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سال یازدهم شماره دوم (پیاپی  )53تابستان 7531
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همسانی ژنتیکی سویه های واکسن مایکوپالسما آگاالکتیه جدا شده از
طالقان ،لرستان و شیراز در ایران
4

خاطره کبیری ،7کیوان تدین* ،2سید علی پوربخش ،5جمیله نوروزی

9دانشجوی دکتری ،گروه میکروبیولوژی ،دانشکده علوم زیستی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال ،تهران8 ،دانشیار ،سازمان تحقیقات آموزش
و ترویج کشاورزی ،موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی 3 ،استاد ،سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی ،موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی
رازی 6 ،استاد ،گروه میکروبیولوژی ،دانشکده علوم زیستی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال ،تهران.

چکیده
سابقه و هدف :ایران یکی از اصلی ترین کانون های فعالیت مایکوپالسما آگاالکتیه در دام های نشخوارکننده در جهان شناخته است.
سه سویه بومی طالقان ،لرستان و شیراز برای تولید تنها نمونه واکسن کشته علیه آگاالکسی در ایران مورد استفاده قرار می گیرند .این
مطالعه با هدف آگاهی از ارتباط ژنتیکی میان این سویه ها انجام شد.
مواد و روش ها :از هر سه سویه بومی طالقان ،لرستان و شیراز کشت تازه در محیط آبکوشت  PPLOتهیه و ماده ژنتیکی با روش
جوشاندن استخراج گردید .چهار واکنش مستقل  PCRبر مبنای  6لوکوس  VNTR17 ،VNTR9 ،VNTR5و  VNTR19تنظیم و در
مورد هر سه سویه اجرا گردید .توالی نوکلئوتیدهای تمامی محصوالت  PCRتعیین گردید.
یافته ها :نتایج به دست آمده بر مبنای توالی نوکلئوتیدها در هر  6لوکوس وجود همسانی کامل در میان ژنوم سه سوویوه را نشوان

داد .از طرف دیگر به جز لوکوس  VNTR19سویه های سه گانه ایرانی در هر سه لوکوس دیگر با سویه شاخص  PG2مایکوپالسموا
آگاالکتیه همسان مشاهده شدند .در لوکوس  VNTR19تنها تفاوت مشهود اضافه شدن  3نوکلوتید بوه طوول ایون لووکووس در
سویه های ایرانی بود.
نتیجه گیری :همسانی ژنتیکی در میان سه سویه ایرانی می تواند نشانه فعالیت یک یا چند کلون های بومی اجودادی بواکوتوری در
جغرافیای ایران باشد که در طول تاریخ دامپروری این کشور پیدایش و تکامل یافته اند .در نتیجه ضعف در اعمال سویواسوت هوای
کنترل بیماری به صورت هموژن و غالب منتشر شده است .در توضیح چگونگی شباهت میان سه سویه ایرانی و سویه  PG2می توان
آنرا به تشابه تصادفی در فرآیند تکاملی (حالت هموپالزی) و یا متاثر از مداخالت انسانی از راه فعالیت های دامپروری مانند واردات
دام از خارج مربوط دانست .اعمال روش های استاندارد ژنوتایپینگ بر روی تعداد بیشتر جدایه های ایرانی می تواند به درک صحیح
این موضوع کمک نماید.
واژگان کلیدی :مایکوپالسما آگاالکتیه ،آگاالکسی ، MLVA،دسته بندی ژنتیکی ،سویه های واکسن.

دریافت مقاله :مهر ماه 14

پذیرش برای چاپ :آذر ماه 14

مقدمه

از این بیماری گزارش موارد آن توسط کشورها بوه سوازموان

بیش از  899سال از شناسایی آگاالکسی در نشخوارکنندگوان

بهداشت جهانی دام الزامی می باشد .به دنبال شناسایی بیمواری

می گذرد .به دلیل اهمیت خسارت های اقتصادی گسترده ناشی

در ایران در سال  9390جوداسوازی اولویون جودایوه هوای

*) آدرس برای مکاتبه :تهران ،موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
تلفن91986142190 :

پست الکترونیکk.tadayon@rvsri.ac.ir :

مایکوپالسما آگاالکتویوه

عوامول

بیماری از گله های دام در سال  9332توسط فتح اله انوتوصوار

دنیای میکروبها ،سال یازدهم ،شماره دوم تابستان  .9310همسانی ژنتیکی سویه های واکسن مایکوپالسما آگاالکتیه جدا شده از طالقان ،لرستان و شیراز  ...خاطره کبیری و همکاران

انجام پذیرفت .یافته های محققین در سال هوای پو

بر اساس اندازه محصول ازدیاد یافته

از آن،

i ication

 aو یا تعیین

پراکندگی گسترده آگاالکسی در جغرافیای ایران را نشان داده اند

توالی مشخص می گردد .بدین ترتیب موتونواسوب بوا توعوداد

(  .)8 -0در سال  9369نخستین نمونه واکسن ایرانی بر عولویوه

لوکوس ها یک شناساگر چند رقمی به هر سویه جودایوه موورد

آگاالکسی تولید گردید .در طول چهار دهه گذشته تولید واکسن

بررسی اختصا

داده می شود ( 99 ،9و .)99

کشته آگاالکسی در ایران با به کارگیری سه سویه بومی طالقوان،

از مزایای دیگر این روش قابلیت تشکیل بانک اطالعات قوابول

لرستان و شیراز ادامه داشته است ( .)2بر خالف تفاوت هوای

انتقال از طری اینترنت و اشتراک میان آزمایشگاه های مختولوف

آنتی ژنی شناخته شده در میان سویه هوای موایوکووپوالوسوموا

می باشد .در سال  8992میالدی مک آلویوف (  )Mc A iبوا

آگاالکتیه ،مطالعات اولیه ژنتیکی تنها سطح محدودی از تنوع را

بررسی ژنوم سویه  Ma PG2موف به شنواسوایوی  6لووکووس

در جمعیت این باکتری نشان داده است ( .)1اما در سوال هوای

 VNTRگردید و از آن در توسعه یک روش ژنووتوایوپویونوگ

اخیر با معرفی و توسعه روش های ژنوتایپینگ و ساب تایپینگ

مایکوپالسما آگاالکتیه استفاده نمود که اکنون کاربرد بین الملولوی

مولکولی موانونود
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 M ti oc sتونووع

هدف از این مطالعه شناخت ژنتیکی مقایسه ای سوویوه هوای

ژنتیکی قابل توجهی در میان سویه های این باکتوری مشواهوده

سه گانه مایکوپالسما آگاالکتیه طالقان ،شیراز و لرستان با استفاده

شده است ( 99 ،9و .)99

از تکنیک مک آلیف بود.

در اپیدمیولوژی مدرن بیماری های عفونی ،شناخت جموعویوت
پاتوژن از نظر ژنتیکی و ارتباطات میان سویه و یا سویه هوای

مواد و رو

عامل بیماری متناسب با مولفه های جغرافیا ،زمان و میزبوان بوا

الف) کشت باکتری و استخراج ماده ژنتیکی :در مورد هر سوویوه

اتکا بر روش های مولکولی مورد ارزیابوی و بوررسوی قورار

یک ویال شیشه ای حاوی سویه فریز شده مایکوپالسما آگاالکتیه

می گیرند .در
at

R

روش ( MLVA
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 )Nتعداد توکورارهوای قوطوعوات
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متشکله از چندین نوکلئوتید که به نام واحد توکورار شوونوده

ها

) و مایکوپالسما آگواالکوتویوه
) و مایکوپالسما آگاالکتیه لرستان
) موجود در آرشیو خزانه بذر واکسن

 )tandشناخته می شوند ،در ژنوم سویه های باکتری

موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی انتخواب گوردیود.

مورد مطالعه به صورت مقایسه ای مورد بررسی قرار می گیرد.

پ

از ذوب در دمای محیط از محتویات ویال بورای تولوقویوح

این قطعات تقریبا در تمام نقاط ژنوم اعم از ژن ها و مناط بین

 8لوله کشت فالکون (  6میلی لیتور) موحویوط اخوتوصواصوی

ژن ها امکان وجود دارند .مجموع واحدهای تکرار شوونوده در

( PPLO rotغنی شده با  9سرم استریل اسب) استفاده شد.

هر منطقه مشخص از ژنوم بنام لووکووس  VNTRشونواخوتوه

روف کشت به مدت  08ساعت تا هنگام مشواهوده کودورت

می شوند که ممکن است در جمعیت باکتری هودف از نوظور

ناشی از رشد در انکوباتور شیکردار( )30 Cنگهداری شودنود.

تعداد تکرارها در هر لوکوس متنوع اهر گردند (.)99

در پایان این مدت لوله های کشت سانتریفیوژ (  3999به مدت

در تکنیک  MLVAبا انتخاب لوکوس های مختلف مناسوب از

دقیقه) شدند و رسوب به دست آمده (از دو لوولوه) در یوک

نظر اندازه هر واحد تکرار شونده و پلی موورفویوسوم طوولوی،

میکروفیوژ تیوب واشردار جم آوری شد .برای غیر فعال کوردن

توانایی افترا میان سویه ها جدایه هوای بواکوتوری فوراهوم

باکتری  99میکرولیتر بافر  Tاضافه و لوله میکروفیوژ به مدت

می گردد .در این تکنیک وابسته به  PCRهر لوکوس به صورت

 9دقیقه در عم بن ماری محتوی آب در حال جوش نگهداری

مستقل با استفاده از پرایمرهای مناسب ،تک یر و تعداد تکورارهوا

از سانترفیوژ (  3999به مدت دقویوقوه) و حوذف

شد .پ
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رسوبات از روماند در آزمایش های مولکولی به صورت مستقیم

 9میکرولیتر از محلول کاری (با غلظت پیوکووموول در هور

استفاده گردید (.)93

میکرولیتر) هر یک از پرایمرها استوفواده شود .موقودار 9 34

ب) تعیین هویت :از دستورالعمل پیشنهوادی (

ra ania

)

میکرولیتر از محلول کلرید منیزیم ( 9میلی موالر) تونوهوا در

) برای اطمینان از هویت هور سوه

 PCR-ML Tبه واکنش ها اضافه شد .برنواموه  PCRشوامول

سویه استفاده شد ( .)96بدین ترتیب  PCR-MAGA VRCبوا

مرحله مقدماتی واسرشت ابتدایی (  1درجه سلیوسویووس بوه

پرایمرهای  MAGA VRC1-Lو  )MAGA VRC1-Rبه کوار

مدت  6ثانیه) و پ

از آن  39چرخه متوالی متشکل از مراحل

گرفته شد (جدول .)9

واسرشت (  1درجه سلیسیوس به مدت  6ثانیه) ،اتصال ( 6

:

ثانیه در دمای  ،)08 Cتک یر در دمای  1درجه سلیسیوس بوه

مارکر اختصاصی (ژن

ج) تکنیک

و پرایمور :از پورایومورهوای

مدت  9دقیقه بود .در پایان یک چرخه نهایی در دمای  08درجه

 -9انتخاب لوکوس های

پیشنهادی مک آلیف (  )Mc A iبرای تک یر بخش های هودف

به مدت  9دقیقه اجرا گردید .در نهایت محصووالت  PCRبور

ژن های  VNTR17 ،VNTR9 ،VNTR5و  VNTR19استوفواده

روی ژل آگاروز  9درصد الکتروفورز شدند.

شد (جدول .)9واکنش زنجیره ای پلی موراز ( )PCRاموکوان

 -8تعیین توالی نوکلئوتیدها :محصوالت  PCRدر هر  3سویه و

استفاده از یک دستورالعمل مشترک از نظر دما ،زمان و اجزا در

هر  6لوکوس  VNTRتوسط شرکت ماکروژن کره جنوبی تعیین

مورد تمامی واکنش های  PCRبا اتکا به روش هوای مووجوود

توالی شدند .نتایج به دست آمده به کوموک نورم افوزارهوای

مورد توجه قرار گرفت (  .)9از کیت تجارتی آمواده مصورف

 C ro as it V rsion 2.1. 1و  C sta 17پوردازش و

 )Aمحتوی  9 3 ( M C 2میلی مووالر)،

در نهایت توالی دقی نوکلئوتیدها در تومواموی موحوصووالت

i on

n ark

تو ین  8درصد2 ،

 Taپلی مراز ( 9 8واحد

 -3آنالیز بیواینفورماتیک :قطعات هم ارز ،VNTR1 ،VNTRti

در میکرولیتر) همراه با رنگ قرمز خن ی و ترکیب ت بیت کنونوده

 VNTR17و  VNTR19از لوکوس های تعیین توالی شوده در

استفاده شد .برای آماده سازی واکنش های  PCRاز آب مقطور

سه سویه تحت بررسی شناسایی و تعداد تکرارهای  VNTRدر

دوبار تقطیر به عنوان کنترل منفی و نیز برای تنظیم حجم نهایوی

هر لوکوس تعیین گردید .برای آگاهی از ارتباطات تکاملی میوان

واکنش ها استفاده گردید .تمامی واکنش های  PCRهم حوجوم

سه سویه ایرانی و جدایه های مایکوپالسما آگاالکتیه از سوایور

موالر)،

O

 ،Tris- Cهر  9 6 ( dNTPمویولوی

2

 ، Nآمپلیکون NA

شناسایی گردید.

(  )98 Lتنظیم گردیدند .به طوری کوه در هور واکونوش 4

نووقوواط جووهووان نوومووودار
نوورم افووزار

میکرولیتر از کیت و  8میکرولیتر نمونه ماده ژنتیکی همراه بوا

LOVi

B R T

rst ( P

بووا اسووتووفوواده از

y ovi .n t o

.

جدول  :9اطالعات مربوط به لوکوس های ژنتیکی مورد مطالعه در این تحقی در سویه مایکوپالسما آگاالکتیه  PG2و سویه های سه گانه ایرانی واکسن.
لوکوس

توالی پرایمر (')5' → 3

AG

F- ATT AAA GTA TGA TTG AAT ATT
R- CAT GAT CTT GAG GAC ATA AGC

اندازه واحد
تکرار شونده بر
حسب جفت باز

اندازه محصول  PCRبر اساس جفت باز (تعداد تکرارها در لوکوس)
سویه های سه گانه واکسن لرستان و
شیراز و طالقان

سویه آزمایشگاهی

M. agalctiae PG2

NA

VNTR5

F- GCT GGC AAG ACT GAT AAT GGC
R- AGC TGG CGC AGA TGT TGA AT

24

)2/3( 626

)2/3( 626

VNTR14

F- TGC TCT CGC TGC ATC TCA AA
R- TTC AGC ATT ACC GCT TGT GT

13

)2( 637

)2( 637

VNTR17

F- ATA CAG CAC TTG GCC TGC TT
R- TGC AAA CAT AGG ATA TGC TGA AC

14

)3/6( 533

)3/6( 533

VNTR19

F- ACG TTG AAG CTT TGT GTT CCT
R- TCA CTA CCT TTA ATT GCA GCC TCA

22

)2/4( 594

)2/3( 591

125

)

دنیای میکروبها ،سال یازدهم ،شماره دوم تابستان  .9310همسانی ژنتیکی سویه های واکسن مایکوپالسما آگاالکتیه جدا شده از طالقان ،لرستان و شیراز  ...خاطره کبیری و همکاران

و سایر نقاط جهان بر اساس یافته های  VNTRیوک نوموودار

رسم گردید (.)92

 B R Tرسم گردید (شکل .)9
یا ته ها

در آزمایش های  MLVAتمامی  6لوکوس در هر سه سویه بوا

در آزمایش  PCR-AGیک قطعه به طول  9 0 kتوسط هر سوه

استفاده از یک پروتکل  PCRتک یر شدند .نتایج حاصل از ژل

سویه تولید گردید و هویت هر سه سویه طالقان لرستان و شیراز

الکتروفورز در تطاب با یافته های تعیین توالی نوکلئوتید ،انطبا

را به عنوان مایکوپالسما آگاالکتیه توایویود کورد .در بوررسوی

کامل میان سه سویه در مناط ژنتیکی مورد بررسی را نشان داد.

مقایسه ای طول لوکوس های چهارگانه و توالی نوکلئوتیدی آنها

VNTR19

میان سه سویه ایرانی و سویه مرج مایکوپالسما آگاالکتیه
ساختار کامال یکسان در لوکوس هوای

VNTR5

در لوکوس های  VNTR17 ،VNTR1 ،VNTR5و

PG2

طول قطعات هدف در هر سه سویه به ترتیب بورابور بوا ،484

،VNTR1

 33 ،430و  16جفت باز تعیین گردید (شکل .)8

 VNTR17مشاهده گردید .در لوکووس  VNTR19ژنووم سوه
سویه ایرانی معادل  3نوکلئوتید بلندتر از سوویوه  PG2واهور

بح

گردیدند .در بررسی ارتباطات فیلوژنیکی میان سویه های ایرانی

در سال های اخیر ژنوتایپینوگ بوه روش  MLVAدر موورد
بسیاری از مایکوپالسماها معرفی و تکامل یافته است .به طوری

که عالوه بر مایکوپالسما آگاالکتیه در مورد مایوکووپوالوسوموا
هایورینی

) ( ،)91مایکوپالسما هایونوموونویوه

(

) ( ،)89مایکوپالسما بووی

(

(

(  ،)89مایکوپالسما کالیفورنیوکووم (

مایکوپالسما هومینی

MLVA06

ژنیتالیوم (
(

(

)
) (،)88

) ( ،)83مایوکووپوالوسوموا
) ( )86و مایکوپالسما موایوکوویودس

) (  )8نیز این تکنیک مورد استفاده قرار گرفوتوه

است .یکسان بودن ژنوم سه سویه بومی ایران در  6لووکووس
 VNTRمورد بررسی و تفاوت همزمان این سویه ها با سوویوه
شکل  :9تصویر

B R T

غیر ایرانی  PG2در لوکوس  VNTR19می تواند نشان دهونوده

بیانگر ارتوبواط ژنوتویوکوی مویوان  90تویو

ژنتیکی MLVAشناسایی شده توسط نوول ( )9لوکوس های مورد استنواد در

تعل سه سویه ایرانی به یک کلون بومی ایران باشد .از طورف

 VNTR1و

دیگر یافته های ژنتیکی به دست آمده از بررسی مقایسه ای ژن

تعیین تی

های ژنتیکی در این بوانوک شوامول  VNTR5و

 VNTR17و  VNTR19می باشند .هر دایره رنگی یک تی

ژنتیکی را نشوان

 Pدر میان سه سویه طالقان ،لرستان و شیراز ضمن شناسایوی

شکل  :8هم ترازی مقایسه ای نوکلئوتیدها در لوکوس  VNTR19میان سه سویه واکسن ایران و سویه  PG2مایکوپالسما آگاالکتیه.
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درجاتی از تمایز و تفاوت میان این سویه ها (باالتریون مویوزان

ن اد دام ها صورت پذیرفته است احتمال ورود پواتووژن هوای

تشابه ژنتیکی میان سویه های شیراز و طالقان به مویوزان 11 0

باکتریایی مانند مایکوباکتریوم ها مورد تووجوه قورار گورفوتوه

درصد و کمترین آن معادل  06 4درصد بین دو سویه شیوراز و

است (.)39

طالقان نشان داده اند که این سویه ها قابل تفوکویوک و دارای

یکی دیگر از احوتومواالت در تووضویوح شوبواهوت مویوان

هویت مستقل می باشند (.)84

سویه های ایرانی و سویه  PG2می تواند نقش واردات دام زنده

یادآوری می گردد که بر اساس سواب موجود در موسسه رازی

باشد .با این حال با توجه به فقدان اطالع کافی از سطح تونووع

وجود تفاوت در وی گی های بیوشیمیایی و میکروبیولووژیوکوی

ژنتیکی در جمعیت مایکوپالسما آگاالکتیه در ایوران در حوال

میان این سویه ها در پیشینه اطالعات آنها در موسسه رازی ثبت

حاضر ا هار نظر دقی در این زمینه متکی بر انجام موطوالوعوات

گردیده است .در میان  94تی

اپیدمیولوژیک جام تر خواهد بود.

ژنتیکی گزارش شوده تووسوط

نوول (  )No vدر میان جدایه هایی از اروپا و اتیوپی ژنوتیو
سه سویه ایرانی شباهت بسیار زیاد به تی

 MLVAموربووط

نتیجه گیری

به سویه  PG2از خود نشان دادند ( .)9یکی از دالیل احتموالوی

در جم بندی یافته ها به نظر می رسد جمعیت مایکوپالوسوموا

که می تواند این شباهت را توضیح دهد وقووع هومووپوالزی

آگاالکتیه در ایران که سویه های سه گانه واکسن آگاالکسی حال

هوای

حاضر ایران نمونه های آن می باشند متشوکول از کولوون یوا

می باشد .به این معنا که امکان پیدایش و وقوع ژنوتای
یکسان بدون ارتباط فیلوژنی وجود دارد.

کلون هایی هستند که تحت تاثیر مداخالت انسانی از طوریو

پرورش گوسفند و بز میزبان های اصلی مایکوپالسما آگاالکتیوه

اعمال سیاست های دامپروری سنتی گوسفند و بز در سوراسور

در ایران از قدمت تاریخی برخوردار می باشد .ایران یوکوی از

کشور فرصت گسترش یافته اند .روش های اسوتوانودارد شوده

خواستگاه های اصلی پرورش گوسفند در جوهوان شونواخوتوه

ژنتیکی مانند  MLVAدر شناسایی ساختار این جمعیت مووثور

می شود( 80و  .)82شواهد دال بور وقووع هومووپوالزی در

هستند .اما شناخت کامل تر این جمعیت و ا هار نظر در موورد

مایکوپالسماها پیش از این نشان داده شده است ( .)81از طرف

منشا آن وابسته به تعمیم این نوع تحقیقات به کل کشور بواقوی

دیگر وجود ژنوتی

هوای هومووپوالزیوک در جوموعویوت

مایکوباکتریوم بووی

ایران که گله های گاو ایوران را موورد

خواهد ماند.

تهاجم قرار می دهند مورد توجه قرار گرفته است (.)39

ت کر و دردانی

سطح پوشش واکسیناسیون کشوری بر علیه آگاالکسی متناسوب

حمایت مالی و پشتیبانی لجستیکی این پ وهش به صورت کامل

با جمعیت گوسفند و بز نمی باشد و وقوع اپیدمی های متوعودد

توسط موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی و از محول

آن از مناط و مراکز دامپروری سرتاسور کشوور بوه صوورت

ردیف بودجه های تحقیقاتی فراهم گردیده است .نویسونودگوان

پیوسته گزارش می گردد .بدین ترتیب با محدود بوودن مویوزان

این مقاله ،همکاری و مشارکت دکتر رایناک قادری ،موهونودس

تاثیر مداخالت انسانی در کنترل جمعیت مایکوپالسما آگاالکتیوه

محمد سخاوتی و مهندس علی اکبر ناصری راد در بازیافوت و

انتظار وجود و فعالیت میدانی سویه های قدیمی در ایران قوابول

تجدید کشت سویه های واکسن ،انجام عملیات آزمایشگاهی و

انتظار می باشد .بدین ترتیب این احتمال وجود دارد که شباهت

عالوه بر آن جم آوری اطالعات تاریخی مربوط به پویوشویونوه

ژنتیکی میان سه سویه ایرانی و سویه غیر ایرانی  PG2تصوادفوی

سویه ها را ارج می نهند .مقاله حاضر ،بخشی از یوافوتوه هوای

و در نتیجه وقوع اثر هموپالزی باشد .با این وجود ،بوه دلویول

رساله دکتری ،خاطره کبیری دانشجوی دکترای دانشوگواه آزاد

واردات دام زنده به کشور در  999سال اخیر که با هدف اصال

اسالمی واحد تهران شمال می باشد.
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Abstract
Background & Objectives: Iran continues to hold one of the most currently active world foci of
agalaxy in ruminants. The three local strains of Taliqan, Lorestan, and Shiraz have been used for
many years in preparation of the only commercially available killed vaccine against agalaxy in the
Iranian market. This study was conducted to determine the genetic link between these strains.
Materials & Methods: All three strains of Taleghan, Lorestan, and Shiraz were cultivated freshly
on PPLO agar media. The genetic material was extracted by boiling method. In order to
investigate the genomic relations between these strains, a Multi-Locus Variable Number Tandem
Repeat Analysis (MLVA) strategy concentrating on 4 VNTR loci of 5, 9, 17, and 19 was
employed. The nucleotide sequences of all PCR products were determined, as well.
Results: Nucleotide sequence analysis showed an identical MLVA pattern by all the three strains.
When compared to the Mycoplasma agalactiae PG2 laboratory strain, the only VNTR19 locus
was different between Iranians and the PG2 strain, with respect to a 3bps addition at this locus in
Iranian strain.
Conclusion: The identical genetic pattern of the three Iranian strains is likely an indication of the
activity of one or more indigenous ancestral clone in the geography of Iran that has been appeared
and evolved throughout its livestock history and became homogeneous and predominant due to
the absence of efficient disease control policies. The similarity between three Iranian and the PG2
strains might be due to homoplasy or human intervention through animal husbandry activities
such as livestock importation. Applying standard genotyping methods to a larger number of local
isolates help to better assess this observation.
Keywords: Mycoplasma agalactia, Agalaxy, MLVA, Genotype, Vaccine strains.
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