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به ظاهر سالم و با  یهابار از کلوآک مرغ و خروس نخستین باکتری

خالص پرندگان  هایاز کشت زیخون و همزمان ن زیهمول ییتوانا

 1950 سال در و دیگرد یحاد جداساز تیو سالپنژ تیتونیپر ریدرگ
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در سال  Bisgaardبار توسط  نیاول ومیباکتریعبارت گال

به  ییقبل از شناسا  نیآن استفاده شد. همچن ینامگذار یبرا 1982

تحت این باکتری  ،یالدیم 2003جنس مستقل در سال  کیعنوان 

شبه پاستورال  یهایباکتر س،یدیتیسالپنژ لوسیسبانویاکت یهانام

مشابه گزارش  یهایریدر درگ سیپاستورال آنات ای وریط یکایتیهمول

 .(2)شده است 

 حیات و اهلی پرندگان در وسیعی میزبانی طیف باکتریومگالی

 ،آناتیس باکتریومگالی گونه چهار شامل جنس این دارد وحش

 ،سالپنژیتیدیس باکتریومگالی ملوپسیتاسی، باکتریومگالی

 ولید، باشمی ژنومی گونه سه و سنفرمنتا تریهالوسی باکتریومگالی

 خود آناتیس باکتریومگالی که بوده آناتیس جنس این گونه ترینمهم

 غیر وا همولیتیک فنوتیپی نظر از تفکیک قابل بیووار دو شامل

 هایگونه و اهمولیتیک بیووار آناتیس باکتریومگالی ،است کاهمولیتی

 دور مترمیلی 2 تا 1 قطر با بتا همولیز ایجاد توانایی 2 و 1 ژنومی

 یا گاو، اسب، خوک، گوسفند، خرگوش خون حاوی آگار در هاکلنی

 کاتاالز و اکسیداز دار،کپسول منفی، گرم، هاباکتری این. دارند را مرغ

 و شتهدا جهانی گسترش آناتیس باکتریومگالی. باشندمی مثبت

 (. 1د )دار وجود اصلی قاره پنج تمام در آن جداسازی هایگزارش

 کلوآک و نای از دائمی صورت به تواندمی آناتیس باکتریومگالی

 باکتری این کندمی ثابت موضوع این. شود جداسازی سالم پرندگان

 حالت در باکتری این طرفی از است. نواحی این میکروفلور از بخشی

 پریکاردیت، سمی،سپتی جمله از پاتولوژیکی ضایعات پاتوژن

 دستگاه هایها، انتریت، زخمفولیکول اووفوریت، تحلیل هپاتیت،

 کاهش باعث که کندمی ایجاد پریتونیت و سالپنژیت فوقانی، تنفس

 و مرگ افزایش انتها در و پرنده زیستی رفاه کاهش، مرغتخم تولید

  .(1د )شومی مرغتخم کنندهتولید  هایگله در میر

 جداسازی اهلی طیور از معمول طوربه آناتیس باکتریومگالی

 پرندگان از وسیعی طیف در جداسازی از متعددی موارد اما شودمی

 و قرقاول بلدرچین،، اردک غاز، بوقلمون، شامل اهلی غیر و اهلی

 از باکتری اینگزارش شده است.  وحشیپرندگان  و خانگی پرندگان

 پنومونی و سمیسپتی غاز، سالپنژیت و سمیسپتی اردک، سالپنژیت

 طوطی سمیسپتی قرقاول، پنومونی بوقلمون، سمیسپتی کبوتر،

 باانسانی  آلودگی است. شده جداسازی طوقدار طوطی و استرالیایی

 هایبیماری دچار افراد در نادر بسیار موارد در آناتیس باکتریومگالی

 همچنان طبیعی انتشار راه. است شده گزارش ایمنی تضعیف کننده

 به باکتری افقی انتقال روی پذیرش بیشترین ولی است بحث مورد

 طریق از باالرونده عفونت رسدمی نظر به و دارد وجود اصلی راه عنوان

 مورد یک اگرچهباشد،  عفونت گسترش راه ترینمحتمل کلوآک

 جداسازی متعاقب آن و ضعیف سطح در تخمدان راه از انتقال

 احتمال که است شده مشاهده زرده کیسه از آناتیس باکتریومگالی

 (. 1شود )یادآور می نیز را عمودی انتقال وجود

های خانواده نیز همانند سایر باکتری باکتریوم آناتیسالیگ

اجزایی از پاستورالسه دارای عوامل یا فاکتورهای حدّت است، که 

قدرت و  دهندکه به آن توانایی ایجاد بیماری می بودهارگانیسم 

کنند. این عوامل در بسیاری از بیماریزایی ارگانیسم را تعیین می

 ،ونیزاسیمثل قدرت کلون پاتوژن _های درگیری میزبان جنبه

دخیل  یمنیو سرکوب ا یمنیاز ا زیگر ،یضرور یاز مواد مغذ استفاده

 باکتری شامل حدّت فاکتورهای. کنندمی بازی نقش و هستند

 (.1) تندهس چسبنده هایمولکول و هاها، آنزیمتوکسین

توان به می باکتریوم آناتیسگالیترین عوامل حدّت از مهم

GtxAها، های سطح غشایی، کپسول، متالوپروتئاز، فیمبریه، وزیکول

 هماگلوتینین و تشکیل بیوفیلم اشاره کرد. 

GtxA  نوعی ازRTX باشد. می هاتوکسین RTX ها توکسین

شوند های خانواده پاستورالسه ترشح میوسیله بسیاری از باکتری به

ها و عامل ایجاد خواص همولیتیک و لوکوتوکسیک این باکتری

( که T1SS) 1از طریق سیستم ترشحی نوع  هاهستند. این توکسین

ئین پروت د.نگردهای گرم منفی است ترشح میمختص باکتری

GtxA  دارای فعالیت همولیتیک  باکتریوم آناتیسگالیترشح شده از

های قرمز طیف وسیعی از پرندگان و پستانداران و فعالیت علیه گلبول

طیور هستند و   HD11لکوتوکسیک علیه ماکروفاژهای الین

 (. 1) کنندهای فاقد آن به شدت تخفیف حدّت پیدا میموتانت

توانایی چسبیدن باکتری ونیزاسیون های کلترین جنبهاز مهم

چندین خوشه فیمبریایی  های میزبان است. اخیراًو حمله به بافت

 باکتریوم آناتیسگالیدر ژنوم سه سویه مختلف  F-17شبیه کالس 

ها هستند گروهی از فیمبریه F-17های کالس فیمبریه .انددیده شده

-N-acetyl-D-glucosamine (Glc که با رسپتورهای حاوی

NAc) شوند و بنابراین در چسبندگی های میزبان باند میسلول

 . (1) های میزبان نقش دارندباکتری به سطوح موکوسی بافت

ساختارهای کروی با غشاء  (OMV)های سطح غشایی وزیکول

های غشاء خارجی و در نتیجه دارای پروتئین که دو الیه هستند

LPS یها، اجزانیپروتئ دها،یپیلانتقال  لهیهستند و به عنوان وس 

DNA طیشوند تا با شرایاستفاده م یها به غشاء سلولنیو توکس 

 .(2) مقابله کنند زبانیبدن م
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 ،یسلول یچسبندگ ،یمقاومت سرم شینقش کپسول در افزا

 دهیبه اثبات رس زبانیم یمنیو فرار از ا یسلول نیفعل و انفعالت ب

 یفاقد کپسول باکتر یهاشده که موتانت دهیدر مطالعات د ،است

رسد یدهند، به نظر مینشان م ینسبت به انواع وحش یشتریحدّت ب

شود یم ییهاژنیفقدان کپسول موجب در معرض قرار گرفتن آنت

 یمنیبه واسطه وجود کپسول از دسترس ا یعیکه در حالت طب

پاسخ  شیفقدان کپسول به افزا جهیشوند و در نتیخارج م زبانیم

 .(1) شودیمنجر م یمنیا

 ییها هستند که در توانااز انواع پروتئاز یکیها متالوپروتئاز

 یمنیها، فرار از ایباکتر یستیز اجاتیاحت یشدن، فراهم آور زهیکلون

و انتشار به  زبانیبه گردش خون م ینفوذ باکتر لیو تسه زبانیم

و  هانیمونوگلوبولیا یبا اثر رو نیها نقش دارند. همچنارگان ریسا

 یمنیآن پاسخ ا یسرم یو اجزا زبانیم یمنیا ستمیس یهانیپروتئ

 ییمتالوپروتئازها سیآنات ومیباکتریگال. (1) کنندیم لیرا تعد زبانیم

کنند. پس در فرار از یفعال م ریرا غ وریط  IgGکند کهیرا ترشح م

 .(2) دارند ینقش مهم زبانیم یمنیا

تواند به سطوح خنثی متصل شود که می آناتیسباکتریوم گالی

تسهیل در انتقال ا ب بیوفیلمتشکیل  .مرحله اول تشکیل بیوفیلم است

بقاء باکتری در ت باکتری به های مربوط به حدّفعال شدن ژنژن و 

شکل مزمن  کند، که به ایجادکمک می شرایط سخت محیط زیستی

ت دارویی از طریق نفوذ ایجاد مقاومانجامد. همچنین با می بیماری

، درمان را سخت و ناپذیری آنتی بیوتیک در ماتریکس پلیمری

 (.1کند )طوالنی مدت می

های قادرند گلبول وم آناتیسیباکترگالیهای برخی از سویه

در قرمز پرندگان را آگلوتینه کنند که به واسطه بروز هماگلوتینین 

های قرمز باند گلبولتواند با رسپتورهای سطحی که می ها استآن

های عالوه بر هماگلوتینین سطحی در برخی سویه .شود

 شودها نیز ترشح میOMVباکتریوم هماگلوتینین از طریق گالی

(1) . 

ساخت واکسن، همچنان  یانجام شده برا یهابا وجود تالش

از  یناش یماریروش مهار ب نیترمهم یدرمان کیوتیب یآنت

وجود، ثابت شده است که  نیاست، با ا سیآنات ومیباکتریگال

شود. عالوه یها مقاوم مبه سرعت در برابر دارو سیآنات ومیباکتریگال

تواند به یم یبهداشت عموم و یستیز تیامن طیشرا تیرعا ن،یبر ا

 نیها، در ایدر مرغدار یمسر یهایماریب ریمشابه کنترل سا یروش

 .(2) کارساز باشد زیمورد ن

خانواده  یهایدر باکتر یکیوتیب یآنت یهامقاومت بروز

چه اگر شده است.مشاهده  سیآنات ومیباکتریگالپاستورالسه از جمله 

شکست  ،رسندیبه نظر م ریپذاغلب درمان ومیباکتریگال یهاعفونت

 یجیمشکل را ومیباکتریبا گال یریدر موارد درگ یکیوتی یدرمان آنت

به  وریاز ط ومیباکتریجداشده گال یاههیمقاومت سو. است

 نیکلی، تتراسنیسینومای، اسپکتنیسیندامای، کلنیلوزی، تانیوسینووب

  (.2) گزارش شده است نیلیسیو پن

 باکتریومگالی با درگیری متعاقب اقتصادی ضرر رغمعلی

 تحقیقات دنیا مختلف نقاط در گذارتخم ماکیان هایگله در آناتیس

 تا کشور گذارتخم هایگله آلودگی وضعیت خصوص در اندکی بسیار

 و بررسی مطالعه حاضر از هدف لذا است شده انجام امروز به

 روش از استفاده با کشور گذارتخم هایگله در باکتری این جداسازی

PCR باشد.می باکتری کشت و 

 كار روش و مواد

وجود  یبه منظور بررس مطالعه حاضردر  :هاآوری نمونهجمع

گذار تحت مرغ تخم یهادر گله سیآنات ومیباکتریگال یبا باکتر یآلودگ

 یارهیزنجبا روش واکنش  یباکتر DNA یابیبه روش رد شیآزما

. ردیها صورت گاز گله یریگ( ابتدا الزم بود نمونهPCRمعمول ) مرازیپل

انجام  یریگهدف نمونه یهایپس از اخذ اجازه ورود به مرغدار نیبنابرا

استان تهران بود که به  یهایاز مرغدار یریگنمونه هیهدف اول شد.

فوق حاد و عدم اجازه  یآنفلونزا وعیبا ش یعلت مشکالت و همزمان

استان انجام پنج از  یریگنمونه تیها در نهایاز مرغدار یاریورود به بس

های معمول و رعایت اصول در مرحله اول پس از هماهنگی شد.

ای از روش گیری تصادفی خوشهبرداری استریل بر پایه نمونهنمونه

های تولید برداری با سوآب از نای پرندگان موجود در سالننمونه

ها به صورت ها در محل مرغداری سوآبپس از اخذ نمونه استفاده شد.

 قرار داده شدBHI سی سی محیط  2های استریل حاوی تکی در لوله

به آزمایشگاه انتقال داده شدند. در  ممکنترین زمان کوتاهو در 

ساعت در دمای  24های حاوی نمونه و محیط را آزمایشگاه ابتدا لوله

ها بر روی و پس از آن نمونه هگذاری کردگراد گرمخانهدرجه سانتی 37

 5حاوی خون سیتراته  (Blood Agar)های محیط آگار خوندار پلیت

ساعت  24مجدد به مدت گوسفند کشت خطی داده شدند و  درصد

گذاری شدند. در مرحله بعد گراد گرمخانهدرجه سانتی 37در دمای 

های اولیه شدند و کلنی ییهای فنوتیپی شناساها بر اساس ویژگیکلنی

در محیط آگار خوندار کشت خطی  باکتریوم مجدداً مشکوک به گالی

 تا تک کلنی به دست آید. ندداده شد
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در این مرحله تا زمان انجام های جداسازی شده کلنی

هارت بافر -های مولکولی و بیوشیمیایی به محیط برینآزمایش

درصد  60و محلول گلیسیرین  BHI رمیکرولیت 500حاوی حدود 

درجه  -20استریل شده به میزان هم حجم انتقال داده و در دمای 

گراد نگهداری شدند. محلول گلیسیرین به جهت محافظت از سانتی

تخریب آن مورد استفاده قرار  پیشگیری از باکتری وجداره 

 مترمیلی 2-1 قطر با همولیز-بتا هایکلنیدر این مرحله  گیرد.می

 جداسازی مشخص حاشیه با شفاف، گرد خاکستری، صاف، نیمه

 PCR زمایشآ هانمونه روی بر نهایی شناسایی جهت سپس. شدند

 . شد انجام

های مثبت قطعی نمونه شیمیاییبرای بررسی خصوصیات بیو

نمونه به  5های مثبت شده های سالناز بین نمونه  PCRپس از

آمیزی های رنگصورت تصادفی از هر سالن انتخاب شد و آزمایش

آز، کانکی، اکسیداز، کاتاالز، اورهگرم، کشت روی محیط آگار مک

 ها انجام شد.نیترات، ایندول روی آن

 200مقدار  DNAاستخراج  یبرا :DNAاستخراج 

شده کشت داده  BHI طیدر مح که قبالً  ییهاهیاز سو تریکرولیم

انتقال  لیاستر نیمقدار نرمال سال نیهم یحاو وبیکروتیبه م ،بود

 هیبق، داده شدقرار  قهیدق 15داده و در حرارت آب جوش به مدت 

 DNAاستخراج  تیک یرا طبق پروتکل جداساز یمراحل جداساز

را تا زمان  ییانجام داده و نمونه هموژن نها MBST تساخت شرک

 .شد یگراد نگهداریدرجه سانت -60 یمنف خچالیدر  PCRانجام 

میکرولیتر  10شامل  PCRمحلول کار : PCRروش 

میکرولیتر  5/0 میکرولیتر از هر تک جفت پرایمر، 5/0میکس، مستر

رولیتر آب مقطر دوبار تقطیر عاری از آنزیم میک 5/8نمونه آلوده و  از

DNase  وRNase  20بود که در مجموع حجم کل نمونه برابر با 

میکرولیتر شد. برنامه دمایی به این صورت تنظیم شد که ابتدا به 

سیکل  35گراد سپس درجه سانتی 95دقیقه در دمای  4مدت 

ثانیه در  30گراد، درجه سانتی 94ثانیه در دمای  30متشکل از 

درجه  72دقیقه در دمای  1گراد و درجه سانتی 55دمای 

درجه  72دقیقه در دمای  10گراد و در نهایت به مدت سانتی

انجام شد. یابی ی یا امتدادانیپا گراد جهت مرحله اکستنشنسانتی

درصد و رنگ اتیدیوم  1با استفاده از ژل آگاروز  PCRمحصوالت 

بروماید با استفاده از دستگاه فرابنفش مورد تجزیه و تحلیل قرار 

 G. anatis (12-12656) هیکنترل مثبت از سو ی. براندگرفت

biovar haemolytica پروفسور  ییاهداBojesen  شاغل در

 یرک و برادانشگاه کپنهاگ دانما یدامپزشک یولوژیکروبیبخش م

استفاده شد. لیاز آب مقطر استر یکنترل منف
 

 

 

 .(house-In)  سیآنات ومیباکتریگال ییجهت شناسا PCRمورد استفاده در روش  S rRNA16ژن  مریسکانس پرا .1جدول 

 
 .گذاردر مزارع پرورش مرغ تخم سیآنات ومیباکتریگال یهاهیجدا یمولکول ییو شناسا یجداساز جینتا. 2جدول 

سن گله  نژاد مزرعه

 )هفته(

درصد  استان منطقه

 تولید

تعداد 

 نمونه

پرگنه 

 مشکوک

درصد پرگنه 

 مشکوک

 PCR تعداد

 مثبت

 PCRدرصد 

 مثبت

A 70 21 66/76 23 30 55 تهران دماوند 119 هایالین 
B 50 15 33/73 22 30 82 قزوین آبیک 62 هایالین 
C 50 15 33/73 22 30 90 قزوین آبیک 34 هایالین 
D 66/66 20 66/76 23 30 97 تهران کریمرباط 50 هایالین 
E 33/63 19 33/73 22 30 98 تهران کریمرباط 50 چیکنیک 
F 66/26 8 33/33 10 30 86 گلستان گرگان 40 بونز 
G 66/16 5 66/33 11 30 84 سمنان سمنان 52 هایالین 
H 0 0 20 6 30 85 سمنان سمنان 54 هایالین 
I 20 6 30 9 30 73 قزوین آبیک 48 هایالین 
J چهار محال و  شهرکرد 51 هایالین

 یاریبخت

65 25 25 100 20 80 

 72/43 129 65/58 173 295      جمع

 

 

 مشخصات پرایمر طول باند

154 Primer Forward 5-ACC GGT TGA AAG CTT GCT TT-3 

Primer Reverse 5-GTT CAT CCC TTG GCA AGT GG-3 



 

1140، 1 شمارۀ 77 دورۀ▐مجلۀ تحقیقات دامپزشکی           
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 16Sژن  یدینوکلئوت یبا استفاده از توال مطالعه حاضردر 

rRNA یبا شماره دسترس سیآنات ومیباکتریگال یدر باکتر 

AF228011.1،  توسط برنامه تحت شبکهprimer3 زوج  کی

از  BLASTافزار نرم سپس با استفاده از شد. یطراح مریپرا

مشابه  یدیوتنوکلئ یهایتوال یابیرد یبرا مرهایبودن پرا یاختصاص

حاصل شد و  نانی( اطمGenbank) یثبت شده در بانک ژن جهان

 یاستخراج شده از باکتر DNAبا  مرهایپرا یژگیو و تیحساس

 یقرار گرفت. سپس توال دأییمزبور به عنوان کنترل مثبت مورد ت

انجام کار  یساخته شد. برا ناکلونیتوسط شرکت س یدینوکلئوت

استفاده  ناکلونیساخت شرکت س مصرفآماده  کسیماز مستر زین

 bp 154واکنش برابر با  ییاندازه باند محصول نها تیشد. در نها

 .(1 جدولبود )

 نتایج

 مورد گذارتخم مرغ هگل 10 از نمونه 295 مطالعه حاضر در

 یهایکلن یگرفت و پس از مراحل کشت و جداساز قرار یبررس

 شعاع به زیهمول با شفافمهین ،یخاکستر صاف، مشکوک کوچک،

 در کشت ساعت 24 از پس یکلن اطراف در متریلیم 3 یال 2 نیب

 یبرا ،است شده داده نشان 1 ریتصوآگار مشابه آنچه در  بالد طیمح

. پس شدند یسازرهیذخ و یآورجمع PCRو انجام  شتریب یبررس

 72/43اخذ شده،  ینا سوآبنمونه  295از مجموع  PCR از انجام

نشان  2 ریتصودر  PCR جی. نمونه نتاندها مثبت بوددرصد نمونه

گله  کیتفک به سیآنات ومیباکتریگال وعیش زانیداده شده است. م

نمونه انتخاب  45است. تمام  شده داده نشان 2 جدول در زیشهر ن و

 ،یگرم منف ز،یهمول-بتا یهایکلون ییایمیوشیب یبررس یشده برا

 ،یمنف ندولیا ،یز منفآمثبت، کاتاالز مثبت، اوره دازیاکس

 بودند.  یمنف یکانکمک

 بحث

 اهلی پرندگان در وسیعی میزبانی طیف باکتریوم آناتیسگالی

 از بخشی عنوان تواند بهین باکتری مید. ادار وحش حیات و

 انتهایی هایقسمت و فوقانی تنفس دستگاه طبیعی میکروفلور

کاهنده مثل طیور در صورت فراهم شدن شرایط  تولید دستگاه

 ها تغییراتبه تنهایی و یا همراه سایر باکتری ،سطح ایمنی میزبان

 کند ایجاد طیور مثلی تولید دستگاه در ویژه به وسیعی پاتولوژیک

(2.) 

 
 یهای: کلونکایتیهمول وواریب سیآنات ومیباکتریگالکشت خالص شده  .1 تصویر

متر در یلیم 2-3بتا به شعاع  زیشفاف با همول مهی، نیخاکستر کوچک، صاف،

 .آگار خوندار طیساعت کشت در مح 24پس از  یاطراف کلون

 

 
جداسازی  باکتریوم آناتیسگالیهای مشکوک به نمونهنتایج مثبت . 2 تصویر

 .و الکتروفورز  PCR انجام گذار بر روی ژل پس ازهای تخمشده از گله

L= Ladder, S1-S5=Samples, C-=Negative Control 

(sterile distilled water), C+= Positive Control: G. 

anatis biovar haemolytica (12656-12). 
 

Matthes  و Löliger با وارد  ایمطالعه یط 1976در سال

 کی SPF یهادان جوجهنهیبه چ ومیباکتریگال cfu210 کردن

 یماندگار زانیم یطور جداگانه و بررس به هفته 6 یهاروزه و جوجه

ها از روده یپس از مدت کوتاه یباکتر ،افتندیهفته در 8در  یباکتر

پرندگان مورد مطالعه  یداخل یهاارگان ریاز سا مترو در موارد ک

 ومیباکتریدهد گالینشان م مطالعه نیاست ا یقابل جداساز

  .(3) دیدرآ یمئدا ایمدت  یطوالن یتواند به صورت عفونتیم

به  یگذار صنعتتخم ی مرغهادر گله ومیباکتریگال وعیش

 ها. آنگزارش شده است 1980و همکاران در سال  Mushin لهیوس

 گذارگله متفاوت مرغان تخم 23شده از  یآورنمونه جمع 322از 

ها را آلوده با درصد نمونه 97ظاهر سالم و بدون عالمت،  به

 مطالعاتدر تطابق با  مطالعه نیا (.4ند )داد صیتشخ ومیباکتریگال

را به عنوان  ومیباکتریبود که گال 1977 سال در Bisgaard یقبل
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مرغان  یدستگاه تنفس فوقان طبیعی ورفل یهایاز باکتر یکی

 (.5) گذار مطرح کردتخم

 2014درسال  همکاران و Paudel اخیر اتمطالع براساس

 قادر مناسب شرایط در که است طلبیفرصت پاتوژن باکتریومگالی

 هایعفونت قبیل از کننده مستعد عوامل و کند ایجاد بیماری است

 تغییرات هورمونی، سن، ثیراتأها، تمیکروارگانیسم سایر با همزمان

 ژنتیکی استعداد و ایمنی کاهنده هایوضعیت فصلی، استرس،

  .(6) ثرندؤم باکتری با درگیری نتیجه تعیین در میزبان

Paudel تجربی مطالعه یک طی 2014سال در و همکاران 

 با بینی داخل تلقیح راه از که هاییخروس جوجه در دریافتند

 از درگیری از بعد هفته یک بودند شده آلوده آناتیس باکتریومگالی

 قابل خالص صورت به باکتری هاآن اپیدیدیم و بیضه کشت

 حرکت و تعداد شدید کاهش مورد این در و است جداسازی

 کاهش و هااسپرم در ثرؤم پیشرونده حرکات کاهش و هااسپرم

 آناتیس باکتریومگالی با آلودگی عوارض از هاآن غشایی مقاومت

 جداسازی داد. همچنینمی کاهش را هاآن باروری شدت به که بود

 کمیت و فیتیک کاهش در آن نقش و هاخروس از باکتری

 هایگله در باکتری انتقال در هاخروساد د نشان فعال هایاسپرم

 (.6نقش مهمی دارند ) مولد

به علت توانایی شناسایی چندین نمونه  PCRروش امروزه 

باکتریوم گالیبه صورت همزمان، حساسیت باال و عدم نیاز به کشت 
های سنتی به عنوان روش قطعی و طالیی جایگزین روش آناتیس

 شناسایی فنوتیپی این باکتری شده است.

Shaw  یط کایآمر یسوتانهیدر م 1989 در سالو همکاران 

 یناگهان ریمرگ و م شیگذار که با افزاتخم انیگله ماک 5 یبررس

 سیآنات ومیباکتریگالوجود  PCRمواجه شده بودند با استفاده از 
مطرح کردند و  دأییت تینگوتراکئالر روسیگله در کنار و 3در را 

 یهایماریاز ب یخسارت ناش شیافزاباعث  یباکتر نیکه ا کردند

 .(7د )شویم یروسیو

Bojesen برای تعیین میزان  2007 و همکاران در سال

ایزوله  122 ،باکتریومبرای شناسایی گالی PCRحساسیت و ویژگی 

 23Sو 16S rRNA   (1133fgal)را با استفاده از دو پرایمر

rRNA (114r)  نمونه  75این میان  درمورد ارزیابی قرار دادند که

نمونه  25گذار از مناطق مختلف مکزیک، گله مرغ تخم 18از 

باکتریوم به عنوان مرجع و کنترل مثبت، بیووارهای مختلف گالی

های مختلف خانواده پاستورالسه به جز ینمونه از باکتر 17

های فالووباکتریاسه و نمونه از خانواده 5باکتریوم و گالی

های انتروباکتریاسه برای تشخیص تفریقی بودند که تمام نمونه

ژنی را روی ژل  رقابل انتظار حاصل تکثیباندهای  باکتریومگالی

نمونه دیگر هیچ  22الکتروفورز نهایی نشان دادند در حالی که در 

 و ییشناسا یبرا PCRروش  تیکفا جینتا . اینباندی دیده نشد

 ددهیم نشان یخوب به را هایباکتر ریسا از ومیباکتریگال کیتفک

(8). 

Zepeda  داخل  یباکتر قیتزر با 2010سال  همکاران درو

الم  تهیه و سپس های مولکولی تکمیلیو روش انیماک ینیب

 جادیا ییتوانا سیآنات ومیباکتریگالنشان دادند که ی پاتولوژ

و کبد را دارا  هی، رییهوا یهاسهی،کیدر نا یکروسکوپیم عاتیضا

 باشدیمطرح م انیدر ماک هیبه عنوان پاتوژن اول جهت نیا ازبوده و 

(9.) 

Huangfu  با روش  2012و همکاران در سالqPCR یرو 

درصد  5/36 ی،باکتر یابیرد یبرا سیآنات ومیباکتریگال gtxAژن 

ها با آندادند.  صیرا آلوده تشخ یبررس بافتی موردنمونه  181از 

 یاز نا یباکتر زانیم نیشتریب افتندیمتفاوت در یهابافت یبررس

 .(10) ی استابیروزه قابل رد 4 یهادر جوجه یها و حتو تخمدان

Jones  نگر مطالعه گذشته کی یط 2013 در سالو همکاران

 یجداساز زانیم یرو 2011تا دسامبر  2006از نوامبر 

مرغ  یهادر نمونه دایو پاستورال مولتوس سیآنات ومیباکتریگال

 صیو تشخ قیتحق شگاهیبه آزما یگذار و مادر ارجاعتخم

 یجداساز زانیکه م افتندیدر یپیسسییم وریط یهایماریب

بوده  شیبه افزا رو هسال 5دوره  ی یکدر ط سیآنات ومیباکتریگال

 .(11است )

Wang شناسایی برای تعیین روش  2016 سالو همکاران در

 (gyrB)ژن روی  (qPCR)باکتریوم به وسیله ای گالیگونه

مختلف  بیووارهایاز نمونه  22انجام دادند که طی آن  ایمطالعه

گونه  6نمونه از  9به عنوان مرجع و کنترل،  باکتریوم آناتیسگالی

نمونه از سایر  21و  باکتریوم آناتیسگالیباکتریوم دیگر به جز گالی

های پاستورالسه، فالووباکتریاسه و های مهم خانوادهباکتری

ده انتروباکتریاسه مرتبط با طیور برای تشخیص تفریقی بهتر استفا

های مثبت را با موفقیت تمام نمونه توانستندها آنکه شدند. 

و  Bojesenتوسط  قبالً که را (gyrB)شناسایی کنند و ژن 

با  810تا  10های شده بود بین رقت ییشناسا 2007همکاران در 
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عادی، شناسایی   PCRدرصد 78درصد در مقابل  97حساسیت 

 .(12ند )کن

El-Adawy با استفاده  2017در آلمان در سال  و همکاران

نمونه بافتی به دست آمده از  120روی PCR-RFLP از روش 

منطقه  18م تنفسی و کاهش تولید در ئماکیان دارای عال

مان به بررسی میزان آل ایالت تورینجیای جغرافیایی مختلف در

باکتریوم در ماکیان، بوقلمون و کبک پرداختند. این آلودگی با گالی

های مختلف دچار ضایعات پاتولوژیک از جمله ن از ارگانقیمحق

 19های هوایی و نای جهت بررسی نمونه اخذ کردند و از کیسه

( فقط درگیر با گونه درصد 4/47پرنده ) 9پرنده آلوده تعداد 

( عالوه بر درصد 6/52ها )باکتریوم بودند و مابقی آنگالی

، اشریشیاکلی ها نظیریباکتریوم با انواع دیگری از باکترگالی

بودند  ها آلودهو مایکوپالسما و آدنوویروس کلستریدیوم پرفرنجنس

(13). 

در ایران  باکتریوم آناتیسگالیاولین جداسازی و شناسایی 

از پرایمر ها آن .گزارش شد 2016و همکاران در سال  Ataeiتوسط 

استفاده کردند  2007و همکاران در  Bojesenشده توسط  یطراح

 23Sو  16S rRNAبین  (ITS)که برمبنای شناسایی قطعه 

rRNA .نمونه سوآب از  ذن با اخمحققیاین  طراحی شده است

گذار دارای تخمدان، اویداکت، کلوآک و محوطه شکمی ماکیان تخم

و  PCRسالپنژیت ارجاعی به کشتارگاه صنعتی با استفاده از روش 

 د کردندأییرا ت باکتریوم آناتیسگالیی فنوتیپی وجود هاروش

(14). 

وجود  2018و همکاران در سال  Omidvarدر ادامه 

گذار صنعتی گله تخم 2)گله انتخابی  5را در  باکتریوم آناتیسگالی

در استان اصفهان به وسیله گذار رنگی( گله مرغ بومی تخم 3و 

PCR از جفت پرایمر طراحی  طالعهمدر این یید قرار دادند. أمورد ت

 یبه منظور جستجو NCBIدر سایت  Blastشده توسط نرم افزار 

توسط  که قبالً یها مطابق روشدر نمونه ومیباکتریجنس گال یژنوم

انجام شده  2007در سال  و همکارانش Bojesen یمحقق دانمارک

 مخصوص جنس مریتفاوت که از جفت پرا نیبا ا کردند،بود استفاده 

برای  bp 154به طول  16S rRNAبرای ژن  ومیباکتریگال

نتایج حاکی از آن بود  استفاده شد. باکتریوم آناتیسگالی شناسایی

 18) نمونه 9 نمونه سوآب اخذ شده از کلوآک و نای، 50که از 

. نتایج تفکیکی مطالعه بود باکتریوم آناتیسگالیدرصد( آلوده به 

گذار نمونه اخذ شده از دو گله تخم 20اخیر به این صورت بود که از 

 ها آلوده به باکتری بودند.درصد( از نمونه 35نمونه ) 7صنعتی

Bojesen  وعیدرصد ش یبه بررس 2003در سال و همکاران 

با سطوح  مرغ یهادر گله بیووار هموالیتیکا آناتیس ومیباکتریگال

در  هیتغذگذار ارگانیک با امنیت زیستی متفاوت شامل مرغ تخم

گذار، مرغ مادر تخم مادرگذار صنعتی، مرغ ، مرغ تخمباز یفضا

ها از هر آندر دانمارک پرداختند. گوشتی و گله اجداد گوشتی 

پرنده انتخاب و سوآب نایی و کلوآک از هر یک اخذ  30مزرعه 

کردند و تعیین کردند حتی اگر یک نمونه مثبت شد کل مزرعه را 

مزرعه مورد مطالعه تمام پرندگان  27کل  آلوده در نظر بگیرند. از

 28مزارع اجداد گوشتی منفی و فاقد آلودگی بودند در حالی که 

درصد پرندگان مرغ مادر  40درصد پرندگان مرغ مادر گوشتی، 

 96گذار صنعتی و های مرغ تخمدرصد پرندگان گله 67گذار، تخم

 باز یدر فضا هیتغذگذار ارگانیک با درصد پرندگان مزارع مرغ تخم

درصد پرندگان مزارع آلوده )با انحراف معیار  9/95مثبت بودند. از 

جداسازی شد  کایتیبیووار هموال سیآنات ومیباکتریگالدرصد(  6/7

های اخذ های مثبت در سوآبداری درصد نمونهو به صورت معنی

های کلوآک بود. این مطالعه اهمیت شده از نای باالتر از سوآب

سطوح باالتر امنیت زیستی را در کاهش میزان آلودگی رعایت 

 .(15شود )مزارع یادآور می

در مصر با  2015 سال و همکاران در Sorourمطالعات 

نشان  یمبتال به سندرم تنفس انیدر اردک و ماک PCRاستفاده از 

ها از درصد اردک 26و  انیدرصد ماک 24در  باکتریومگالیکه  داد

مطالعه نیز نقش امنیت  نیوجود داشت. انمونه اخذ شده  50

 .(16زیستی را مورد تأکید قرار داده است )

در  یستیز تینقش امن زین یاریبس گرید شده انجام مطالعات

 دییتأرا مورد  سیآنات ومیباکتریگال یها به باکترگله یآلودگ زانیم

 ریسا جیبا نتا مطالعه حاضر در آمده دست به جینتا. دهندیم قرار

ها به سن گله شیدارد که با افزا یمورد همخوان نیدر ا نیمحقق

مقاومت  زانیو کاهش م یبا عوامل عفون شتریب مواجههعلت 

در پرورش  یبهداشت تیریمد یهاپرندگان و لغزش یمنیا ستمیس

 ی. هر چند به علت گوناگوندارد یشیافزا روند یآلودگ زانیمها گله

الزم  ،متنوع پرورشی طیگذار و شراتخم یهاگله یپرورش یهانژاد

 به مقاومت در ینژاد یهانقش تفاوت یرو یشتریب قاتیاست تحق

فاصله  مطالعه حاضرکه از هدف تعیین شده  ردیپذ انجام عفونت

 تیریباالتر بردن سطح مدتوان نتیجه گرفت که می نیهمچن دارد.

در کاهش  یاکننده نییها نقش تعگله یستیز تیو امن یبهداشت

)الزم به یادآوری است که تعیین توالی دارد  یآلودگموارد  زانیم
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تواند در ارتقاء مطالعات های به دست آمده که نتایج آن میجدایه

 باشد(.آتی کامالً مؤثر باشد از اهداف بعدی محققین می

 یو آلودگ مطالعه حاضربه دست آمده در  جیتوجه به نتا با

با توجه به  و سیآنات ومیباکتریگالها به نمونه 72/43

 فوق یآنفلونزا یدمیاپ وعیش لیبه دل هااخذ نمونه یهاتیمحدود

گرفت  جهیتوان نتیم برداریدر زمان نمونه حاد در سطح کشور

جود و رانیدر ا یادر سطح گسترده قطعاً  ومیباکتریبا گال یآلودگ

 یهاخسارت زانیو برآورد م یکل وعیش زانیم نییتع یدارد و برا

 یترجامع اتمطالعالزم است  یباکتر نیاز عفونت با ا یالنه ناشاس

ثر به ؤنبود واکسن م موجود، اطالعات به توجه با در کل .شودانجام 

ها تنها کیوتیب یبه آنت یباکتر نیا یو مقاومت ذات یصورت صنعت

در  یستیز تیموارد امن شتریب تیرعا یماریراه کاهش خسارات ب

  باشد.یممرغ مولد تخم یهاگله

 یسپاسگزار

مصوب دانشگاه تهران  براساس طرح مشترک مطالعه حاضر

لذا  و موسسه واکسن و سرم سازی رازی انجام گرفته است.

های معاونت دانند از توجهات و مساعدتنویسندگان برخود الزم می

اداره کل دامپزشکی  پژوهشی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران،

تهران، معاونت پژوهشی موسسه واکسن و سرم سازی رازی، استان 

گروه میکروبیولوژی و ایمونولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه 

 و سایر عزیزانی که ما را یاری کردند تشکر و قدردانی نمایند. تهران

 تعارض منافع
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Abstract 
BACKGROUND: Gallibacterium anatis is a recently defined genus, which is a member of the Pasteurellaceae family. 

This advantageous pathogen is frequently found as part of the normal microflora of the upper respiratory tract and 

lower genital tract of the healthy poultry. Provided with appropriate conditions, it leads to various diseases, such as 

salpingitis, peritonitis, and loss of egg production with mortality in layer flocks. According to previous studies, multiple 

antibiotic resistance has been observed among G. anatis isolates, which can impose high costs on layer flocks. Due to 

the lack of the pathognomonic symptoms in the conflicts caused by this bacterium,  not enough comprehensive research 

has been conducted to date on the condition of this disease in Iran.  

OBJECTIVES: This study aimed to investigate the infection rates of this bacterium via PCR. 

METHODS: 295 tracheal swabs were collected from 10-layer flocks. Subsequently, the suspected colonies were 

isolated and identified with morphological features, differential cultivation, and PCR.  

RESULTS: 43.72 % of the samples were positive.  

CONCLUSIONS: The results of this study indicated that laying farms in Iran were infected with Gallibacterium anatis; 

thus, certain measures should be taken to control the factors reducing the production of layer flocks. 

Keywords: Gallibacterium anatis, Pasteurellaceae family, Egg production loss, PCR, Layer flocks 
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Figure Legends and Table Captions 

Table 1. Primer sequence of 16 S rRNA gene used in PCR method for identification of Gallibacterium anatis. 

Table 2. Results of isolation and molecular identification of Gallibacterium anatis in layer flocks using culture and PCR. 

Figure 1. Purified culture of Gallibacterium anatis biovar Hemolytica: small, smooth, gray, and translucent colonies with beta 

hemolysis around the colony after 24 hours of culture in blood agar. 

Figure 2. Gel electrophoresis results of 16S rRNA gene of the suspected isolates from laying flocks. L= ladder, S1-S5= samples, 

C-= negative control (sterile distilled water), C+= positive control: G. anatis biovar haemolytica (12656-12).  

 

Journal of Veterinary Research 

J Vet Res, Volume 77, Number 1, 2022 

10.22059/jvr.2021.311328.3102 

 

 

Original Article 

Hadadian M, Ataei Kachooei S, Mahzounieh M, Yahyaraeyat R, Karimi V. Isolation and Molecular Identification 

of Gallibacterium Anatis Isolates in Layer Flocks. J Vet Res, 2022; 77(1): 19-27. doi: 

10.22059/jvr.2021.311328.3102 

https://doi.org/10.22059/jvr.2021.311328.3102
https://doi.org/10.22059/jvr.2021.311328.3102

