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ﯽﯾﺎﺳﺎﻨﺷ

ژن ﻞﻣﺎﻋ

ﺎﻫ ي ا ﺎﯿﺸﯾﺮﺷ ﯽﻠﮐ

ﻮﺗ رم و ﺮﻣ گ ﻮﻠﺳ ل( )cdtدر ﻪﯾﻮﺳ
ﺪﺟ ا ﺪﺷ ه از کلی باسیلوز ﻮﯿﻃ ر
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ﺪﯿﮑﭼ ه :ﻞﻣﺎﻋ ﻮﺗ رم و ﺮﻣ گ ﻮﻠﺳ ل( )cdtﯽﻨﯿﺴﮐﻮﺗ ا ﺖﺳ

ﯽﻠﮐ  ،ا ﺎﯿﺸﯾﺮﺷ آ ﯽﺗﺮﺒﻟ  ،ﻪﻧﻮﮔ

ﺎﻫ ي ﻒﻠﺘﺨﻣ

ﻪﮐ

ﻮﻀﺣ ر آن در ﺎﯿﺴﺑ ري از ﯾﺮﺘﮐﺎﺑ ﺎﻬ ي ﺎﻤﯿﺑ ر ﺰﯾ اي ﺮﮔ م ﯽﻔﻨﻣ ﺮﯿﻈﻧ ا ﺎﯿﺸﯾﺮﺷ

ﺮﺘﮐﺎﺑﻮﻠﯿﭙﻤﮐ و ﻼﮕﯿﺷ

ﻦﯿﺴﮐﻮﺗ از ﺎﻤﯿﺑ ران ﻼﺘﺒﻣ ﺮﺘﺳﺎﮔﻪﺑ وا ﺖﯾﺮﺘﻧ  ،ﺖﻧﻮﻔﻋ

ﺰﮔ ارش ﺪﺷ ه ا ﺖﺳ  .ﻪﯾﻮﺳ

ﺎﻫ ي د ﺎﮕﺘﺳ ه ادراري و ﯽﺘﭙﺳ

ﺎﻫ ي ا ﺎﯿﺸﯾﺮﺷ ﯽﻠﮐ

ﯽﻤﺳ در ا ﺎﺴﻧ ن ﺪﺟ ا ﺎﺳ يز

ا ﺎﺴﻧ ن ﻮﻨﮐﺎﺗ ن ﻪﺘﺧﺎﻨﺷﺎﻧ ﺪﻧﺎﻣ ه ا ﺖﺳ  .از آ ﺎﺠﻧ یی که ﺖﺷﻮﮔ و ﺮﻓ آورده ﺎﻫ ي آن ،ﯽﮑﯾ از علل ﻢﻬﻣ
یشوند و ﺰﯿﻧ ﺎﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﻪﺑ ا ﺖﯿﻤﻫ
ﻮﺴﺤﻣ ب م 

ﻮﻀﺣ ر ا ﻦﯾ ژن در ا ﺎﯿﺸﯾﺮﺷ ﯽﻠﮐ

ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ  ،ﺮﺑ ر ﯽﺳ

ﺖﺷﻮﮔ

ﺮﻣ غ ﻪﺑ ﻮﻨﻋ ان ﯽﮑﯾ از منابع ﻢﻬﻣ تأ ﻦﯿﻣ ﺮﭘ و ﻦﯿﺌﺗ

ﺎﻫ ي ﺪﺟ ا ﺪﺷ ه از ﻮﻣ ارد ﯽﻠﮐ ﻮﻠﯿﺳﺎﺑ ز ﻮﯿﻃ ر در ﺮﻈﻧ

ﻮﻈﻨﻣ ر  246ﻪﻧﻮﻤﻧ ا ﺎﯿﺸﯾﺮﺷ ﺪﺟﯽﻠﮐ ا ﺪﺷ ه از ﯽﻠﮐ ﻮﻠﯿﺳﺎﺑ ز و  54ﻪﻧﻮﻤﻧ

دا ﯽﮑﺷﺰﭙﻣ
ﯽﻧﻮﻠﮐ

ﺢﻄﺳ

ﺖﻧﻮﻔﻋ

ﺮﻬﺷ ﺮﻬﺗ ان و ﺰﻣ ارع ﺮﭘ ورش ﺮﻣ غ ﯽﺘﺷﻮﮔ

ﺪﯿﻟﻮﺗ

ﺪﻨﻨﮐ ه ا ﻦﯾ

ﺪﺷ ه ا ﺖﺳ  .ﻊﺒﻨﻣ ﺖﻧﻮﻔﻋ در
ﺎﻫ ي ﯽﺷﺎﻧ از ﻮﻣ اد ﺬﻏ ا ﯽﯾ

ﻮﯿﺣ ا ﯽﻧ درا ﺮﯾ ان ،ﺪﻫ ف از ا ﻦﯾ

ﻪﺘﻓﺮﮔ ﺪﺷ  .ﺖﻬﺟ د ﯽﺑﺎﯿﺘﺳ ﻪﺑ ا ﻦﯾ

ﺪﺟ ا ﺪﺷ ه از ﻮﻠﮐ اك ﺎﮔﺪﻧﺮﭘ ن ﻪﺑ ﺮﻫﺎﻇ ﻢﻟﺎﺳ از ﻦﯾﺪﻨﭼ آز ﺎﮕﺸﯾﺎﻣ ه

ﻊﻤﺟ آوري ﺮﮔ د ﺪﯾ ه و ﻮﻀﺣ ر ژن ﺪﯿﻟﻮﺗ

ﺪﻨﻨﮐ ه ا ﻦﯾ

ﻦﯿﺴﮐﻮﺗ ﺎﺑ روش

ﺪﯾﺮﺒﯿﻫ ا ﻮﯿﺳ ن ﻮﻣ رد ﺮﺑ ر ﯽﺳ ﺮﻗ ار ﺖﻓﺮﮔ  .ﺎﻬﻨﺗ  1/ 62در ﺪﺻ از ﻪﯾﻮﺳ ﺎﻫ ي ﺪﺟ ا ﺪﺷ ه از ﻮﻣ ارد ﯽﻠﮐ ﻮﻠﯿﺳﺎﺑ ز وا ﺪﺟ ا ﻦﯾ ژن ﺺﯿﺨﺸﺗ

داده ﺪﻧﺪﺷ  .درحالیکه در هیچ یک از سویههای مدفوعی ژن عامل این توکسین مشاهده نگردید .ﺎﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺰﯿﻣﻪﺑ ان ﻮﻀﺣ ر ﻢﮐ ا ﻦﯾ ژن

در ﻪﯾﻮﺳ ﺎﻫ ي ﺪﺟ ا ﺪﺷ ه از ﻮﯿﻃ ر ﻮﺘﯿﻣ ان ا ﺎﻬﻇ ر دا ﺖﺷ  ،ﺖﺷﻮﮔ
ﺮﺛﻮﻣ ی ندارد .ا ﻪﭼﺮﮔ ا ﺎﻘﺘﻧ ل از ﻖﯾﺮﻃ

ﺮﻣ غ در ا ﺎﻘﺘﻧ ل ا ﻦﯾ ﻦﯿﺴﮐﻮﺗ از ﻖﯾﺮﻃ باکتری ا ﺎﯿﺸﯾﺮﺷ ﯽﻠﮐ نقش ﺪﻨﭼ ان

یزا در ﻮﯿﻃ ر ﺮﯿﻈﻧ ﺮﺘﮐﺎﺑﻮﻠﯿﭙﻤﮐ دوراز ا ﺎﻈﺘﻧ ر ﺖﺴﯿﻧ .
ﺮﯾﺎﺳ ﺮﺘﮐﺎﺑ یهای ﺮﮔ م ﯽﻔﻨﻣ ﺎﻤﯿﺑ ر 

ﺎﻤﻠﮐ ت ﺪﯿﻠﮐ ي :ژن ﻞﻣﺎﻋ ﻮﺗ رم و ﺮﻣ گ ﻮﻠﺳ ل ،ا ﯽﻠﮐﺎﯿﺸﯾﺮﺷ  ،ﯽﻠﮐ ﻮﻠﯿﺳﺎﺑ ز ﻮﯿﻃ ر
*نویسنده مسئول :خاطره کفشدوزان

آدرس :گروه پاتوبیولوژی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه سمنان ،سمنان ،ایران .تلفن3664893 3 023 :
پست الکترونیکkafshdouzan@semnan.ac.ir :

62

نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی /دوره دوازدهم ،شماره اول ،5931 ،پیاپی 23

مقدمه

اشریشیاکلی فلور طبیعییی د اگتس هه گ راو ششش انساننن و

و یکی از اعضای مهممم خا داون هه

حیوانات خونگرم ا تس

یشودد د .علیغر مم م اینکههه ای ننن
انتروباکتریاسههه محسوبب ب میی 
باکتری فلور طبیعی دستگاه گ راو ششش ا تس  ، ،تع داد ییی از
ت خا صصص
ل حد ت ت
ل حضوررر برخییی عوامل ل
سویهها بههه دلیل ل
موجب بروز بیماریهای مختلفی نظیر گا رتس ووو انتریت، ،
عفونتهای دستگاه ادراری  -تناسلی ،عفونت تنفسییی و
ت میییش نو ددد .کلییی
مننژیت نوووزادان در انساننن و حیوانات ت
ی بس ای ررر شای ععع ص عن تتت طیوررر
باسیلوز یکی از بیماریهای ی

ا تس که توسط گروهی از اشریشیاکلیهای بیما زیر اا در

یشود (.)ExPEC) (8
خارج از دستگاه گوارش ایجاد م 
در پرندگان به این دسته از باکتریها ا اشریش لکای یییها ای
بیماازیر گدنرپ رد ا ن (((( ( (APECاطالققق م یییشودد د .ای ننن
بیماری بسته به حدت سویه ،وض یع تتت میزباننن و حضوررر

ض متعددییی
انواع عوامل مستعدکننده باعث ایجاد ع راو ض ض
در ارگانهایی ی مختل ففف

م یی یشو دد د .از عوار ضض ض مه مم م ای ننن

بیمار یی ی م یی یتوا نن ن ب هه ه تپس یی ی یمس  ، ،،پریکاردیت  ، ،،رپ یی ی
ب و عفون تتت
ب کیسهههها ای هوا یی  ، ،،التهاب ب
هپاتیت ، ،التهاب ب
مجاری تخمدان ،و سندروم کله بادی اشاره کرد (.)7
با تشخیص حضور عوامل حدتی نظیر ژنهای کدکنندهه
فا وتک رر ره اای چس یگدنب  ، ،،تها مج  ، ،،ملکو لل له اای طس حح ح
یلولس  ، ،،،ملکو للل لهاااای ترش یح  ، ،،،عوام للل ل انتقا للل ل و
سیدروفورها میتوان سویهها ای بیما زیر اا را از یوس هههها ای
غیر بیماریزا تفریق کرد(.)6
ل ت رو ممم و مرگ گ
گ
حضور عوامل حدتی نظیر ژن عامل ل

انتروپاتوژنیک به اثبات رسیده ا تس

( .)21ژن کدکنندهه

ی
یهای ی
این توکسین ،به طور گس درت هههای در میاننن با رتک ی ی

گر مم م منف یی ی نظی رر ر اشریشیا لک یی ی ،گون هه ههااای مختل ففف

کمپیلوبا رتک  ، ،،هموفیل سو  ، ،،ش گی الالال و سا نومل الالال انتریکااا
سرووار تیفی موریوم حضور دارد (.)5
توکسین کامل هتروتریمری متشکل از سه زیر واحد
پروتئینی  Cdt A, Cdt B, Cdt Cا تس که به وسیله سههه

ژن مجاور که گاهی اوقات به می از ننن کمییی با ا یک رگید
همپوشانی دارند کد میشود .برای تولید توکسی ننن فعاللل
بیان هر سه ژن زال م ا تس  .زیر واحددد  Cdt Bزیررر واحددد
فعال ای ننن توکسی ننن اس تتت کههه واجددد فعالی زد ت و یسک   
ریبونوکلئا ززز م یی یباشد  ...ای ب میزنآ ن هههههه ه آن میز    DNas I

پستا رادن ا نن ن شباه تتت زیاد یی ی دارد ( .)2مطالعا تت ت نشا نن ن
میدهد زیر واحد  Aو  Cدر انتقال زیر واحد  Bبه ولس للل
هدف نقش ایفا میکنند .پس از ورود به ولس للل ه فد ،،
 ،Cdt Bک هه ه واج دد د فعالی تتت  DNaseم یی یباشد  ، ،،باع ثث ث
تخری ببب  DNAمیشو دد د .ب هه ه دنبا لل ل شکس تتت

اتصاال تت ت

ی در فا ززز
 ،DNAتوقف غیر قابل بازگشت چرخههه لولس ی ی
 M /G2رخ میدهد که به مرگ ولس للل میییانجامددد .ای ننن

توکسین به وسیله پاتوتیپهای مختلف اشرشیاکلی نظیررر
انتر وووو و هموراژیک ،،،،

 ،انتروپاتوژنی کککک ک و همچنی ننننن

پاتوتیپ های بیماریزا در خارج از دستگاه گوارش تولید
میشو دد د .تا ونک ننن نپ جج ج نو ععع مختل ففف

اشرشیاکلی شناسایی شده ا تس

ای ننن توکسی ننن در

( .)CDT I – Vنوع سه،

عم تد اا ا در جدای هه ههااای حیوان یی ی و نو ععع ی کک ک و دو در
ش توکسی ننن CDT
جدایههای انسانی شایعند ( .) 13 ،2نقش ش

ولس للل( )cdtبااا بیما یازیر ییی اشریشیا لک یی ی در د اگتس هه ه

در بیماریزایی اشریشیاکلی در پرندگان به اثبات نر دیس هه

در سا لل ل  1987از بیمارا نن ن م تب الالال ب هه ه ا هس ا لل ل ناش یی ی از

باسیلوز طیور و مدفوع پرندگان بههه ظاهررر سا مل  ، ،بیا گن ررر

گوارش و خارج از آن مرتبط اس تتت  .ای ننن ژن اولی ننن باررر

اشریشیا لکیی ییی ی جداساز ییییی ی ش ددددد د و حضو ررررر ر آن در
پاتوتی پپپ پهاااای مخت فففف

نظی ررر رر اشریشیا لک ییی یهاااای

ا تس  ،اما حضور این ژن در سویههای جدا شده از کلییی
این مطلب ا تس که پرندگان میتوانند حا یلم ننن با وقل ههه ژن

تولیدکننده این توکسین باشند .با توجههه بههه اهمی تتت ای ننن
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ﻮﺗ رم و ﺮﻣ گ ﻮﻠﺳ ل...

ﯽﯾﺎﺳﺎﻨﺷ ژن ﻋ ﻞﻣﺎ

کو
ک و انتروهموراژیک ک
ژن در سویههای انترووو پاتوژنیک ک

جمله تولید اندول ،عدم استفاده از سیترات به عنوان من عب

همچنین عوارض گوارشی ناشی از آن در انسان ،،انتقاللل

کربن و تخمیر اسیدهای مخلوط (آزما شی

 )MRم درو

باکتری واجد این ژن از طریققق مصرففف گوش ششت آل دو هه

برر زا سپ .دنتفرگ رارق یس طیحم رد تشک   

طیور ،ممکن اس تتت منجررر بههه ایجاددد ع راو ضضض گوارشییی

آگار ( )Merck, Germanyجدایهههها یات ی ی ب هدش د ه    

مشابه در انسان شود .به همین خاطر بههه من وظ ررر شناسایی ی
ی

        

مناب ععع باوقل هه ه آل گدو یی ی در ایرا نن ن ،هدفف ف از ای ننن مطالعههه

شناسایی سویهها ای واجددد ژن  cdtدر اشریش لکای یییها ای
جدااا شد هه ه از موار دد د کل یی ی با ولیس ززز و هچنی ننن م وفد ععع

         

عنوان     اشریشیالک  یییییی ی جه  تا جن ام ینولک تست    
هیبریدا رد نویس

یحم طططططط ط  BHIحا یو    

EMB

 30در صد    

گلیسرول در دمای  - 20درجه نگهداری شدند.
زا :نویسادیربیه          

ینولک و رادناشن رگشواک زتنس

پرندگان به ظاهر سالم میباشد .آگاهی از می از ننن حضوررر

روش  Wuو همکاران (  ) 2010جهت ردیابی این ژن به

این ژن در درک ارتباط احتمالی این توکسین با بیمارییی

روش کلونی هیبریدا دش هدافتسا نویس  .......درای ننن مطالعههه

یباشد.
در پرندگان نیز حائز اهمیت م 

پاتوتیپ  STEC O113: NMبه عن و تبثم لرتنک ناو

مواد و روش کار

استفاده قرار گرف .ت نژ هس

اشریشیاکلی سویه  C600ب ونع ه ا دروم یفنم لرتنک ن      

نمونه برداری :جهت شناسایی جدایهها نژ دجاو ی   

 cdtدر مجموع سیصد نمونه اشریش لک ای یی ییی ،شا لم

246

نمونه جدا شده از دستگاه تنفس الشه طیور مبتال به کلی
باسیلوز ،مراجعه شده به آزمایش اگ ههها رد یکشزپماد ی   

ش رهت ره او ن

 54نمون ولک زا ه ارهاظ هب ناگدنرپ ک

      

سالم ،به عنوان شاهد از سه مزرعه پرورش مرغ گوش یت
متفا د بآوس ره .دیدرگ ذخا تو ر یلاقتنا طیحم     

         

 )Difco,USA( Amiesقرار  هتفرگ  وووو وو در کوتا نیرته   
زمان ممکن به آزمایشگاه میکروبیولوژی منتقل گردید.

هر یک از نمونهههها ور یطخ تروص هب  ی حم یط      
مکانکی آگا  ر ( ( )Merck, Germanyکش .دش هداد ت
سپس  3-4پرگنه الکت هب کوکشم تبثم زو

ا    شریش ای

کل یی ی ب سنآ هلیسو ه هتشادرب لیرتسا  هدش وووووووووووو وووووو در
محیطهای اوره و  TSIکشت گردید .جدایهههها رداق ی   

به تخمیر قند الکتوز ک وضح رظن زا ه

با استفاده از پرایمرهای اختصاصی DNA ،بد تس

ررر رررر آن زآ هروا میز

منفی بودند ،از لحا وصخ ریاس ظ ص شویب تای ی یم ای  ی از   

آم هد

با روش جوشانیدن در بافر  TEو شرایط دمایی جردنم    
در جدول یک با ا ا هدافتس ززز کیت

(Takara Bio. Inc

)] [Shiga Japanو ترموسا لکی ررر (Gene Amp PCR
)system 2400 or 9700,Applied Biosystems

تکثی  هدش ر وووووو و در ژل آگازر     1/5درص  دا وفرتکل رز       
گردی دروارف .د هههه هها  لصاح ی ا و ز ا ریجنز شنک

هههههههه هههای

پلیمراز با استفاده از کیت QIAGEN GmbH, Hilden

) )Germanyخالص شده و پس از تعیین توالی با تیک    
 Big Dye terminator sequencing cycleبا ا هدافتس
از د گتس اه     

روش کشت و جداسازی

cdt IB,cdt IIIB, cdt IVB

Genetic

3100

PRISM

ABI

)Analyzer(Applied Biosystems, Foster city CA

و اطمینان از توالی مورد نظر سنتز کاوشگر با ا زا هدافتس
مخلوط این ژ هس ننن با اب یفداصت یاهرگ زاغآ شور 

   

ا یک زا هدافتس تتتتت Amersham Mega prime DNA

 labeling Systemمطابق با دستورالعمل شرکت سازنده
صورت گرف .ت نشانگر تهیه شده با طولخم زا هدافتسا     
سه ژن مورد استفاده در این مطالعه ،قادر به شناسایی هر
یباشد(.)15
پنج نوع ژن کدکننده این توکسین م 

64

نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی /دوره دوازدهم ،شماره اول ،5931 ،پیاپی 23

جدایههای خالص گلیسرینه اشریشیاکلی درمحیط آگار

مکانکی کشت داده شد و سپس کلونیها هب صلاخ ی    

غشا لسورتین ء و  یزل (((((( ( (Schleicher & Schuell,

 Dassal,منت ندیدرگ لق د ینولک .

Germany

هیبریدا تخس طیارش رد نویس

تظلغ(

       

         

ش و د

 و ا گویداروت رافی ص  و تر    

گرفت( .) 15
نتایج
از میان  246نمونه مورد بررسی که از عفونت تنفسی

 50در صد   

فرمامید در بافر ودمای  56درجه در زمان شستشو) انجام
 سپ ا کشخ ز

رادی لقتنم یفارگو هدش

      

غ ،ندش شا ءءءءءءءءءء ءءءءها ک هب  ا تس       

ناشی از کلی باسیلوز جدا شده بود ،چها  هنومن ر (( ((( 1/ 62
درصد) واجد ژن  cdtتشخیص داده شد .در هیچ یک از
نمون هه هها  ی جج ج جج دا ش ملاس دراوم زا هد نژ نیا روضح

  

     

مشاهده نگردید.
جدول شماره  :1توالی پرایمرها ،شرایط دمایی مورد استفاده و اندازه محصول در آزمون PCR
Target
gene
cdt-IB

Amplicon
)(bp
700

PCR condition
Denaturing Annealing
Extension
94°C, 30 s
50°C, 30 s
72°C, 60 s

Reference

15

cdt-IIIB

490

72°C, 60 s

50°C, 30 s

94°C, 30 s

15

cdt-IVB

298

72°C, 60 s

50°C, 30 s

94°C, 30 s

15

بحث
امروزه با زفا  ا نوزفازور شی

هب یبایتسد ،تیعمج       

منابع غذایی سا غدغد زا یکی هب یتشادهب و مل ههههه هههههههای
اصلی بشر تبدیل شده ا .تس ب نوزفازور عویش لابند ه

  

انواع بیماریهای قلبی -عروقی ،گوشت یلد هب دیفس ل    
اثرات الس مت بخش آن ،یکی از منابع مه رد نیئتورپ م   
یشود و در این میان گوشت م غر
سراسر دنیا محسوب م 
به دلیل طعم مطلوب و قیم یدایز نازیم هب بسانم ت      
مورد توجه قرار گرفته ا .تس پرندگان م التب

هب ای و ب دو    

یافته از بیماریها کی ،ینوفع ی ی از مهم عبانم لاقتنا       
آلودگی از طریق مواد غ یاذ ی یلک .دنوشیم بوسحم      
باسیلوز یکی از بیماریهای بسیار شایع طیور ص رد یتعن

سراسر جهان به شمار میرود که عامل آن اشریش یلک ای   

میباشد .با توجه به ای هک ن    اشریش یلک ای    فل لامرن رو   
دستگاه گوارش بسیاری از موجودات زنده تلقی میشود،
حض ییاذغ داوم و بآ ،طیحم رد نآ رو آآآآآآآآ آآل هب هدو     
مدفوع بدیهی به نظر میر .دس تشک رد ا یگدولآ ،هاگر    

)’Sequence (5’-3

Primer

GATTTTGCCGGGTATTTCT
CCCTCAACAGAGGAAGAA
TGTGCAGGAGGCAGGT
TTGTGTCGGTGCAGCA
TACCATCTTCAGCTACAC
GCTCCAGAATCTATACCT

Cdt-IBF
Cdt-IBR
Cdt-IIIBF
Cdt-IIIBR
Cdt-IVBF
Cdt-IVBR

الشه به مدفوع و محتویات روده و سایر احشا بانتجا ء   
ناپذیر ا .تس بنا مهم عبانم زا یکی غرم تشوگ نیارب

    

آلودگی به اشریشیا کلی محسوب میش .دو اس رد لل لللهای

اخیر ،این باکتری به یک عامل بیما یدهت یازیر دد دددکنندهه
الس مت عمومی تبدیل ش  تسا هد

(( ((( .)2ای هب یرتکاب ن    

دلی راد ل ا یسکوت ندوب  ننننننن ها داجیا هب رداق ،ددعتم ی           
یباشد ( .) 10
تهای غذایی خطرناک م 
مسمومی 

اهمیت اشریشیا کلیهای تولیدکننده توکسین CDT

در ایجاد عفونتهای گوارشی و خارج گوارش ناسنا ی   
هن روط هب زو کا نش لم ا ن هتخ ش  هد است .دج ا یزاس

   

         

سسس ویههای (Cytolethal distending toxin CTEC

) producing Escherichia coliاز بیما هب التبم نار    
لاهسا ،یمس یتپس نوفع و تتتتتتتتتتها گتسد ی ا ،یراردا ه     
فرضیه ارتباط این سویهها با بیماری در انسا تیوقت ار ن   
میکند ( .)5به دلیل ارتباط اللهای مختلف این توکس نی
با عناصر متحرک ژنتیکی و پروفاژ ،انتقال اف نیب نآ یق   
سویههای مختلف بسیار محتمل ا .تس پرس و همکا نار

ﯽﯾﺎﺳﺎﻨﺷ ژن ﻋ ﻞﻣﺎ
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نشان دادند ژن  cdt IIIروی یک سالپ مید بزرگ واجد

آمریکایی بر روی  1074نمونه اشریش لکای ییی پا رد نژوت

یش  دنو ( (  .) 1،14در
 IVبه وسیله پروفاژ المبدا رمزدهی م 

هفت فاکتور حدت ارزیابی شد که میزان شیوع ای نژ ن

ژنهای حدت واقع شده ا تس

نهای cdt I , cdt
(  )9و ژ 

این مطالعه به من نش روظ ا خم تخ اا ااااازن احتما عبانم و یل   

بالقوه این آلودگی ،تع زا یداد اشریش لکای یییها دج ی ا   

شده از کلی باسیلوز طیور و همچنین مدفوع پرندگان به
ظاهر سالم از نظر حضور ژن تولیدکننده این توکسین با
روش کلونی هیبریداسیون مورد مطالعه قرار گرف .ت این
روش یکی از روشها رد یلوکلم بسانم ی

اطم للل للللعات
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خاگتسد زا جر ا ه گ ص شراو و و تصش ،تفرگ تر           
 28 /7درص رد د   

    APECو  5/3درص رد د   

   UPEC

گزارش گردید ( .) 11
در مطالعهای که توسط هینونیا راکمه و  ا لاس رد ن    
 2014صورت گرفت از  201نمونه جدا ش  هد ااز م عوفد
گاو 45 ،نمونه جدا ش  کوخ عوفدم زا هد و

 45نمونه

جدا  هدش ا بیترت هب ناگدنرپ عوفدم ز             

 % 31 ،% 88از

اپیدمیولوژیک محسوب میشود .با استفاده از این روش

نمونهها نژ دجاو      cdtتش ندش هداد صیخ د و 

در مدت زما م یهاتوک ن ییی ییییت ومن دایز مجح ناو ن ر ه ا   

یک از نمونههای جدا شده از پرندگان ای دهاشم نژ ن ه   

مورد بررسی ق .داد رار نتا رضاح هعلاطم زا لصاح جی     

نگردی شن هعلاطم نیا رد .د ا دش هداد ن

زا یخرب هک               

نشان داد تنها در چهار نمونه از  246نمون دج ه ا زا هدش    

سویههای  CTECمورد مطالع ژ لماح ،ه نن نننها تدح ی   

موارد کلی باسیلوز ژن کدکنندهه ای روضح نیسکوت ن    

تهای انسانی هس .دنت یرگید تمسق رد    
مرتبط با عفون 

دارد و در هیچ ی نومن زا ک هه هههها زا هدش ذخا ی مو درا     

از نتایج این مطالعه ،بیان شده ا تس

ک  نیا ه س یو ههه ههههها زا 

سالم این ژن مشاهده نگردید.

نظر سرولوژی نیز ،شباهت زیادی با سروتیپها عیاش ی   

قنبر  روپ و لاس رد ناراکمه    

     

 253 ، 2010نمونه    

اشریشیا کلی شامل  141نمونه جدا ش وم زا هد ا یتپس در    

چیه رد    

در عفونتهای انسانی دارند ( .)5با توج جیاتن نیا هب ه     
میتوان اظهار کرد ،گاو و خوک به ط عبانم زا هوقلاب رو    

مس یی یو  211نمون  ه اا اشریشیا لک یی ی جداش عوفدم زا هد    

مهم آلودگی با این یوس هههها هب نپاژ روشک رد  رامش      

پرندگان به ظاهر سالم را به منظور تعیین لماوع یامیس   

یروند.
م 
  

حدت م  درو ببرر رق یس ار اد  دند هک  .چیه رد زا کی    
نمونههای مورد بررسی ژن cdtمشاهده نش  د (( .)4نتا جی

مه لاس رد ناراکمه و روپ ید   

      1 01 2الشه    150

گوسفند ذبح شده در کشتارگاهها قطانم رد یتعنص ی    

جنوب غربی ایران را از نظر آلودگی به اشریش یلکای

حاصل از مطالعه این مح قق ین ،ضمن تایید نتایج حاصل
  

از این مطالع م ناشن ،ه ییی ییییده زیم د ا رد نژ نیا عویش ن
اشریشیا کلی جداشده از پرندگان بسیار کم ا .تس

در مطالعهههای ک طسوت ه ژا اکمه و وئ رررررررر ران در هب نیچ     
من ف هسیاقم روظ ا  تدح یاهروتک ااا اا ااا اشریشیا لک یی یهای   

و

حضور ژن  cdtمورد مطالعه قرار دادند .از این تعداد 32
الش  ه (( 12/3در ص ب هدولآ )د ه ههه ههه اشریش لکای ییی تش صیخ   

داده شدند که ده مورد (  31 / 25در ص نژ دجاو )د    cdt

بودند ( .)8بنابراین به نظر میرسد در کشور ما تشوگ    

پاتوژن در پرندگان و دستگاه ادراری تنا رد ناسنا یلس   

گوسفند میتواند به عنوان یکی از منابع مه رد یلامتحا م   

سال  9002صورت گرفت ،نشان داده شد که ب بیترت ه   

انتقال این توکسین مورد مطالعه قرار گیرد.

 %8و %12از یوس هه هها  دجاو  ا نی م نژ یییییییی یییباش  دن (( ( .) 16

نتا ح جی اا اص ب نآ هسیاقم و هعلاطم نیا زا ل ا جیاتن              

همچنین در مطالعه مشا نیققحم طسوت هک یرگید هب

   

تحقیقات مشابه حاکی از این مطل تشوگ هک تسا ب     
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   م ب هسیاقم رد غرا نم ریاس  اتشوگ ریظن ینیئتورپ عب

              هلاسوگ ا هب یرتمک یگدولآ نازیم ز

گو و دنفس

     تسا رادرو. سویههای واجد این توکسین برخ هجوت اب
به این که این مطالع  رب ه ر یوس یو ههه ههههها دج ی ااااا ش زا هد
الشه طیور تلف شده از کلی باسیلوز و مدفوع پرن ناگد
    پیشنهاد میشود مطالعه مشا رب یهب،سالم صورت گرفته

   روی اشریشیاکلیهای جدا شده از گوشت طی هدامآ رو
               راز اتشک رد یروآرف ر مه هاگ، عرض ب هب ه ا زا سپ
صورت گیرد تا تخمین دقیقتری از میزان احتمال انتقال
  

این توکسین از طری تسد هب غرم تشوگ فرصم ق

 بررسی حضور تحت تیپهای این توکسین نیز که.آید
        

    دراد تیمها یر، در ارتبا اب ط اتدش و داجی میب ارد

دس. بررسیهای اپی ورض کیژولویمد ر م رظن هب ی ییییی ییییییر
همچنین باید این نکته را نیز مد نظر قرار داد که احتمال
   انتقایوس ل هههه هها  لماح ی ا نی رط زا نیسکوت ی ییییییی ی یی ق سا ری

باکتریهای آلودهکنندهه الش ریظن رویط ه     کمپیلوبا رتک
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Abstract: Detection of Cytolethal distending toxin (cdt) genes in Escherichia coli isolates
from poultry colibacillosis has been reported from variety of pathogenic Gram negative
bacteria such as Escherichia coli, Escherichia albertii, Campylobacter spp and Shigella spp.
CDT producing Escherichia coli (CTEC) has been isolated from patients with
gastrointestinal, urinary tract infection and sepsis. Up to now the source of human infection
remains unknown. Since meat and meat products have been incriminated as the predominant
causes of many food borne infections and poultry meat is one of the most important sources of
animal proteins in Iran, the purpose of this study was detection of Cytolethal distending toxin
gene in Escherichia coli isolated from poultry colibacillosis. 246 Escherichia coli isolated
from avian colibacillosis (APEC) and fifty-four fecal E.coli isolates from the feces of
apparently healthy birds (AFEC) were investigated for the presence of cdt genes. Isolates
collected from veterinary medicine laboratories in Tehran and detection carried out with
colony hybridization assay. The results showed only 1.62% of isolates possess cdt gene. This
finding indicates that poultry meat probably could not be the main reservoir of CTEC.
However expression of CDT from other Gram negative bacteria in poultry meat is not
unexpected.
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