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چکیده
زمینۀ مطالعه :گالیباکتریوم آناتیس گونهای نوظهور از خانواده پاستورالسه است .این پاتوژن فرصتطلب به عنوان بخشی از فلور طبیعی دستگاه تنفس فوقانی و
قسمتهای انتهایی دستگاه تولید مثل طیور در صورت فراهم شدن شرایط مناسب سبب ایجاد عوارض مختلفی از جمله سالپنژیت ،پریتونیت و کاهش تولید
تخممرغ تا حدود  10درصد به همراه مرگ و میر در گلههای مرغ تخمگذار میشود .با توجه به اینکه افزایش مقاومتهای آنتیبیوتیکی در مورد این باکتری در
مطالعات قبلی به اثبات رسیده ،عدم توجه به آلودگی با گالیباکتریوم در گلههای مرغ تخمگذار هزینههای باالیی به مزارع پرورش مرغ تخمگذار تحمیل میکند.
از سوی دیگر با توجه به عدم ایجاد عالئم اختصاصی در درگیریهای ایجاد شده با این باکتری ،تا به امروز توجه الزم برای انجام مطالعه جامعی در مورد وضعیت
این بیماری در ایران وجود نداشته است.
هدف :بررسی میزان آلودگی به گالیباکتریوم آناتیس در گلههای مرغ تخمگذار صنعتی در برخی از استانهای ایران به عنوان نمونهای برای آغاز فرآیند تعیین
میزان شیوع گالیباکتریوم در کشور.
روشكار :تعداد  295نمونه سوآب نایی از  10گله مرغ تخمگذار اخذ گردید که پس از طی مراحل جداسازی و کشت باکتری و خالصسازی آن ،بررسی پرگنههای
نهایی با روش واکنش زنجیرهای پلیمراز مطابق دستور العملهای استاندارد انجام شد.
نتایج 43/72 :درصد از نمونهها در مجموع مثبت تشخیص داده شدند.
نتیجهگیری نهایی :مطالعه حاضر نشان داد که گلههای تخمگذار در ایران آلوده به گالیباکتریوم آناتیس بوده و الزم است فرآیند ردیابی ،پیشگیری و درمان
عوامل کاهش تولید طیور تخمگذار و اقدامات الزم جهت کنترل این باکتری انجام پذیرد.
كلمات كلیدی :گالیباکتریوم آناتیس ،خانواده پاستورالسه ،مرغان تخمگذار ،افت تولید تخممرغ ،واکنش زنجیرهای پلیمراز
کپیرایت © تحقیقات دامپزشکی :دسترسی آزاد؛ کپیبرداری ،توزیع و نشر برای استفاده کامل با ذکر منبع آزاد است.

نویسنده مسئول :وحید کریمی ،گروه بیماریهای طیور ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
پست الکترونیکیkarimiv336@gmail.com :

مقدمه
گالیباکتریوم آناتیس از اعضای خانواده پاستورالسه میباشد که
اغلب به عنوان بخشی از میکروفلور طبیعی دستگاه تنفس فوقانی و
قسمت انتهایی دستگاه تولید مثلی طیور شناخته میشود .این
باکتری نخستین بار از کلوآک مرغ و خروسهای به ظاهر سالم و با

توانایی همولیز خون و همزمان نیز از کشتهای خالص پرندگان
درگیر پریتونیت و سالپنژیت حاد جداسازی گردید و در سال 1950
 Kjos-Hansenتحت عنوان " cloaca
میالدی توسط
 "bacteriumمعرفی شد (.)1
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عبارت گالیباکتریوم اولین بار توسط  Bisgaardدر سال
 1982برای نامگذاری آن استفاده شد .همچنین قبل از شناسایی به
عنوان یک جنس مستقل در سال  2003میالدی ،این باکتری تحت
نامهای اکتینوباسیلوس سالپنژیتیدیس ،باکتریهای شبه پاستورال
همولیتیکای طیور یا پاستورال آناتیس در درگیریهای مشابه گزارش
شده است (.)2
گالیباکتریوم طیف میزبانی وسیعی در پرندگان اهلی و حیات
وحش دارد این جنس شامل چهار گونه گالیباکتریوم آناتیس،
گالیباکتریوم ملوپسیتاسی ،گالیباکتریوم سالپنژیتیدیس،
گالیباکتریوم تریهالوسی فرمنتانس و سه گونه ژنومی میباشد ،ولی
مهمترین گونه این جنس آناتیس بوده که گالیباکتریوم آناتیس خود
شامل دو بیووار قابل تفکیک از نظر فنوتیپی همولیتیکا و غیر
همولیتیکا است ،گالیباکتریوم آناتیس بیووار همولیتیکا و گونههای
ژنومی  1و  2توانایی ایجاد همولیز بتا با قطر  1تا  2میلیمتر دور
کلنیها در آگار حاوی خون گاو ،اسب ،خوک ،گوسفند ،خرگوش یا
مرغ را دارند .این باکتریها ،گرم منفی ،کپسولدار ،اکسیداز و کاتاالز
مثبت میباشند .گالیباکتریوم آناتیس گسترش جهانی داشته و
گزارشهای جداسازی آن در تمام پنج قاره اصلی وجود دارد (.)1
گالیباکتریوم آناتیس میتواند به صورت دائمی از نای و کلوآک
پرندگان سالم جداسازی شود .این موضوع ثابت میکند این باکتری
بخشی از میکروفلور این نواحی است .از طرفی این باکتری در حالت
پاتوژن ضایعات پاتولوژیکی از جمله سپتیسمی ،پریکاردیت،
هپاتیت ،اووفوریت ،تحلیل فولیکولها ،انتریت ،زخمهای دستگاه
تنفس فوقانی ،سالپنژیت و پریتونیت ایجاد میکند که باعث کاهش
تولید تخممرغ ،کاهش رفاه زیستی پرنده و در انتها افزایش مرگ و
میر در گلههای تولید کننده تخممرغ میشود (.)1
گالیباکتریوم آناتیس بهطور معمول از طیور اهلی جداسازی
میشود اما موارد متعددی از جداسازی در طیف وسیعی از پرندگان
اهلی و غیر اهلی شامل بوقلمون ،غاز ،اردک ،بلدرچین ،قرقاول و
پرندگان خانگی و پرندگان وحشی گزارش شده است .این باکتری از
سالپنژیت اردک ،سپتیسمی و سالپنژیت غاز ،سپتیسمی و پنومونی
کبوتر ،سپتیسمی بوقلمون ،پنومونی قرقاول ،سپتیسمی طوطی
استرالیایی و طوطی طوقدار جداسازی شده است .آلودگی انسانی با
گالیباکتریوم آناتیس در موارد بسیار نادر در افراد دچار بیماریهای
تضعیف کننده ایمنی گزارش شده است .راه انتشار طبیعی همچنان
مورد بحث است ولی بیشترین پذیرش روی انتقال افقی باکتری به
عنوان راه اصلی وجود دارد و به نظر میرسد عفونت باالرونده از طریق

کلوآک محتملترین راه گسترش عفونت باشد ،اگرچه یک مورد
انتقال از راه تخمدان در سطح ضعیف و متعاقب آن جداسازی
گالیباکتریوم آناتیس از کیسه زرده مشاهده شده است که احتمال
وجود انتقال عمودی را نیز یادآور میشود (.)1
گالیباکتریوم آناتیس نیز همانند سایر باکتریهای خانواده
پاستورالسه دارای عوامل یا فاکتورهای حدّت است ،که اجزایی از
ارگانیسم بوده که به آن توانایی ایجاد بیماری میدهند و قدرت
بیماریزایی ارگانیسم را تعیین میکنند .این عوامل در بسیاری از
جنبههای درگیری میزبان _ پاتوژن مثل قدرت کلونیزاسیون،
استفاده از مواد مغذی ضروری ،گریز از ایمنی و سرکوب ایمنی دخیل
هستند و نقش بازی میکنند .فاکتورهای حدّت باکتری شامل
توکسینها ،آنزیمها و مولکولهای چسبنده هستند (.)1
از مهمترین عوامل حدّت گالیباکتریوم آناتیس میتوان به
 ،GtxAفیمبریه ،وزیکولهای سطح غشایی ،کپسول ،متالوپروتئازها،
هماگلوتینین و تشکیل بیوفیلم اشاره کرد.
 GtxAنوعی از  RTXتوکسینها میباشد RTX .توکسینها
به وسیله بسیاری از باکتریهای خانواده پاستورالسه ترشح میشوند
و عامل ایجاد خواص همولیتیک و لوکوتوکسیک این باکتریها
هستند .این توکسینها از طریق سیستم ترشحی نوع  )T1SS(1که
مختص باکتریهای گرم منفی است ترشح میگردند .پروتئین
 GtxAترشح شده از گالیباکتریوم آناتیس دارای فعالیت همولیتیک
علیه گلبولهای قرمز طیف وسیعی از پرندگان و پستانداران و فعالیت
لکوتوکسیک علیه ماکروفاژهای الین  HD11طیور هستند و
موتانتهای فاقد آن به شدت تخفیف حدّت پیدا میکنند (.)1
از مهمترین جنبههای کلونیزاسیون باکتری توانایی چسبیدن
و حمله به بافتهای میزبان است .اخیراً چندین خوشه فیمبریایی
شبیه کالس  F-17در ژنوم سه سویه مختلف گالیباکتریوم آناتیس
دیده شدهاند .فیمبریههای کالس  F-17گروهی از فیمبریهها هستند
که با رسپتورهای حاوی N-acetyl-D-glucosamine (Glc-
) NAcسلولهای میزبان باند میشوند و بنابراین در چسبندگی
باکتری به سطوح موکوسی بافتهای میزبان نقش دارند (.)1
وزیکولهای سطح غشایی ) (OMVساختارهای کروی با غشاء
دو الیه هستند که در نتیجه دارای پروتئینهای غشاء خارجی و
 LPSهستند و به عنوان وسیله انتقال لیپیدها ،پروتئینها ،اجزای
 DNAو توکسینها به غشاء سلولی استفاده میشوند تا با شرایط
بدن میزبان مقابله کنند (.)2
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نقش کپسول در افزایش مقاومت سرمی ،چسبندگی سلولی،
فعل و انفعالت بین سلولی و فرار از ایمنی میزبان به اثبات رسیده
است ،در مطالعات دیده شده که موتانتهای فاقد کپسول باکتری
حدّت بیشتری نسبت به انواع وحشی نشان میدهند ،به نظر میرسد
فقدان کپسول موجب در معرض قرار گرفتن آنتیژنهایی میشود
که در حالت طبیعی به واسطه وجود کپسول از دسترس ایمنی
میزبان خارج میشوند و در نتیجه فقدان کپسول به افزایش پاسخ
ایمنی منجر میشود (.)1
متالوپروتئازها یکی از انواع پروتئازها هستند که در توانایی
کلونیزه شدن ،فراهم آوری احتیاجات زیستی باکتریها ،فرار از ایمنی
میزبان و تسهیل نفوذ باکتری به گردش خون میزبان و انتشار به
سایر ارگانها نقش دارند .همچنین با اثر روی ایمونوگلوبولینها و
پروتئینهای سیستم ایمنی میزبان و اجزای سرمی آن پاسخ ایمنی
میزبان را تعدیل میکنند ( .)1گالیباکتریوم آناتیس متالوپروتئازهایی
را ترشح میکند که  IgGطیور را غیر فعال میکنند .پس در فرار از
ایمنی میزبان نقش مهمی دارند (.)2
گالیباکتریوم آناتیس میتواند به سطوح خنثی متصل شود که
مرحله اول تشکیل بیوفیلم است .تشکیل بیوفیلم با تسهیل در انتقال
ژن و فعال شدن ژنهای مربوط به حدّت باکتری به بقاء باکتری در
شرایط سخت محیط زیستی کمک میکند ،که به ایجاد شکل مزمن
بیماری میانجامد .همچنین با ایجاد مقاومت دارویی از طریق نفوذ
ناپذیری آنتی بیوتیک در ماتریکس پلیمری ،درمان را سخت و
طوالنی مدت میکند (.)1
برخی از سویههای گالیباکتریوم آناتیس قادرند گلبولهای
قرمز پرندگان را آگلوتینه کنند که به واسطه بروز هماگلوتینین در
آنها است که میتواند با رسپتورهای سطحی گلبولهای قرمز باند
شود .عالوه بر هماگلوتینین سطحی در برخی سویههای
گالیباکتریوم هماگلوتینین از طریق OMVها نیز ترشح میشود
(.)1
با وجود تالشهای انجام شده برای ساخت واکسن ،همچنان
آنتی بیوتیک درمانی مهمترین روش مهار بیماری ناشی از
گالیباکتریوم آناتیس است ،با این وجود ،ثابت شده است که
گالیباکتریوم آناتیس به سرعت در برابر داروها مقاوم میشود .عالوه
بر این ،رعایت شرایط امنیت زیستی و بهداشت عمومی میتواند به
روشی مشابه کنترل سایر بیماریهای مسری در مرغداریها ،در این
مورد نیز کارساز باشد (.)2
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بروز مقاومتهای آنتی بیوتیکی در باکتریهای خانواده
پاستورالسه از جمله گالیباکتریوم آناتیس مشاهده شده است .اگرچه
عفونتهای گالیباکتریوم اغلب درمانپذیر به نظر میرسند ،شکست
درمان آنتی یوتیکی در موارد درگیری با گالیباکتریوم مشکل رایجی
است .مقاومت سویههای جداشده گالیباکتریوم از طیور به
نووبیوسین ،تایلوزین ،کلیندامایسین ،اسپکتینومایسین ،تتراسیکلین
و پنیسیلین گزارش شده است (.)2

علیرغم ضرر اقتصادی متعاقب درگیری با گالیباکتریوم
آناتیس در گلههای ماکیان تخمگذار در نقاط مختلف دنیا تحقیقات
بسیار اندکی در خصوص وضعیت آلودگی گلههای تخمگذار کشور تا
به امروز انجام شده است لذا هدف از مطالعه حاضر بررسی و
جداسازی این باکتری در گلههای تخمگذار کشور با استفاده از روش
PCRو کشت باکتری میباشد.

مواد و روش كار
جمعآوری نمونهها :در مطالعه حاضر به منظور بررسی وجود
آلودگی با باکتری گالیباکتریوم آناتیس در گلههای مرغ تخمگذار تحت
آزمایش به روش ردیابی  DNAباکتری با روش واکنش زنجیرهای
پلیمراز معمول ( )PCRابتدا الزم بود نمونهگیری از گلهها صورت گیرد.
بنابراین پس از اخذ اجازه ورود به مرغداریهای هدف نمونهگیری انجام
شد .هدف اولیه نمونهگیری از مرغداریهای استان تهران بود که به
علت مشکالت و همزمانی با شیوع آنفلونزای فوق حاد و عدم اجازه
ورود به بسیاری از مرغداریها در نهایت نمونهگیری از پنج استان انجام
شد .در مرحله اول پس از هماهنگیهای معمول و رعایت اصول
نمونهبرداری استریل بر پایه نمونهگیری تصادفی خوشهای از روش
نمونهبرداری با سوآب از نای پرندگان موجود در سالنهای تولید
استفاده شد .پس از اخذ نمونهها در محل مرغداری سوآبها به صورت
تکی در لولههای استریل حاوی  2سی سی محیط  BHIقرار داده شد
و در کوتاهترین زمان ممکن به آزمایشگاه انتقال داده شدند .در
آزمایشگاه ابتدا لولههای حاوی نمونه و محیط را  24ساعت در دمای
 37درجه سانتیگراد گرمخانهگذاری کرده و پس از آن نمونهها بر روی
پلیتهای محیط آگار خوندار ) (Blood Agarحاوی خون سیتراته 5
درصد گوسفند کشت خطی داده شدند و مجدد به مدت  24ساعت
در دمای  37درجه سانتیگراد گرمخانهگذاری شدند .در مرحله بعد
کلنیها بر اساس ویژگیهای فنوتیپی شناسایی اولیه شدند و کلنیهای
مشکوک به گالیباکتریوم مجدد ًا در محیط آگار خوندار کشت خطی
داده شدند تا تک کلنی به دست آید.
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مراحل جداسازی را طبق پروتکل جداسازی کیت استخراج DNA

کلنیهای جداسازی شده در این مرحله تا زمان انجام
آزمایشهای مولکولی و بیوشیمیایی به محیط برین-هارت بافر
حاوی حدود  500میکرولیتر  BHIو محلول گلیسیرین  60درصد
استریل شده به میزان هم حجم انتقال داده و در دمای  -20درجه
سانتیگراد نگهداری شدند .محلول گلیسیرین به جهت محافظت از
جداره باکتری و پیشگیری از تخریب آن مورد استفاده قرار
میگیرد .در این مرحله کلنیهای بتا-همولیز با قطر  1-2میلیمتر
خاکستری ،صاف ،نیمه شفاف ،گرد با حاشیه مشخص جداسازی
شدند .سپس جهت شناسایی نهایی بر روی نمونهها آزمایش PCR
انجام شد.
برای بررسی خصوصیات بیوشیمیایی نمونههای مثبت قطعی
پس از  PCRاز بین نمونههای سالنهای مثبت شده  5نمونه به
صورت تصادفی از هر سالن انتخاب شد و آزمایشهای رنگآمیزی
گرم ،کشت روی محیط آگار مککانکی ،اکسیداز ،کاتاالز ،اورهآز،
نیترات ،ایندول روی آنها انجام شد.

ساخت شرکت  MBSTانجام داده و نمونه هموژن نهایی را تا زمان
انجام  PCRدر یخچال منفی  -60درجه سانتیگراد نگهداری شد.
روش  :PCRمحلول کار  PCRشامل  10میکرولیتر
مسترمیکس 0/5 ،میکرولیتر از هر تک جفت پرایمر 0/5 ،میکرولیتر
از نمونه آلوده و  8/5میکرولیتر آب مقطر دوبار تقطیر عاری از آنزیم
 DNaseو  RNaseبود که در مجموع حجم کل نمونه برابر با 20
میکرولیتر شد .برنامه دمایی به این صورت تنظیم شد که ابتدا به
مدت  4دقیقه در دمای  95درجه سانتیگراد سپس  35سیکل
متشکل از  30ثانیه در دمای  94درجه سانتیگراد 30 ،ثانیه در
دمای  55درجه سانتیگراد و  1دقیقه در دمای  72درجه
سانتیگراد و در نهایت به مدت  10دقیقه در دمای  72درجه
سانتیگراد جهت مرحله اکستنشن پایانی یا امتدادیابی انجام شد.
محصوالت  PCRبا استفاده از ژل آگاروز  1درصد و رنگ اتیدیوم
بروماید با استفاده از دستگاه فرابنفش مورد تجزیه و تحلیل قرار
گرفتند .برای کنترل مثبت از سویه )G. anatis (12656-12
 biovar haemolyticaاهدایی پروفسور  Bojesenشاغل در
بخش میکروبیولوژی دامپزشکی دانشگاه کپنهاگ دانمارک و برای
کنترل منفی از آب مقطر استریل استفاده شد.

استخراج  :DNAبرای استخراج  DNAمقدار 200
ال در محیط  BHIکشت داده شده
میکرولیتر از سویههایی که قب ً
بود ،به میکروتیوب حاوی همین مقدار نرمال سالین استریل انتقال
داده و در حرارت آب جوش به مدت  15دقیقه قرار داده شد ،بقیه

جدول  .1سکانس پرایمر ژن  16S rRNAمورد استفاده در روش  PCRجهت شناسایی گالیباکتریوم آناتیس ( .)In-house
مشخصات پرایمر
Primer Forward 5-ACC GGT TGA AAG CTT GCT TT-3
Primer Reverse 5-GTT CAT CCC TTG GCA AGT GG-3

طول باند
154

جدول  .2نتایج جداسازی و شناسایی مولکولی جدایههای گالیباکتریوم آناتیس در مزارع پرورش مرغ تخمگذار.
مزرعه

نژاد

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

هایالین
هایالین
هایالین
هایالین
نیکچیک
بونز
هایالین
هایالین
هایالین
هایالین

سن گله

منطقه

استان

دماوند
آبیک
آبیک
رباطکریم
رباطکریم
گرگان
سمنان
سمنان
آبیک
شهرکرد

تهران
قزوین
قزوین
تهران
تهران
گلستان
سمنان
سمنان
قزوین
چهار محال و
بختیاری

(هفته)

جمع

119
62
34
50
50
40
52
54
48
51

درصد

تعداد

پرگنه

درصد پرگنه

تعداد PCR

درصد PCR

تولید

نمونه

مشکوک

مشکوک

مثبت

مثبت

55
82
90
97
98
86
84
85
73
65

30
30
30
30
30
30
30
30
30
25

23
22
22
23
22
10
11
6
9
25

76/66
73/33
73/33
76/66
73/33
33/33
33/66
20
30
100

21
15
15
20
19
8
5
0
6
20

70
50
50
66/66
63/33
26/66
16/66
0
20
80

295

173

58/65

129

43/72
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در مطالعه حاضر با استفاده از توالی نوکلئوتیدی ژن 16S

 rRNAدر باکتری گالیباکتریوم آناتیس با شماره دسترسی
 ،AF228011.1توسط برنامه تحت شبکه  primer3یک زوج
پرایمر طراحی شد .سپس با استفاده از نرمافزار  BLASTاز
اختصاصی بودن پرایمرها برای ردیابی توالیهای نوکلئوتیدی مشابه
ثبت شده در بانک ژن جهانی ( )Genbankاطمینان حاصل شد و
حساسیت و ویژگی پرایمرها با  DNAاستخراج شده از باکتری
مزبور به عنوان کنترل مثبت مورد تأیید قرار گرفت .سپس توالی
نوکلئوتیدی توسط شرکت سیناکلون ساخته شد .برای انجام کار
نیز از مسترمیکس آماده مصرف ساخت شرکت سیناکلون استفاده
شد .در نهایت اندازه باند محصول نهایی واکنش برابر با bp 154
بود (جدول .)1

تصویر  .1کشت خالص شده گالیباکتریوم آناتیس بیووار همولیتیکا :کلونیهای
کوچک ،صاف ،خاکستری ،نیمه شفاف با همولیز بتا به شعاع  2-3میلیمتر در
اطراف کلونی پس از  24ساعت کشت در محیط آگار خوندار.

نتایج
در مطالعه حاضر  295نمونه از  10گله مرغ تخمگذار مورد
بررسی قرار گرفت و پس از مراحل کشت و جداسازی کلنیهای
مشکوک کوچک ،صاف ،خاکستری ،نیمهشفاف با همولیز به شعاع
بین  2الی  3میلیمتر در اطراف کلنی پس از  24ساعت کشت در
محیط بالد آگار مشابه آنچه در تصویر  1نشان داده شده است ،برای
بررسی بیشتر و انجام  PCRجمعآوری و ذخیرهسازی شدند .پس
از انجام  PCRاز مجموع  295نمونه سوآب نای اخذ شده43/72 ،
درصد نمونهها مثبت بودند .نمونه نتایج  PCRدر تصویر  2نشان
داده شده است .میزان شیوع گالیباکتریوم آناتیس به تفکیک گله
و شهر نیز در جدول  2نشان داده شده است .تمام  45نمونه انتخاب
شده برای بررسی بیوشیمیایی کلونیهای بتا-همولیز ،گرم منفی،
اکسیداز مثبت ،کاتاالز مثبت ،اورهآز منفی ،ایندول منفی،
مککانکی منفی بودند.

بحث
گالیباکتریوم آناتیس طیف میزبانی وسیعی در پرندگان اهلی
و حیات وحش دارد .این باکتری میتواند به عنوان بخشی از
میکروفلور طبیعی دستگاه تنفس فوقانی و قسمتهای انتهایی
دستگاه تولید مثل طیور در صورت فراهم شدن شرایط کاهنده
سطح ایمنی میزبان ،به تنهایی و یا همراه سایر باکتریها تغییرات
پاتولوژیک وسیعی به ویژه در دستگاه تولید مثلی طیور ایجاد کند
(.)2

23

تصویر  .2نتایج مثبت نمونههای مشکوک به گالیباکتریوم آناتیس جداسازی
شده از گلههای تخمگذار بر روی ژل پس از انجام  PCRو الکتروفورز.
L= Ladder, S1-S5=Samples, C-=Negative Control
(sterile distilled water), C+= Positive Control: G.
anatis biovar haemolytica (12656-12).

 Matthesو  Löligerدر سال  1976طی مطالعهای با وارد
کردن  102cfuگالیباکتریوم به چینهدان جوجههای  SPFیک
روزه و جوجههای  6هفته به طور جداگانه و بررسی میزان ماندگاری
باکتری در  8هفته دریافتند ،باکتری پس از مدت کوتاهی از رودهها
و در موارد کمتر از سایر ارگانهای داخلی پرندگان مورد مطالعه
قابل جداسازی است این مطالعه نشان میدهد گالیباکتریوم
میتواند به صورت عفونتی طوالنی مدت یا دائمی درآید (.)3
شیوع گالیباکتریوم در گلههای مرغ تخمگذار صنعتی به
وسیله  Mushinو همکاران در سال  1980گزارش شده است .آنها
از  322نمونه جمعآوری شده از  23گله متفاوت مرغان تخمگذار
به ظاهر سالم و بدون عالمت 97 ،درصد نمونهها را آلوده با
گالیباکتریوم تشخیص دادند ( .)4این مطالعه در تطابق با مطالعات
قبلی  Bisgaardدر سال  1977بود که گالیباکتریوم را به عنوان
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یکی از باکتریهای فلور طبیعی دستگاه تنفس فوقانی مرغان
تخمگذار مطرح کرد (.)5
براساس مطالعات اخیر  Paudelو همکاران درسال 2014
گالیباکتریوم پاتوژن فرصتطلبی است که در شرایط مناسب قادر
است بیماری ایجاد کند و عوامل مستعد کننده از قبیل عفونتهای
همزمان با سایر میکروارگانیسمها ،تأثیرات هورمونی ،سن ،تغییرات
فصلی ،استرس ،وضعیتهای کاهنده ایمنی و استعداد ژنتیکی
میزبان در تعیین نتیجه درگیری با باکتری مؤثرند (.)6
 Paudelو همکاران درسال  2014طی یک مطالعه تجربی
دریافتند در جوجه خروسهایی که از راه تلقیح داخل بینی با
گالیباکتریوم آناتیس آلوده شده بودند یک هفته بعد از درگیری از
کشت بیضه و اپیدیدیم آنها باکتری به صورت خالص قابل
جداسازی است و در این مورد کاهش شدید تعداد و حرکت
اسپرمها و کاهش حرکات پیشرونده مؤثر در اسپرمها و کاهش
مقاومت غشایی آنها از عوارض آلودگی با گالیباکتریوم آناتیس
بود که به شدت باروری آنها را کاهش میداد .همچنین جداسازی
باکتری از خروسها و نقش آن در کاهش کیفیت و کمیت
اسپرمهای فعال نشان داد خروسها در انتقال باکتری در گلههای
مولد نقش مهمی دارند (.)6
امروزه روش  PCRبه علت توانایی شناسایی چندین نمونه
به صورت همزمان ،حساسیت باال و عدم نیاز به کشت گالیباکتریوم
آناتیس به عنوان روش قطعی و طالیی جایگزین روشهای سنتی
شناسایی فنوتیپی این باکتری شده است.
 Shawو همکاران در سال  1989در مینهسوتای آمریکا طی
بررسی  5گله ماکیان تخمگذار که با افزایش مرگ و میر ناگهانی
مواجه شده بودند با استفاده از  PCRوجود گالیباکتریوم آناتیس
را در  3گله در کنار ویروس الرنگوتراکئیت تأیید کردند و مطرح
کردند که این باکتری باعث افزایش خسارت ناشی از بیماریهای
ویروسی میشود (.)7
 Bojesenو همکاران در سال  2007برای تعیین میزان
حساسیت و ویژگی  PCRبرای شناسایی گالیباکتریوم 122 ،ایزوله
را با استفاده از دو پرایمر ) 16S rRNA (1133fgalو 23S
) rRNA (114rمورد ارزیابی قرار دادند که در این میان  75نمونه
از  18گله مرغ تخمگذار از مناطق مختلف مکزیک 25 ،نمونه
بیووارهای مختلف گالیباکتریوم به عنوان مرجع و کنترل مثبت،
 17نمونه از باکتریهای مختلف خانواده پاستورالسه به جز

گالیباکتریوم و  5نمونه از خانوادههای فالووباکتریاسه و
انتروباکتریاسه برای تشخیص تفریقی بودند که تمام نمونههای
گالیباکتریوم باندهای قابل انتظار حاصل تکثیر ژنی را روی ژل
الکتروفورز نهایی نشان دادند در حالی که در  22نمونه دیگر هیچ
باندی دیده نشد .این نتایج کفایت روش  PCRبرای شناسایی و
تفکیک گالیباکتریوم از سایر باکتریها را به خوبی نشان میدهد
(.)8
 Zepedaو همکاران در سال  2010با تزریق باکتری داخل
بینی ماکیان و روشهای مولکولی تکمیلی و سپس تهیه الم
پاتولوژی نشان دادند که گالیباکتریوم آناتیس توانایی ایجاد
ضایعات میکروسکوپی در نای،کیسههای هوایی ،ریه و کبد را دارا
بوده و از این جهت به عنوان پاتوژن اولیه در ماکیان مطرح میباشد
(.)9
 Huangfuو همکاران در سال  2012با روش  qPCRروی
ژن  gtxAگالیباکتریوم آناتیس برای ردیابی باکتری 36/5 ،درصد
از  181نمونه بافتی مورد بررسی را آلوده تشخیص دادند .آنها با
بررسی بافتهای متفاوت دریافتند بیشترین میزان باکتری از نای
و تخمدانها و حتی در جوجههای  4روزه قابل ردیابی است (.)10
 Jonesو همکاران در سال  2013طی یک مطالعه گذشتهنگر
از نوامبر  2006تا دسامبر  2011روی میزان جداسازی
گالیباکتریوم آناتیس و پاستورال مولتوسیدا در نمونههای مرغ
تخمگذار و مادر ارجاعی به آزمایشگاه تحقیق و تشخیص
بیماریهای طیور میسیسیپی دریافتند که میزان جداسازی
گالیباکتریوم آناتیس در طی یک دوره  5ساله رو به افزایش بوده
است (.)11
 Wangو همکاران درسال  2016برای تعیین روش شناسایی
گونهای گالیباکتریوم به وسیله ) (qPCRروی ژن )(gyrB
مطالعهای انجام دادند که طی آن  22نمونه از بیووارهای مختلف
گالیباکتریوم آناتیس به عنوان مرجع و کنترل 9 ،نمونه از  6گونه
گالیباکتریوم دیگر به جز گالیباکتریوم آناتیس و  21نمونه از سایر
باکتریهای مهم خانوادههای پاستورالسه ،فالووباکتریاسه و
انتروباکتریاسه مرتبط با طیور برای تشخیص تفریقی بهتر استفاده
شدند .که آنها توانستند با موفقیت تمام نمونههای مثبت را
شناسایی کنند و ژن ) (gyrBرا که قبالً توسط  Bojesenو
همکاران در  2007شناسایی شده بود بین رقتهای  10تا  108با
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حساسیت  97درصد در مقابل  78درصد  PCRعادی ،شناسایی
کنند (.)12
 El-Adawyو همکاران در آلمان در سال  2017با استفاده
از روش  PCR-RFLPروی  120نمونه بافتی به دست آمده از
ماکیان دارای عالئم تنفسی و کاهش تولید در  18منطقه
جغرافیایی مختلف در ایالت تورینجیای آلمان به بررسی میزان
آلودگی با گالیباکتریوم در ماکیان ،بوقلمون و کبک پرداختند .این
محققین از ارگانهای مختلف دچار ضایعات پاتولوژیک از جمله
کیسههای هوایی و نای جهت بررسی نمونه اخذ کردند و از 19
پرنده آلوده تعداد  9پرنده ( 47/4درصد) فقط درگیر با گونه
گالیباکتریوم بودند و مابقی آنها ( 52/6درصد) عالوه بر
گالیباکتریوم با انواع دیگری از باکتریها نظیر اشریشیاکلی،
کلستریدیوم پرفرنجنس و مایکوپالسما و آدنوویروسها آلوده بودند
(.)13
اولین جداسازی و شناسایی گالیباکتریوم آناتیس در ایران
توسط  Ataeiو همکاران در سال  2016گزارش شد .آنها از پرایمر
طراحی شده توسط  Bojesenو همکاران در  2007استفاده کردند
که برمبنای شناسایی قطعه ) (ITSبین  16S rRNAو 23S
 rRNAطراحی شده است .این محققین با اخذ نمونه سوآب از
تخمدان ،اویداکت ،کلوآک و محوطه شکمی ماکیان تخمگذار دارای
سالپنژیت ارجاعی به کشتارگاه صنعتی با استفاده از روش  PCRو
روشهای فنوتیپی وجود گالیباکتریوم آناتیس را تأیید کردند
(.)14
در ادامه  Omidvarو همکاران در سال  2018وجود
گالیباکتریوم آناتیس را در  5گله انتخابی ( 2گله تخمگذار صنعتی
و  3گله مرغ بومی تخمگذار رنگی) در استان اصفهان به وسیله
 PCRمورد تأیید قرار دادند .در این مطالعه از جفت پرایمر طراحی
شده توسط نرم افزار  Blastدر سایت  NCBIبه منظور جستجوی
ژنومی جنس گالیباکتریوم در نمونهها مطابق روشی که قبالً توسط
محقق دانمارکی  Bojesenو همکارانش در سال  2007انجام شده
بود استفاده کردند ،با این تفاوت که از جفت پرایمر مخصوص جنس
گالیباکتریوم برای ژن  16S rRNAبه طول  bp 154برای
شناسایی گالیباکتریوم آناتیس استفاده شد .نتایج حاکی از آن بود
که از  50نمونه سوآب اخذ شده از کلوآک و نای 9 ،نمونه (18
درصد) آلوده به گالیباکتریوم آناتیس بود .نتایج تفکیکی مطالعه
اخیر به این صورت بود که از  20نمونه اخذ شده از دو گله تخمگذار
صنعتی 7نمونه ( 35درصد) از نمونهها آلوده به باکتری بودند.
25

 Bojesenو همکاران در سال  2003به بررسی درصد شیوع
گالیباکتریوم آناتیس بیووار هموالیتیکا در گلههای مرغ با سطوح
امنیت زیستی متفاوت شامل مرغ تخمگذار ارگانیک با تغذیه در
فضای باز ،مرغ تخمگذار صنعتی ،مرغ مادر تخمگذار ،مرغ مادر
گوشتی و گله اجداد گوشتی در دانمارک پرداختند .آنها از هر
مزرعه  30پرنده انتخاب و سوآب نایی و کلوآک از هر یک اخذ
کردند و تعیین کردند حتی اگر یک نمونه مثبت شد کل مزرعه را
آلوده در نظر بگیرند .از کل  27مزرعه مورد مطالعه تمام پرندگان
مزارع اجداد گوشتی منفی و فاقد آلودگی بودند در حالی که 28
درصد پرندگان مرغ مادر گوشتی 40 ،درصد پرندگان مرغ مادر
تخمگذار 67 ،درصد پرندگان گلههای مرغ تخمگذار صنعتی و 96
درصد پرندگان مزارع مرغ تخمگذار ارگانیک با تغذیه در فضای باز
مثبت بودند .از  95/9درصد پرندگان مزارع آلوده (با انحراف معیار
 7/6درصد) گالیباکتریوم آناتیس بیووار هموالیتیکا جداسازی شد
و به صورت معنیداری درصد نمونههای مثبت در سوآبهای اخذ
شده از نای باالتر از سوآبهای کلوآک بود .این مطالعه اهمیت
رعایت سطوح باالتر امنیت زیستی را در کاهش میزان آلودگی
مزارع یادآور میشود (.)15
مطالعات  Sorourو همکاران در سال  2015در مصر با
استفاده از  PCRدر اردک و ماکیان مبتال به سندرم تنفسی نشان
داد که گالیباکتریوم در  24درصد ماکیان و  26درصد اردکها از
 50نمونه اخذ شده وجود داشت .این مطالعه نیز نقش امنیت
زیستی را مورد تأکید قرار داده است (.)16
مطالعات انجام شده دیگر بسیاری نیز نقش امنیت زیستی در
میزان آلودگی گلهها به باکتری گالیباکتریوم آناتیس را مورد تأیید
قرار میدهند .نتایج به دست آمده در مطالعه حاضر با نتایج سایر
محققین در این مورد همخوانی دارد که با افزایش سن گلهها به
علت مواجهه بیشتر با عوامل عفونی و کاهش میزان مقاومت
سیستم ایمنی پرندگان و لغزشهای مدیریت بهداشتی در پرورش
گلهها میزان آلودگی روند افزایشی دارد .هر چند به علت گوناگونی
نژادهای پرورشی گلههای تخمگذار و شرایط پرورشی متنوع ،الزم
است تحقیقات بیشتری روی نقش تفاوتهای نژادی در مقاومت به
عفونت انجام پذیرد که از هدف تعیین شده مطالعه حاضر فاصله
دارد .همچنین میتوان نتیجه گرفت که باالتر بردن سطح مدیریت
بهداشتی و امنیت زیستی گلهها نقش تعیین کنندهای در کاهش
میزان موارد آلودگی دارد (الزم به یادآوری است که تعیین توالی
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سپاسگزاری
مطالعه حاضر براساس طرح مشترک مصوب دانشگاه تهران
 لذا.و موسسه واکسن و سرم سازی رازی انجام گرفته است
نویسندگان برخود الزم میدانند از توجهات و مساعدتهای معاونت
 اداره کل دامپزشکی،پژوهشی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
، معاونت پژوهشی موسسه واکسن و سرم سازی رازی،استان تهران
گروه میکروبیولوژی و ایمونولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه
.تهران و سایر عزیزانی که ما را یاری کردند تشکر و قدردانی نمایند

تعارض منافع
.بین نویسندگان تعارض در منافع گزارش نشده است

جدایههای به دست آمده که نتایج آن میتواند در ارتقاء مطالعات
.)آتی کامالً مؤثر باشد از اهداف بعدی محققین میباشد
با توجه به نتایج به دست آمده در مطالعه حاضر و آلودگی
 نمونهها به گالیباکتریوم آناتیس و با توجه به43/72
محدودیتهای اخذ نمونهها به دلیل شیوع اپیدمی آنفلونزای فوق
حاد در سطح کشور در زمان نمونهبرداری میتوان نتیجه گرفت
آلودگی با گالیباکتریوم قطع ًا در سطح گستردهای در ایران وجود
دارد و برای تعیین میزان شیوع کلی و برآورد میزان خسارتهای
ساالنه ناشی از عفونت با این باکتری الزم است مطالعات جامعتری
 نبود واکسن مؤثر به، در کل با توجه به اطالعات موجود.انجام شود
صورت صنعتی و مقاومت ذاتی این باکتری به آنتی بیوتیکها تنها
راه کاهش خسارات بیماری رعایت بیشتر موارد امنیت زیستی در
.گلههای مولد تخممرغ میباشد
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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).
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