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הגורם לפגיעה כלכלית עצומה לתעשיית הבקר העולמית  הינו פתוגן נפוץ של בקר מיקופלסמה בוביסחיידק  הבעיה:
מטרות המחקר והישראלית, אך לא ידועה הרבה על החיידק הן מבחינה גנוטיפית ולא מבחינה פינוטיפית. לכן, 

אפיון הלוקוס המקודד . 2; מ. בוביס . פענוח מנגנוני עמידות לטטרציקלין ולמקרולידים בזני שדה של1הנ"ל היו: 
 Multi  -באמצעות שיטת ה מ. בוביס. אפיון גנטי של זני שדה של 3; מ. בוביסלגנים הריבוזומליים בזני שדה של 

locus variable-number tandem repeat (VNTR) analysis (MLVA) .:נמצא כי מוטציות 1 תוצאות עיקריות .
. נמצא כי מוטציות בגן המקודד 2מקנות עמידות למקרולידים;  rrl (23S rRNA) -של הגן המקודד ל Vו/או   IIבאתר 

. נמצא כי יש הבדלים במראה 3מקנות עמידות לטטרציקלין;  1058 -ו 967, 695בעמדות rrs (16S rRNA ) -ל
 -ו ISMbov1מסוג ס המקודד לגנים הריבוזומליים בין הזנים השונים, כתוצאה מכניסה של אלמנטים ניידים הלוקו

ISMbov4   לIntergenic regions מ. . סיווג זני 4נבדלים במספר אופרונים ריבוזומליים;  מ. בוביס. נמצא גם שזני
הראה דמיון גנטי בין זנים שבודדו מפרות חולבות מקומיות לבין זנים שבודדו  MLVA-באמצעות שיטת ה בוביס

שמסתובב ברפתות החלב  מ. בוביסמעגלים שיובאו לישראל מאוסטרליה. בנוסף, גילו שקיים גינוטיפ דומיננטי של 
ציקליניים, וכן . פיענוח של מנגנון העמידות למקרולידים וטטר1 מסקנות והמלצות לגבי יישום התוצאות:בישראל. 

. אפיון הלוקוס 2.  מ. בוביסאפיון הקשר בין הפנוטיפ לגנוטיפ עשוי לסייע בקביעת ערכי סף להגדרת רגישות של 
, ונמצא כי הוא "אתר המטרה" לכניסה של אלמנטים ניידים. מ. בוביסהמקודד לגנים הריבוזומליים בזני שדה של 

ל האופרונים הריבוזומליים דבר שיכול להשפיע על רמת הביטוי אותה כניסה מתרחשת בעיקר באזורי הפרומוטר ש
היא מבחן יעיל ומהיר לסיווג מולקולארי של זני  MLVA -. התוצאות שהתקבלו מראות כי אנליזת ה3של האופרונים. 

 מ. בוביס.

 
 א י ש ו ר י ם

נוכחות חוקר ראשי: ____________  מנהל החטיבה_____________   מנהל המכון __________  
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 שיפור שיטות אבחון ובקרה של מיקופלסמוזיס בבקר

 

Improved diagnosis and control of bovine mycoplasmosis 

 תקציר. 1

הגורם לפגיעה כלכלית עצומה  של בקרהינו פתוגן נפוץ  מיקופלסמה בוביסחיידק  הבעיה:

לתעשיית הבקר העולמית והישראלית, אך לא ידועה הרבה על החיידק הן מבחינה גנוטיפית ולא 

. פענוח מנגנוני עמידות לטטרציקלין 1מטרות המחקר הנ"ל היו: מבחינה פינוטיפית. לכן, 

ם הריבוזומליים בזני שדה אפיון הלוקוס המקודד לגני. 2; מ. בוביס ולמקרולידים בזני שדה של

 Multi locus  -באמצעות שיטת ה מ. בוביס. אפיון גנטי של זני שדה של 3; מ. בוביסשל 

variable-number tandem repeat (VNTR) analysis (MLVA) .:נמצא 1 תוצאות עיקריות .

רולידים; מקנות עמידות למק rrl (23S rRNA) -של הגן המקודד ל Vו/או   IIכי מוטציות באתר 

מקנות  1058 -ו 967, 695בעמדות rrs (16S rRNA ) -. נמצא כי מוטציות בגן המקודד ל2

. נמצא כי יש הבדלים במראה הלוקוס המקודד לגנים הריבוזומליים בין 3עמידות לטטרציקלין; 

ל   ISMbov4 -ו ISMbov1מסוג הזנים השונים, כתוצאה מכניסה של אלמנטים ניידים 

Intergenic regions ;סיווג 4. נמצא גם שזני מ. בוביס נבדלים במספר אופרונים ריבוזומליים .

הראה דמיון גנטי בין זנים שבודדו מפרות חולבות  MLVA-באמצעות שיטת ה מ. בוביסזני 

מקומיות לבין זנים שבודדו מעגלים שיובאו לישראל מאוסטרליה. בנוסף, גילו שקיים גינוטיפ 

מסקנות והמלצות לגבי יישום שמסתובב ברפתות החלב בישראל.  סמ. בובידומיננטי של 

. פיענוח של מנגנון העמידות למקרולידים וטטרציקליניים, וכן אפיון הקשר בין 1 התוצאות:

. אפיון הלוקוס 2.  מ. בוביסהפנוטיפ לגנוטיפ עשוי לסייע בקביעת ערכי סף להגדרת רגישות של 

"אתר המטרה" הצגת , ונמצא כי הוא מ. בוביסדה של המקודד לגנים הריבוזומליים בזני ש

לכניסה של אלמנטים ניידים. אותה כניסה מתרחשת בעיקר באזורי הפרומוטר של האופרונים 

. התוצאות שהתקבלו 3הריבוזומליים דבר שיכול להשפיע על רמת הביטוי של האופרונים. 

 מ. בוביס.קולארי של זני היא מבחן יעיל ומהיר לסיווג מול MLVA -מראות כי אנליזת ה

 מבוא. 2

חיידקי מיקופלסמה נחשבים לאורגניזמים הקטנים ביותר המסוגלים להתחלק בצורה עצמאית 

מיקרון. מיקופלסמות חסרות דופן תא ועטופות במעטפת פלסמטית  1 -ל 0.2וגודלם נע בין 
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בין המינים והזנים בלבד. הן בעלי הגנום הקטן ביותר בין הפרוקריוטים, כאשר גודלן משתנה 

השונים. הגנום הקטן של מיקופלסמה נוצר כתוצאה מאיבוד גנים המקודדים למסלולים מטבולים 

 . (Razin, 1992) שונים

 מ. בוביס, שהינו פתוגן נפוץ של בקר. מיקופלסמה בוביסמוקד המחקר של העבודה הינו החיידק 

, ובהמשך גם במדינות אחרות 1961בודדה ממקרה של דלקת עטין לראשונה בארה"ב בשנת 

לדלקות ריאה,  שגורםמוכרת כפתוגן ביס מ. בו ברחבי העולם ביניהן ישראל. בנוסף לדלקת עטין,

דלקות מפרקים, דלקות אוזניים, דלקות עיניים ודלקות במערכות המין הנקבית והזכרית. 

עצומה לתעשיית הבקר גורמת לפגיעה כלכלית מ. בוביס תחלואה בבקר הנגרמת על ידי 

יש כתוצאה מתמותה, ירידה במשקל הבקר, ירידה בתנובת החלב ופגיעה בוולדות.  העולמית, 

במקרה של דלקות עטין, מכיוון שרוב הפרות הנגועות אינן מתנקות מהחיידק, מומלץ לציין, ש

מהעדר. כל האמור לעיל גורם להפסדים כלכליים כבדים  מ. בוביס-להוציא פרות חיוביות ל

 .(Nicholas and Ayling, 2003) למגדלים ולענף הבקר כולו

מוגבלת מעט. למרות  מ. בוביס -נובעות מהגישה הרפואית וטרינרית לטיפול במחלות בקר ה

 , אין חיסון יעיל כנגד החיידקמ. בוביסהאמצעים הרבים שהושקעו בפיתוח תרכיבים כנגד 

(Nicholas et al., 2008)ה ההומנית, השימוש באנטיביוטיקה בחיות משק . בשונה מהרפוא

למאכל אינו רק לטיפול ומניעת המחלה, אלא גם לעידוד גדילה וצבירת משקל גוף. כתוצאה 

ישירה מכך, כמויות גדולות של אנטיביוטיקה ניתנות דרך קבע לבעלי חיים בחוות ובמשקים. כקו 

כמה קבוצות של אנטיביוטיקה, טיפולי כנגד זיהומים ממקור מיקופלסמטי, נהוג להשתמש ב

 ,Macrolides-)שם כולל ל MLSKקבוצת ה , Tetracyclines ,Fluoroquinolonesלמשל 

Lincosamides, Streptogramin-B and Ketolidesו )-Aminoglycosides אך מחקרים .

 מ. בוביסרבים מדווחים על הופעת תופעת העמידות בקרב מינים שונים של מיקופלסמה כולל 

(Waites et al., 2014).  

אברון זה כיום ידוע על מספר משפחות של אנטיביוטיקה שאתר הפעולה  שלהן הוא הריבוזום. 

היחידה הגדולה". -היחידה הקטנה" ו"תת-יחידות, הקרויות לרוב "תת-מורכב משתי תת

-חלבונים ריבוזומליים, ותת 34-ו 5S/23S rRNA -היחידה הגדולה מורכבת מ-תתבחיידקים, 

מאורגנים rRNA  -חלבונים. הגנים המקודדים ל 21-ו 16S rRNA -היחידה הקטנה מורכבת מ

,  16S rRNAכאשר הגנים לרוב מאורגנים בסדר הבא ממעלה למורד הזרם: בגנום באופרונים,

tRNA ,23S rRNA 5 -וS rRNA מחקרים רבים מראים כי תחילת השעתוק לגנים ריבוזומליים .

. הרצפים  16S rRNA  -נעשה מפרומוטור משותף הממוקם במעלה הזרם של הגן המקודד ל



5 
 

, אינם משועתקים  intergenic region (IGR)הנמצאים בין הגנים הריבוזומליים, המכונים

 .  -rRNAsונעלמים בזמן הבשלת ה

 -קיימים הבדלים במספר האופרונים הריבוזומליים בין מינים שונים של חיידקים. לדוגמא, ב

Escherichia coli,Vibrio cholera ,Mycobacterium leprae  אופרונים,  2 -ו 9, 7יש

 חמישהרוצפו עד כה מ. בוביס בלבד. במין  1-2המספר נע בין  בהתאמה, בעוד שבמיקופלסמות

. ניתוח הרצפים שבוצעה על ידינו (Li et al., 2011; Qi et al., 2012; Wise et al., 2011) זנים

זנים  שלושה( בין הזנים. כך לדוגמה,  בrrnגילה, שישנו שוני במספר אופרונים ריבוזומליים )

(PG45 ,NM2012 ו-HB0801( קיימים שני אופרונים )rrn3 ו-rrn4 שבאים בזה אחרי זה )

 בשני זנים נוספים(, כאשר rrl) 23S rRNA-( ולrrs) 16S rRNA -ומכילים גנים המקודדים ל

(1Hubei- ו- CQ-W70)  אותר אופרון אחד בלבד(. בקצבות של הלוקוס הריבוזומלי נמצאים גנים

MB_0282 ( ו5'-)בקצה ה- MB_0287( שאינן קשורים לתרגום. יש לציין, שלהבדיל 3'-)בקצה ה

לתוך  ISMbov4מסוג  Insertion like sequence (IS), נמצא החדרה של PG45מזן בר 

Intergenic region 3  (IGR) וקם במעלה הזרם מהממ-rrs4  בזןHB0801 והחדרה של , 

ISMbov7  במעלה הזרם לגןMB_0282  1בזןHubei- .ISs ( 700הנם אלמנטים גנטיים קטנים-

2000 bp ) המצויים בגנום הבקטריאלי, אשר מאופיינים ביכולתם לשנות את מיקומם בגנום

לגרום לפגיעה בגן המקודד, לחסר, שינויים אלו יכולים  .active transpositionבתהליך המכונה 

הפעילים מכילים אלמנטים מוסתים חזקים שיכולים לגרום לכיבוי או  ISs-הכפלה או היפוך. ה

צאה מכך להשפיע על פנוטיפ וכתו IS-הפעלה של גנים הנמצאים במורד הזרם למקום כניסת ה

ים וממלאים תפקיד מהווים חלק אינטגראלי מן הכרומוזום במיני חיידקים רב ISs-. ההחיידק

תוארו עד כה בחיידקים, כולל במינים שונים ISs  500 -ארגון כרומוזומאלי. יותר מ-בתהליכי רה

ד וידוע על ע מ. בוביס. בזנים של המין (Mahillon and Chandler, 1998) של מיקופלסמה

 . ISsשמונה סוגים של 

זת חלבונים באמצעות קישור תנימקרולידים היא משפחה של אנטיביוטיקה הגורמת לפגיעה בס 

בריבוזום החיידקי, וכך נגרמת הפרעה בתהליך בניית הפפטיד, באמצעות  23S rRNA -ל

בריבוזום. עם השנים, נמצאו במינים שונים של חסימת תעלת היציאה של הפפטיד הנבנה 

חיידקים זנים שפיתחו עמידות לאנטיביוטיקה. לאחר בחינת המנגנון נמצא שמדובר לרוב באחד 

 )נוקלאוטיד  V, )ב( מוטציה נקודתית באתר A2058מארבעת מנגנוני עמידות: )א( מתילציה על 

A2058)   או באתרII ( של הגן, )ג( מוטציה נקודתית בגנים המקודדים לחלבונים )נוקלאוטיד

, המסלקות את האנטיביוטיקה מהסביבה efflux( פעילות משאבות 4, )L4 -ו  L22הריבוזומליים

 . (Hansen et al., 2002) התאית בתהליך פעיל
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הינה בעלת ספקטרום פעילות רחב כנגד מיני חיידקים  ביוטיקה ממשפחת הטטרציקליניםאנטי

 16S -שונים כולל מיקופלסמה. האנטיביוטיקה גורמת לעיכוב ביצירת חלבונים באמצעות קישור ל

rRNA החיידקי, כאשר בעזרת הקישור נמנעת גישת ה- tRNA  אל הריבוזום, ובכך נגרמת

. עדויות שנאספו באירופה (Chopra and Roberts, 2001) לבוןהפרעה בתהליך סינטזת הח

 פיתחו עמידות לאנטיביוטיקה מקבוצת הטטרציקלין מ. בוביסמצביעות על כך שזנים של החיידק 

(Waites et al., 2014) חיידקים עשויים להשתמש לפחות בארבע אסטרטגיות בכדי לפתח .

,  A965 בנוקלאוטידים: 16S rRNA -עמידות לטטרציקלין: )א( מוטציה נקודתית בגן שמקודד ל

G966 ,A967  וG1058- שמונעת קישור של האנטיביוטיקה אל הריבוזום, )ב( נוכחות של  ,

mal protection proteins (RPPs)riboso  ג( נוכחות של החלבון( ,rTc  שיכול לגרום לשינוי

 . efflux (Ross et al., 1998)כימי בטטרציקלין, )ד( פעילות משאבות 

במחקרים רבים עקבו אחרי תהליך ההתפתחות של תופעת העמידות על ידי סיווג מולקולרי של 

כאשר  שונות,זני שדה עמידים ורגישים לאנטיביוטיקה מסוימת תוך שימוש בשיטות מולקולריות 

המטרה הסופית הינה לנסות לאתר דפוס משותף האופייני רק לזנים העמידים או הרגישים 

עם רגישות  מיקופלסמה גליספטיקוםזני שדה של  50לאנטיביוטיקה הנבדקת. כך לדוגמא, סווגו 

. תוצאות הסיווג הצביעו על הופעה GTS -לאנרופלוקסצין ולטילוזין תוך שימוש בשיטת השונה 

עם עמידות לפחות לשתי קבוצות של אנטיביוטיקה. כאשר  מ. גליספטיקוםל זן שדה חדש של ש

עמידים עם  מ. גליספטיקוםזאת לא הייתה התרחשות יחידה, כפי שעולה מהעובדה שנתגלו זני 

 .(Gerchman et al., 2011) שונות GTSתבניות 

 מטרות המחקר. 3

 .מ. בוביס פענוח מנגנוני עמידות לטטרציקלין ולמקרולידים בזני שדה של 3.1

 .מ. בוביסאפיון הלוקוס המקודד לגנים הריבוזומליים בזני שדה של  3.2

שבודדו לאחר התפרצות של  בוביס,מ. יישום שיטה במעבדה לאפיון גנטי של זני שדה של  3.3

-Multi locus variable  -דלקות עטין בבקר, כאשר האפיון הגנטי יבוצע באמצעות שיטת ה

number tandem repeat (VNTR) analysis (MLVA) . 
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 . שיטות וחומרים4

בטמפרטורה של  הודגרוובודדו בעבודה זו הזנים ותנאי גידולם.  מ. בוביסזני השדה של  4.1

37°C פנול  0.005%סודיום פירובט,  0.5%עם הוספה של  מ. בוביס -במצע גידול סטנדרטי ל

סרום -על ידי שיטת אימונופלורסנציה בעזרת אנטי מ. בוביס-. הבידודים זוהו כpH 7.8רד, 

 עד לשימוש. 80°C-ספציפי. תרביות אוכסנו בטמפרטורה של 

  

רגישות זני לטטרציקלין.  Minimal inhibitory concentration  ((MIC-קביעת ערכי ה 4.2

 זני שדה.  70 -ל agar dilution -לטטרציקלין הידרוכלוריד נבדקה בשיטת ה מ. בוביסשדה של 

רגישות של למקרולידים.  Minimal inhibitory concentration  ((MIC-קביעת ערכי ה 4.3

 Microbroth Dilutionכנגד טילוזין  וטילמיקוזין,  נבחנה באמצעות  מ. בוביס זני שדה של 54

Test  כמתואר בעבר עפ"י ההנחיות המומלצות ע"יHannan (Hannan, 2000) . 

 

דנ"א גנומי הופק מנפח בזני השדה.  23S rRNA -ול 16S rRNA-הגברת הגן המקודד ל 4.3

400µl  מתרבית חיידקי בשלב לוגריטמי בעזרת הקיטMaxwell® 16 DNA Purification Kit ו- 

Maxwell® 16 apparatus(Promega לפי הוראות היצרן. ריכוז הדנ"א נמדד )

 16S -הגן המקודד ל NanoDrop ND-1000 (Termo Scientific.)בספקטרופוטומטר של 

rRNA (rrs3 ו- rrs4ול )- 23S rRNA (rrl3 ו- rrl4 הוגבר בזני שדה של ,)בעזרת  מ. בוביס

 PG45תחלים ספציפיים. הם פותחו וסונתזו מסחרית  בהתבסס על רצף הנוקליאוטידים של הזן 

 .HB0801 -ו

 

 Phire Hotשל  µl 1דנ"א גנומי,  ng 250וכללה:  µl 50נעשתה בנפח של  .PCRריאקציית  4.4

Start II DNA Polymerase- Thermo Scientific ,10 µl  של בופרX5 ,1 µl  10של mM  של

dNTPs 20 -ו µM מכל תחל. בכדי להגביר את תוצרי ה- PCR  נעשה שימוש במכשירC1000 

series thermocycler  של חברתBio-Rad.  

 

רוצפו במכון ויצמן למדע ברחובות. ניתוח הרצפים  PCR -תוצרי ה .PCR -ריצוף תוצרי ה 4.5

 . BioEditובעזרת תוכנת  5.06/5.51,2003, גרסה DNASTARנעשה בעזרת תוכנת 

 

זן . ribosomal protection proteins ((RPPלנוכחות של  מ. בוביססריקת זני השדה  4.6

, בכדי לבדוק DNA- dot blot  -זני שדה נסרקו בעזרת אנליזת ה 70 -ועוד כ PG45הייחוס 
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 -של אותם גנים סומנו ב PCR. תוצרי tet(O)או  tet(M) ,tet(L) -נוכחות הגנים המקודדים ל

DIG( על פי הוראות היצרןRoche Diagnostic GmbH, Mannheim, Germany ושימשו )

 כגלאים בהיברידיזציה.

 

 16S -בדיקת מובהקות בין נוכחות המוטציות בגנים המקודדים לאנליזה סטטיסטית.  4.7

rRNA  והירידה ברגישות הזנים לטטרציקלין, נעשתה באמצאותFisher exact test 

)http://graphpad.com/quickcalcs/contingency1/( .0.05 P<  .נחשב למובהק סטטיסטי 

 

בעבודתנו השתמשנו בעשרה זוגות תחלים לאתרי ועיבוד נתונים.  MLVA-שיטת ה 4.8

VNTRs( שבעה זוגות מתוך תשעה זוגות .TR29 ,TR30 ,TR31 ,TR35 ,TR40-41 ,

(Amram et al., 2013)TR49-51 ו- TR59 'ועוד   פינחו ושותפיו( תוכננו בעבודה של דר ,

 PCRראקציית ( תוכננו על ידי דר' ספרגסר ושותפיו. TR427 -ו TR147 ,TR148שלושה זוגות )

דנ"א  TMMyTaqשל  PCR x10 ,1.25Uבופר  10µlוהיא כוללה  50µlנעשתה בנפח סופי של 

 -התבצעה ב PCRדנ"א גנומי. ראקציית  5µl -( וSigmaתחל ) 20 pmol(, BIOLINEפולימראז )

C1000 Touch thermal cycler (BIO RADהגברת תוצרי ה .)-PCR במערכות ה-VNTRs 

 .(Pinho et al., 2012; Spergser et al., 2013)לאחרונה נעשתה בהתאם לתנאים שפורסמו 

 העץ הגנטי הורכב בעזרת תוכנה שהורדה מהאתר: 

http://pubmlst.org/perl/mlstanalyse/mlstanalyse.pl?site=pubmlst&page=treedraw

&referer=pubmlst.or 

4.9 PCR .תוכננו בהסתמך על הרצף הגנומי  התחלים ללוקוס המקודד לגנים הריבוזומליים

מאפשרים את ההגברה של  MB-tet3/4-R -ו MB-282-F. התחלים PG45של זן הייחוס 

IGR1 התחלים ,MB-rrs-3F ו- MB-287-R  מאפשרים את ההגברה שלIGR4 ו- IGR5  בעוד

. כמו כן, למטרות ריצוף נעשה שימוש IGR3מגברים את  MB-rrs-1R -ו MB-rrl-7Fשהתחלים 

   בתחלים שתכננו לאזורים הפנימיים של הגנים הריבוזומליים.

 

שלוש מיקרוגרם של דנ"א גנומי עוכל עם האנזים רסטריקציה  .Southern blotאנליזת  4.10

EcoRI למשך  והורץ במכשיר אלקטרופורציה 0.8%. דנ"א גנומי מעוכל הוטען בג'ל אגרוז

הלילה. דנ"א גנומי הועבר מהג'ל לממברנה טעונה במטען חיובי. הדנ"א הגנומי קובע לממברנה 

 PCR DIG probe synthesis kit. כמו כן, בעזרת הקיט UVעל משתך  ’5 -על ידי הנחתה ל

Diagnostic (Roche Diagnostic GmbH, Mannheim, Germany סונתז מראש גלאי )

. הדנ"א הגנומי המקובע לממברנה הדגר עם הגלאי, rrss -גן המקודד לכנגד ה DIGמסומן עם 

http://graphpad.com/quickcalcs/contingency1/
http://pubmlst.org/perl/mlstanalyse/mlstanalyse.pl?site=pubmlst&page=treedraw&referer=pubmlst.or
http://pubmlst.org/perl/mlstanalyse/mlstanalyse.pl?site=pubmlst&page=treedraw&referer=pubmlst.or
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, וזוהה כפי שתואר בעבודה של ליסנינסקי DIGנשתף, והדגר עם נוגדן מסומן כנגד 

(lysnyansky,2008 הממברנה פותחה בעזרת אנליזת זיהוי כמילומינסנס שנעשתה בעזרת .)

 G:BOX Chemi XR5 scanner (Syngene, Cambridge, UK.)המכשיר 

 

מיפינו את נקודת תחילת השעתוק  מיפוי אתר תחילת השעתוק של הגנים הריבוזומליים. 4.11

 generation ndRACE kit, 2 (Rocheכאשר נעשה שימוש בקיט  RACE ’5על ידי שיטת 

Diagnostic GmbH, Mannheim, Germany .בהתאם להוראות היצרן ,) 

 

המציגים תצורות שונות של הלוקוס  מ. בוביסקביעת עקום הגידול של זני שדה של  4.12

. עקומות הגידול נקבעה על ידי ספירת מושבות בכל נקודת זמן המקודד לגנים הריבוזומליים. 

 שעות(.  4שעות )כל  72לאורך 

 

דה של בזני ש rrss -קביעת רמות הביטוי של הגן המקודד ל Real Time PCRבעזרת  4.13

עם הבדלים במספר האופרונים הריבוזומליים ובאזור כניסת האלמנטים הניידים  מ. בוביס

באותה  rrs -כמתנו את רמות הביטוי של הגן המקודד לבלוקוס המקודד לאופרונים אילו. 

, 3181, 111, 8998, 100\91, 88127, 213נקודת זמן שנקבע עבור עקום הגידול בזנים 

, 8מ"ל מצע גידול מתאים כאשר  350. גדלנו את הזנים בנפח של 3222 -ו 422, 1366, 72242

רנ"א כללי. הדוגמאות טופלו  שעות מתחילת הגידול דגמנו חיידקים. מהחיידקים הופק 16 -ן 12

 ng 100 -סונתז מ cDNA, , ונקבע ריכוז הרנ"א הכללי במבחנות. RNase-free DNase1עם 

. GAPDHוהגן המנרמל  rrssעבור הגן  TaqManוגלאי מסוג   של רנ"א כללי. תוכננו תחלים

 TaqMan Universal PCRעם התמיסה  Quantitative Real Time PCRנעשתה ריאקציית 

Master Mix (AB- Applied Biosystems.) 

 

 . תוצאות5

 . למקרולידים מ. בוביספיענוח מנגנון עמידות של זני שדה של  5.1

( Minimal Inhibitory Concentration, MICמעכב מינימלי )קביעת ריכוז  5.1.1

במחקר זה זוהתה הרגישות לטילוזין ולטילמיקוזין של מ. בוביס. למקרולידים בזני שדה של 

הזנים עבורם פורסם המידע בעבר. במבט כללי,  32-שאופיינו לאחרונה, בתוספת ל שדהזני  15

לטילמיקוזין. זני שדה  µg/ml 0.5-2048 -עבור טילוזין ו µg/ml 0.5-512נעו בין  MIC-ערכי ה
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בעלי רגישות שונה ומוגדרת לטילוזין וטילמיקוזין נבחרו לצורך אפיון מנגנוני  בוביס של מ.

 מידות למקרולידים בפתוגן בקר זה.ע

 

במוטנטים עמידים  23S rRNAבעותקי הגן  V-ו IIניתוח הרצפים של אתרים  5.1.2 

אשר התקבל  PG45המוטנט של  .in vitroשהתקבלו באמצעות סלקציה  למקרולידים

-ו µg/ml 1024של  MICבמעבדה על יד חשיפה לריכוזים הולכים וגדלים של  טילוזין הינו בעל 

2048 µg/ml  לטילמיקוזין, בעוד שהמוטנט שנבחר כעמיד לטילמיקוזין הינו בעלMIC 1024 

µg/ml 16-לטילמיקוזין ו µg/ml 23-ין.  ניתוח הרצף בגנים המקודדים ללטילוזS rRNA  במוטנט

 rrl3של הגן  Vבאתר  A2058Gהעמיד לטילוזין הראה נוכחות של החלפת   PG45של 

 PG45, בהתאמה. במוטנט של rrl4בגן  V-ו IIבשני האתרים  A2058G-ו G748Aוהחלפות 

 .  rrl3של הגן  Vבאתר  A2058Gהעמיד לטילמיקוזין זוהתה רק ההחלפה של 

 

שבודדו מ. בוביס בזני  23S rRNAבעותקי הגן  V-ו IIניתוח הרצפים של אתרים  5.1.3 

-ו IIלא נמצאו החלפות בסיסים באתרים  ממקרים קליניים, בעלי רגישויות שונות למקרולידים.

V  23בגניS rRNA בעלי ערכי  זני שדה 21/21-בMIC  0.5-4בטווח µg/ml לטילוזין. ה-MIC 

 8של  MICבעלי שדה זני  1/9. בנוסף, µg/ml 0.5-128לטילוזין באותם הזנים נע בטווח של 

µg/ml 32 -ו µg/ml  לטילוזין ולטילמיקוזין, בהתאמה, לא הכילו אף מוטציה באתריםII  אוV  של

 MIC≥8 µg/mlבעלי  שדה. התוצאות הראשוניות שלנו מראות כי זני rrlאף לא אחד מגני 

  G748A( 1טילמיקוזין עשויים להכיל את אחת המוטציות הבאות: )ל MIC≥32 µg/ml-לטילוזין ו

 IIבאתר  C752T-ו rrl( .3 )G748Aבשני גני  IIבאתר  rrl4( .2 )G748Aאו  rrl3בגן  IIבאתר 

 rrl4( .5 )G748Aשל  IIבאתר  C752Tוגם  G748A-ו rrl3בגן  IIבאתר  rrl3( .4 )A748Gבגן 

באתר  A2058G-ו rrlשל שני גני  IIבאתר  rrl3( .6  )G748Aשל  Vבאתר  A2058G -ו IIבאתר 

V  שלrrl4( .7 )A2058G  באתרV  של אחד מגניrrl( .8 )A2059C  באתרV  של אחד מגניrrl. 

 

לאחר שראינו כי  הגורמות לעמידות למקרולידים. L22-ו  L4זיהוי מוטציות בחלבונים 5.1.4

, בחנו האם rrl3/4 -שדה לטילוזין וטילמיקוזין ומוטציות ב בוביסמ. קיים קשר בין עמידות זני 

לא נמצאו מוטציות  ועמידות למקרולידים. L22 -ו L4 -קיים קשר בין מוטציות בגנים המקודדים ל

שעברו סלקציה עם  Tm-R -ו Ty-Rבזנים המוטנטים   L22בגן המקודד לחלבון הריבוזומלי

 -ב Gln90Hisת זאת, נמצאה החלפה של חומצת אמינו טילוזין וטילמיקוזין, בהתאמה. למרו

לטילוזין MIC  -זנים שהראו החלפה בחומצת אמינו, ערכי ה 24 -זנים שנבדקו. ב 24/31

שדה,  מ. בוביס, בהתאמה. בזני µg/ml 0.5-128 -ו µg/ml 0.5-128>וטילמיקוזין הם בטווח של 
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 µg/ml 0.5-1024היה בין MIC  -ה שלא הראו החלפה בחומצת אמינו באותה עמדה, טווח ערכי

לטילמיקוזין. התוצאות שלנו מצביעות על חוסר קורלציה בין  µg/ml 0.5-256> -לטילוזין ו

 וירידה ברגישות.L 22בחלבון  Gln90Hisהחלפה בחומצה אמינו 

שדה, אך לא בזנים המוטנטים מ. בוביס של זני   L4מוטציות שונות נמצאו בחלבון הריבוזומלי 

Ty-R ו- Tm-R ניתוח רצפי חומצות האמינו של זני השדה הראה כי קיימת החלפה בחומצות .

, Ala51Thr ,Thr95Ala ,Ala86Thr ,Glu75Ala ,Ala70Thr ,Val69Alaאמינו הבאות: 

Ala64Val ,Thr60Ile ו- Ala101Th  חומצות אמינו  3והוספה שלLys-Glu-Ala  בין עמדות

כולל החלפה בחומצת  106-285ברצף חומצות האמינו שבין  זני שדה. האזור 12 -ב 105 -ו104

שדה עם מ. בוביס  זנים של 5/17 -. ב186 -ו 185, 142אימנו רק בשלוש העמדות הבאות: 

 µg/ml 2-128של  MIC( יש ערכי 7239 -ו 77, 6656, 8998, 5028) 185-186מוטציה בעמדה 

(. התוצאות מראות כי יש החלפות 5.1ה לטילוזין וטילמיקוזין בהתאמה )טבל µg/ml 32-128 -ו

קרובות לאתר  186 -ו 185, אבל רק שתי החלפות בעמדה L4רבות של חומצות אמינו בחלבון 

הקישור של מקרולידים בחלבון. אך למרות החלפות אילו לא נמצאו כי יש להן השפעה ישירה על 

 ירידה ברגישות לאנטיביוטיקה בזנים הנבדקים.

 

  .לטטרציקלין מ. בוביסון העמידות של זני שדה של . פיענוח מנגנ5.2

עם טווח  מ. בוביסבזני שדה של  16S rRNAאנליזת רצפי הדנ"א המקודדים לגן  5.2.1

 0.125-16בטווח  MICהראו ערכי  מ. בוביסשבעים זני שדה של רגישות רחב לטטרציקלין. 

µg/mlערכי ה .- MIC  שהתגלו הצביעו על ירידה ברגישות הזנים בערכיםMIC ≥2 µg/ml ,אכן .

 16S rRNA -ב Tet-1. אנליזה של אתר µg/ml 2-16שנעו בין  MICזנים הציגו ערכי  44/70

(rrs3 ו- rrs4 בוצעה עבור כלל )בידודים כללו אופרון ריבוזומלי בודד. שתי  5/70 ;בידודים 70

לבין  Tet-1גלו כאשר השווינו בין התפלגות המוטציות באתר קבוצות עיקריות של הזנים הת

. MIC≤1 µg/mlעם ערכי  מ. בוביסזני שדה של  26קבוצה ראשונה, כללה  MIC   :(1)-לערכי ה

והן בעמדות  31של הסליל  964-967בידודים ללא מוטציה הן בעמדה  13בקבוצה זו, נמצאו 

זנים נמצאה מוטציה בודדת  7-לכך, ב . בנוסף34של הסליל  1196-1200 -ו 1054-1056

זנים כללו מוטציות  2. יתר על כן, rrs3 -בגן המקודד ל A967Tאו בעמדה  A965Tבעמדה 

 A967T/Cזנים היו מוטציות בעמדה  4 -, ולrrs4 -בגן המקודד ל A967T -ו A965Tבעמדות 

 .rrs4 -ו rrs3בגנים 

. עשרים ושתים  MIC≥2 µg/mlעם ערכי  מ. בוביסזני שדה של  44קבוצה שנייה, כללה  (2)

בידודים  18. כמו כן, rrsבשני האללים של  AGA 965-967 TGTזנים הראו מוטציה כפולה 

, ושלושה rrsבשני האללים של  G1058A -ו AGA 965-967 TGTהראו מוטציה משולשת 
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 G1058Cומוטציה  rrsבשני האללים של  AGA 965-967 TGTבידודים כללו מוטציה כפולה 

)שני בידודים(. בנוסף  rrs4 -ב G1058A -)בידוד אחד( או מוטציה ב rrs3 -באלל שמקודד ל

 .AGA 965-967 TGTלכך, בידוד נוסף עם אופרון בודד כלל מוטציה כפולה 

 

בזני שדה  tet(O)או  tet(M) ,tet(L) -סריקת דנ"א גונומי לנוכחות גנים המקודדים ל 5.2.2

 מ. בוביסזני שדה של  70נסרק הדנ"א הגנומי של  Dot blot -בעזרת שיטת ה. מ. בוביסשל 

. לא נצפה סיגנל חיובי tet(O)או  tet(M) ,tet(L) -במטרה לאתר נוכחות הגנים המקודדים ל

באף אחד מהזנים. בניגוד לכך, נצפה סיגנל חזק מהביקורת  DIG   -מהגלאים המסומנים ב

מ. זני שדה של  70סטרפטוקוקים. יתר על כן, הדנ"א הגנומי של החיובית, שהיא דנ"א גנומי של 

, לא tet(O)או  tet(M) ,tet(L) -לגנים המקודדים ל  עם תחלים PCR , שהוגבר במערכת בוביס

  .PCRהניב תוצר 

 

 .אפיון הלוקוס המקודד לגנים הריבוזומליים 5.3

בכדי לברר מה כניסת אלמנטים ניידים אל בין הגנים המקודדים ללוקוס הריבוזומלי.  5.3.1

הוא המבנה של הלוקוס המקודד לגנים הריבוזומליים, הגברנו ורצפנו באופן חלקי את הלוקוס 

, PG45. בהתבסס על הרצף הגנומי של הזנים: מ. בוביסזני שדה של  70-הריבוזומלי ב

HB0801 ו- Hubei1 הגנומים שלהם ידועים, תוכננו מספר ריאקציות שPCR להגברת אזורי ה- 

IGRsאנליזת ה .- PCR מ. בוביסזני שדה של  35/70 -חושפת נוכחות של אלמנטים ניידים ב .

 IGR1אל תוך  ISMbov1 . הכניסה של ISMbov4 -ו  ISMbov1האלמנטים הניידים שזוהו הם 

, בהתאמה. בנוסף לכך, כניסת מ. בוביסזוהתה בשלושה ושישה זני שדה של  IGR3או 

ISMbov4  אלIGR3 כמו כן, שמונה זנים מציגים כניסה מ. בוביסזני שדה של  18 -זוהתה ב .

 ISMbov1, כאשר ארבע זנים מתוכם מראים כניסה של IGR3 -ל ISMbov4 -ו ISMbov1של 

 .IGR5 -ל

, ניתן לראות כי הדנ"א הגנומי של הזנים הנבדקים Southern blot -בהסתמך על אנליזת ה

, מראה rrs -,והודגר עם גלאי המגיב עם הגנים המקודדים ל EcoRIלאחר שעוכל עם האנזים 

באופן כללי, נמצאו עד כה כחמש וריאציות שונות של  וריאציות שונות בגודל ובמספר המקטעים. 

)או  PG45 ,HB0801בנוסף לאילו שנצפו בזנים  הלוקוס המקודד לגנים הריבוזומליים

NM2012ו  )- Huebi-1  או(CQ-W70 יתר על כן, קיים דמיון בגודל המקטעים שהתקבלו .)

, כאשר 422 -ו PG45או  393B08 -ו 341B09בזנים  EcoRIלאחר עיכול הדנ"א הגנומי עם 

שונה. בנוסף לכך, למרות  הרכב הרצף של הלוקוס המקודד לגנים הריבוזומליים בזנים אילו הוא
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, הוא אינו מראה כניסה של Huebi-1יש אופרון ריבוזומלי בודד בדומה לזן   88127שלזן 

ISMbov7  שייך למשפחת(IS3 במעלה הגן )282 . 

את  268B07 -ו 422 ,72242 ,393B08(, Ca)הקונפיגורציה  88127בהמשך, ריצפנו בזנים 

, כאשר בין הזנים השונים התקבלו 287 -ל 281ין הגן הלוקוס המקודד לגנים הריבוזומליים ב

. אנליזת הלוקוס המקודד לגנים הריבוזומליים בזנים אילו, מראה  kb 5.6-15.3גדלים שבין 

72242 (F ,)(, G) 422ארבע תצורות חדשות בלוקוס המקודד לגנים הריבוזומליים בזנים 

393B08 (Eו )- 268B07 (D בנוסף לתצורות ,)A-C  המקבילות לזניםPG45 ,HB0801  או(

NM2012ו )- Huebi-1  או(CQ-W70 בהתאמה. בנוסף לכך, הקונפיגורציה של הלוקוס ,)

, שונה Huebi-1שכוללת אופרון ריבוזומלי בודד כמו הזן  Caהמכונה  88127הריבוזומלי של הזן 

 D-Gונפיגורציות . ההבדלים בין הק282במעלה הגן  ISMbov7ממנו בכך שלא מראה כניסה של 

, כניסה של D( קונפיגורציה 1תלויה בסוג ומיקום הכניסה של האלמנט הנייד, כפי שהן מוצגות: )

ISMbov1 ב- IGR3( ;2 קונפיגורציה )E כניסה של ,ISMbov1 ו- ISMbov4 ל- IGR3 כאשר ,

ה של , כניסF( קונפיגורציה 3הכניסה של שניהם היא בכיוון ההופך לגנים הריבוזומליים; )

ISMbov1 ו- ISMbov4 ל- IGR3 ו- ISMbov1 ל- IGR5 כאשר במקרה הזה הכניסה של ,

ISMbov4  היא בכיוון ההפוך לכניסה שלISMbov1 ( ;קונפיגורציה 4ושל הגנים הריבוזומליים )

G כניסה של ,ISMbov1 ב- IGR1 מאחר ושני האללים של הגנים .rrs ו- rrl ואזורים ,IGR2 ו- 

IGR4  מראים הומולוגיה גבוהה, לא ניתן להסיק נחרצות איזה אופרוןrrn3 אוrrn4   מופיע בזנים

)זנים עם עותק אחד של אופרון ריבוזומלי(. לכן, המבנה של הלוקוס  Huebi-1 -ו 88127

ואחריו במורד הזרם  IGR1המקודד לגנים הריבוזומליים בזנים אילו עשוי להראות באופן הבא: 

rrs3/4 ,IGR2/4 ו- IGR5עם אופרון ריבוזומלי בודד המציגים  5/70 -. כאשר, סך הכול נמצאו כ

 .Caאת המבנה 

 

 .ISMbov4 -ו ISMbov1ואפיון מולקולרי של אתר הכניסה של  IGRs-אנליזת רצפי ה 5.3.2

 99% -, וIGR4-ו IGR2זהות בין  99% -, מראים כPG45המוצגים בזן  IGRs -ניתוח רצפי ה

. בנוסף לכך IGR5של  ’5 -וקצה ה IGR3של  ’5 -הנוקלאוטידים הראשונים בקצה ה 90 -זהות ב

וקצה  IGR1של  ’3 -הנוקלאוטידים מקצה ה 74מרצף הנוקלאוטידים בין  97%קיימת זהות של 

  -( וHB0801) Bבקונפיגורציה  IGR3 -ב ISMbov4. אנליזת הרצף של IGR3של  ’3 -ה

ISMbov4 ביןIGR3a ל- IGR3b  בקונפיגורציהF  בסיסים עם שתי החלפות באזור ה 13מראה- 

inverted repeats (IRוכמו כן אתר ל )- direct repeats (DR באורך של )בסיסים. אותם  6IR 

 -ממוקם במעלה הזרם ל ISMbov4, כאשר Eבקונפיגורציה  IGR3c -ו IGR3a -זוהו ב DR -ו

ISMbov1.  אותוDR ל- ISMbov4  זוהה בעבר בגנום של הזןPG45 אנליזת הרצף בקצוות של .
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ISMbov1  בסיסים המרכיבים את ה 14מראה נוכחות של- DR  בקונפיגורציהD ו- E  .בהתאמה

 Gשל קונפיגורציה  DR -. בנוסף לכך, הIGR5 -הממוקם ב Fשל קונפיגורציה  DR -כמו כן, ה

בלוקוס המקודד לגנים הריבוזומליים בזנים  ISMbov1של  IR -. הרצף של הIGR1 -הממוקם ב

268B07 ,72242 ,393B08 5הוא  422 -ו’ TAT 3’כפי שתואר בעבודה קיימת ,. 

 

לא ניתן לקבוע מהי נקודת מיפוי נקודת תחילת השעתוק של הגנים הריבוזומליים.  5.3.3

, כיוון שקיימת הומולוגיה גבוהה בין תחילת השעתוק של זנים עם שני אופרונים ריבוזומליים

. לכן, יש לקבוע את נקודת תחילת השעתוק בזן עם rrlוכמו כן של הגנים  rrsהעתקים של הגנים 

. לצורך מטרה זו, בחרנו לעבוד עם הזן 23S -ו 16Sאופרון ריבוזומלי בודד, שלו עותק אחד של 

שהתקבלו בשיטה זו, שובטו  PCR-. תוצרי הRACE ’5. המיפוי בוצעה באמצעות שיטת 88127

. התקבלו מקטעים באורכים שונים, כאשר אורך המקטע pCR-BluntII-Topo Vectorלווקטור 

. לאחר שנמצא rrs -בסיסים במעלה הזרם מתחילת הגן המקודד ל 60 -הארוך ביותר היה כ

וזומליים. של הפרומוטר המקודד לגנים הריב  35- -ו  10-נקודת תחילת השעתוק, אופיין האתר 

בסיסים ממעלה הזרם לגן  25 -בנוסף לכך, זוהו מספר רצפים קצרים שאורכם הגיע עד ל

של  ’5 -. יתר על כן, מופה מקטע שאורכו בין שלושה לארבעה בסיסים בקצה הrrs -המקודד ל

 35-והאתר  ISMbov1של  DR -רק בסיס אחד מפריד בין הכמו כן, . rrs -הגן המקודד ל

-, האתר F(, כאשר בקונפיגורציה ISMbov4) Eבסיסים בקונפיגורציה  24 -, וDבקונפיגורציה 

 .ISMbov1של  DR -הוא חלק מה 35

 

  .MLVA-שדה באמצעות שיטת ה מ. בוביססיווג מולקולרי של זני  5.4

. שלושים וחמישה סוגים 2-7שונות נע בין  VNTRs -מספר הפרופילים שהתקבל ממערכות ה

 10-( התקבלו מקומפילציה של תוצאות מfinal VNTR type, (FVT)) VNTRסופיים של 

. זנים שבודדו מעגלים שיובאו לישראל מאוסטרליה, הונגריה וליטא מציגים VNTRs -ה  מערכות

.  FVTs 17בהתאמה, בעוד שהזנים שבודדו מפרות חולבות מקומיות מציגים  FVTs 10 -ו 8, 3

 -ו Aוכחית מתחלקים לשתי קבוצות עיקריות, קבוצה שנבדקו בעבודת המחקר הנ מ. בוביסזני 

Bוזאת בהתבסס על זהות  בקרב ה ,- FTVs  השונים. קבוצהA  (, 12זני שדה ]ליטא ) 27כוללת

שונים, בעוד FTVs  21[ המציגים PG45( ואת זן הבר 5(, ישראל )1(, אוסטרליה )8הונגריה )

([ המציגים 27( וישראל )10(, אוסטרליה )3(, הונגריה )1זני שדה ]ליטא ) 42כוללת  Bשקבוצה 

13 FTVs  סוג ה1שונים .- FTV  שנצפה בזנים שבודדו מעגלים מיובאים מליטא אינו זהה לזה

 2010, שבודד בשנת F127שנצפה בזנים שבודדו מפרות חולבות מקומיות, פרט לזן אחד. בזן 

בזמן התפרצות של  2011נת בודד בש 510. זן 510הזהה לזן  FTV מעגל מיובא מליטא, נצפה 
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זנים של מ. בוביס, שבודדו מפרות חולבות ישראליות  16דלקת עטין בפרות חולבות. בניגוד לכך, 

( 1254 -ו 2E ,Hזנים ) 3 -( לFVT-זהות )מבחינת ה 100%,  מראים 2007-2010בין השנים 

לקבוצה זו מבקר שיובא לארץ מאוסטרליה באותו משלוח. בנוסף לכך,  2006שבודדו בשנת 

זנים של מ. בוביס, שבודדו מפרות חולבות מקומיות בהתפרצות של דלקת  10/12משתייכים 

 Bהקבוצה השנייה של זנים התגלתה בתוך קבוצה  .FVT III-. כולם שויכו ל2008עטין בשנת 

שבודד ממקרה של דלקת עטין  883. זן ישראלי FVT- IV-זני מ. בוביס ששויכו ל 8והיא כוללת 

(, שבודדו באותו משק מעגלים 612 -ו 72236, 314זנים ) 3 -זהות ל 100%הראה  Aבמשק 

  BRDשלושה חודשים קודם להתרחשות האירוע   Aשיובאו לישראל מאוסטרליה והוכנסו למשק 

זנים אחרים, שיובאו לישראל  4זהות עם  100%ודלקות עטין. ארבעת הזנים הללו חולקים 

רק  IV-שונה מ IIIמסוג  FTVושהו בהסגר. חשוב לציין כי,  2009-2010מאוסטרליה בין השנים 

 .VNTRs-( של ה10)מתוך  TR427במערכת אחת 

 

 . דיון6

העלייה בשכיחות הרבה למקרולידים.  מ. בוביספיענוח מנגנון עמידות של זני שדה של  6.1

היא תופעה ידועה, אשר עלולה  מ. בוביסשל עמידות לטילוזין ולטילמיקוזין בזנים קליניים של 

לפגוע בהצלחת הטיפול בזיהומי מיקופלסמה בעדרי בקר. התוצאות הראשוניות שלנו מראות כי 

קשורות לירידה  rrl4 ו/או rrl3באופרון  23S rRNAשל הגן  Vו/או  IIמוטציות נקודתיות באתרים 

, 752, 748י פחמן. עמדות אטומ 16למקרולידים להם טבעות לקטון בנות  מ. בוביסברגישות זני 

( הקשורות לעמידות למקרולידים hot spotsדווחו בעבר כנקודות חמות ) 2059-ו 2058

. יחד אם זאת, יש לציין ולל מיקופלסמות פתוגניות בבני אדםבמיקופלסמות ובחיידקים אחרים, כ

ות שזאת הפעם הראשונה שהמוטציות שככל הנראה מקנות עמידות בפני מקרולידים מתואר

. למרות זאת, מומלץ לבדוק זנים נוספים במטרה להבהיר האם המוטציות מ. בוביסבחיידק 

הנקודתיות אשר נצפו במחקר זה הן הסמנים האוניברסאליים לעמידות למקרולידים 

 L4במיקופלסמות פתוגניות. כמו כן, במחקר זה לא נמצא קשר ברור בין מוטציות ברצף החלבון 

לטילוזין וטילמיקוזין. בנוסף לכך, בכדי להבין האם קיים קשר בין החלפת ובין עמידות  L22 -ו

ובין עמידות, יש לבדוק זנים נוספים המראים מוטציות בעמדה  185-186חומצות אמינו בעמדה 

 זו.

 

לעיתים תכופות נעשה . טטרציקליןל מ. בוביספיענוח מנגנון עמידות של זני שדה של  6.2

. לכן, ההופעה של הזנים העמידים מ. בוביס-ים בבקר שמודבק בשימוש וטיפול בטטרציקלינ

 מ. בוביסלטטרציקלינים מדאיגה. במחקר זה, נבדק מהו מנגנון העמידות הנרכש של 
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קיימת עלייה מ. בוביס לטטרציקלינים. התוצאות שהתקבלו מראות כי בחלק מזני שדה של  

הנמצא  Tet-1. עלייה זו נמצאת בקורלציה עם מספר מוטציות באתר לטטרציקלין MIC -בערכי ה

לטטרציקלין, נמצאו שתיים    MIC≥2 µg/mlזנים עם ערכי  43/44 -. למעשה, ב16S rRNA -ב

, rrs -. לזן הנוסף יש רק אלל אחד המקודד לrrs4 -ו rrs3או שלוש  מוטציות בשני האללים 

. בניגוד לכך, רק מוטציה בודדת או מוטציה A967T -ו A965Tשכולל את המוטציה הכפולה 

  MIC≤1 µg/mlזני שדה עם ערכי  13/26 -כפולה  )לא יותר משתי עמדות עם מוטציה( התגלו ב

, ההשפעה של מוטציה בודדת rrs -לטטרציקלין. נראה כי, בזני שדה עם שני אללים המקודדים ל

ניתן להסביר זאת על ידי כך שאלל ללא  או מוטציה כפולה על הרגישות לטטרציקלין היא נמוכה.

מוטציה יכול לכסות על הפעילות של האלל המוטנטי. על מנת לאמת השערה זו יש לבדוק זנים 

( נוספים עם מוטציה בעמדה בודדת. בנוסף, יהיה מעניין לבחון homozygotesהומוזיגוטיים )

מ. טטרציקלין בזני שדה של ל MICמהי הקורלציה בין נוכחות מוטציה בודדת או כפולה לערכי 

 עם אופרון ריבוזומלי בודד. בוביס

, והשני הוא 34מורכב משני תתי אתרים: הראשון הוא סליל  16S rRNA -ב Tet-1 -האתר ל

, tRNA -שאליו נקשרת מולקולת ה A. תתי אתרים אילו נראים ככיס באתר 31הלולאה ליד סליל 

י של תת היחידה הקטנה של הריבוזום בחיידק כפי שהראו עבודות המציגות את המבנה המרחב

Thermus thermophilus בעבודה זו, מתוארות מוטציות בתוך או קרוב לאתר .A  עמדה(

עם עמידות ברמה  Helicobacter pylori(. בעבודה אחרת שפורסמה הראו כי בזנים של 1058

, בעוד שבזנים עם 965-967קיימת מוטציה בודדת או כפולה בעמדות  נמוכה לטטרציקלין

 . 965-967עמידות ברמה גבוהה לטטרציקלין קיימת מוטציה משולשת בעמדות 

בנוסף לכך, ירידה ברגישות לטטרציקלינים התקבלה בבידודים הקליניים של 

Propionibacterium acnes ,hyodysenteriae Brachyspira ו-intermedia Brachyspira 

. ההשערה היא Tet-1, כאשר עמדה זו ממוקמת סמוך לאתר G1058Cעל ידי מוטציה בעמדה 

, Tet-1 משפיעות על מבנה הכיס באתר  U1199כי מוטציה בעמדה זו יחד עם מוטציה בעמדה 

 2-16של  MICאליו נקשרת מולקולת הטטרציקלין. במחקרנו, זוהתה קבוצת זנים עם ערכי 

µg/ml  2-4 -ו µg/ml   הכוללים שתי מוטציות נוספות בעמדותC1192A ו- U1199C ,

-Tetעשויה להשפיע על קישור טטרציקלין לאתר  U1199Cבהתאמה.  בעוד שמוטציה בעמדה 

 לספקטינומיצין.  E-coliקשורה לעמידות של  1192, הראו כי מוטציה בעמדה 1

, tet(O)או  tet(M) ,tet(L) -גנים המקודדים ל במחקר שלנו, לא נמצאו באף אחד מהבידודים

מ. עמידות לטטרציקלין בזני שדה של   (1)כאשר מספר הנחות עשויות להסביר תוצאות אלו: 

עם  מ. בוביסלא נמצאו זני שדה של   במחקר זה, (2)לא מתרחשת בעזרת מנגנון זה;  בוביס

 מ. בוביסמים, תוארו זני שדה של (. בפרסומים קוד64 µg/ml ≤) MICערכים מספיק גבוהים של 
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( בהשוואה לערכים שמוצגים בעבודתנו. הסבר 64 µg/ml ≤) MICעם ערכים גבוהים יותר של 

המתוארים בעבודה זו בהשוואה לעבודות אחרות,  MIC -אפשרי לסתירה שהתקבלה בין ערכי ה

שיטות לבחינת : קיימות מספר MIC -היא שאין אחידות בין המבחנים השונים לבדיקת ערכי ה

, שימוש בביקורות שונות במהלך המבחנים, שימוש בנגזרות שונות של טטרציקלין. MIC -ערכי ה

גבוהים, בכדי לאשש את  MICעם ערכי  מ. בוביסבהמשך, יש צורך לבדוק בידודים נוספים של 

 התוצאות שהתקבלו בעבודתנו.

  

 אפיון הלוקוס המקודד לגנים הריבוזומליים.  6.3

 -קיום של מספר תצורות של אופרונים ריבוזומליים מושפעת מכניסה של אלמנטים ניידים אל ה

IGRs וכמו כן, מהבדלים במספר האופרונים הריבוזומליים בין הזנים השונים, כאשר תוצאות ,

. למעשה, הדנ"א הגנומי של הזנים הנבדקים Southern blot -אילו נתמכות על ידי אנליזת ה

,והודגר עם  EcoRIות שונות בגודל ובמספר המקטעים, לאחר שעוכל עם האנזים מראה וריאצי

מסוג  , וזאת כתוצאה מכניסת אלמנטים ניידיםrrs -גלאי המגיב עם הגנים המקודדים ל

ISMbov1 ו- ISMbov4  אל בין הגנים בלוקוס המקודד לגנים הריבוזומליים, וכתוצאה מהבדלים

הלוקוס המקודד לגנים ממצאים אילו ניתן להסיק כי  במספר האופרונים הריבוזומליים.

הריבוזומליים הוא אזור "חם" לכניסה של אלמנטים ניידים, הסוג המספר והארגון שלהם משתנה 

 בן הזנים השונים. 

של  לסידור מחדשהשפעת האלמנטים הניידים על גנום החיידק היא רחבה. הם יכולים לגרום 

פוכים. בנוסף לכך, הם עשויים לגרום לדיכוי או ההגברה בביטוי גנום החיידק על ידי החסרות והי

של גנים הנמצאים במורד הזרם,  ובכניסתם עשויים לפגוע בפרומוטר של הגן, דבר העשוי 

בלוקוס המקודד לגנים  מ. בוביסלהשפיע על ביטוי הגן. בכדי לוודא שזה לא המצב בזני שדה של 

נקודת תחילת  את למפותלא ניתן   של הגנים הריבוזומליים. הריבוזומליים, מיפינו את הפרומוטר

השעתוק של זנים עם שני אופרונים ריבוזומליים, כיוון שקיימת הומולוגיה גבוהה בין העתקים של 

. לכן, יש לקבוע את נקודת תחילת השעתוק בזן עם אופרון rrlוכמו כן של הגנים  rrsהגנים 

. התקבלו מקטעים באורכים 88127רנו לעבוד עם הזן ריבוזומלי בודד. לצורך מטרה זו, בח

בסיסים במעלה הזרם מתחילת הגן  60 -שונים, כאשר אורך המקטע הארוך ביותר היה כ

 rrsהימצאותם של מקטעים באורכים שונים נובעת מנוכחות של תוצרי . rrs -המקודד ל

processed and maturatedריבוזומליים מקבל . תוצאות מיפוי הפרומוטר של האופרונים ה

לאחר .  מ. פנאומוניהבחיידק  16S rRNA -חיזוק מתוצאות מיפוי הפרומוטר של הגן המקודד ל

של הפרומוטר המקודד לגנים   35- -ו  10-שנמצא נקודת תחילת השעתוק, אופיין האתר 

 . הריבוזומליים



18 
 

בנוסף לכך, כעת אנחנו נמצאים בשלב ניתוח התוצאות של פרויקט שמטרתו לבחון את ההבדלים 

( 2( זנים עם אופרון ריבוזומלי בודד; )1בקבוצות הבאות: ) rrs -ברמות הביטוי לגן המקודד ל

( זנים עם שני אופרונים ריבוזומליים וכניסה של אלמנטים 3זנים עם שני אופרונים ריבוזומלים; )

 . IGR3או  IGR1 -ידים אל אזור הפרומוטר של הגנים הריבוזומליים בני

 

סיווג מולקולרי של חיידקים פתוגניים הפך בשנים האחרונות לחלק  .MLVAסיווג באמצעות  6.4

היא MLVA -בלתי נפרד מתחקירים אפידמיולוגיים וממערך הניטור של המחלות. אנליזת ה

הגברת רצפים שחוזרים על עצמם מספר פעמים בגנום של שיטה לסיווג מולקולרי שמבוסס על 

תוארה בעבודתו של פינחו  מ. בוביסלסיווג מולקולרי של בידודי  MLVA-החיידק. שיטת ה

  MLVA-במחקר הנוכחי ישמנו את שיטת ה .ושותפיו והורחבה בעבודה של י. ספרגסר ושותפיו

ממחלות נשימה ומפרות ישראליות עם  שבודדו מעגלי יבוא שסבלו מ. בוביסלסיווג זני שדה של 

שבודדו מפרות חולבות  מ. בוביסדלקות עטין. הנתונים שלנו מציגים דמיון גנטי בין זנים של 

מקומיות לזנים שבודדו מעגלים שיובאו לישראל מאוסטרליה. כלומר, ניתן להסיק מהנתונים 

מס'   FTVלבות. גילוי שלשיתכן והייתה העברה של זנים מעגלים מיובאים לעדרים של פרות חו

III מפרות חולבות מקומיות במהלך  2008שבודדו בשנת  מ. בוביסזנים של  12מתוך  10-ב

התפרצות )וסווגו במחקר הנוכחי( מדגיש כי קיים מקור הדבקה משותף ברוב המשקים. חיזוק 

דלקת זנים, שבודדו מפרות חולבות מקומיות שחלו ב 7מתוך  6 -למסקנתנו מתקבל מהעובדה ש

לא נמצא קשר  MLVA-. למרות הממצעים של הIIIשונה מסוג  FTV, מציגים 2008עטין לפני 

-ולא ברור איך זן שסווג כ 2008בהתפרצות  מ. בוביסאפידמיולוגי בין המשקים שמהם בודדו זני 

FTV   'מסIII  מ. בוביסהתגלו גם זני  2008התפשט בין הרפתות. בנוסף, יש לצין שבהתפרצות 

[, דבר שמצביע על מקורות זיהום שונים XXVIII -ו XXVII]  III-נוטיפים שונים מעם גי

 .2008בהתפרצות של 

שמייצג קבוצה של חמישה זנים שבודדו מזרמה של חמישה פרים שונים בשנת  13מעניין, שזן  

מס'  FTV-. הVNTRsמערכות  7/10 -ב IIIמס'  FTV -( נבדל מXXIXמס'  FTV)מציג  2008

XXIX  שזוהה בזנים שבודדו מזרמה לא זוהה באף אחד מהזנים שבודדו מבקר מיובא או מפרות

 חולבות מקומיות שנבדקו במחקר הזה, דבר ששולל הדבקה של פרות דרך ההפריה המלכותית.

שהתרחשה במשק  BRDלפרות חולבות היא התפרצות של  מ. בוביסדוגמא נוספת להעברה של 

A  תוצאות  ם אחרי הכנסת עגלי פיטום מאוסטרליה למשק.כשלושה חודשי  ,2010בשנת

, זנים שבודדו ממשק IVמקבצים לקבוצה אחת בעלת אותו סיווג גנטי  MLVAשהתקבלו על ידי 

A  שבודדו מעגלים שהובאו  612-ו 72236, 314שבודד ממקרה של דלקת עטין והזנים  883)זן

סטרליה ושהו בהסגר בישראל לישראל מאוסטרליה(, וזנים שבודדו מעגלים שהובאו מאו



19 
 

 A(. למרות שעגלים שמקורם באוסטרליה והועברו לחווה 63307 -ו 2583, 41569, 58234)

-לפני התפרצות של דלקת עטין ו מ. בוביסופרות מקומיות מאותה חווה לא נבדקו לנוכחות 

BRDקיימות ראיות לא ישירות המעידות על קשר בין ההתפרצות של דלקת עטין ו ,-BRD  לבין

בחווה זו,  מ. בוביס( מעולם לא בודד חיידק 1העברה של עגלים שמקורם באוסטרליה לחווה: )

( זן שבודד בחווה ממקרה של 3( זו היא ההעברה הראשונה של עגלים מיובאים לחווה, )2)

, הזהה לסיווג הגנטי של עגלים שהובאו IVמציג את הסיווג הגנטי  2010דלקת עטין בשנת 

 . 2009-2010שהו בהסגר בין השנים טרליה ולישראל מאוס

 

עמידותן של מיקופלסמות למקרולידים ולטטרציקלינם, אנטיביוטיקות המשמשות כקו  לסיכום,

טיפולי מרכזי כנגד זיהומים מיקופלסמטיים בבקר, הינה בעיה הולכת וגוברת. אנו סבורים שידע 

פיתוח מערכות מולקולאריות לקביעת מדעי בסיסי שנרכוש במסגרת עבודה זו יוכל להוות בסיס ל

מחומר קליני, ללא בידוד. מידע הנוגע לעמידות של  מ. בוביסהרגישות של זני שדה של 

מיקופלסמה בזמן אמת יסייע לווטרינר המטפל בבחירת הטיפול המתאים. בנוסף, ייתכן כי 

העבודה תאפשר יצירת בסיס השוואתי בין זנים בעלי מנגנון מולקולארי המקנה עמידות. ייתכן 

ה לקבוע את ערכי הסף לקביעת רגישות בין זנים אלו ניתן יהי MIC-ובאמצעות השוואת ערכי ה

(MIC Breakpoints למקרולידים וטטרציקלינם בזני )במידה ומאגר הזנים הנבדקים מ. בוביס ,

 יורחב במידה מספקת.
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Improved diagnosis and control of bovine mycoplasmosis 

Mycoplasma bovis is an important and emerging pathogen of cattle.  M. bovis 

causes a variety of clinical manifestations results in substantial economic losses 

to the cattle industry. This report summarizes data obtained from the 

investigation (i) the molecular mechanisms associated with the in vivo acquired 

resistance to 16-member macrolides tylosin and tilmicosin and tetracyclines in M. 

bovis field isolates; (ii) the frequency and distribution of insertion like elements 

near to or within in the rRNA operons (rrn) of M. bovis strains and their possible 

impact on the expression of the 16S rRNA genes (rrs) and the growth rate of M. 

bovis. In addition, during this study we characterized the genetic pattern of M. 

bovis isolates isolated from Israeli dairy farms in period of 2004–2014, by 

multilocus sequence typing (MLST).  

Our results showed that the presence of any one of the point mutations G748A, 

C752T, A2058G, A2059G or A2059C (Escherichia coli numbering) in one or both 

alleles of the 23S rRNAs was correlated with decreased susceptibility to tylosin 

and to tilmicosin, while a combination of mutations in two domains was 

necessary to achieve higher MICs (≥128 g/ml) to tylosin. In the case of 

tetracyclines, decreased susceptibilities to tetracycline (>2 mg/ml) were 

associated with mutations present at two (A965 and A967) or three positions 

(A965, A967, and G1058) of the two rrs alleles. No tet(M), tet(O), or tet(L) 

determinants were found in the genome of any of the 70 M. bovis isolates tested 

in this study. Comparisons between phenotype (MIC values) and genotype may 

help determine and validate MIC breakpoint values for macrolides and 

tetracyclines in M. bovis as well as develop molecular assay to track a 

susceptibility of M. bovis field strains in the real time.  

In addition, our data showed a high prevalence of diverse ISs within the M. bovis 

rrn locus resulting in intraspecies variability and diversity. Seven different 

configurations (A to G) of the rrn locus with respect to ISs were identified. The 

transcriptional start site for the single rrn operon in M. bovis strain 88127 was 

mapped within IGR-1, 60 bp upstream of the rrs gene. Relative quantitative real-

time (qRT) PCR analysis and growth rate comparisons detected a significant 
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increase (P<0.05) in the expression of the rrs genes and in the number of viable 

cells during log phase growth (8, 12, and 16 h) in the strains with configuration F 

(insertion of IS within the promoter –35 element) in comparison to strains with 

one or two rrn operons that did not have ISs. A high prevalence of IS elements 

within or close to the M. bovis rrn operon promoter region may reflect their 

important role in regulation of both ribosome synthesis and function. 

The MLST analysis revealed that in Israel, there is a dominant MLST-genotype 

affecting 60% of the positive dairy herds. MLST supports the previous results 

obtained by multiple-locus variable-number tandem-repeat analysis and showed 

identity with MLST of strains isolated from calves imported from Australia.  

 


