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 71/81/7318 تاریخ پذیرش:               71/80/7318 تاریخ دریافت:
 

 چکیده

 در یرا بر صنعت گاودار یریناپذنخسارات جبرا باشد کهیم یریش یگاوها در گله یعشا یهایماریاز ب یکیگاو  پستان ورم :مقدمه

، K1 ،K2 ،K5از جمله  یمختلف یهایپسروت یدارا ، Kیژن کپسولیبراساس آنت یهپنومون یالکلبسکند. یوارد م یانقاط دن یرو سا یرانا

K54  وK57 یینگاو و تع ینیو تحت بال ینیپستان بال ورمدر موارد  یباکتر ینا یابیمطالعه حاضر با هدف ردراستا،  ینباشد. در ایم 

 انجام شد. یباکتر ینا یکپسول یعاش یهایپسروت

 یاریاستان چهارمحال و بخت یهایپستان از گاودار ورممبتال به  یاز گاوها یرنمونه ش 788مطالعه در مجموع  ینا در ها:مواد و روش

حضور  ،جداشده یهپنومون یالکلبس یهایزولها یمولکول أییدو ت یکروبیو پس از کشت م گردید یآورعجم 7311 سال دوم ماهه شش در

 .یدگرد یابیارز (:Polymerase Chain Reaction PCRمراز )یپل یایرهها به روش واکنش زنجیزولها یندر ا K یکپسول یهانژیآنت

 یالکلبس یآلوده به باکتر ،16S-23S ITSژن  یابیرد و میکروبی کشت دردرصد(  28نمونه ) 28 ی،نمونه مورد بررس 788از  :هایافته

درصد بودند.  0/8و  2/7، 8، 0/2، 8/8 یفراوان یزانم یدارا یبترتهب نیز K57و  K1 ،K2 ،K5 ،K54 یکپسول یهاژنیبودند. آنت هیپنومون

 یشترینب یدارا یبترتهصفر درصد ب یفراوان یزانبا م K5 ژنیآنتدرصد و  0/2 یفراوان یزانبا م K2 یژن کپسولیآنتذکر است که  شایان

 سطح در کای مربع آماری مدل با Excel و SPSS 21 یافزارهانرم توسطآمده دستبه یهاانتها، داده دربودند.  یفراوان یزانم ینو کمتر

 .شدند آنالیز درصد 11 اطمینان

 صیتشخاست  دیام رو نیا از بود؛ ینییپا وعیش یدارا یمورد بررس یهاهدر نمون هیپنومون الیکلبس یباکتر ج،ینتا یمبنا بر :یریگجهینت

 به کمک تیو در نها مشکل نیا از یریشگیکنترل و پ منظوربه یمل یاهارائه برنام قیورم پستان از طر جادیثر در اؤعامل م نیا یو بررس

 .باشد داشته نقش نهیهزپر مارییب نیا از یناش یاقتصاد و یبهداشت خسارات کاهش

 

 ورم پستان گاو ،مرازیپل یایرهاکنش زنجو، یهپنومون یالکلبس ی،کپسول یهانژیآنت :یدیکل کلمات
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 مقدمه
و  یردر ش یمیاییو ش یزیکیف ییراتورم پستان با تغ

 ی،طور کلهب یا وشود یم یانالتهاب در غدد پستان نما یجادا

 یال،بافت پستان در پاسخ به عوامل باکتر یواکنش التهاب

 است منجر به ممکن یکیو جراحات مکان یحرارت یمیایی،ش

 یرخون در بافت ش یدسف یهالها و سلوینپروتئ یشافزا

کننده ورم پستان، عوامل یجاد(. از عوامل ا7) گردد

باشند که از نظر یمعمول میرو غ یفرع ی،اصل ییزایماریب

 یمو مزمن تقس ینیبال ینی،به تحت بال یعالئم ظاهر

 استرپتوکوک یه،پنومون یالکلبسها )یشوند. باکتریم

 یلوکوکوساستافو  یوبریس، یهگاالکتیسد، یهالکتاآگ

ورم پستان در  یجاد( در ادرصد 11) ی( نقش مهماورئوس

که از  ینیو تحت بال ینیها دارند. در موارد ورم پستان بالمدا

و  یفیتباشند، کیل عفونت پستان ماشکا ینترلمتداو

 اینچهره  بودنیمخف دلیلو به  یابدیکاهش م یرمقدار ش

از  یعضو یالکلبس(. 2) یابندمیدر دام گسترش  ها،عفونت

 یکاست که  یاسهانتروباکترو از خانواده  یلهکلبس یرهت

 یشکل و دارا یاهاستوان یرمتحرک،غ ی،پاتوژن گرم منف

جنس  یاعضا ی،طور کلهباشد. بیم یدیساکاریکپسول پل

و  کوالیوار، ژنایتر، توکایاکس، یهپنومونشامل:  یالکلبس

خود دو نوع  یهالاست که در سطح سلو یسلوماتگرانو

 یدساکاری( و پلOژن ی)آنت یدیساکاریپلیپوژن لیآنت

گونه در  ینتریعکنند. شایم یانب را( Kژن ی)آنت یکپسول

باشد که یم یهپنومون یالکلبس، یالکلبسجنس  یاعضا ینب

طلب و عامل عفونت در انسان و تفرص یهاناز جمله پاتوژ

ورم پستان در  یجادعامل ا یباکتر ین(. ا3) است تیواناح

مبتال به  یمارانب در یمارستانیب یهاتعفون یجاددام و ا

 یکروارگانیسمم یکعنوان هب و بوده یمنیا یستمنقص س

شناخته  یگوارش یدر نازوفارنکس و مجرا یتساپروف

 یهاتعفون یجادا به منجر یباکتر ینا براین،عالوهشود. یم

د. گردیم یتو مننژ یسمیاسهال، سپت ی،ادراردستگاه 

 ییزایماریفاکتور ب ینترممه یدیساکاریکپسول پل

در سنتز آن نقش  یمختلف یهانو ژ بوده یهپنومون یالکلبس

سد  یکعنوان هبه ذکر است که وجود کپسول ب الزمد. ندار

و  یزوزیم)ل یکروبیضد م یهایدهدر مقابل پد یمحافظت

 یالکلبس ی،طور کله(. ب0،1) کندمی لعم( ینالکتوفر

است که  Kژن یآنت یکپسول یپسروت 11 یدارا یهپنومون

 K57و  K1 ،K2 ،K5 ،K54 یهایپسروت یان،م ینا در

 نمود عنوان بایددر انسام و دام دارند.  یشتریب ییزایماریب

 یکپسول یپمربوط به ت یشترورم پستان ب یهاتعفون که

K2 (.3،1د )نباشیم  

از  یکی پنومونیه کلبسیال که ساخت خاطرنشان باید

 که باشدمیدر گاو  یفرم یپستان کل ورمعوامل  ترینشایع

 اشریشیااز  یشترب حتی) یاریبس یتاهم یراخ سال چند در

و همکاران  Schukkenراستا،  ینا در(. 8) است یافته (کلی

و  کلبسیال هایباکتریحضور  یشبه افزا نسبت( 2888)

(. در 1) اندداده هشدار کلی اشریشیابا  یسهدر مقا وباکترانتر

 یمانروز اول پس از زا 788 یکه در بازه زمان یبررس یک

شد،  انجام ینیگاو مبتال به ورم پستان بال 713ارتباط با  در

بودند که  یفرم یدرصد از موارد ورم پستان از نوع کل 1/08

جدا  پنومونیه کلبسیال( درصد 3/2ها )آن از مورد چهاردر 

 (. 78) یدگرد

 ینترماز مه یکی یهپنومون یالکلبسکه ینبا توجه به ا

باشد، یکننده ورم پستان در دام میجادا یهایسمارگان

در  یعشا یکپسول یهایپت یینحاضر با هدف تع پژوهش

جداشده از موارد ورم پستان  یهپنومون یالکلبس یهایزولها

 . شد انجام یاریگاو در استان چهارمحال و بخت

 

 هامواد و روش

 نمونه یآورعجم

با اداره  یهماهنگ از پسپژوهش  ینانجام ا منظوربه
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و مراجعه به  یاریاستان چهارمحال و بخت یدامپزشک

از  یرنمونه ش 788 ،در سطح استان یصنعت یهافارم

 یدارا که ینیو تحت بال ینیپستان بال ورممبتال به  یگاوها

 CMT (California Mastitis یشدر آزما+ تا +++  یجهنت

Testآوریجمع 7311 سال دوم ماه شش طی ،( بودند 

در ظروف  لیتریلیم 28در حجم  یرش یها. نمونهیدندگرد

از  پسپستان  یانیم یهاشدند و از دوشش ریخته یلاست

اخذشده  یهاشد. نمونه کردن سر پستانک گرفتهیضد عفون

به مرکز  ممکن زمان ینترسریعو در  یخدر مجاورت 

واحد شهرکرد  یدانشگاه آزاد اسالم یکروبیولوژیم یقاتتحق

 .یدندمنتقل گرد

 

 DNAاستخراج کشت و 

 TSB کنندهیغن یطابتدا در مح یرش یهانمونه

(Tryptic Soy Broth( )Merck به مدت )ساعت  20، آلمان

 ،گراد کشت داده شدند. سپسیدرجه سانت 31 یدر دما

 EMB (Eosin Methyleneجامد  یطدر مح یطصورت خهب

Blue( )Merck یهاادامه، پرگنه در. گردیدند، آلمان( کشت 

انجام  ازو پس  شدندالکتوز مثبت انتخاب  یدیموکوئ

 یطدر مح یگرم منف هاییلگرم و مشاهده باس یزیآمرنگ

TSI (Triple Sugar Iron Agarو اوره )گردیدندکشت  آز  

IMViC (-Voges, red Methyl, Indole یشو آزما

Citrate and, Proskauerیمبنا برها انجام شد. آن ی( رو 

 یشدر آزما --واکنش ++ یکه دارا ییهاپرگنه یج،نتا

IMViC یطدر مح ید/اسیدو واکنش اس TSI یآز منفهو اور 

انتخاب شدند.  یهپنومون یالکلبس یهاعنوان پرگنههبودند ب

 با استفاده  یژنوم DNAکه  نکته ضرورت دارد ینذکر ا

  یرانا یناژنساخت شرکت س DNAاستخراج  یتاز ک

(Kit Extraction DNA ,KitTMDNP )دستورالعمل  بابق اطم

و در  یداستخراج گرد یافتهرشد یهایشرکت سازنده از باکتر

 شد. یگراد نگهداریدرجه سانت -28 یدما

 

 یکپسول یهایپت یابیرد

از  یهپنومون یالکلبس یرباکت یقطع ییشناسا یبرا

 ییمنظور شناساهو ب 16S-23S ITS یاختصاص یمرپرا

 یاختصاص یمرهایاز پرا یباکتر ایندر  یکپسول یهایپت

K1 ،K2 ،K5 ،K54  وK57 شرکت توسط شده)سنتز 

 (.7 )جدول ید( استفاده گردایران سیناژن

در  PCRواکنش  ی،کپسول یهانژ یابیرد منظوربه

 DNAنانوگرم  788یکرولیتر حاوی م 21حجم نهایی 

نانوموالر از  dNTPs ،788 یکروموالرم 288 ی،ژنوم

  ،PCR 10Xاز بافر  یکرولیترم 1/2 ی،اختصاص یهایمرپرا

 

 (77،72) هیپنومون الیکلبس یدر باکتر یکپسول یهاژن یابیرد منظوربهمورد استفاده  یمرهایپرا یتوال: 1جدول 

اندازه قطعه 

(bp) 

 یدما

 الاتص
 مریپرا (’3-’5) مریپرا یتوال

 پیسروت

 یکپسول

045 11 GGTGCTCTTTACATCATTGC 

GCAATGGCCATTTGCGTTAG 

MagA-F1 

MagA-R1 
K1 

141 11 
GACCCGATATTCATACTTGACAGAG 

CCTGAAGTAAAATCGTAAATAGATGGC 

K2wzy-F1 

K2wzy-R1 
K2 

285 11 TGGTAGTGATGCTCGCGA 

CCTGAACCCACCCCAATC 

K5wzxF360-F 

K5wzxR639-R 
K5 

881 11 
CATTAGCTCAGTGGTTGGCT 

GCTTGACAAACACCATAGCAG 

wzxK54-F 

wzxK54-R 
K54 

1501 11 
CTCAGGGCTAGAAGTGTCAT 

CACTAACCCAGAAAGTCGAG 

wzyK57-F 

wzyK57-R 
K57 

105 18 ATTTGAAGAGGTTGCAAACGAT 

TTCACTCTGAAGTTTTCTTGTGTTC 

16S-23S ITS -F 
16S-23S ITS -R 

16S-23S ITS 
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 Taq DNA یمواحد از آنز 7و  MgCl2موالر یلیم 2/7

polymerase به  الزم. گردید تنظیم( یرانا یناژن،)شرکت س

 Tmبا توجه به دمای  یرتکث یذکر است که برنامه دمایی برا

راستا، برنامه دمایی با  ینا در. شدمربوط به پرایمر تنظیم 

به  یوسسلسدرجه  11 یدر دما ییواسرشت ابتدا یطشرا

 یدر دما یشامل واسرشت اصل یکلس 38 یقه،دق 1 مدت

اتصال معادل  یدما یقه،دق 7به مدت  یوسسلسدرجه  10

 11و برابر با  ITS 23S-16Sژن  برای یوسسلسدرجه  18

 یقه،دق 7به مدت  یکپسول یمرهایپرا برای یوسسلسدرجه 

 یقهدق 7به مدت  یوسسلس درجه 12 یشدن در دمایلطو

به مدت  یوسسلسدرجه  12 یدما در ییشدن نهایلو طو

انتها، محصوالت حاصل از  درتنظیم گردید.  یقهدق 1

و  یافتنددرصد انتقال  2ژل آگارز  یرو PCRواکنش 

 (.77،72الکتروفورز انجام شد )

 

 هاداده تحلیل و تجزیه

پژوهش با استفاده از  نیهای حاصل از اهداد

 یمربع کا یو آزمون آمار Excelو  SPSS 21 یهاافزارمنر

ها، نآزمو نیخاطرنشان ساخت که ا دی. بادندیگرد زیآنال

دو سطح را  یدارا یاسم ریدو متغ نیب یهمبستگ یمعنادار

عنوان ه( ب>81/8P) که است ذکر انیشاکنند. یم یبررس

 در نظر گرفته شد.  یداراسطح معن

 

 نتایج

به  یهپنومون یالکلبس یهسو أییدمربوط به ت یهایافته

 PCRروش 

مبتال به ورم  یاخذشده از گاوها یرنمونه ش 788از 

درصد( آلوده  28نمونه ) 28 ینی،و تحت بال ینیپستان بال

جداشده در  یهایزولهبودند. ا یهپنومون یالکلبس یبه باکتر

 اب ،هاندر آ 16S-23S ITSژن  یابیبا رد یکروبیکشت م

مربوط به  نتایجشدند.  أییدت PCRروش  از استفاده

 ئه شده است.اار 7در شکل  16S-23S ITSتروفورز ژن الک

 

 یالکلبس یکپسول یهایهسو أییدمربوط به ت یهایافته

 PCRبه روش  یهپنومون

 K2ژن  به مربوط یفراوان یشترینب یج،نتا یمبنا بر

درصدK5 (8  )ژن  هب یفراوان ینکمتردرصد( بود و  0/2)

است.  ئه شدهارا 7نمودار  درها نژ ی. فراوانداشت اختصاص

و  K1 ،K2 ،K5 ،K54) یکپسول یهانحضور ژ یفراوان

K57 )باشدمی مشاهدهقابل 7نمودار و  2 در جدول نیز. 

 

 
از ورم پستان گاو )ستون  شدهجدا هیپنومون الیکلبس یهازولهیادر  16S-23S ITSژن  یابیمربوط به رد PCRمحصول  الکتروفورز از حاصل ژل: 1 شکل

:M  یجفت باز 788مارکر DNAستون  ؛:NC ستون ؛ینمونه کنترل منف :PC قطعه واجد مطالعه مورد یهانمونه: 7-3 یهاستون ؛نمونه کنترل مثبت 

 (یباز جفت 738
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 گاو پستان ورماز  جداشده هیپنومون الیکلبس یهازولهیادر  یکپسول کدکننده یهاژن عیتوز: 2 جدول

 25 19 18 11 11 10 14 10 12 11 15 9 8 1 1 0 4 0 2 1 نمونه

                     یکپسولیپ سروت

K1 +       +    +       +  

K2 + +  +  + +  + +   +  + +  +  + 

K5                     

K54   +  +  +    +   +   +    

K57  +      +             

 

 
 

 گاو پستان ورماز  جداشده پنومونیه کلبسیال ایهایزولهدر  کپسولی هایژن یفراوان یزانم: 1 نمودار

 

بحث

 یهاخانواده نیاز بزرگتر یکی یجنس هیپنومون الیکلبس

است که  یگرم منف یهالیدر باس اسهیناهمگون انتروباکتر

طلب و عامل عفونت در تپاتوژن فرص کیعنوان هامروزه ب

 الیکلبس ید. باکترشویم محسوب واناتیانسان و ح

ورم پستان  یماریکننده بجادیاز عوامل ا یکی هیپنومون

سر جهان است. ورم ادر سر یریش یهامدر دا یامروز عیشا

پستان به التهاب غدد پستان بدون توجه به علت بروز آن 

دارد که  یگوناگون عالئم یماریب نید. اگردیاطالق م

و بافت پستان  تیفیک در رییباعث تغ یهرکدام به نوع

 بوده ریگمچش هااز آن یناش یاقتصاد یهاانیز ود نگردیم

ها را به یگاودار یدرمان یهانهیاز هز یتوجهلو سهم قاب

و  یروزیفراستا،  نیا در(. 73د )ندهیخود اختصاص م

خود نشان دادند که  مطالعاتدر  2878همکاران در سال 

 یطی( و محهیپنومون الیکلبس) رداریهر دو نوع اجرام واگ

 ینیکننده ورم پستان بالجادیا یاز عوامل اصل( یکل ایاشرش)

 نشان جینتا نیاباشند. یم رازیاطراف ش یریش یدر واحدها

و  ینقش اصل مذکور ییایکه عوامل باکتر داشتند آن از

در نقاط مختلف  ردهیش یرا در ورم پستان گاوها یاساس

نوع  ،ییآب و هوا طیکنند و با توجه به شرایم فایا ایدن

متفاوت  یکننده ورم پستان در گاوها تا حدجادیعامل ا

و همکاران در  یکه توسط سالک یدر پژوهش(. 70) باشدیم

 یکه کل دیمشخص گرد ،انجام شد المیدر ا 7318سال 

 ریهستند که از ش ییهایباکتر نیترها از معمولفرم

. در شوندیجدا م ینیمبتال به ورم پستان تحت بال یگاوها

به ظاهر سالم مورد  یدرصد از گاوها 21/87ها نآ پژوهش

مطالعه سه  نیبودند. در ا ییایباکتر یمطالعه مبتال به آلودگ
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از  بیترتهکه ب دندیگرد یمعرفعامل ورم پستان  یباکتر

 یکل ایاشرشعامل عبارت بودند از:  نیکمتر تا نیشتریب

درصد( و  7/02) هیپنومون الیکلبس ،درصد( 3/11)

هر  یبررس نیدر ا .درصد( 3/2) هیاسترپتوکوکوس آگاالکت

از  رداریو واگ یطیعامل ورم پستان مح یهایدو گروه باکتر

فر و یعتیشر(. 71)موارد ورم پستان گاو جدا شدند 

 78را در  یریس گاو شأر 211 یپژوهش در زینهمکاران 

لحاظ  بهسال  کی یط یریش یصنعت یواحد گاودار

از  پسرار دادند. ق یمورد بررس ییایباکتر یآلودگ زانیم

از  استفادهها با هیتمام کارت ریش گاوها، پستان نهیمعا

نمونه  ،و از موارد ورم پستان دیگرد یبررس( CMTروش )

 یهالو شمارش سلو یولوژیکشت باکتر یبرا ریش

 ج،ینتا یمبنا برارسال شد.  شگاهیبه آزما کیسومات

 کی یهاهیدر کارت کیسومات یهالتعداد سلو نیانگیم

معادل  بیترتهب ینیمثبت، دو مثبت، سه مثبت و موارد بال

 ریش تریلیلیهزار در هر م 2783و  3211، 318، 221

 یولوژیذکر است که در کشت باکتر انیشا. دیبرآورد گرد

 اورئوس لوکوکوسیاستاف درصد( 27/70مورد ) 33ها هنمون

 لوکوکوسیاستافدرصد(  71/11مورد ) 01، مثبت کوآگوالز

استرپتوکوکوس درصد(  71/00مورد ) 03، یمنف والزکوآگ

استرپتوکوکوس درصد(  72/11مورد ) 38، هیآگاالکت

استرپتوکوکوس درصد(  1/12مورد ) 23، هیگاالکتسید

 01، هاکاسترپتوکو ریدرصد( سا 31/8مورد ) 21، سیوبری

 الیکلبسمورد  شش، یکل ایاشرشدرصد(  71/7مورد )

 نوزایپزودوموناس آئروژدرصد(  7/38مورد ) پنجو  هیپنومون

گفت که ورم پستان  توانیم جینتا نی. براساس ادیجدا گرد

 تیفیو ک دیرا در رابطه با کاهش تول یاهگسترد عاتیضا

خام ورم  ریمصرف ش گر،ید یسوکند. از یم جادیا ریش

انسان  یتواند برایاز آن م یمحصوالت لبن هیو ته یپستان

که توسط  یاهراستا در مطالع نیا در(. 73خطرناک باشد )

Munoz  با ارتباط در کایدر آمر 2881و همکاران در سال 

 یریش یدر خوراک، آب و مدفوع گاوها ینیبال تیماست

 PCR یروش مولکول از استفاده باپستان  ورممبتال به 

 دیگرد ییشناسادر هشت گاو  هیپنومون الیکلبس ،انجام شد

تواند یسویه تنها مکیظت که غل شد حاصل جهینت نیاو 

گرفتن در معرض چند قرار ای سمیارگان تیانتقال مسموم

مطالعه  نیا درنشان دهد.  یگاو را به منبع نقطه محیط

از انتقال از  یریشگیکه پ یاهاقدامات مداخل یپس از اجرا

بود،  طیبهبود بهداشت مح زیو ن یردوشیدستگاه ش قیطر

ذکر است که  انیشا د.یگردمشاهده ن یدیمورد جد چیه

ها از هیجدا در یداراطور معنهب الیکلبس یهاهتنوع گون

 یهاهیمدفوع، خوراک و آب نسبت به جدا یهاهنمون

 (.71) بود شتریب ر،یش یهاهنمون
 

 یریگجهینت

 یایی،عوامل باکتر که دادندمطالعه حاضر نشان  یجنتا

ر د یردهرا در ورم پستان گاوهای ش یو اساس ینقش اصل

آب و  یطکنند که با توجه به شرایم یفاا یانقاط مختلف دن

کننده ورم پستان در گاوها تا حدی یجادنوع عامل ا یی،هوا

 یاییطلب باکترتفرص یهاناز پاتوژ یکی. باشدیمتفاوت م

است که  یهپنومون یالکلبس ،عفونت در دام یجادمهم در ا

سوم را  یگاهجا ی،دام یهایماریب ینتریعاز شا یکیعنوان هب

به خود اختصاص  یریش یپستان گاوها ورم یماریدر ب

 ینا یو بررس یصاست که تشخ یدام رو این از ؛داده است

ارائه  یقورم پستان از طر یجادثر در اؤم یاییعوامل باکتر

امر و در  ینا از یشگیریکنترل و پ منظوربه یمل یاهبرنام

 یناش یتصادو اق یکمک به کاهش خسارات بهداشت یتنها

 نقش داشته باشد.   ینهپرهز یماریب یناز ا
 

 حمایت مالی

 ارشد کارشناسی نامهپایان حاصل حاضر مطالعه

 پژوهشی حوزه مالی حمایت با و بوده میکروبیولوژی
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 .است شده انجام شهرکرد واحد اسالمی آزاد دانشگاه
 

 مالحظات اخالقی

 رضایت با و مطالعه مورد هایفارم هماهنگی با هانمونه

 .گردیدند آوریجمع داراندام کامل

 

 تضاد منافع

 و ندارد وجود نویسندگان بین منافعی تضاد گونههیچ

 .است شده ارسال آن نویسندگان هماهنگی و اطالع با مقاله
 

 تشکر و قدردانی

و  یپژوهش معاونتمقاله از  ینگان ایسندنو وسیلهبدین

واحد  یآزاد اسالمدانشگاه  یکروبیولوژیم یقاتمرکز تحق

 ینانجام ا یدر راستا یمانهصم یهمکار یلشهرکرد به دل

 . نمایندمی قدردانی و تشکرپژوهش 
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Abstract 

Introduction: Mastitis is one of the most common diseases in dairy cows which causes irreparable 

damages to the livestock industry in Iran and other regions worldwide.  Klebsiella pneumonia based 

on K capsular antigen include serotypes, such as K1, K2, K5, K54, and K57. The aim of this study 

was to detect this bacterium in clinical and subclinical mastitis cases of cows and determine its 

common capsular serotypes. 

Materials and Methods: In this study, milk samples were collected from 100 lactating cows with 

mastitis from a large dairy farm in Chaharmahal and Bakhtiari in the second half of 2017. Klebsiella 

pneumonia strains were isolated after microbial culture and molecular confirmation. The presence of 

K capsular antigens in these isolates was assessed using Polymerase Chain Reaction method. 

Results: Out of 100 samples, 20 samples (20%) were found infected with Klebsiella pneumonia 

using microbial culture and 16S-23S ITS gene tracing. The frequency of capsular antigens K1, K2, 

K5, K54, and K57 were 0.8%, 2.4%, 0, 1.2%, and 0.4% respectively. Moreover, the capsular antigen 

K2 with a frequency of 2.4% and K5 with a frequency of 0% had the highest and lowest frequency, 

respectively. The data were analyzed using SPSS 21 AND EXCEL through the chi-square test with a 

95% confidence interval. 

Conclusion: According to the results, Klebsiella pneumonia bacteria had a low frequency in the 

samples of the present study. Therefore, it is hoped that the diagnosis and evaluation of these 

bacterial agents which lead to the effective development of mastitis control and prevent Klebsiella 

pneumonia by providing a national program, thereby reducing the costs of this disease. 
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