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 355-315 :99 یپایپ ،1395 ،مود هرامش ،مهدزاود هرود /یکشزپماد یژولویبرکیم هیرشن
 

 

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

 

 4یتسود سابع ،3داز یلیعمسا دیجم ،٭،2یرابج اضر دمحا ،1ییاضر ههلا
 

 ناریا ،درکرهش ،درکرهش دحاو یمالسا دازآ هاگشناد ،هیاپ مولع هدکشناد -1

 جیورت و شزومآ ،تاقیقحت نامزاس ،یزار یزاس مرس و نسکاو تاقیقحت هسسوم ،الروتساپ تاقیقحت یلم هاگشیامزآ -2
 ناریا ،جرک ،یزرواشک

 ناریا ،جرک ،یزرواشک جیورت و شزومآ ،تاقیقحت نامزاس ،یزار یزاس مرس و نسکاو تاقیقحت هسسوم ،یزکرم هاگشیامزآ -3

 ناریا ،درکرهش ،درک رهش دحاو یمالسا دازآ هاگشناد ،یژولونکتویب تاقیقحت زکرم -9

 9131 ریت 22 :شریذپ       3131 دادرم 1 :تفایرد

 هدیکچ
  یاره  یرارمیب  لرماع   یرتکارب نریا . درشاب ی رم  تارن اویح زا یرایرسب و ناسنا رد نژوتاپ مهم یاه یرتکاب زا یکی ادیسوتلوم الروتساپ
  .ترسا واگ رد کیژارومه یمس یتپس و ناغرم یابو ،کوخرد کیفورتآ تینیر ،ناگدننکراوخشن رد ینومونپ هلمج زا یفلتخم
   اره نیرسهدا ،OmpH  یجرارخ یاشغ نیئتورپ ،اهنآ هلمج زا ؛دنا هدش ییاسانش یرتکاب نیا ییاز یرامیب رد یفلتخم تدح لماوع
    هرعلاطم نریا زا فدره   .دررب مارن  ناورت ی رم ار (toxA) نیسکوتورکنومرد نژ و ptfA،phfA، tadD، hsf-1، fimA یاه نژ لماش
  یرس روظنم نیدب .تسا دنفسوگ رد ینومونپ دراوم زا هدمآ تسد هب ادیسوتلوم الروتساپ یاه هیادج نیب رد اه نژ نیا روضح یسررب
 و PM-PCR   شور ارب اره هیادج مامت .دندیدرگ تیوه نییعت ییایمیشویب و یسانش یرتکاب یاه شور اب ادیسوتلوم الروتساپ هیادج
 گنیپیات .دیدرگ صخشم اه نآ یلوسپک ویت CAP-PCR شور اب و تفرگ رارق دیئات دروم KMT1 یصاصتخا رمیارپ زا هدافتسا
 و OmpH یاه نژ یواح اه هیادج همه .دنراد قلعت A یلوسپک هورگ هب هعلاطم دروم یدنفسوگ یاه هیادج هک داد ناشن یلوکلوم

fimA ی اره نژ یواح (%3/31) اه هیادج رثکا ،دندوب ptfA، hsf-1 نژ یاراد %21 و toxA ی اره نژ    رد یرناوارف نیررتمک .درندوب 
tadD و phfA ینورمونپ یرارمیب دارجیا یاررب ار روکذرم یاه هیادج یکیتنژ لیسناتپ ،تدح لماوع روضح .(%9/93) دش هدهاشم      

       هیرصوت یرارمیب دارجیا رد تدرح لرماوع زا کری ره یپیتونف شقن ندش صخشم روظنم هب یلیمکت هعلاطم .دهد یم ناشن نادنفسوگ
 .دنک یم کمک دیفم و دمآراک نسکاو هیهت یارب ،بسانم هیوس باختنا هب ،تدح یاهروتکاف یسررب یلکروط هب .دوش یم
 PCR ،تدح لماوع ،ادیسوتلوم الروتساپ :یدیلک تاملک

 یرابج اضردمحا :لوئسم هدنسیون ٭
 83227193922 :نفلت .ناریا ،جرک ،کراصح ،یزرواشک جیورت و شزومآ ،تاقیقحت نامزاس ،یزار یزاس مرس و نسکاو تاقیقحت هسسوم :سردآ
 a.jabbari@rvsn.ac.ir :کینورتکلا تسپ
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 همدقم
 ریغ ،یفنم مرگ ،لیسابوکوک یرتکاب ادیسوتلوم الروتساپ
   ،یرتکارب نریا . درشاب یم هسالروتساپ هداوناخ زا کرحتم
  هرب یلوسپک نژ یتنآ توافت ساسا رب و هدوب راد لوسپک
  یلپورررپیل نژ یرررتنآ سارررسارب و A,B,D,E,F هوررررگ 1
  نریا . دورش ی رم  میرسقت ویاتورس 91 هب (LPS) دیراکاس
      رد ًالالورمعم یرلو ترسین نارسنا یرعیبط رولف  زج یرتکاب
 .دراد دو  رجو یرلها     و یرشحو تارناویح یطارخم یارشغ
  درنناوت ی رم هک دنتسه ییاه هنوگ نیرتشیب  زج اهالروتساپ
  لرمع  ناربزیم رد  برلط  ترصرف  اری هیلوا نژوتاپ ناونع هب
  تعنرص رد  یرناوارف  یدارصتقا یاهتراسخ لوئسم و دننک
 .(11 و 11) دنا رویط و ماد
    طرسوت هدرش دارجیا  ییاره  یرارمیب  نیرب یصخشم طابترا
 .دراد دوررجو لوررسپک ورریت عوررن و ادیررسوتلوم الروتررساپ
    ینورمونپ و نارغرم یاربو یرامیب ثعاب D و A یاه ویت
  یرارمیب . دنورش یم کوخ رد کیفورتآ تینیر هب هتسباو
   ادیرسوتلوم الروترساپ  یاره هیوس هلیسوب کیفورتآ تینیر
 رد A  وریت .دوش یم داجیا Dermonecrotic از نیسکوت
  یاره  وریت هک یلاح رد ،ددرگ یم زین ینومونپ ثعاب واگ
B و E (1) دنتسه هدنهد یزیرنوخ یمس یتپس لماع. 
  رثؤرم تدح یاهروتکاف ناونع هب یفلتخم لماوع نونکات
   .ترسا هدرش هتخانش ادیسوتلوم الروتساپ ییاز یرامیب رد
   لیهررست ،نارربزیم هررب مجاررهت ثررعاب تدررح یاررهروتکاف
    یارره مزیناررکم رد لالتررخا ارری باررنتجا و نویررسازینولک
    کریرحت نیرنچمه و ناربزیم یاه تفاب هب بیسآ ،یعافد
  دیراکارس یلپوپیل و لوسپک .دنوش یم رضم یباهتلا خساپ
(LPS) الروترررساپ رد یررریاز یرارررمیب مرررهم لرررماع ود   
 ی اره  هوررگ  ،لرماع ود نیا رب هوالع .دنشاب یم ادیسوتلوم
  نیرسهدا  ،یجرارخ  یارشغ یاه نیئتورپ هلمج زا یفلتخم
 و  زاتومرسد دیسکارپوس ،اهروفوردیس ،اهزادینیمآرون ،اه

 هتخانررش یرتکاررب تدررح لررماوع ناوررنع هررب ارره نیررسکوت
 .(1 و 9) دنا هدش
 شقن یجراخ یاشغ یاه نیئتورپ ادیسوتلوم الروتساپ رد
  یاررب  ناورت ی رم  اره نآ زا و دنراد ییاز یرامیب رد یمهم
 ، اره نی ئتوررپ  نریا  فیارظو زا  ،دورمن هدافتسا نسکاو هیهت
 و  فرلتخم  یاره طی رحم  ارب اابطنا یارب یرتکاب هب کمک
   یجرارخ یارشغ  یاره نی ئتوررپ زا .(91) .دنشاب یم نابزیم
 ompH   ،درنراد شرقن زنژوتارپ رد هک ادیسوتلوم الروتساپ
  یاره نی ئتوررپ  و نیرورپ هداوناخ هب هک تسا تیمها زئاح
   نیئتوررپ کری ompH . دورش ی رم  طوربرم 1ترارح رییغت
 29 اررت 93     یلوررکلوم نزو اررب یجراررخ یاررشغ هدررمع
    هرب نآ یرسررب درورم رد ی تارقیقحت هک تسا نوتلادولیک
  ترسا هدیدرگ ماجنا رثًووم نسکاو کی یادیدناک ناونع
 .(22 و 1)
   یتاریح مارگ کی ،نابزیم لولس هب اه یرتکاب یگدنبسچ 
  هرک دور ی رم   رامرش هرب یرامیب زنژوتاپ و نویسازینولک رد
   لرماوع اره  نیرسهدا . ددررگ ی رم ماجنا اه نیسهدا طسوت
  ناربزیم  لاریلت  یرپا لولس حطس رب یرتکاب تیبثت رد رثًووم
 هدررید D و A، B یارره ورریت رد و دنوررش یررم بوررسحم
 ،2ptfA، fimA3 لماررش هورررگ نرریا یارره نژ .دنوررش یررم

pfhA9، hsf-11، hsf-2 و tadD9 (12) دنشاب یم. 

  سورکعم یفارگوتامورک هلیسو هب هیربمیف یزاس صلاخ
 داجیا مرس یتنآ .دهد یم ناشن ار kDa 81 دحاوریز کی
  یاراد الروترساپ هک دومن صخشم نیئتورپ نیا هیلع هدش
      مارن هرب یرنژ یرتنآ درحاو ریز کی لماش ،9 عون هیربمیف

ptfA لیهرست ،ینورفع درنیارف لیهرست ثعاب هک دشاب یم     
  شیازرفا و  یطارخم حوطس هب ادیسوتلوم الروتساپ لاصتا

                                                           
1 Heat-modifiable protein 
2 Type 4 fimbriae 
3 fimbriae 
4 Filamentous hemagglutinin 
5 Autotrqnsporter adhesin 
6 Putative nonspecific tight adherence protein D 
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 .دوررش یررم لارریلت یررپا یارره تررفاب هررب یگدنبررسچ ترریلباق
   یرپا طارخم رد    ًالارصوصخ لارصتا تریلباق A ویت هیربمیف
 یارررب .دراد ار Hela یارره لولررس و سکنراررفوزان ،مورریلت
  زارین  یریاز یرامیب رد 9 عون هیربمیف شقن ندش صخشم
 نژ یررتنآ کرری TadD .(22) تررسا ptfA برریکرتون هررب
  هرب و  دبرسچ ی رم D نی ئتوررپ   هرب هرک تسا یصاصتخاریغ
 .(22 و 1) دراد دوجو A هورگ رد یهجوت لباق نازیم

 pfha هک تسا سیسوترپ التدروب یرتکاب یاه نژ هباشم 
        و ناربزیم لولرس ررب یگدنبرسچ هدرننک لررتنک ناورنع هب
 اررب .دررنک یررم لررمع یررسفنت هاگتررسد رد یرتکاررب رارقتررسا
   هرک دریدرگ تباث نوملقوب هتفای تدح یاه هیوس یسررب
  نریا هجیتن رد ،تسا هتفرگ تروص نویساتوم نژ نیا رد
   رامرش هرب ت   درح لرماع کری ادیسوتلوم الروتساپ رد نژ
 A   ورگوررس اب هسیاقم رد D  ورگورس رد و دور یم
 .(12) تسا هداد ناشن ار یرتمک عویش
  هرک    کریتورکنومرد مرس کری یموزومورک ToxA نژ

kDa 391 لررماع ناوررنع هررب هررک دررنک یررم دررک ار تررسا 
 دور ی رم  رامرش هب کیفورتآ تینیر رد یلصا کیژولویتا
 .(31 و 21)
 یررسررب تررهج رد ن اررریا رد یکدررنا تاررعلاطم نونکاررت
     هرتفرگ ترورص ادیرسوتلوم الروترساپ تدح یاهروتکاف
 رد تدررح یاررهروتکاف نرریا هررکنیا هررب هررجوت اررب و تررسا
 ، دنرشاب ی رم     ییالارب تریمها یاراد یرتکارب یریاز یرامیب
    درریلوت تررهج ییاررهراکهار نیرریعت یارررب نآ ییاررسانش
  رد یررشهوژپ نیررنچ ماررجنا اذررل تررسا یرورررض نررسکاو
 .دزاس یم راومه هدنیآ تاعلاطم یارب ار هار ،روشک
       الروتررساپ ییایمیرشویب یرسررب ررب هوالرع ررضاح هرعلاطم
  روتکارف 7 یسررب و یلوسپک ویتونژ نییعت هب ،ادیسوتلوم
 ،(OmpH     ) یجرارخ یارشغ نیئتوررپ لمارش مرهم تدح
 و (PtfA، FimA، Hsf1، PfhA، TadD) اررره نیرررسهدا

 رد یدنفررسوگ یارره هیوررس یور رررب (ToxA) نیررسکوت
 .دزادرپ یم ناریا

 اه شور و داوم
  هررب الترربم یدنفررسوگ یادیررسوتلوم الروتررساپ هرریادج 82
 نارررهت هررلمج زا ناررریا فررلتخم قطاررنم رد هررک ینوررمونپ
 ،( هرریادج 2)  ناررمرک ،( هرریادج 2)  زاریررش ،(هرریادج 2)
 ( هریادج 11)  مرق و (هیادج 8) سراف ،(هیادج 3) ناهفصا
 . دریدرگ  هدافترسا  ،دورب  هدرش ادج 11 ات 78 یاه لاس نیب
 ادج A ویت لانیسکاو هیوس کی ،اه هیادج نیا رب هوالع
  زا هدرش ادج B ویت لانیسکاو هیوس کی و رویط زا هدش
 .تفرگ رارق هدافتسا دروم هسیاقم یارب واگ
 هیلوا یزاسادج و تشک •
    و درش مارجنا راد نورخ راگآ طیحم یور رب هیلوا تشک
 هرربوکنا تعاررس 92 تدررم هررب c° 73 یاررمد رد ارره ترریلپ
 یور ادیررسوتلوم الروتررساپ هررب هیبررش یارره یررنلک .دندررش
 ,MacConky Agar, SIM, MRVP, KIA یاه طیحم

Urease, Ornithin Decarboxilase دروررم و تررشک 
   ،زادیرسکا ییایمیرشویب  یاره یگژیو .دنتفرگ رارق یسررب
 .دش ماجنا زین لودنا تست و زالاتاک
 PCR ماجنا و DNA  ارختسا •
 الروتساپ یاه هیادج هب طوبرم DNA جارختسا روظنم هب
 ،Blood Agar   طیرحم رد هتعارس 92 تشک زا ادیسوتلوم
   هزارت ترشک زا  اره ی رنلک  .درش هدافتسا boiling شور زا

Blood Agar لولحم رتیلورکیم 2221 رد TE درش لح.  
 هرررجرد 221 یارررمد رد هرررقیقد 11 تدرررم هرررب طورررلخم
 رود رد هررقیقد 1  سپررس و دررش هداد ترارررح دارگیتناررس
 ادج DNA یواح ییور شخب و دش ژویفیرتناس 22221
  هاگتررسد طررسوت DNA یارره هررنومن  تررظلغ .درریدرگ
 9     هررنومن ررره یازا هررب .دررش یررریگ هزادررنا  اردوناررن
 شیپ رمیارپ رتیلورکیم 1/2 ،لیرتسا رطقم بآ رتیلورکیم
  ورکیپ 1     ترظلغ ارب) سورکعم ررمیارپ رتیلورکیم 1/2 ،ور
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 Master Mix ررررتیلورکیم 9 و (مادرررک رررره زا رالورررم
(Ampliqon A/S کرارمناد روشک تخاس) لمارش هرک    
 Taq DNA و MgCl2 و dNTPs زا یررصخشم نازرریم

polymerase نآ تررظلغ و تررسا   x2 کررری رد تررسا  
  ررتیلورکیم 1   سپرس و هدرش طولخم لیرتسا  ویتورکیم

DNA هرعلاطم یاررب ررمیارپ تفج 11 .دش هدوزفا نآ هب    

 قبط اه رمیارپ یلاوت هک تفرگ رارق هدافتسا دروم رضاح
   نارارکمه و دنرسنوات و (1222)  نارارکمه و گنات هلاقم
  .تررسا هدررش هداد ناررشن 1  لودررج رد هررک دوررب (1222)
       و ینارمز هرمانرب هرب زارین ارهرمیارپ ترفج نیا زا مادکره
   .ترسا هدرش هداد ناشن 2 لودج رد هک دراد هژیو ییامد
 (22 و 12)

 
 ادیسوتلوم الروتساپ یرتکاب تدح 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)P
M 

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

Capsule protein A CAPA 

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

Capsule protein B CAPB 

647 5’-TTACAAAAGAAAGACTAGGAGCCC-3 
5’-CATCTACCCACTCAACCATATCAG-3’ 

Capsule protein D CAPD 

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 

864 5’- CTTAGATGAGCGACAAGG-3’ 
5’- GAATGCCACACCTCTATAG-3’ 

Dermonecrotic toxin ToxA 

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

 
 
 
 
 
 PCR لوصحم تاعطق دیئات •
  یلاورت نییعت تهج PCR لوصحم هنومن کی ،نژ ره زا
    .دررش هداتررسرف یبوررنج هرررک رد نژورکاررم تکرررش هررب
  یارهرازفا  مررن زا  هدافترسا  ارب  هدرمآ  ترسد  هرب یاه یلاوت

Chromas و BLAST را ررررق دررریئات و یباررریزرا درورررم 
 .دنتفرگ

 

 

 جیاتن
 :PCR زارمیلپ یا هریجنز شیامزآ
  یورگلا زا اه هیادج ییایمیشویب یاه یگژیو یلک روط هب
  یاررب .(9  ) ترشاد یورریپ ادیسوتلوم الروتساپ کیسالک
  رررمیارپ زا ،ادیررسوتلوم الروتررساپ هررنوگ یلوررکلوم درریئات
   هزادرنا ارب دناب هک دش هدافتسا KMT-1 هنوگ یصاصتخا

bp 299 هدش یروآ عمج یاه هیادج مامت و داد ناشن ار 
 .دنتفرگ رارق دیئات دروم ،اوف شور هب

Primer لوا هلحرم 
 هیلوا تشرساو

 35× یلصا هلحرم
 تشرساو 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, CAPD 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 
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   دریدرگ صخرشم اه هیادج یلوسپک ویت یسررب زا سپ
  کریره یسررب جیاتن .دنتسه A ویت عون زا اه هنومن همه
 نژ  دورجو .تسا هدش هداد ناشن 2 و 1 لکش رد اه نژ زا

OmpH دریئات ،اه هیادج همه رد رظن دروم دناب تیور اب  
 هرریادج (%3/31) 82 رد رررظن دروررم دررناب روررهظ .درریدرگ
 رد .دوررب Hsf-1  نژ دوررجو هدررنهد ناررشن هررعلاطم دروررم

  هریادج (%9/93) 11 رد رظن دروم دناب PfhA نژ یسررب
 .(1 لکش) دش هدید
  ررظن دروم دناب هیادج PtfA، 82 (3/31%) نژ یسررب رد
  درش هدید هیادج (%21) 72 رد ToxA نژ .دنداد ناشن ار
  رد زرین TadD نژ .داد ناشن رت نیگنس دناب هیادج کی و
 نژ تررریاهن رد .دررریدرگ شرازرررگ هررریادج (9/93%) 11

FimA (2 لکش) دش هدید اه هیادج %221 رد. 

 
 

 
 صیلخت هعلاطم دروم یاه نژ زا کی ره PCR لوصحم زا هنومن هعطق کی ،PCR شیامزآ جیاتن دیئات روظنم هب .تسا هدش هداد ناشن 3 لودج رد هعلاطم دروم یاه هیادج رد تدح یاه نژ یناوارف

 .دهد یم ناشن ار هباشت دصرد 11 نژ کناب رد دوجوم یاه نژ اب هعلاطم دروم یاه نژ نیا هک دش صخشم و دیدرگ یلاوت نییعت و
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 هعلاطم نیا رد هدش یسررب ادیسوتلوم الروتساپ یاه هیادج رد تدح یاهروتکاف یناوارف 3 لودج
No of positives/(%) Virulence factor Gene 

30/(100) Outer membrane protein H OmpH 
28/(93.3) Autotransporter adhesion Hsf-1 
28/(93.3) Type 4 fimbriae PtfA 
11/(36.6) Filamentous hemagglutinin PfhA 
11/(36.6) Putative nonspecific tight adherence 

protein D 
TadD 

27/(90) Dermonecrotic toxin ToxA 
30/(100) Fimbriae FimA 

 

 
 تدح یاهروتکاف یناوارف زا لصاح مارگوردند 3 لکش

 
     دورجو مدرع اری دورجو ساسا رب اه هیادج ینژولیف هطبار
  .تررسا هدرمآ 3  لکررش رد هریادج 23 رد تدررح ی اره نژ
 ناونع هب هک 2 هرامش) هیادج کی زج هک داد ناشن جیاتن
   زا رریغ هرب .دندوب A ویت اه هنومن همه (دش هدافتسا دهاش
 هرریقب (1 هرامررش و لانیررسکاو هیوررس 2 هرامررش) ،هرریادج 2
     ود نریا توارفت ارهنت .درندوب ToxA نژ یاراد اه هیادج
 هیوس طقف هک دوب PfhA نژ دوجو مدع ای دوجو رد نژ
 ،Hsf1 و PtfA یاه نژ .دوب روکذم نژ یاراد لانیسکاو
   هریادج یقبارم .دشن هدید (11 و 91 هرامش) هیادج ود رد
 PfhA و TadD یاه نژ دوجو مدع ای دوجو ساسا رب اه
 دقاف هیادج 91 هک بیترت نیا هب .دندش میسقت هورگ 3 هب
 ی اره نژ  یاراد هریادج 7 ،دندوب PfhA و TadD یاه نژ
  درقاف و PfhA  نژ یاراد هرنومن کی اهنت و دندوب روکذم
 .دوب TadD نژ

 ثحب
    ترصرف ،هریلوا یاره نژوتاپ زا یکی ادیسوتلوم الروتساپ
       تمرسق رد ترسیزمه ناورنع هرب هرک ترسا مهم و بلط
      و یرلها تارناویح زا یرایرسب رد یرسفنت هاگترسد یناقوف
 مهم یاه یرامیب بجوم یرتکاب نیا .دراد دوجو یشحو
  لرماع و  ددررگ یم اه نابزیم زا یعیسو فیط رد یداصتقا
 .(2) دشاب یم یدایز یناویح و یناسنا یاه تنوفع
 فلتخم ییایمیشویب یاه یگژیو یسررب هب هعلاطم نیا رد
     یادیررسوتلوم الروتررساپ یارره هرریادج ییاررسانش یارررب
 لودج زا لصاح جیاتن ساسا رب .دش هتخادرپ یدنفسوگ
 ی اره  ترست   زرج ،اره هیادج همه ییایمیشویب یاه تست 3

MR ررکر  یاره   هریادج رد زالیرسکوبرکد  نیرت ینروا و  
 مرره یرتکاررب نرریا کیررسالک یوررگلا اررب ،جیاررتن رد هدررش
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  هرک (9222) ناراکمه و روهاز هعلاطم رد .تشاد یناوخ
  ادیرسوتلوم  الروترساپ  ییایمیرشویب  یاره یگژیو یسررب هب
 رد  هدرش  یرسررب  یاره  هریادج رد  توارفت و دش هتخادرپ
 .(92) دوب H2S دیلوت
 هرریادج رد A یلوررسپک ورریت یررناوارف رررضاح هررعلاطم رد
 A ی لورسبک ویت ندوب بلاغ .دوب %221 یدنفسوگ یاه
 ز رین یلبق تاعلاطم رد ادیسوتلوم الروتساپ یاه هیادج رد
 نارا رکمه و ی    رال شرناد .ترسا هدرش شرازرگ نار ریا زا
 یارره هرریادج رد ار A یلوررسپک ورریت یررناوارف (3122)
  ررب .(3 ) درندومن مالعا %1/31 سراف ناتسا زا یدنفسوگ
 ی رناوارف (9122) نارا رکمه و ی رسماخ  یاره  هرتفای ساسا
  هرقطنم رد هیر زا هدش ذخا یواگ یاه هیادج رد A ویت
  هرعلاطم رد .(21  ) ترسا هدورب %9/97 درک رهرش ناتسرهش
 (%9/9) هرررریادج 2 (3122) ناراررررکمه و یرال شررررناد
 1 نارا رکمه و (1122) ی  رسماخ هرعلاطم رد و یدنفسوگ
   دنترشاد قرلعت D یلوسپک ویت هب (%9/91) یواگ هیادج
 ی لورسپک ویت هک دهد یم ناشن ریخا تاعلاطم .(3 و 21)

A ثررشنم اررب ادی ررسوتلوم الروتررساپ یارره هرریادج نیررب رد 
 یی الارب ت ری مها زا هدورب بلاغ ناریا رد ناگدننکراوخشن
 .دشاب یم رادروخرب
   الروترساپ یرتکارب ییاز ینمیا و زنژوتاپ یلوکلوم ساسا
   لرماوع ارما .تسا هدشن صخشم لماک روط هب ادیسوتلوم
 یاررشغ یارره نیئتورررپ دررننام  یرتکاررب نرریا مررهم تدررح
    زادیلایرس ،نرهآ بذرج رد ریگرد یاه نیئتورپ ،یجراخ
    رد ار یرررمهم شرررقن فرررلتخم یاررره نیرررسهدا و اررره
  نیاربارنب . درننک ی رم    ارفیا ناربزیم هرب هلمح و نویسازینولک
    یرارمیب تدرح ارب ییایرتکاب حطس رد لماوع نیا دوجو
 ،PtfA ی ارره نژ ،PfhA    نژ رررب هوالررع .تررسا طبترررم

TadD، Hsf1 و FimA نریا رد هک دنتسه اه نیسهدا زا  
 هدننک دک PtfA نژ .دش هتخادرپ اه نآ یسررب هب هعلاطم
  یارررب هررک تررسا حرررطم یاهادرریدناک زا یررکی هرریربمیف

       هرتفرگ راررق هرعلاطم درورم ییالروترساپ نرسکاو یحارط
 ،ییاررسانش هررب (7111) ناراررکمه و لررئوفار .تررسا هدررش
 PtfA نژ لررماک تایررصوصخ یررسررب و یزاررس صلاررخ
    لرخاد هرب یرتکارب هک یماگنه ،دنتفایرد اه نآ .دنتخادرپ
   طیارررش اررب تررسا نررکمم دوررش یررم  دراو نارربزیم ندررب
 ی اره  لولرس    طیاررش نریا رد .دورش هجاوم لیفورئآورکیم
   ارب هرسیاقم رد ار ایربمیف نایب شیازفا ادیسوتلوم الروتساپ
  نارشن  درنک ی رم دشر یزاوه طیحم رد اه لولس هک ینامز
 (81 و 19) .دهد یم
 Hsf-1 3/31 و PtfA ی اره نژ  یرناوارف رضاح هعلاطم رد
 و لاصتا رد روکذم یاهروتکاف یدیلک شقن .دوب دصرد
 ًالاررصوصخ لارریلت یررپا یارره لولررس یور یرتکاررب ترریبثت
 (32 و 9) .تسا هدش شرازگ یسفنت هاگتسد
     هریادج یمارمت هرعلاطم نریا رد هدمآ تسد هب جیاتن قبط
 نی  ئتوررپ نژ درجاو ادی رسوتلوم الروتساپ یدنفسوگ یاه
  تریرثکا رد OmpH . دنرشاب یم (OmpH) یجراخ  اشغ
   یریاز یرنمیا  رثؤرم    لرماع ناورنع هرب هدش ماجنا تاعلاطم
       و یرریاز یررنمیا رررظن زا و تررسا هدررش هتخانررش یوررق
   رد عورنت نیاربارنب . درشاب ی رم تیمها یاراد نویسانیسکاو
  الروترساپ  یاره  هریادج نایم رد OmpH ینیئتورپ یوگلا
 یکیژولویمدرریپا یاررهدروآرب و یررسررب هررب ادیررسوتلوم
  یریاز  یرارمیب  تریمها  مرغر  یرلع .(1) .دیامن یم کمک
    تاررعلاطم هنافررساتم ،ادیررسوتلوم الروتررساپ H نیئتورررپ
 ی اره  نرسکاو   یرحارط و تدرح روتکاف نیا یور یرثوم
 .تسا هتفرگن تروص دیدج
  ررب ه رک (9222)   نارارکمه و راوا هرعلاطم زا لصاح جیاتن
  نارشندیدرگ ماجنا toxA و pfhA و tbpA یاه نژ یور
    یرتکارب یریاز یرارمیب رد یتایح شقن اه نژ نیا هک داد
 اررب طارربترا رد toxA نژ روررضح طارربترا .دررننک یررم اررفیا
 و PfhA  و کورخ رد ادی  رسوتلوم الروترساپ ییاز یرامیب

tbpA دریدرگ صخرشم واگ رد ییازیرامیب اب طابترا رد.   
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 و tbpA ی اره نژ عوی رش نازیم (8222) ناراکمه و قیاش
toxA ار ناررریا  رد یزررب و یدنفررسوگ یارره هرریادج رد 

  یرناوارف اب ار toxA یاه نژ روضح اه نآ .دندرک یسررب
    هرک درندومن شرازرگ %73 یناوارف اب ار PfhA و 3/31%
 و 91)  درشاب ی رم هباشم هعلاطم نیا جیاتن اب اه نآ یاه هتفای
71). 
 یررناوارف (9122) ناراررکمهو روررپ ی ررسماخ هررعلاطم رد
 رد ار tadD و ptfA، fimA، hsf-1، pfhA یارررره نررررژ 

 ،28 ،28 بیترت هب ادیسوتلوم الروتساپ یواگ یاه هیادج
  اررشغ نیئتورررپ نژ      ی ررناوارف .دوررب دررصرد 29 و 29 ،29
 تررسا هدرری درگ شرازررگ دررصرد ompH، 98 یجراررخ
 ی اره نژ  یناوارف ،(3122) ناراکمه و یرال شناد .(21)

toxA، ptfA، hgbA و ompH یارره هرریادج نیررب رد ار 
 1/99 ،1/99 ،1/27 ب ریترت هب سراف ناتسا زا یدنفسوگ
 .(3) دندومن مالعا %1/27 و
 الروترررساپ یاررره هرررنومن (1222 ) نارارررکمه و گرررنات
 (ه ریادج 332 ) نیرچ رد کوخ زا هدش ادج یادیسوتلوم
 ی ورگلا و تدح مهم نژ 11 ،یلوسپک هورگ  احل زا ار
     ارب و درنداد راررق یرسررب  درورم یکیتویب یتنآ تیساسح
  زا درصرد 21     زا ررتمک هرک درنداد نارشن PCR  شیارمزآ
 ،pfhA، tadD     سنالورریو یارهروتکاف درجاو اره هیادج

toxA و pmHAS تدررح لررماوع نژ و هدوررب  toxA و 
pfhA یلوررسپک هورررگ ود ررره رد  A و D روررضح زررین 

 .(12) تشاد
 ،ToxA نژ 2    هرامرش لکرش هرب هجوت اب و هعلاطم نیا رد
   .ترشادن دورجو B ویت و A ویت لانیسکاو هیوس ود رد
  هرک  هدورب کیتورکنومرد نیسکوت هدننک دک ToxA نژ
 و کوررخ رد کرریفورتآ تررینیر یارره یراررمیب داررجیا رد
  رد عرربط هررب ،دررشاب یررم لرریخد دنفررسوگ رد ینوررمونپ
    ادرج وارگ و روریط  یاره نابزیم زا هک B و A یاه هیادج

 دیامن یم تاناویح نیا رد کیمس یتپس مرف داجیا و هدش
 .(32) تشاد دهاوخن دوجو
 زا %12 رد PfhA   نژ ،ناراررکمه و راوا تاررعلاطم قرربط
 زا %2/12  ،هربرگ زا %1/81 ،گس زا هدش ادج یاه هنومن
       ارب نژ نریا زرین ررضاح هرعلاطم رد .ترشاد دوجو کوخ
  نریا رد .(1  ) درش هدهارشم نادنفسوگ رد %9/93 یناوارف
  .دریدرگ هدهاشم اه هنومن زا %9/93 رد TadD نژ هعلاطم
 شوگرخ هیادج یور رگید تاعلاطم رد نژ نیا یناوارف
 و 32) دررش شرازررگ %3/39 کوررخ هرریادج رد و 3/11%
 طسوت لیزرب رد اه شوگرخ یور هک یا هعلاطم رد .(22
 تدح روتکاف 22 تفرگ ماجنا (2122) ناراکمه و اریرف
   ترفرگ راررق یسررب دروم ادیسوتلوم الروتساپ یور مهم
     هرعلاطم جیارتن .دورب زرین هعلاطم نیا یاهروتکاف لماش هک
  درش  مارجنا  اره شوگرخ یور هک یا هعلاطم اب هدش ماجنا
 توافتم یاه نابزیم زا یشان تسا نکمم هک دوب توافتم
 .(7) دشاب
   یادیرسوتلوم الروترساپ  یاره هیوس مامت هک نآ هب هجوت اب
  ادررج ینوررمونپ هررب الترربم دنفررسوگ هرریر زا هررعلاطم دروررم
 نژ  یوارح  اره هیادج نیا هک داد ناشن تاعلاطم ،دنا هدش
  یرلیمکت  تارعلاطم اذل دنشاب یم تدح یلصا یاهروتکاف
  کریژولویتا  شرقن و  اره  هریادج زنژوتاپ یسررب روظنم هب
 .دوش یم داهنشیپ روکذم یرامیب رد اه نآ

 یرازگساپس
      دیرس ناریاقآ بارنج یرارکمه و تدعارسم زا هلیسونیدب
    یرلع ،بررع ارضریلع ،یتواخس دمحم ،یمشاه ینب اضر
  مررس و نسکاو یزاوه شخب رد ناراکمه ریاس و یئالم
 رکررشت و ریدررقت قرریقحت نرریا ماررجنا تررهج یزار یزاررس
     تارقیقحت هرسسؤم یلارم تریامح اب قیقحت نیا .دوش یم
-81-92191:د رک  هرب هژورپ) یزار یزاس مرس و نسکاو
  ماررجنا الروتررساپ تاررقیقحت یررلم هاگررشیامزآ رد (81-2
 .تسا هدیدرگ
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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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