرامیب سیا رد  دشاب یم
    رد یراامیب  ویاش  داننک  یام   یوااب یراامیب رد ار یمهم
  تااافلت ثااعاب و دااهد یاام   ر رجاااهم ی اابآ ناگداانرو
  ددرگ یم

  ی هدامع یلع ادی وتلوم یروت او یاه هنوگ A پیت
  ناانورولایه لوسپک دیلوت هک ی ا رویط رد ناغرم یابو
  ار نااغرم یابو لومعم روط هب هک ییاه هنوگ  (3)دنک یم
   اای A:3, A:1 ) ی ااه پیتور  هب دنک یم دا یا جرم رد

A:4) پیت  (2)دراد قلعت B رد کایژارومه وات لاماع    
     ااب هتخاناشان راتخاا  ااب لوسپک کی دیلوت هک ناراد م 
  D پیت  دنک یم ووتکیاگ و وونام ،وونیبارآ وا یتاریکرت
    یاضعب ااما دواش  یام  کواخ رد کیفورتآ یینیر ثعاب
   هاک دواش  یام   یواا ادج راگید ی ااه میسناگرا وا تاقوا
  کای E   پایت  دانک  یام سیراپه ویکرت اب یلوسپک دیلوت
    یراتخاا  ااب یلواسپک رم یلو کی اب ییا یرفآ پیتور 
  دانک  یام   تافلوا  سیتئوردانوک دیلوت هک ی ا هتخانشان
  پایت  دوش یم شیمواگ و واگ رد ییاو یرامیب ثعاب هک
F (0)ی ا هدش شرا گ ناغرم یابو دراوم وا  ین   

  ،یرتکااب)  ااه   نژوتااو هاب قلعتم او یرامیب یاهروتکاف
     قایرط داند هاب و داشاب  یام  (رئووواتورو ،چراق ، وریو
  و نااب یم هب لاصتا  دنتسه ناب یم رد ییاو یرامیب لوئسم
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 و ناااب یم یاانمیا  اا او راااهم ااای  یعااضت ،اااه نآ تاام ت
     وا یااضعب  ییاذااغ تاارنم ناواانع هااب ناااب یم وا هدافتاا ا
   سیااسکوتودنا و لوااسپک دااننام او  یرااامیب یاااهروتکاف
  ااه  نآ وا یاخرب ای و ی ا (یتاذ) نژوتاو دوخ هب اوبرم
  دشاب یم دیم  و قیرط وا سیسکوت دننام

 یاااشغ یاااه  سیئتورااو ،دیراکااا  یلووااپیل ،لوااسپک
     و هایررمیف ،سیاسکوت ،ساهآ بذاج یاهروتکاف ،یجراخ
  وا واداینورولایه و وادینیمآرون دننام ییاه می نآ ،سیسهدا
  یروتا او  دواش  یام    ثاعاب هاک دنتاسه یلماوع سیرت مهم
  (5)دشاب او یرامیب ادی وتلوم

  P6و OmpA، OmpH   یجرااخ ءااشغ یاه سیئتورو
  یروتا او وا یلصا کینژونومیا یاه سیئتورو ه  ناونع هب
  هتخاناش (OMVs) یجرااخ ءاشغ یاهلوکیوو ادی وتلوم
 13 اااات OmpH33  یلواااکلوم نوو  (32)دااانا هداااش
    ساسکاو یادایدناک ناوانع هب هک ی ا ریرتم نوتلادولیک
 .(22)دریگ یم رارق هدافت ا دروم

 شاا ن اااه سیااسهدا و هاایررمیف هااک داا ر یاام راا ن هااب
   سیاننمه ،دانراد  ااه   لولا  حطا  هب یگدنرسد رد یمهم
  یروتا او  A  پیتورا  ی ااه   هانوگ وا یاخرب رد هیررمیف
      یور راب دنتاسه ردااق هاک یا ا هدش هدهاشم ادی وتلوم
  ااه  سیاسهدا یاه نژ  درسنب ناب یم لایلت یوا لول  حط 
 tadD6و 2ptfA، fimA1، pfhA3، hsf-13، hsf-2 لماااااش
  دنشاب یم

 D ,B ی ااه  پیتورا  وا (pili یلیو) هیررمیف IV پیت

,A هدااش صخااشم و یوااا ادج ادیاا وتلوم یروتاا او وا 
   هاب راگید ی ااه یرتکاب رد ییاو یرامیب اب ولغا هک ی ا
    طرترام نااب یم لولا  حط  هب لاصتا رد اهنآ ش ن لیلد
  کای یاراد ،3    وان هایررمیف یاراد یروت او  (32)ی ا

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

  ثاعاب دناوت یم هک ی ا ptfA مان هب ینژ یتنآ دحاو ریو
 شیا اافا و یطاااخم  وطاا  هااب یروتاا او لاااصتا لیهااست
     صخاشم یاراب ،دواش لاایلت یوا یاه یفاب هب یگدنرسد
     وان هاب وااین یایاو  یراامیب رد 3     وان هایررمیف شا ن ندش
    رایغ نژ یاتنآ کای tadD   (61 )داشاب یم ptfA ویکرت
 A پورگور  هب یهجوت لباق روط هب و ی ا یصاصتخا
 هااب pfhA  (32  )یا ا هتاسباو D   پورگورا  هاب hsf-1 و
  دانک  یام لمع یسفنت هاگت د رد یگدنرسد لماع ناونع
     ناوانع هاب هاک داش هداد ناشن هدش ما نا یاه ی ررب اب و
    هاب یراتمک یگتاسباو و دور  یام    راماش هاب تداح لماع
 و32)دراد رگید یاه پورگور  هب یرسن D پورگور 
51)  

   سیرات یلاصا(PMT)   سیاسکوت  ادیا وتلوم یروت او
 KDa سیئت   وراو سایا  یا ا یرتکاب سیا تدح رد روتکاف
 دااااناوت یاااام هااااک toxA نژ طاااا وت و دراد نوو 632
 toxA نژ   دواش یم دک ،دشاب یدیم  و ای  یمووومورک
   واجوم داناوت  یام     هاک یا ا کایتورکنومرد ما  کی
   (01 و 01)دوش کیفورتآ یینیر یرامیب

   یلوااکلوم دااییأت و ییااا انش هااعلاطم ساایا وا فدااه
 ی ااه ی  اگژیو هاسیا م و   ادیا وتلوم یروتا او یاه هیادج
 2 یاا ررب و یلوااسپک پاایتونژ سیاایعت ،اااهنآ ییایمیااشویب
      یجرااخ یااشغ سیئتوراو لمااش ماهم سنیوریو روتکاف
(OmpH)، اه سیسهدا (ptfA، fimA، hsf1، pfhA، tadD 
 ناریا رد یرویط یاه هیو  یور رب ( toxA) سیسکوت و (
  دشاب یم اهنآ یکیتویب یتنآ یی اسح سیییعت سیننمه و
 
 اه شور و داوم
 یزاسادج و  شک

   ادیا وتلوم یروتا او  هانومن 03  داداعت هعلاطم سیا رد
    نویااسکلک رد هااک ناگداانرو وولروتاا او وا هدااش ادااج
  دنواش  یام    یراداهگن ه یلیفوایل ترواص هب یوار هس وم
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 رد هیلوا یشک ،لوپمآ ندرک واب وا سو  دیدرگ هدافت ا
 02  تداام هااب c° 23 نویاا ابوکنا و BHI طیااحم یور
   شور  اا ا راب ییایمیشویب یاه یست  دش ما نا یعا 
    گانر وا ساو  یافرگ ما نا اه هیادج یور رب کی  ک
  وادیاسکا یاه یست یووک ورکیم ی ررب و مرگ ی یمآ
 لماش ی انش یرتکاب تاشیاموآ ،دیدرگ ما نا ویاتاک و
 Blood Agar MacConky, یاااه  طیااحم رد یااشک

Agar , SIM, MR/VP, KIA, Urease, BHI و 
Decarboxilase  Ornithin دوب اهنآ ی ررب و  

 
 PCR شیامزآ و DNA صیلخت

 یاااه هاایادج هااب اواابرم DNA جارختاا ا رواا نم هااب
   طیااحم رد هتعااا  31 یااشک وا  ادیاا وتلوم یروتاا او

Blood Agar، شور وا boiling داایدرگ هدافتاا ا    

 0002 رد Blood Agar  هواااات یاااشک وا ااااه یااانلک
 62  تدام هب اولخم  دش لح TE 1X لولحم رتیلورکیم
  و داش هداد ترارح دارگیتنا  هجرد 002 یامد رد ه یقد
    شاخب و داش ژویفیرتناا  00002  رود رد ها یقد 6 سپ 
 یاااه هاانومن یاا لغ  داایدرگ ادااج DNA یواااح یاایور

DNA یاوا هب  دش یریگ هوادنا پاردونان هاگت د ط وت 
 رااتیلورکیم 2 ،ور شیااو راامیارو رااتیلورکیم 2 ،هاانومن رااه
  و (ماداک ره وا ریوم وکیو02 ی لغ اب)  وکعم رمیارو
  یخاا  Master Mix (Ampliqon A/S  راتیلورکیم 5
 dNTPs   وا یاصخشم نا ایم لماش هک (کرامناد روشک
   یا لغ و یا ا Taq DNA polymeraseو MgCl2 و
 و هدش اولخم لیرت ا پویتورکیم کی رد ی ا x1 نآ
  یافج 02     داش هدو افا نآ هاب DNA رتیلورکیم 2 سپ 
  هاک یفرگ رارق هدافت ا دروم رضاح هعلاطم یارب رمیارو
 و (9001   ) نارااکمه و گانات هلا م قرط اه رمیارو یلاوت
  نااشن 2   لوداج رد هاک دوب (2001) ناراکمه و دنسنوات
     هاب وااین ااهرمیارو یافج سیا وا مادکره  ی ا هدش هداد

  نااشن 1    لوداج رد هاک دراد هژایو ییامد و ینامو همانرب
  (21 و 51 )ی ا هدش هداد
 
 PCR  لوصحم تاعط  دییأت

   سیایعت یاهج PCR   لواصحم هانومن کی ،نژ ره وا
    داش هداتا رف یبونج هرک رد نژورکام یکرش هب یلاوت
        یااهرا فا مران وا هدافتا ا ااب هدامآ یا د هاب یاه یلاوت

Chromas lite و BLAST راراق داییأت و یباایورا دروم    
   دنتفرگ
 
 کیتویب یتنآ  یساسغ  ست

    وا کاسید شور هاب مارگوایب یتنآ یست ما نا یارب
    یاست  داش هدافتا ا Mueller Hinton Agar   طیاحم
   درادناتا ا ریاسفت لودج قرط رب هدش ما نا مارگویب یتنآ
       و واط ستدااو یکراش طا وت هداش هائارا کیتویب یتنآ
  (91)دش شرا گ و ی رربEUCAST  و CLSI ییا 
 
 جیاتن 

 یاه هیادج ییایمیشویب و ی انش یرتکاب یاه یگژیو
  ی ا هدش هداد ناشن 3 لودج رد ادی وتلوم یروت او
  هااتوک ی ااه  لیا اب ، ااه   هانومن یووکا ورکیم ی ررب رد
 ی ااه      یاست  دایدرگ هدهااشم یافنم مراگ (لی ابوکوک)
  شیااموآ ی ااه     هایادج ی هامه یاراب وادیاسکا و ویاتاک
 رد  ااه هیادج وا مادک گیه و هدوب یرثم (هیادج 03) هدش
 تاااشیاموآ  دااندرکن دااشر MacConky Agar طیااحم
    کوالگ را ن وا اه هیادج ی همه هک داد ناشن ییایمیشویب
 ،وآ هروا ،MR/VP   ،ووااتکی راا ن وا و یاارثم لوداانا و
   و یاسکوبرکد سیات ینروا دروم رد  دندوب یفنم یکرح
 سیااات یااانروا طیاااحم گااانر راااییرت ثاااعاب هااایادج 01
 وا هاانومن 1 و (یاارثم شنااکاو) شفنااب هااب و یااسکوبرکد
  (یفنم شنکاو)دنداد گنر رییرت درو هب شفنب
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     یماوع و یلویسپک پییت  ایییعت PCR شیامزآ
 تدغ

 لژ رد ورواافورتکلا و  PM-PCR  شیاااموآ جیاااتن
   رواضح  دواب bp 053   هوادانا ااب هعطق کی ریثکت وراگآ
 و (دنتااسنوات شور قاارط) هدوااب رااا تنا درواام هااعطق ساایا
 یلوااکلوم شور هااب  ادیاا وتلوم یروتاا او هدااننک دااییأت
-PM    شور هاب هداش شیااموآ یاه هیادج مامت  دشاب یم

PCR یلواکلوم دییأت دروم ادی وتلوم یروت او ناونع هب  
  یلوااسپک پاایت CAP-PCR   شور اااب و داانتفرگ رارااق
   پایت هاب  ااه   هایادج هامه  (21 )دایدرگ صخشم اه هیادج
  دنتشاد قلعت (bp 3302 هعطق ریثکت) A یلوسپک

   یایور ااب hsf-1 و  ompH، pfhA ی ااه  نژ دواجو
 bp 0022، bp 501، bp ی ااه  هوادانا اب ر ن دروم تاعطق
  (2 لکش)دیدرگ دییأت اه هیادج همه رد (ویترت هب) 365
 bp 003، bp ی ااه    هوادانا ااب یاصاصتخا تاعطق سیننمه
  ااه هیادج همه رد fimA و ptfA یصاصتخا رمیارو اب 550
 bp هااعطق) tadD نژ روااضح  داایدرگ هدهاااشم (002%)
 ( bp 003 هااعطق) toxA نژ و (%06) هاایادج62 رد (523

  یا ررب  (1    لکاش) داش هداد نااشن (%02) هیادج 21 رد
 هااایادج 3 رد هاااک داد نااااشن fimA نژ یوروااافورتکلا
  ،دراد دواجو (bp 550  وا رات سیگن  دناب )  یا  ف تخا
     نژ سایا رد ماسیفروم یالو رواضح هدنهد ناشن هتفای سیا
  دشاب یم

   هاعلاطم دروام ی ااه هیادج رد تدح یاه نژ یناوارف
    جیااتن دایئات روا نم هب  ی ا هدش هداد ناشن 3 لودج رد
  راه PCR   لواصحم وا هانومن هعطق کی ،PCR شیاموآ
 یلاواات سیاایعت و صیاالخت هااعلاطم درواام یاااه نژ وا کاای
    ااب هاعلاطم دروام ی ااه  نژ سایا هک دش صخشم و دیدرگ
 نا   اشن ار هبااشت داصرد 99  نژ کاناب رد دوجوم یاه نژ
  دهد یم

  یاتنآ 9    وا هدافتا ا ااب مارگوایب یتنآ وا لصاح جیاتن
       ،سیئواکمولف ،سیلیا  یاپمآ ،سیلیا  یانو لمااش کیتویب
    ،دیااا ا کیاااسکیدیلان ،لواااکینفرولف ،سیتکپااا وکنیل
  نااشن 6  لوداج رد سیلومایت و سیوولیات ،سی اسکولفورنا
  ی ا هدش هداد

 
 ادیسوتلوم الروتساپ یرتکاب تدغ یاهروتکاف یسررب یارب هدش هدافتسا یاه رمیارپ : 1 لودج

Amplicon 
size 

Primer      sequence(5'-3') 
 

Description 
 

Primer name 

460 5’-ATCCGCTATTTACCCAGTGG-3’ 
5’-GCTGTAAACGAACTCGCCAC-3’ 

Identification all 
Pasteurella multocida 

(KMT1)PM 

1044 5’-TGCCAAAATCGCAGTCAG-3’ 
5’-TTGCCATCATTGTCAGTG-3’ 

Capsule protein A CAPA 

758 5’-CATTTATCCAAGCTCCACC-3’ 
5’-GCCCGAGAGTTTCAATCC-3’ 

Capsule protein B CAPB 

1100 5’-CGCGTATGAAGGTTTAGGT-3’ 
5’-TTTAGATTGTGCGTAGTCAAC-3’ 

Outer membrane protein H OmpH 

866 5’-CCATCGGATCTAAACGACCTA-3’ 
5’-AGTATTAGTTCCTGCGGGTG-3’ 

Fimbriae FimA 

488 5’-TGTGGAATTCAGCATTTTAGTGTGTC-3 
5’-TCATGAATTCTTATGCGCAAAATCCTGCTGG-3’ 

Type 4 fimbriae PtfA 

654 5’- TTGAGTCGGCTGTAGAGTTCG-3’ 
5’- ACTCTTTAGCAGTGGGGACAACCTC-3’ 

Autotransporter adhesion Hsf1 

286 5’- TTCAGAGGGATCAATCTTCG -3’ 
5’- AACTCCAGT TGGTTTGTCG -3’ 

Filamentous hemagglutinin PfhA 

416 5’- TCTACCCATTCTCAGCAAGGC-3’ 
5’- ATCATTTCGGGCATTCACC-3’ 

Putative nonspecific tight 
adherence protein D 

TadD 

300 5’-TACTCAATTAGAAAAAGCGCTTTATCTTCC-3’ 
5’- TCCCAGTAATTTGTCTGTATTTTATCAAAT-3’ 

Dermonecrotic toxin ToxA 
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 هدافتسا دروم یاه رمیارپ کیکفت هب PCR شنکاو نامز و امد طیارش : 2 لودج

Primer 
 لوا هلحرم
 هیلوا یشر او

 35×               یلصا هلحرم
         یشر او             لاصتا               ریثکت

 ییاهن هلحرم
 ییاهن ریثکت

KMT1 94°c       3 min 94°c    1 min 51°c   30 s 72°c         45 s 72°c      5 min 
CAPA , CAPB  93°c       3 min 93°c    1 min 60°c   30 s 72°c         30 s 72°c      5 min 
OmpH , PfhA , TadD 93°c       5 min 93°c    1 min 54°c   45 s 72°c         50 s 72°c    10 min 
FimA 93°c       5 min 93°c    1 min 68°c   45 s 72°c         50 s 72°c    10 min 
PtfA , Hsf1 , ToxA 93°c       5 min 93°c    1 min 60°c   45 s 72°c         50 s 72°c    10 min 

 
 ادیسوتلوم الروتساپ یاه هیادج ییایمیشویب تایصوصخ یسررب زا  صاغ جیاتن : 3 لودج

Isolatio
n kode 

Catalase Oxidase KIA SIM 
M         I       H2S 

MR VP Macconky Ornithin Urease 

1 + + Alk/acid٭ - + - - - - + - 
2 + + Alk/acid - + - - - - + - 
3 + + Alk/acid - + - - - - + - 
4 + + Alk/acid - + - - - - + - 
5 + + Alk/acid - + - - - - + - 
6 + + Alk/acid - + - - - - + - 
7 + + Alk/acid - + - - - - + - 
8 + + Alk/acid - + - - - - + - 
9 + + Alk/acid - + - - - - + - 
10 + + Alk/acid - + - - - - + - 
11 + + Alk/acid - + - - - - + - 
12 + + Alk/acid - + - - - - + - 
13 + + Alk/acid - + - - - - + - 
14 + + Alk/acid - + - - - - - - 
15 + + 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 - + - - - - + - 

 ٭Alkalinییایلق طیحم
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 32 نوت  دوب B پیت لانسکاو هیو  هک 1 هیادج وا ریغ هک دوب bp3302 ر ن دروم هوادنا هک CapA نژ وا هدمآ ی د هب PCR لوصحم وا یلوسپک پیت ی ررب :a   2 لکش
 همه رد هک دوب bp0022 ر ن دروم هوادنا OmpH نژ وا هدمآ ی د هب PCR لوصحم یبایورا : b 62 نوت  یفنم دهاش (جوو) bp001 رکرام :M ،دش هدید اه هیادج هی ب رد

 نوت  ،(درف)bp001 رکرام : bp365، M ر ن دروم هوادنا Hsf-1 نژ وا لصاح PCR لوصحم یبایورا : bp002   c رکرام : M ،2نوت  ،یفنم دهاش ،دش هدید اه هیادج
  ی ا یفنم دهاش62 هرامش نوت  ،(درف)bp001 رکرام : bp501 M ر ن دروم هوادنا PhfA نژ وا لصاح PCR لوصحم یبایورا : d یفنم دهاش 62 هرامش

 

 
 لصاح PCR لوصحم یبایورا : b  یفنم دهاش 62 هرامش نوت  ،(درف)bp001 رکرام : bp003، M ر ن دروم هوادنا PtfA نژ وا لصاح PCR لوصحم یبایورا : a  1 لکش
 bp523،M ر ن دروم هوادنا TadD نژ وا لصاح PCR لوصحم یبایورا : c یفنم دهاش 62 هرامش نوت  ،(درف)bp001 رکرام : bp003، M ر ن دروم هوادنا ToxA نژ وا

 رکرام bp550 ر ن دروم هوادنا نژ سیا یارب FimA نژ ی ررب یط FimA نژ وا لصاح PCR لوصحم یبایورا : d یفنم دهاش 62 هرامش نوت  ،(درف) bp001 رکرام : 
bp001 (جوو)، دش شرا گ یفنم دهاش 62 هرامش نوت  
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 هعلاطم ایا رد هدش یسررب ادیسوتلوم الروتساپ یاه هیادج رد تدغ یاهروتکاف یناوارف 4 لودج
posetives(%) Virulence factor Gene 
30(100) Capsule protein A CapA 
0(0) Capsule protein B CapB 
30(100) Outer membrane protein H ompH 
30(100) Autotransporter adhesion hsf-1 
30(100) Type 4 fimbriae ptfA 
30(100) Filamentous hemagglutinin pfhA 
15(50) Putative nonspecific tight adherence protein D tadD 
21(70) Dermonecrotic toxin toxA 
30(100) Fimbriae fimA 

 
 ادیسوتلوم الروتساپ یاه هیادج یکیتویب یتنآ  یساسغ اییعت زا  صاغ جیاتن یناوارف 5 لودج

 مواقم
 (دصرد)دادعت

 طسوتم
 (دصرد)دادعت

 ساسغ
 (دصرد)دادعت

 کیتویب یتنآ

 سیلی  ینو 03((002 - -

 سیلی  یپمآ 03((002 - -

 سیئوکمولف (5/95) 91 - (33/3) 1

 سیتکپ وکنیل (002) 03 - -

 لوکینفرولف (002) 03 - -

 دی ا کیسکیدیلان (00) 31 (5/52) 6 (33/3) 1

 سی اسکولفورنا (5/95) 91 (33/3) 2 -

 سیوولیات (002) 03 - -

 سیلومایت (002) 03 - -

 
   ثحب

  و ینوافع ی ااه یرامیب وا یکی ناونع هب ناغرم یابو
  و هتاشاد      ویاش نارایا رد یمواب روایط رد مهم رادریگاو
  دور  یام       راماش هاب یتعناص روایط یاراب یراطخ هراومه
   اای سنیورایو لماوع ی ررب و کیژولویب یگژیو سییعت
 یاااه  هاایادج یکیتواایب یااتنآ یوااگلا سیااننمه و تدااح
     و یریگاشیو یاراب یراامیب دراوام وا ادی وتلوم یروت او
  دراذگ یم رایتخا رد یرامیب لرتنک

 وا یااشان یاااه  یاانوفع نادنمااشناد ریااا  و روتاا او
 ناونع هب نارادناتسو و ناگدنرو رد ار ادی وتلوم یروت او
 نرااق متااشه هااهد ی ااه  لااا  رد یکااش پماد مااهم لئااسم
      رد یانوفع سایا دروام سیالوا و دانداد صیخشت مهدوون
   رهااظ ینواخ ینوفع تروص هب ییات ور نو کی ناسنا
  (2)دش شرا گ 3292 لا  رد و دیدرگ

 یارب  لتخم ییایمیشویب یاه یست وا هعلاطم سیا رد
  وا یااکی ،دااش هدافتاا ا ادیاا وتلوم یروتاا او صیخااشت

 و     ویااتاک ،یرتکااب سایا ییاا انش ی ااه  یاست سیرت مهم
  قارط ،دنتسه یرثم ود ره یروت او رد هک ی ا وادیسکا
  ااه  هانومن همه ییایمیشویب یاه یست هدمآ ی د هب جیاتن
    ااااب هااانومن ود رد و یاااسکوبرکد سیااات یااانروا  ااا ب
    یشاد یناوخ مه یرتکاب سیا تایصوصخ

   داش ماا نا ناراکمه و روهو ط وت هک یا هعلاطم رد
 یااتنآ ییاا اسح یاااه یااست و تایااصوصخ یاا ررب هااب
     تایااصوصخ ساایا وا هدافتاا ا  دااش هااتخادرو یکیتواایب
  صیخاشت یارب ،ندوب ناورا و تیر  رب هو ع ییایمیشویب
   (91)ی ا دیفم و و انم یبورکیم لماوع

 و توااب ،(6992) یکااام ،(3392) ناراااکمه و لااتیل
  هاک  ییاهادیا وتلوم یروت او یور رب ،(3001) ناراکمه
     ،یاغرم یاابو هاب  تارم ناگدنرو ،کوخ ،ولافوب ،واگ وا
   و ییایمیاشویب تااشیاموآ دندوب هدرک ادج  ب و دنف وگ
    ها یتن و داندرک یا ررب ار یشک هب اوبرم تایصوصخ
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    رااگآ د اب یاش ک طیاحم یور رب اه هیادج مامت دنتفرگ
   رااگآ یکنااک کم طیحم یور ،دنهد یمن ناشن  یلومه
 ،هدوااب یاارثم لوداانا و ویاااتاک ،وادیااسکا ،داانرادن دااشر
 یفنم VP  و MR یستو هدومن ایحا ییرتین هب ار تارتین
  (92 و 02 و 1) دنراد

 رد ،(2001 )ناراااکمه و دنتااسنوات PM-PCR شور
  یییااب یی اسح و یقد وا ادی وتلوم یروت او صیخشت
   هدافتا ا دروام  ین نا  حم ریا  ط وت و هدوب رادروخرب
    هاک داش صخاشم ی ررب سیا رد  (21)ی ا هتفرگ رارق
  صیخاااشت ااااب PM-PCR  یلواااکلوم صیخاااشت شور
  دراد لماک بارطنا (ییایمیشویب) یژولویرتکاب کی  ک
 شور هب ادی وتلوم یروت او یلوسپک پیت قی حت سیا رد
  یلواااسپک پااایت  داااش سیااایعت CAP-PCR یلواااکلوم
 رارااق A یلوااسپک هورااگ رد ناراایا یرواایط یاااه هاایادج
  دنتفرگ

 ،ompH تدح یاهروتکاف نژ هدش ما نا ی ررب رد
ptfA، pfhA، fimA و hsf-1 002 اااه  هاایادج مااامت رد% 
 و %06  یاناوارف اب tadD  یاه نژ روضح  دنتشاد روضح

toxA دنتفرگ رارق یدعب وتارم رد %02 یناوارف اب     
 یروتاا او هاانومن 331 ناراااکمه و گاانات 9001 لااا  رد
  رااحل     وا ار سیاد رد کواخ وا هداش اداج یادی وتلوم
 یااتنآ یااموا م و او یرااامیب نژ 92 ،یلوااسپک پیتوراا 
   دانداد نااشن PCR شیاموآ اب و دندرک ی ررب یکیتویب
 و pfhA، tadD، toxA سنیوراااایو یاااااهروتکاف هااااک

pmHAS دوااجو اااه  هاایادج وا دااصرد 06 وا رااتمک رد 
 یلوسپک هورگ رد pfhA و toxA سنیوریو نژ و یشاد

A  وD   (51)یشاد دوجو  ین  
 شیاموآ رد ،2001 لا  رد شناراکمه و سیمگنویج

     نژ سایا هاک دانداد نااشن ompH نژ یور رب هدش ما نا
  کای و دشاب یم ا نیوفنآ  ولیفومه رد P2 سیروو هیرش
 رد  ااه شوم وا یسناوت ompH هیلع رب لانولکونوم یتنآ

   یاتنآ کای OmpH   دایامن %002 یظافح ینوفع ربارب
   ادیا وتلوم یروتا او وا یجراخ ءاشغ سیئتورو یلصا نژ
   یا ا ردااق OmpH   هداش ماا نا تاعلاطم قرط  دشاب یم
 ار ادیاا وتلوم یروتاا او هاایلع هااجوج رد یرااسن یااظافح
  (22)دنک مهارف

  هایررمیف 3  پایت 5992  لاا  رد شناراکمه و لمراک
 سیئتورو سیا هک دنتفایرد اهنآ  دنداد رارق ی ررب دروم ار
     ماان هاب یانژ یاتنآ دحاو ریو کی یاراد ینوتلادولیک02

ptfA ی ا  ptfA لیهاست ااب ینوفع دنیآرف لیهست ثعاب   
     یایلباق و یطااخم  وطا  هاب ادی وتلوم یروت او لاصتا
  (31)دوش یم لایلت یوا یاهتفاب هب یگدنرسد

 وا %61  رد نارااکمه و راوا  تااعلاطم قرط  PfhAنژ
 وا %1/21  ،هابرگ وا %6/02 ،گ  وا هدش ادج یاه هنومن
  تااعلاطم رد tadD نژ یناوارف  (9)یشاد دوجو کوخ
 %3/33 کوااااخ رد و %3/29 شوااااگرخ یور رااااگید
   یایرثت و لااصتا رد hsf-1  شا ن  (31 و 02)دش شرا گ
 هاگتاا د اااصوصخ لااایلت یااوا یاااه لولاا  یور یرتکاااب
      رات سیگنا  هاب هاجوت ااب  (32 )یا ا هدش شرا گ سفنت
 تاااعلاطم ،هاایادج 3 درواام رد fimA هااعطق  یااا  ندوااب
  هدهااشم  یا  ف تخا یلع ندش صخشم یارب یلیمکت
   ددرگ یم داهنشیو هعطق سیا رد هدش

  یمواب  یادیا وتلوم یروت او یاه هیادج یلک روط هب
 کیاا  ک یاااه     یااگژیو رواایط وا هدااش ادااج ناراایا
 راااحل هااب و هدوااب اراد ار کاایژولویرتکاب و ییایمیااشویب
     جیااتن  دانتفرگ راراق داییأت دروم (PM-PCR) یلوکلوم
  یروایط ی ااه   هایادج هاک داد ناشن قی حت سیا وا لصاح
   هتخاناش ماهم یاه نژ یواح ناریا یادی وتلوم یروت او
  هداانهد ناااشن هااک دنااشاب یاام  یرتکاااب ساایا یارااب هدااش
   داشاب  یام ناگ دانرو رد  ااه هیادج ییاو یرامیب یدنمناوت
  هااک داد ناااشن یکیتواایب یااتنآ ییاا اسح سیاایعت نوااموآ
 ی ااه     کایتویب یاتنآ رتاشیب لابا م رد روکذم یاه هیادج
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    هتاسب یانوفع ناامرد یارب و هدوب  اسح هدش شیاموآ
  دنشاب یم هیصوت لباق دروم هب

 تدااح ی ااه نژ یاراد   ادیا وتلوم یروتا او  یرتکااب
   دامآراک ساسکاو وونه هک ییا نآ وا ی ا  ونتم و مهم
    یاسین  رتا د رد ،دایامن دا یا هجوت لباق یظافح هک
   درایگ ترواص موی ی ااه   یا ررب دواش  یام  داهناشیو اذل
    لاصاح تااع طا وا هدافتا ا اب دوش یم داهنشیو سیننمه
   تداح و  نژوتااو ی ااه یگژیو ،رضاح یکیتنژ هعلاطم وا
  نااب یم و یهاگشیاموآ ناویح لدم رد روکذم یاه هیو 
  دریگ رارق هعلاطم دروم یلصا
 
 ینادرد  و رکشت

 دی  نایاقآ بانج یراکمه و تدعاسم وا هلی ونیدب
    یالع ،براع ااضریلع ،یتواخ  دمحم ،یمشاه ینب اضر
     ریاا  و یا ی ح شاک هراهم میرم مناخ راکر  و یئ م
    یوار یواا  مرا  و ساسکاو یواوه شخب رد ناراکمه
   سایا  دواش  یام     رکاشت و ریدا ت قای حت سایا ما نا یهج
   مرا  و ساسکاو تا ی حت هس ؤم یلام ییامح اب قی حت
  ی ا هدیدرگ ما نا یوار یوا 
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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، hsf-
1 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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