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بررسی گوسفندان سالم شهرستان گرمسار به عنوان مخزن احتمالی
اشریشیاکلی انتروپاتوژنیک ) (EPECو شیگاتوکسیژنیک )(STEC
با استفاده از روش  PCRچندگانه

3

مازیار جاجرمی ،1مهدی عسکری بدوئی ،*2اکبر میرصالحیان

 -1دانش آموختهی دکترای حرفهای دامپزشکی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمسار ،گرمسار ،ایران
 -2گروه پاتوبیولوژی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمسار ،گرمسار ،ایران
یشناسی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران
-3گروه میکروبیولوژی ،بخش باکتر 
تاریخ دریافت 32 :شهریور 1931

تاریخ پذیرش 72 :آبان 1931

چکیده
شهای
ّخص جغرافیایی با استفاده از رو 
تعیین ژنوتیپ و پاتوتیپ جدایههای باکتری اشریشیا کلی ،در یک محدودهی مش ّخ

مولکولی ،در بررسی اپیدمیولوژی بیماری ارزشمند بوده و دارای کاربرد است .اشریشیا کلی انتروپاتوژنیک ) (EPECو اشریشیا

ّدت  eae ،stx2 ،stx1و ehly
پهای مهم این باکتری هستند که با بررسی ژنهای ح ّد
کلی شیگاتوکسیژنیک ) (STECاز جمله پاتوتی 

به لحاظ حضور ،فراوانی و پروفایل ژنی در این تحقیق در میان گوسفندان سالم مورد مطالعه قرار گرفتهاند .در این مطالعه ،در بازهی

زمانی زمستان سال  89 31و بهار سال  ، 390 1از مدفوع  80گوسفند به ظاهر سالم متعلق به  11گلهی گوسفند در شهرستان گرمسار،
نمونهبرداری انجام شد .در میان  80نمونهی مورد بررسی ،از  74مورد ( ) 58 /57%اشریشیا کلی شیگاتوکسیژنیک جداسازی شد .در

میان  98جدایهی اشریشیا کلی در بررسی حاضر ،پروفایل ژنی  stx1/ehlyبا فراوانی  ، 54 /08%ژنوتیپ غالب بود .هیچ موردی از

سویههایEPEC

تهای ناشی از
شناسایی نگردید .بنابراین گوسفند در شهرستان گرمسار از مخازن احتمالی برای عفون 

STEC

یتواند به واسطهی مصرف گوشت گوسفند و دیگرفرآوردههای آن ،از طرق مختلف به انسان منتقل شده و
یگردد که م 
محسوب م 

سبب ایجاد عوارض گوناگون به ویژه اسهال گردد.

کلمات کلیدی :گوسفند ،گرمسار ،اشریشیا کلی شیگاتوکسیژنیک ،اشریشیا کلی انتروپاتوژنیک
*نویسنده مسئول :مهدی عسکری بدوئی
آدرس :گروه پاتوبیولوژی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمسار ،گرمسار ،ایران .تلفن0232 -1212524 :
پست الکترونیکaskari@iau-garmsar.ac.ir :
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ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻓــﺮم ﺑﻴﻤــﺎريزاي رودهاي ﺑــﺎﻛﺘﺮي اﺷﺮﻳﺸــﻴﺎ ﻛﻠــﻲ را
ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﭘﺎﺗﻮﺗﻴﭗ ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔـﻲ ﻃﺒﻘـﻪﺑﻨـﺪي ﻛـﺮد ﻛـﻪ

اﺷﺮﻳﺸﻴﺎﻛﻠﻲ اﻧﺘﺮوﭘﺎﺗﻮژﻧﻴـﻚ ) (EPECو اﺷﺮﻳﺸـﻴﺎ ﻛﻠـﻲ
ﺷﻴﮕﺎﺗﻮﻛﺴﻴﮋﻧﻴﻚ ) ،(STECاز ﭘﺎﺗﻮﺗﻴﭗ ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬـﻢ
اﻳـــﻦ ﺑـــﺎﻛﺘﺮي ﻣﺤﺴـــﻮب ﻣـــﻲﺷـــﻮﻧﺪ .ﺳـــﻮﻳﻪﻫـــﺎي
اﻧﺘﺮوﭘﺎﺗﻮژﻧﻴﻚ ،ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺑﺎﻓﺘﻲ را در ﺳﻠﻮلﻫﺎي اﭘﻲ ﺗﻠﻴﺎل
ﻣﺨﺎط روده اﻳﺠﺎد ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﺿـﺎﻳﻌﺎت اﺗّﺼـﺎﻟﻲ و
ﻣﺤﻮﻛﻨﻨﺪه ) (Attaching/Effacingﻣﻮﺳـﻮم ﻣـﻲﺑﺎﺷـﻨﺪ.
ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ در اﻟﻘﺎء اﻳﻦ ﺿﺎﻳﻌﺎت ،ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ
ﺑﻪ ﻧﺎم اﻳﻨﺘﻴﻤﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ژن  eaeﻛُﺪ ﻣـﻲﺷـﻮد )،3
 .(17ﺳـــﻮﻳﻪﻫـــﺎي اﺷﺮﻳﺸـــﻴﺎ ﻛﻠـــﻲ ﺷﻴﮕﺎﺗﻮﻛﺴـــﻴﮋﻧﻴﻚ،
ﺗﻮﻛﺴﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﻴﮕﺎﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻛـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ
ژنﻫﺎي  stx1و  stx2ﻛُﺪ ﻣﻲﮔﺮدد .اﻳﻦ ﺗﻮﻛﺴﻴﻦ در ﺑﺪن،
ﺳــﻠﻮلﻫــﺎي اﻧــﺪوﺗﻠﻴﺎل ﻋــﺮوق ﺧــﻮﻧﻲ ﻣﺨــﺎط دﺳــﺘﮕﺎه
ﮔﻮارش ،ﻛﻠﻴﻪﻫﺎ ،ﻣﻐﺰ و ﺑﺎﻓﺖﻫﺎي دﻳﮕﺮ را ﻣـﻮرد ﻫـﺪف
ﻗﺮار داده و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻧﺸﺖ ﻣﺎﻳﻌﺎت و ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي ﻣﻲﮔـﺮدد
) .(7ﻟﺬا ﺳﻮﻳﻪﻫﺎي ﺷﻴﮕﺎﺗﻮﻛﺴﻴﮋﻧﻴﻚ ﻣﻌﻤﻮﻻً از ﻋﻮارﺿﻲ
ﭼــﻮن ﺳــﻨﺪروم اورﻣــﻲ ﻫﻤﻮﻟﻴﺘﻴــﻚ ) (HUSوﻛﻮﻟﻴــﺖ
ﻫﻤﻮراژﻳـﻚ ) (HCﺟﺪاﺳـﺎزي ﺷــﺪهاﻧـﺪ .ﺑــﻪ ﺳـﻮﻳﻪﻫــﺎي
ﺷﻴﮕﺎﺗﻮﻛﺴــﻴﮋﻧﻴﻚ ﻛــﻪ درﺑﺮدارﻧــﺪهي ﻋﻮاﻣــﻞ ﺣــﺪت
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻴﮕﺎﺗﻮﻛﺴـﻴﻦ ،اﻳﻨﺘﻴﻤـﻴﻦ و اﻧﺘﺮوﻫﻤـﻮﻟﻴﺰﻳﻦ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎي اﻧﺘﺮوﻫﻤﻮراژﻳﻚ ) (EHECﻧﻴﺰ اﻃـﻼق
ﻣــﻲﮔــﺮدد ) .(2ﺳــﻮﻳﻪﻫــﺎي اﻧﺘﺮوﻫﻤﻮراژﻳــﻚ ﻣﻌﻤــﻮﻻً ﺑــﺎ
ﻋﻮارض ﺣﺎد ﺑﻴﻤﺎري در اﻧﺴﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮده و ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ
در اﭘﻴﺪﻣﻲﻫﺎي ﺣﺎﺻﻠﻪ اﻳﻔﺎ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ) 15و .(18
ﺟﺪاﻳــــﻪﻫــــﺎي اﺷﺮﻳﺸــــﻴﺎﻛﻠﻲ اﻧﺘﺮوﭘﺎﺗﻮژﻧﻴــــﻚ و
ﺷﻴﮕﺎﺗﻮﻛﺴــــﻴﮋﻧﻴﻚ از ﻣــــﺪﻓﻮع ﻋﻤــــﺪهي ﺣﻴﻮاﻧــــﺎت
ﺗﺄﻣﻴﻦﻛﻨﻨﺪهي ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﻳﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺑـﻮده و
ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺧﻄﺮ ،ﺳـﻼﻣﺖ ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﺟﺎﻣﻌـﻪ را

ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻲﻛﻨـﺪ ) .(8ﺳـﻮﻳﻪ ﻫـﺎي اﻧﺘﺮوﭘﺎﺗﻮژﻧﻴـﻚ ﻣﻌﻤـﻮل
) ،(Typical EPECاز اﻧﺴﺎن و ﺳﻮﻳﻪﻫﺎي اﻧﺘﺮوﭘﺎﺗﻮژﻧﻴﻚ
ﻏﻴﺮﻣﻌﻤــﻮل ) (Atypical EPECاز ﺣﻴﻮاﻧــﺎت ﻣﺨﺘﻠــﻒ
ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه اﺳـﺖ .ﻋـﻼوه ﺑـﺮ اﻳـﻦ ﮔـﺎو و ﮔﻮﺳـﻔﻨﺪ،
ﻣﺨـــﺎزن ﻣﻬـــﻢ ﺷـــﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷـــﺪه ﺑـــﺮاي ﺳـــﻮﻳﻪﻫـــﺎي
ﺷﻴﮕﺎﺗﻮﻛﺴﻴﮋﻧﻴﻚ ﻣﺤﺴﻮب ﻣـﻲﺷـﻮﻧﺪ .ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻣﺘﻌـﺪد
وﻗﻮع اﺷﺮﻳﺸﻴﺎﻛﻠﻲ ﺷﻴﮕﺎﺗﻮﻛﺴﻴﮋﻧﻴﻚ را در اﻧﺴﺎن ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ ﺷﻴﻮع آن در ﻣﻴﺎن ﺣﻴﻮاﻧﺎت داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ) 1و .(9
ﺑﻴﻤــﺎري ﻧﺎﺷــﻲ از اﺷﺮﻳﺸــﻴﺎ ﻛﻠــﻲ اﻧﺘﺮوﭘﺎﺗﻮژﻧﻴــﻚ در
اﻧﺴﺎن ﺳﺨﺖ و ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﻮده و ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺎ اﺳﻬﺎل ،اﺳـﺘﻔﺮاغ
و ﺗــﺐ ﻫﻤــﺮاه ﻣــﻲﺑﺎﺷــﺪ .اﺳــﻬﺎل ﻧﺎﺷــﻲ از ﺳــﻮﻳﻪﻫــﺎي
اﻧﺘﺮوﭘﺎﺗﻮژﻧﻴﻚ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﺰﻣﻦ اﺳﺖ و ﻣـﻲﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ ﺳـﻮء
ﺟﺬب ،ﺳﻮءﺗﻐﺬﻳﻪ و ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد .ﺑﻪ دﻟﻴـﻞ در
دﺳﺘﺮس ﻧﺒـﻮدن روشﻫـﺎي ﺳـﺎده ،ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﺳـﻮﻳﻪﻫـﺎي
اﻧﺘﺮوژﻧﻮﭘﺎﻧﻴﻚ در ﺑﺴﻴﺎري از آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎهﻫـﺎي ﺗﺸﺨﻴﺼـﻲ
اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻲﮔﻴﺮد و ﻣﻴﺰان دﻗﻴﻖ ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎريﻫـﺎي ﺣﺎﺻـﻠﻪ
ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ،ﺳﻮﻳﻪﻫﺎي اﻧﺘﺮوﭘﺎﺗﻮژﻧﻴﻚ از
ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻤﺪهي اﻳﺠﺎد اﺳﻬﺎل ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻣﻴـﺎن ﻧـﻮزاد
اﻧﺴﺎن و ﺣﻴﻮاﻧﺎت اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺟﻐﺮاﻓﻴـﺎﻳﻲ
ﻧﻴﺰ ﮔﺴﺘﺮده ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ) 6و .(12
ﻫــﺪف از اﻧﺠــﺎم اﻳــﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ ،ﺗﻌﻴــﻴﻦ ﻣﻴــﺰان ﺣﻀــﻮر
ﺳـــــﻮﻳﻪﻫـــــﺎي اﺷﺮﻳﺸـــــﻴﺎﻛﻠﻲ ﺷﻴﮕﺎﺗﻮﻛﺴـــــﻴﮋﻧﻴﻚ و
اﻧﺘﺮوﭘﺎﺗﻮژﻧﻴــﻚ در ﻣﻴــﺎن ﮔﻮﺳــﻔﻨﺪان ﺑــﻪ ﻇــﺎﻫﺮ ﺳــﺎﻟﻢ
ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎن ﮔﺮﻣﺴــﺎر ﺑــﻮد ﻛــﻪ ﻃــﻲ آن ﺑــﻪ ﺑﺮرﺳــﻲ ﻧﻘــﺶ
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﺨـﺰن اﺣﺘﻤـﺎﻟﻲ اﻳـﻦ ﺳـﻮﻳﻪﻫـﺎ ﻧﻴـﺰ
ﭘﺮداﺧﺘــﻪ ﺷــﺪ .ﺑــﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ ﻣﺼــﺮف ﺑــﺎﻻي ﮔﻮﺷــﺖ و
ﻓـﺮآوردهﻫــﺎي داﻣــﻲ ﮔﻮﺳــﻔﻨﺪ در ﻛﺸــﻮر ،دﺳﺘﺮﺳــﻲ ﺑــﻪ
اﻫـــﺪاف ﻣـــﺬﻛﻮر ﻣـــﻲﺗﻮاﻧـــﺪ در ﺗﻌﻴـــﻴﻦ اﭘﻴـــﺪﻣﻴﻮﻟﻮژي
ﭘﺎﺗﻮﺗﻴﭗﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ.

بررسی گوسفندان سالم شهرستان گرمسار111...

مواد و روش کار

کشت و جداسازی اشریشیا کلی

در این مطالعه طی زمستان سال  89 31و بهار سال

 390 1با مراجعه به  11گ ّلّلهی گوسفند در اطراف
شهرستان گرمسار که با توجه به شرایط پرورش ،همگی

مخلوط و به مدت  15 - 30ثانیه ورتکس ()Vortex
گردید و در نهایت به مدت  01دقیقه میکروتیوب
حاوی باکتری در آب در حال جوش قرار گرفت و
بالفاصله با استفاده از یخ ،نمونهها سرد شد .سپس
نمونهها به وسیلهی دستگاه میکروسانتریفیوژ با دور

سنتی بودند ،تعداد  80نمونه مدفوع با استفاده از سوآپ

 7500 rpmبه مدت  7دقیقه سانتریفیوژ شد و مایع رویی

پها در محیط انتقالی  Amiesو در کنار
گردید .سوآ 

نگهداری گردید ( .) 18

استریل و از رکتوم گوسفندان به ظاهر سالم اخذ
یخ در کمتر از  24ساعت به آزمایشگاه ارسال گردید.
یها ،هر سوآپ در داخل
به منظور افزایش تعداد باکتر 
یکنندهی آب پپتونه قرار داده شد و 4ساعت
محیط غن 
در دمای  37 °Cانکوبه گردید .سپس هر نمونه روی
محیط مک کانکی آگار و سوربیتول مک کانکی آگار

کشت داده شد و در دمای  37 °Cبه مدت  18تا 24

ساعت گرمخانه گذاری گردید ( .)01پرگنههای گرد،
صورتی تا قرمز با اندازهی متوسط و محّدّدب ،که در

حقیقت مشکوک به اشریشیا کلی بودند از محیط مک
یرنگ،
کانکی و پرگنههای سوربیتول منفی که ب 

محّدّدب و گرد بودند از محیط سوربیتول مک کانکی
انتخاب و در محیط  TSIکشت داده شدند و در نهایت
جدایههایی که در محیط  TSIحالت اسید/اسید ایجاد
کرده بودند ،برای بررسی خواص بیوشیمیایی از لحاظ
تولید اندول ،تولید هیدروژن سولفید ،حرکت و ...
درمحیطهای  MRVP ،SIMو سیترات کشت داده شد.
 PCRچندگانه

به منظور استخراج  DNAاز جدایههای بدست

آمده ،ابتدا هر جدایهی تأیید شده توسط آزمایشات
بیوشیمیایی ،در محیط LBآگارکشت داده شد .پس از
 18الی  20ساعت انکوباسیون تعداد  5-3پرگنه از روی
محیط LBآگار برداشت شد و در  350 μlآب مقطر

حاوی  DNAبرای انجام مراحل بعدی در دمای- 20 °C
ّدت eae ،stx2 ،stx1و ehly
برای بررسی ژنهای ح ّد

در جدایهها از روش  PCRچندگانه (پاتون و پاتون
 ) 1998استفاده شد (جدول  .)11( )1مخلوط  PCRبرای
ّدت در جدایهها ،برای واکنش PCR
بررسی ژنهای ح ّد

در حجم  25 μlتنظیم شد .این حجم شامل 2/5 μlبافر
 ،01xکلرید منیزیم با غلظت  dNTP ،2 mMبا غلظت
 0/5 μM ،0/2 mMپرایمر 1 ،واحد آنزیم  Taqپلیمراز،
 DNA 3 μlو آب مقطر تا حجم  25 μlبود .سیکلهای
دمایی نیز مطابق دستور ارائه شده در مطالعات پیشین
اعمال گردید (  .) 12کنترل مثبت (سویهی O157:H7

تهیه شده از کلکسیون میکروبی دانشکده دامپزشکی
دانشگاه تهران) و کنترل منفی (آب مقطر) نیز برای هر
واکنش  PCRدرنظر گرفته شد .محصوالت  PCRدر
ژل آگاروز  ،1/5%الکتروفورز گردید و در نهایت ژل
الکتروفورز شده پس از رنگآمیزی به کمک اتیدیوم
بروماید تحت نور  UVبه کمک دستگاه ترانس
سبرداری گردید.
ایلومیناتور مشاهده شد و عک 
عکسها به دقت مورد بررسی قرار گرفت و پروفایل
ژنی هر جدایه تعیین گردید.
نتایج

از میان  80نمونه مدفوع اخذ شده از گوسفندان

سالم ،با استفاده از کشتهای افتراقی و آزمایشات
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بیوشیمیایی 47 ،نمونه واجد ( 92 /5درصد) و  5نمونه

و  2جدایه متعلق به  2نمونه ( 2/5درصد) فقط حاوی

فاقد باکتری اشریشیا کلی تشخیص داده شد .در مجموع

ژن  ehlyبود .در هیچ یک از جدایهها ،ژن eae

شناسایی نگردید .ژنوتیپ  stx1/ehlyبا فراوانی 54 / 08

 98جدایه به دست آمد ،که از این میان  26جدایه

درصد ،پروفایل غالب در میان جدایهها بود .همچنین

سوربیتول منفی (  26 / 53درصد) بود.

تمامی  98جدایهی اشریشیا کلی ،تحت آزمون

ژنوتیپ  stx1/stx2/ehlyرتبه دوم را با فراوانی 5/1

 PCRچند گانه قرارگرفت و در نهایت  61جدایه متعلق

درصد به خود اختصاص داد (جدول .)2از میان 26

به  49نمونه (  61 / 25درصد) ،حاوی حداقل یکی از

جدایهی سوربیتول منفی 17 ،مورد دارای ژنوتیپ

ژنهای حّدّدت مورد بررسی بود 59 .جدایه متعلق به 74

 2 ،stx1/ehlyمورد دارای ژنوتیپ  stx1/stx2/ehlyو

نمونه ( 58 /57درصد) ،اشریشیا کلی شیگاتوکسیژنیک
رفرانس

& Paton
Paton
)(1998

مابقی فاقد ژنهای حّدّدت مورد بررسی بود.

جدول  -1توالی پرایمرهای مورد استفاده جهت بررسی ژنهای حّدّدت در مطالعه حاضر

طول محصول (PCR)bp
081

ژن هدف
stx1

552

stx2

483

eae-A

534

ehly

توالی

´5 -ATAAATCGCCATTCGTTGACTAC-3
´5 -AGAACGCCCACTGAGATCATC-3
´5 -GGCACTGTCTCTCTGAAACTGCTCC-3
´5 -TCGCCAGTTATCTGACATTCTG-3
´5 -GACCCGGCACAAGCATAAGC-3
´5 -CCACCTGCAGCAACAAGAGG-3
´5 -GCATCATCAAGCGTACGTTCC-3
´5 -AATGAGCCAAGCTGGTTAAGCT-3

جدول  -2ژنوتیپ  ،تعداد جدایهها و نمونههای دارای ژنهای حّدّدت مورد بررسی
تعداد جدایه ()%
)1/ 02 ( 1
) 54 / 08 ( 53
)5/1( 5
)2/ 04 ( 2
) 62 /52( 61

تعداد نمونه ()%
)1/52( 1
) 51 /52( 41
)6/52( 5
)2/5( 2
) 61 /52( 94

ژنوتیپ

stx1
stx1/ehly
stx1/stx2/ehly
Ehly
مجموع

پرایمر

Stx1-F
Stx1-R
Stx2-F
Stx2-R
Eae-F
Eae-R
Hly-F
Hly-R
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لهای ژنی بدست آمده از جدایههای اشریشیا کلی گوسفند در تحقیق حاضر (در این شکل ،تصویر ژل الکتروفورز  PCRچندگانه ی
تصویر  -1انواع پروفای 
یشود)
یکسری از نمونهها مشاهده م 

 ،Mمارکر 100bp-plus؛  ،+کنترل مثبت ()O157:H7؛ ،-کنترل منفی؛ -1پروفایل stx1/ehly؛ -2پروفایلehly؛ -3پروفایل stx1؛  -4پروفایل -5 stx1/stx2/ehlyنمونه ی فاقد ژن

حدت؛  ،Sسوربیتول منفی.

بحث و نتیجهگیری

در انسان ،اشریشیا کلی شیگاتوکسیژنیک به واسطه

دارا بودن عوامل حّدّدت ،در هر سنی چه به صورت
تکگیر و چه به صورت همهگیر حائز اهمیت است و

اشریشیا کلی انتروپاتوژنیک در زمرهی یکی از

شایعترین پاتوژنهای رودهای در میان کودکان
مخصوص ًاًا در سنین زیر  2سال قرار دارد .میزان شیوع
شهای
این عوامل بسته به جمعیت تحت بررسی ،رو 
تشخیصی مورد استفاده ،فصل و  ...متفاوت است (.)9

اشریشیا

کل ی

بوده و دارای کاربرد است.
در مطالعهی حاضر ،از میان  98جدایهی بدست
آمده از  80نمونه مدفوع گوسفند سالم بالغ ،پاتوتیپ
شیگاتوکسیژنیک با فراوانی قابل توجه  58 /57درصد

( )n=74در میان نمونهها و  60 /2درصد (  )n= 59در میان
جدایهها ،دارای بیشترین اهمیت است .تهمتن و
همکاران از میان  1354جدایهی متعلق به  370نمونه
مدفوع گوسفندان بالغ و سالم در شیراز 4/ 48 ،درصد

و

گوسفندان را واجد اشریشیا کلی شیگاتوکسیژنیک ،و

کنندهی محصوالت غذایی قابل جداسازی بوده و

انتروهموراژیک شناسایی کردند (  .) 14در استرالیا،

سویههای

شیگاتوکسیژنیک

باکتری در یک محدودهی مشخص جغرافیایی ارزشمند

انتروپاتوژنیک از مدفوع بسیاری از حیوانات تأمین
همواره به عنوان یک خطر ،سالمت عمومی جامعه را
ینماید .تعیین ژنوتیپ و پاتوتیپ جدایهها با
تهدید م 
شهای ملکولی در بررسی پاتوژنز و اپیدمیولوژی
رو 

 0/5درصد جدایهها را به عنوان پاتوتیپ

فاگان و همکاران در سال  00 1 ، 999 1گوسفند سالم را
مورد بررسی قرار دادند که از این میان فراوانی پاتوتیپ
شیگاتوکسیژنیک ،انتروپاتوژنیک و انتروهموراژیک ،به
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ترتیب  44درصد 7 ،درصد و  01درصد بود ( .)5سانچز

است .در مطالعه ی فاگان و همکاران فراوانی سویههای

و همکاران در سال  01 20بامطالعه  125جدایه ی بدست

دارای ژن  49 ،stx1درصد و سویههای دارای ژن ،stx2

آمده ازگوسفندان بالغ در اسپانیا 80 /8 ،درصد نمونهها

 3درصد گزارش گردیدکه نتایج آن با مطالعهی حاضر

را اشریشیا کلی شیگاتوکسیژنیک و  0/8درصد را
انتروهموراژیک و 70 /6

درصد را واجد ژن ehly

همخوانی دارد ( .)5بنابراین به نظر میرسد در گوسفند،
فراوانی ژن  stx1در مقایسه با  ،stx2در میان جدایههای

شناسایی کردند (  .) 13از مطالعهی حاضر و مطالعات

شیگاتوکسیژنیک بیشتر است .البته در مطالعهی تهمتن و

مترین پاتوتیپ
یآید که در گوسفند مه 
دیگر چنین بر م 

همکاران در شیراز ،فراوانی ژن  25 ،stx1درصد و

از حیث فراوانی ،شیگاتوکسیژنیک است ( 13 ،5و .) 14

فراوانی ژن  21 / 42 ،stx2درصد در میان  370رأس

که ا
از طرفی شیوع حدود ًاًا  60درصدی شیگاتوکسیژنی 

گوسفند اعالم گردید که در این مطالعه ژنهای  stx1و

یتواند حاکی از وجود یک منبع
در مطالعهی حاضر م 

 stx2از فراوانی قابل توجهی برخوردار میباشند ( .) 14

مشترک در میان گ ّلّلههای گوسفند شهرستان گرمسار

در مطالعهی حاضر فراوانی ژن  60 ،ehlyدرصد و در

باشد .در مطالعهی حاضر هیچ سویهی انتروهموراژیک

مطالعه ی فاگان و همکاران  14درصد گزارش گردید

و انتروپاتوژنیک بدست نیامد .درصد فراوانی بسیار

و با توجه به اینکه فراوانی ژنوتیپ  ehlyدر هر دو

باالی اشریشیا کلی شیگاتوکسیژنیک در گوسفندان

مطالعه نزدیک به  3درصد (در مطالعه حاضر 2/5

یباشد که
منطقه نیازمند مطالعات وسیعتر در این زمینه م 

درصد و در مطالعهی فاگان و همکاران  3درصد) بوده

تهای
در صورت بدست آمدن نتایج مشابه باید سیاس 

یآید که حضور ژن  ehlyدر میان
است ،به نظر م 

کاهش آلودگی را ضرورت ًاًا مورد بررسی قرار داد.

سویههای اشریشیا کلی گوسفندان بیشتر در ارتباط با

همین طور در مطالعهی حاضر با بررسی ژنوتیپ

یباشد .در مطالعهی
حضور ژنهای دیگر به ویژه stx1م 

جدایهها مشخص گردید که ژنوتیپ  stx1/ehlyبا

حاضر هیچ جدایهای واجد ژن  eaeشناسایی نگردید.

فراوانی  51 / 25درصد در میان نمونهها ،تنها ژنوتیپ

این در حالی است که فاگان و همکاران ،فراوانی ژن

یباشد .در مطالعهی
قابل مالحظه در مطالعه حاضر م 

 eaeدر جدایههای بدست آمده از گوسفند را 17

فاگان و همکاران در سال  999 1در استرالیا بر روی 00 1

درصد اعالم کردند ( .)5همچنین وانی و همکاران در

رأس گوسفند سالم ،فراوانی ژنوتیپ 01 ،stx1/ehly

هندوستان با مطالعه ی جدایههای مدفوعی بدست آمده

درصد گزارش شد که دومین ژنوتیپ مهم بعد از

از  101گوسفند ،فراوانی ژن  eaeرا  4/9درصد اعالم

ژنوتیپ  stx1با فراوانی  30درصد محسوب میشد (.)5

کردند( .) 15در بررسیهای مختلف روی اشریشیا کلی

ًال ژنوتیپ  stx1/ehlyبه لحاظ فراوانی از
لذا احتما ًال

مدفوعی به دست آمده از گوسفند ،اگرچه در مقایسه

سویههای

با ژن  stxمیزان وقوع ژن  eaeدر سطح پایینتری قرار

شیگاتوکسیژنیک جداشده از گوسفند به حساب

دارد ،ولی برای قضاوت بهتر در مورد فراوانی ژن  eaeو

ژنوتیپهای

نسبت ًاًا

شایع

در

میان

میآید .در مطالعه حاضر فراوانی جدایههای دارای
ژن 58 /57( stx1درصد) در مقایسه با جدایههای دارای
ژن  6/ 25 ( stx2درصد) بطور قابل مالحظهای بیشتر

اشریشیا کلی انتروپاتوژنیک در منطقه مورد بررسی
نیازمند جامعهی آماری بزرگتری هستیم.
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در مطالعهی حاضر از میان  26جدایهی سوربیتول
منفی 17 ،مورد دارای ژنوتیپ  2 ،stx1/ehlyمورد
دارای ژنوتیپ  stx1/stx2/ehlyو مابقی فاقد ژنهای
حّدّدت مورد بررسی بود .ازین رو همه این  91سویهی
سوربیتول منفی که دارای ژنهای حدت هستند،
پاتوتیپ شیگاتوکسیژنیک محسوب میشوند .این در
حالی است که اغلب سویههای O157:H7سوربیتول
منفی هستند (.)01
عوارض ح ّاّاد ناشی از عفونتهایی مانند سندروم
اورمی همولیتیک معموال با سویههای انتروهموراژیک
واجد ژن  stx2مرتبط است .این در حالی است که
مطالعات جدید نقش سایر سویههای شیگاتوکسیژنیک
مانند سویههای واجد  stx1را در ایجاد عوارض شدید
در انسان نشان داده است ( .)2بنابراین از بررسی حاضر

یآید ،که با تو ّجّجه به فراوانی باالی اشریشیا
چنین بر م 

کلی شیگاتوکسیژنیک در میان گوسفندان شهرستان و

همینطور مصرف باالی گوشت گوسفند در منطقهی
مورد بررسی ،این حیوان میتواند یکی از مخازن مهم

اشریشیا کلی شیگاتوکسیژنیک برای عفونتهای ناشی

از این پاتوژن در انسان به شمار آید .به منظور کاهش
خطرات ناشی از آن در زمینهی سالمت عمومی جامعه،
باید فراوانی پاتوتیپها و ژنوتیپهای این باکتری در
میان افراد بیمار شهرستان نیز مورد بررسی قرار گیرد و
بر رعایت موازین بهداشتی در خطوط کشتارگاهی
تأمینکنندهی گوشت ،بیش از پیش دقت الزم مبذول
گردد .از طرفی پیشنهاد میشود برای تعیین منشأ
سویههای شیگاتوکسیژنیک ،از روشهای انگشت
نگاری ژنتیکی جهت مقایسه جدایهها استفاده شود و
برای روشن شدن چهره دقیق اپیدمیولوژی عفونت،
گتر و
تحقیقات مشابه در منطقه با جامعهی آماری بزر 
در بازههای زمانی وسیعتری صورت پذیرد.

تشکر و قدردانی

در پایان نویسندگان مراتب سپاسگزاری خود را از

استاد گرامی جناب آقای دکتر زهرایی صالحی
(دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران) به جهت اهدای
ینمایند.
جدایهی استاندارد (کنترل مثبت) اعالم م 
کزاده ،امین
همچنین از همکاری دکتر علیرضا کوچ 
کشمیری ،کمال خسروی ،مجید یزدانی و حسن شیرین
یگردد.
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Abstract
Genotype and pathotype characterization of Escherichia coli isolates through molecular
methods at a specific geographical area is particularly useful in the evaluation of disease,
epidemiology. Enteropathogenic Escherichia coli (EPEC) and shigatoxin-producing
Escherichia coli (STEC) are among the most important E. coli pathotypes. In this study 80
fecal samples were collected from 11 healthy sheep flocks in winter and spring of 2011 in
Garmsar district. Escherichia coli isolates were screened by multiplex-PCR for stx1, stx2,
eae, and ehly virulence genes. Among fecal samples, 47 cases (58/75%) were diagnosed as
STEC Carrier. Among 98 E. coli isolates, stx1/ehly (54/8%) was the predominant genotype.
EPEC strains were not recognized in this study. Therefore, sheep might be a possible
reservoir for STEC infection in Garmsar and can be transmitted to humans through
consumption of lamb meat and other related products.
Keywords: Sheep, Garmsar, Enteropathogenic Escherichia coli (EPEC), Shigatoxigenic
Escherichia coli (STEC)
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