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Background and Aim: Mycoplasma is the smallest self-replicating bacteria 
polymorphic are having a diameter of about 200-500 nm, and lees cell wall. Because 
of their small size and flexibility to easily pass through the filter membrane and 
contaminate represented. These organisms are unique in nature, the wide range of 
diseases among animals, especially respiratory & genitalia diseases were among the 
rodents.The aim this study was to isolate and identify the molecule M. pulmonis of 
Rats.

Materials and Methods: With aim to isolation of M. pulmoni, the tracheal 
samples were collected and cultured on the medium 243 and Microaerophilic was 
placed. Genomic DNA was isolated from bacteria grown. 16SrRNA gene amplified 
with PCR. The PCR products, finally to identify the bacteria was purified, sequenced 
were a BLAST.

Results: Macroscopic studies on the isolated colonies showed fried egg colonies 
were established. Based on the 16SrRNA sequencing studies, this bacterium belonging 
Mycoplasma genus & had 99% similarity to M. pulmoni.

Conclusions: Due to the lack of similarity of 100%, a new strain of bacterium, M. 
pulmoni strain IRMT179 name were called. Finally, the gene bank was recorded with 
acceptation number KP836312. This study is the first time in Iran; M. pulmoni was 
isolated from the respiratory tract an urban rat.
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زمینه و هدف: مایکوپالسماها کوچک ترین باکتری های خود تکثیر پلئومورف با قطری در حدود 500-200 
فیلترهای  از  به راحتی  آن ها  ساختار  انعطاف پذیری  و  کوچک  اندازه  دلیل  به  هستند.  سلولی  دیواره  فاقد  و  نانومتر 
غشایی عبور کرده و سبب آلودگی می گردند. این میکروارگانیسم های منحصربه فرد در طبیعت عامل طیف وسیعی 
از بیماری ها در میان جانداران به خصوص بیماری های تنفسی و تناسلی در میان جوندگان است. هدف از انجام این 

مطالعه جداسازی و شناسایی مولکولی مایکوپالسما پالمونیس از موش های نژاد رت است.

 Medium مواد و روش ها: به منظور جداسازی مایکوپالسما پالمونیس، نمونه های نای جمع آوری و روی محیط
243 کشت داده شده و در محیط میکروآئروفیل قرار داده شد. از باکتری های رشد کرده DNA کروموزومی جدا کرده 
و بعد از PCR بر روی ژن 16SrRNA آن، محصول PCR تعیین ترادف بازی گردید و درنهایت جهت شناسایی دقیق 

باکتری جداشده، ترادف بازی مورد BLAST قرار گرفت.

 )Medium 243( یافته ها: باکتری های جداسازی شده ازنظر ماکروسکوپی، بر روی محیط کشت اختصاصی
کلنی هایی به فرم زرده تخم مرغی ایجاد کرد. نتیجه بررسی تعیین ترادف بازی ژن 16SrRNA نشان داد که باکتری 

جداشده متعلق به جنس مایکوپالسما است و دارای 99% شباهت به گونه مایکوپالسما پالمونیس است.

نتیجه گیری: با توجه به عدم شباهت 100%، باکتری جداشده سویه جدید است با نام مایکوپالسما پالمونیس 
سویه IRMT179 نام گذاری گردید و درنهایت در بانک ژن جهانی با شماره دسترسی 836312KP ثبت گردید. این 
مطالعه اولین تحقیق در خصوص جداسازی مایکوپالسما پالمونیس از سیستم تنفسی موش های نژاد رت شهری در 

کشور است.

16SrRNA ،کلمات کلیدی:جداسازی، مایکوپالسما، رت
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مقدمه

مایکوپالسماها کوچک ترین باکتری های خود تکثیر پلئومورف 
با قطری در حدود 200-500 نانومتر و فاقد دیواره سلولی هستند. 
به راحتی  آن ها  ساختار  انعطاف پذیری  و  کوچک  اندازه  دلیل  به 
این  می گردند.  آلودگی  سبب  و  کرده  عبور  غشایی  فیلترهای  از 
وسیعی  عامل طیف  طبیعت  در  منحصربه فرد  میکروارگانیسم های 
-2( هستند  جوندگان  به خصوص  جانداران  میان  در  بیماری ها  از 

شدید  عفونت های  ایجاد  سبب  مایکوپالسمایی  عفونت های   .)1
 .)3( آزمایشگاهی می شود  به خصوص جوندگان  بین جوندگان  در 

اهمیت  از  مدل  حیوانات  برای  ژنتیکی  و  بهداشتی  استانداردهای 
انسان  بین  بیماری های  مکانیسم،  و  چگونگی  درک  برای  باالیی 
توسط  این حیوانات می توانند  بااین حال  است.  برخوردار  و حیوان 
مایکوپالسما یا دیگر میکروارگانیسم ها آلوده شوند )5-4(. گونه های 
مایکوپالسما جداشده از جوندگان همچون موش صحرایی عبارت 
 ،)7( آرتریتیدیس  مایکوپالسما   ،)6( پالمونیس  مایکوپالسما  از: 
مایکوپالسما   ،)9( کولیس  مایکوپالسما   ،)8( موریس  مایکوپالسما 

نورلیتیکوم )10( است.

تنفسی  مایکوپالسموزیس  عامل  پالمونیس  مایکوپالسما 
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حیوانات  بین  در  بیماری  این  شیوع  است.  موش ها  در  تناسلی  و 
آزمایشگاهی بین 60-20% و در بین حیوانات و موش های ساکن 
در محیط زیست تا 100% است )13-11(. مایکوپالسما پالمونیس 
در  باکتری  این  بر  عالوه  است؛  مستقر  موش  تنفسی  دستگاه  در 
آن  نتیجه  که  می شود؛  کلونیزه  نیز  میانی  گوش  و  حلق  نای، 
کاهش  با  همراه  که  است  تناسلی  بیماری های  و  پنومونی  ایجاد 
در  تولیدمثل  نرخ  کاهش  این   .)4،11  ,13( است  تولیدمثل  نرخ 
بین جوندگان بین 100-50% در جمعیت است )12-11(. انتقال 
بالقوه ممکن وجود دارد:  مایکوپالسما در دوران جنینی از دو راه 
1- انتقال از طریق مایع آمینوتیک و یا حمله به جفت 2- انتقال 
ناشی از عفونت داخل رحمی یا در زمان النه گزینی )4, 13-14(.

تشخیص   Goto و   Davidson گزارش های  طبق  بر 
مایکوپالسموزیس مشکل نیست بااین حال ایجاد تمایز بین عوامل 
پاتوژن و کومنسال دشوار است )17-15(. جداسازی مایکوپالسما 
در نمونه های بالینی با در نظر گرفتن محل نمونه گیری، مجموعه 
روش های انتقالی، مهارکننده های رشد و نیازهای تغذیه ای متفاوت 
سرولوژیک  آزمون های  مایکوپالسما  تشخیص  برای   .)18( است 
مانع  آزمون ها  در  تداخل  دلیل  به  بااین حال  دارد  وجود  متعددی 
در  ثابت شده  همچنین   .)19-20  ,4( می شود  صحیح  تشخیص 
عفونت  از  پس  هفته ها  تا  می تواند  آنتی بادی  نیز  آلوده  حیوانات 
باال، باقی بماند و سبب ایجاد جواب مثبت کاذب شود )21, 19, 
ژنتیک،  مهندسی  و  مولکولی  پیشرفت علم  با  حاضر  حال  در   .)5
دقیق  ابزاری   16SrRNA توالی  پایه  بر  فیلوژنتیکی  بررسی های 
-16  ,22( می دهد  ما  به  را  مایکوپالسما  شناسایی  در  سریع  و 

روی  بر  فیزولوژیکی  و  ژنتیکی  گسترده  مطالعات  امروزه   .)15
ازاین رو  است.  موردتوجه  مدل  باکتری  یک  به عنوان  مایکوپالسما 
ژنوم باکتری مایکوپالسما پالمونیس به طور کامل توالی یابی شده 
است )23(. در دنیا امروز استفاده ازاین گونه باکتریایی در مطالعه 
در  همچنین  و  انسان  در  مایکوپالسمایی  عفونت های  مکانیسم 
تحویل  سامانه های  تولید  مانند  زیست فّناوری  مختلف  فرآیندهای 
دارو، تولید پپتیدهای ضد باکتریایی و مبارزه بیولوژیک با حیوانات 
کاربردی  پتانسیل  به  توجه  با   .)11-13( می گردد  استفاده  موزی 
مایکوپالسما می توان از مایکوپالسما پالمونیس در مبارزه بیولوژیک 
استفاده  شهری  سیستم های  ساکن  رت  صحرایی  موش های  علیه 
این  مولکولی  شناسایی  و  جداسازی  باهدف  مطالعه  این  کرد، 

مایکوپالسما پالمونیس از موش های نژاد رت انجام شد.

مواد و روش ها

 نمونه گیری

در این مطالعه تجربی )آزمایشگاهی( از ناحیه گلو 4 موش 
جانورشناسی  کلیدهای  به واسطه  آن ها  نژاد  که  نژاد رت صحرایی 
تأیید شد، با خارج کردن نای از گلو، نمونه گیری به عمل آمد )18, 
تشریح  عمل  با  گلو  از  نای  کردن  خارج  با  نمونه گیری   .)24-25

در محیط  نمونه های خارج شده  و  انجام  استریل  در شرایط  موش 
انتقالی فاقد گلوکز تا زمان کشت قرار داده شد.

 محیط کشت و شرایط رشد

غشایی  فیلتر  از  را  آن ها  ابتدا  نمونه ها،  آماده سازی  از   پس 
استریل،  تیپ های  از  استفاده  با  سپس  داده  عبور  میکرون   0/45
 )Heyflick( های فلیک  بهینه شده  کشت  محیط های  به  هم زمان 
با نسبت وزن  5/28g، عصاره مخمر   )Difco( )26( )عصاره قلب 
اسب  سرم   ،100ml  )Italia  ,LIOFILCHEM(  25% حجم  به 
 )20،000ml/units(  G پنی سیلین   ،1% استات  تالیوم   ،200ml
چاکوست  بهینه شده  محیط  لیتر(،  یک  به حجم  رساندن   2/5ml
نشاسته   ،6/32g  )Difco( آگار   PPLO(  )25(  )Chalquest(
محلول 5g، رساندن به حجم یک لیتر( و محیط توصیه شده توسط 
کلکسیون میکروبی آمریکا )ATCC 243 medium( )عصاره قلب 
5/17g، سرم اسب 200ml، عصاره مخمر 100ml، معرف فنل رد 
%1، پنی سیلین 5/2ml )20،000ml/units( G رساندن به حجم 
یک لیتر( به همراه کنترل منفی )محیط انتقالی فاقد نمونه، سایر 
شرایط یکسان( تلقیح و در 35 درجه سلسیوس در محیط مرطوب 

و میکروآئروفیل در جار شمع دار به مدت یک هفته انکوبه شد.

بررسی ماکروسکوپی و میکروسکوپی کلنی های خالص

 کلنی های خالص ازنظر خواص ماکروسکوپی )شکل ظاهری 
کلنی( نظر رنگ، اندازه، شکل، مشخصات کناره کلنی، برجستگی، 
خواص  ازنظر  همچنین  و  کلنی  قوام  و  کلنی  بوی  نوری،  ویژگی 
میکروبیولوژی  آزمایشگاه  متداول  روش های  طبق  میکروسکوپی 

بررسی شدند.

بررسی باکتری های جداشده

 با توجه به اینکه هدف انجام این تحقیق جداسازی باکتری 
و  خصوصیت  بررسی  جهت  لذا  است،  پالمونیس  مایکوپالسما 
بر  مربوط  بیوشیمیایی  آزمودن های  مثبت،  باکتری های  انتخاب 
یک  انتخاب،  با   )27(  Bergey's باکتری شناسی  راهنمای  اساس 
انجام شد. از تست گلوکز و  از باکتری های جداشده  کلنی خالص 
آرژینین به عنوان تست شاخص جهت تمایز بین گونه های مختلف 

این باکتری استفاده گردید )27(.

PCR ژنومی و شرایط DNA جداسازی

 Kuo & Chen ژنومی باکتری طبق روش DNA جداسازی 
)28( با تغییراتی به این شرح انجام گرفت. 500ml از نمونه رشد 
با 300 میکرولیتر محلول شماره 1 )حاوی  کرده در محیط مایع 
سوکروز، تریس، EDTA و RNAase( مخلوط شدند. به مخلوط 
 )1% SDS 1 و% NaOH( 2 سلولی 600 میکرولیتر محلول شماره
اضافه کرده و به آرامی هم زده سپس نمونه ها را به مدت 20 دقیقه 
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در آب جوش قراردادیم تا سلول ها کاماًل لیز گردند. سپس محلول 
دو حجم  با  یک بار  و  فنل  دو حجم  با  یک بار  لیز شده  سلول های 
کلروفرم عصاره گیری گردید. جهت رسوب دادن DNA به محلول 
حاصل از عصاره گیری دو حجم اتانل 99% اضافه کرده و به آرامی 
هم زده تا رسوب DNA تشکیل گردد. رسوب با سانتریفیوژ در دور 
%70 شستشو  اتانل  با  12000rpm به مدت 5 دقیقه جداشده و 
گردید و بعد از خشک شدن آن، در 50 میکرولیتر آب مقطر حل 
بر  الکتروفورز  روش  با  استخراج شده  DNA ی  نمونه های  گردید. 
روی ژل آگاروز 1% و نیز کمیت DNA ژنومی جداشده با بررسی 
میزان جذب در طول موج 260 و 280 به وسیله دستگاه نانودراپ 

)Germany ,Implen( بررسی گردید.

PCR جفت آغازگر مورداستفاده و شرایط انجام

و  گردید  طراحی  ما  آزمایشگاه  در  که  آغازگر  یک جفت  از 
توسط تکاپو زیست ایران سنتز شد، که قطعه ای 1480 جفت بازی 
از ژن 16SrRNA را شناسایی و تکثیر می نماید، استفاده شد که 

توالی آن ها به این صورت است:

EC16-F: 5' g-TTT-gAT-CCT-ggC-TCA-<g>-3'

EC16-R: 5' TAC-CTT-gTT-ACg-ACT-TCA-3'

حاوی  مطالعه  این  در  انجام شده   PCR واکنش   25µl هر 
انواع Co Ferments( dNTP( با غلظت نهایی 200 میلی مول، 
آغازگرها هرکدام با غلظت 2/0 میکرو مول، MgCl2 با غلظت 2 
 ).Taq DNA Polymerase Ferments Co( میلی مول و آنزیم
 DNA 1 از µg ،PCR با غلظت 1 واحد است. برای هر واکنش
همراه  به  واکنش  این  شد.  استفاده  الگو  به عنوان  استخراج شده 
کنترل منفی با شرایط دمایی واسرشته شدن ابتدایی در C°95 به 
مدت 5 دقیقه و در ادامه 40 چرخه شامل واسرشته شدن در دمای 
C°95 به مدت یک دقیقه، اتصال در دمای C° 62 و گسترش در 
در  دقیقه   10 نهایتاً  و  دقیقه  به مدت یک  هرکدام   72°C دمای 
 )UK ,peclab( 72 جهت گسترش نهایی انجام گردید°C دمای

نهایتاً قطعه تکثیر یافته با استفاده از ژل آگاروز 1% و رنگ آمیزی 
نتایج توسط دستگاه  ارزیابی قرارگرفته و  اتیدیوم بروماید مورد  با 

Biometra( BioDoc Analyze( ثبت شد.

تعیین سکانس و آنالیز سکانس

 PCR محصول  جداشده،  باکتری  کامل  شناسایی  جهت 
خالص شده توسط شرکت ژن پویا گستر ایران تعیین سکانس گردید. 
 .ChromasPro1.5v( کروماس  نرم افزار  با  به دست آمده  سکانس 
AUS( و سپس بعد از تصحیح های موردنیاز، سکانس در بانک ژن 
جهانی )NCBI( بالست شده و با توجه به بالست سکانس موجود 
بیشترین  بانک ژن جهانی،  16SrRNA موجود در  با سکانسهای 
شباهت ها بررسی و درنهایت باکتری موردنظر تا حد گونه شناسایی 

گردید.

یافته ها

موش های  از  جمع آوری شده  نمونه های  کشت  از  پس 
باکتری های میکروآئروفیل و  گرفته شده در محیط های اختصاصی 
کشت  محیط  روی  بر  مناسب  رشد  دار،  شمع  جار  در  دادن  قرار 
 medium ,ATCC( توصیه شده توسط کلکسیون میکروبی آمریکا

243( مشاهده شد.

بررسی ماکروسکوپی و میکروسکوپی

 پس از یک هفته پلیت ها جهت تغییر رنگ و رؤیت کلنی 
رنگ  تغییر  که  پلیت های  الف(.   1 )شکل  گرفت  قرار  موردبررسی 
نداده بودند دوباره به مدت یک هفته دیگر انکوبه، و پلیت هایی که 
در کمتر از 5 روز تغییر رنگ یافتند به علت احتمال آلودگی با غیر 
مایکوپالسما از مطالعه خارج شدند. نمونه های مثبت )تغییر رنگ 
نمونه های مثبت در محیط کشت، با عدم تغییر رنگ نمونه کنترل 
که به عنوان کنترل منفی در نظر گرفته شده بود، مقایسه می شد( 
با بزرگنمایی کم میکروسکوپ جهت مورد مشاهده و بررسی قرار 
زرده  تیپیک  کلنی های  پلیت ها  میکروسکوپی  مشاهده  در  گرفت. 

تخم مرغی شکل مایکوپالسمایی مشاهده شد )شکل 1 ب(.

تصویر شماره ی 1: مشخصات رشد و کلنی های رشد کرده روی محیط ATCC, medium 243. الف: پلیت های تغییر رنگ یافته در اثر رشد مایکوپالسما. 
x40 ب: کلنی های مایکوپالسما با بزرگ نمایی
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بررسی خصوصیات بیوشیمیایی

باکتری  یک  پالمونیس،  مایکوپالسما  اینکه  به  توجه  با   
فاقد دیواره است؛ یک کلنی خالص سازی گردید  میکروآئروفیل و 
آزمون های   ،Bergey's باکتری شناسی  راهنمای  اساس  بر  و 
بیوشیمیایی مربوط )جدول 1( روی آن انجام شد؛ که تأییدکننده 

باکتری فوق است.

 بررسی کمی و کیفی DNA کروموزومی جداشده

 نتیجه الکتروفورز DNA ژنومی جداشده در شکل 2 آمده 
است و همین طور که در شکل مشخص است نمونه جداشده دارای 

باند خالص است.

جداشده،  کروموزومی   DNA کیفی  و  کمی  بررسی  جهت 
و در  برابر 0/112  نمونه در طول موج 260  جذب رقت یک به صد 
طول موج 280 برابر 0/064 است. نسبت این دو جذب برابر 1/75 
است لذا این DNA ازنظر کیفی جهت PCR مناسب است. با توجه 
به اینکه هر 1OD جذب در طول موج 260 برابر با 50 میکروگرم 
DNA در میلی لیتر است )29( غلظت نمونه به شرح زیر محاسبه 

گردید:

PCR نتیجه ژل الکتروفورز محصول

سایز  کنار  در   PCR محصول  از   5  µl الکتروفورز  نتیجه   

بر روی ژل آگاروز 1% مطابق   plus  1kb  )Fermentase( مارکر
انتظار یک باند اختصاصی حدود 1480 جفت بازی حاصل گردید. 

)شکل 3(.

PCR نتایج تعیین سکانس محصول

دارای  باکتری   16srRNA بالست سکانس  و  آنالیز  نتیجه   
کلنی زرده تخم مرغی، نشان داد که این باکتری متعلق به جنس 
مایکوپالسما بوده و 99% شباهت به گونه pulmonis دارد )شکل 
4(. با توجه به عدم شباهت %100، باکتری جداشده سویه جدیدی 
است و Mycoplasma pulmonis سویه IRMT179 نام گذاری و 

با شماره دسترسی KP836312 در بانک ژن جهانی ثبت گردید.

بحث

تنفسی  مشکالت  ایجاد  باعث  مایکوپالسمایی  عفونت های 
میان  این  در  می شود.  آزمایشگاهی  جوندگان  بین  در  شدید 
 )15( است  عوامل  این  شایع ترین  از  پالمونیس  مایکوپالسما 

همادسورپشنکازئینآرژینینفسفاتازمانوزگلوکز

++---+

جدول1: تست های بیوشیمایی انجام شده، برای شناسایی باکتری

تصویر شماره ی 2: الکتروفورز DNA ژنومی باکتری

0.112×50µg/ml×20)112 = )فاکتور رقت µg/ml
112 µg/ml×0.1 )11.2 = )حجم نمونه µg غلظت dsDNA در نمونه:

مقدار dsDNA در نمونه:

Blank، ردیف   :1 PCR. ردیف  الکتروفورز محصول  تصویر شماره ی 3: 
2: مارکر وزنی )1kb plus )Fermentas, # SM1331  ، ردیف 3: قطعه 
اختصاصی،  پرایمر  با   16SrRNA PCR ژن  از  بازی حاصل  1480 جفت 

الین 4: کنترل منفی

محصول   16SrRNAژن همترازی  از  حاصل  توالی   :4 شماره ی  تصویر 
PCR مایکوپالسما پالمونیس با سایر توالی های ژن 16SrRNA موجود از 

BLAST این باکتری در بانک ژن جهانی با استفاده از برنامه
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اولین  اتیولوژیک  عامل  یک  به عنوان  پالمونیس  مایکوپالسما 
بار توسط Sanchez و همکاران )30( به واسطه کشت دادن 
تخمدان،  از  باال  فروانی  با  اغلب  باکتری  این  شد.  شناسایی 
 Barreto .)1 ,15( رحم و سیستم تنفسی موش وجود دارد
و همکارانش در سال 2002 باکتری مایکوپالسما پالمونیس 
بیماری  عالئم  با  سوری  نژاد  آزمایشگاهی  موش های  از  را 
تنفسی جدا کرد )18(. مطالعه حاضر برای اولین بار در ایران، 
به منظور جداسازی مایکوپالسما پالمونیس از سیستم تنفسی 
گرفت.  انجام  در سیستم شهری  موجود  آزاد  رت  نژاد  موش 
در مطالعات مختلف مایکوپالسما از منابع متعددی که بیشتر 
جداسازی  آزمایشگاهی،  ایزوله  حیوانات  یا  بالینی  نمونه های 
 )2012( Goto و )1981( Cassell .)4 ,18 ,31( شده بود
موفق به جداسازی این باکتری از سیستم تنفسی موش های 
محیط  و   PPLO محیط  روی  کشت  به واسطه  آزمایشگاهی 
بیشتر  در  طرفی  از   .)15  ,32( شدند  چاکوست  بهینه شده 
مانند محیط  اختصاصی  از محیط های  انجام شده  بررسی های 
چاکوست  بهینه شده  محیط  و  فیلیک  بهینه شده های  کشت 
محیط  از  حاضر  مطالعه  در   .)33،1-34( است  استفاده شده 
شد.  استفاده  امریکا  میکروبی  کلکسیون  توسط  توصیه شده 
به طوری که کلنی های رشد کرده در روی این محیط به صورت 
مزیت  گردید.  گزارش  تخم مرغی  زرده  تیپیک  کلنی های 
دارای سمیت  مواد  وجود  عدم  این محیط کشت  از  استفاده 
در  است.  آن  با  کار  و  تهیه  در  آسانی  و  تالیوم  استات  مانند 
مایکوپالسما،  رشد  تعیین کننده  فاکتور  مطالعات  از  بسیاری 
وجود سرم در محیط کشت است )34, 19, 15(. که در این 
ازنظر  اثبات رسید. مطالعه حاضر  به  این موضوع  نیز  مطالعه 
منبع جداسازی و روش جداسازی با مطالعات قبلی مغایرت 

دارد.

در این مطالعه به منظور جداسازی DNA باکتریایی 
ازآنجایی که  استفاده گردید.  از یک روش عمومی  استفاده  با 
نمونه DNA ژنومی به دست آماده دارای کیفیت قابل قبول 
است، لذا برای استخراج DNA ژنومی از مایکوپالسما نیاز به 
استفاده از روش های خاص و یا استفاده از کیت های تجاری 
باکتری های  دقیق  شناسایی  برای  پژوهش  این  در  نیست. 
جداسازی شده از روش تعیین توالی ژن16SrRNA استفاده 
 16SrRNAآنالیز بالست توالی از  نتایج به دست آمده  گردید. 
مایکوپالسما  گونه  به   %99 شباهت  دارای  که  داد  نشان 
و  میکروسکوپی  ماکروسکوپی،  مشخصات  است.  پالمونیس 

آزمون های بیوشیمیایی نیز تأییدکننده این نتیجه بود.

مایکوپالسما  از  جدید  یک سویه  حاضر  مطالعه  در 
پالمونیس از سیستم تنفسی موش های نژاد رت جداسازی و 
 KP836312 با شماره دسترسی IRMT179 به عنوان سویه
در بانک ژن جهانی ثبت گردید. با توجه به نتایج به دست آمده 
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