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چکیده

اشرشیاکلی یکی از مهمترین میکروبهای بیماریزا در انسان و پرندگان محسوب میشود .جدایههای اشرشیاکلی بیماریزای پرندگان

) (APECو اشرشیاکلی بیماریزای دستگاه ادراری ) (UPECقادر به بیماریزایی خارج از محیط روده میباشند .این جدایهها صفات مشترکی
دارند .این احتمال وجود دارد که انتقال برخی از خصوصیات مشترک بین میزبانهای مختلف ،در اپیدمیولوژی بیماری در انسان و طیور حائز

اهمیت باشد .در مطالعه حاضر ،شیوع  4ژن وابسته به حدت ( traT ،iutA ،sitAو  )tshدر  26جدایه  APECو  25ایزوله  UPECجدا شده

از موارد بالینی مشکوک به عفونت اشرشیاکلی در آذربایجان غربی به روش واکنش زنجیره ای پلیمراز ( )PCRبررسی گردید .آنالیز آماری

با استفاده از نرم افزار  minitab 15انجام گرفت .فراوانی ژنهای حدت در جدایههای  APECو  UPECبه ترتیب در مورد ژن traT
 96 /2%و  ، 64 %ژن  88 /5% sitAو  ، 76 %ژن  84 /6% iutAو  ، 68 %و  16/5% tshو  61%میباشد .ژنهای حدت  traTو  sitAبه ترتیب در

جدایههای  APECو  UPECباالترین فراوانی را داشتند .تنوع زیادی از حضور ژنهای حدت در این جدایهها مشاهده شد .ترکیب iutA-

 sitA-tsh-traTبیشترین فراوانی ژنهای حدت را در بین جدایههای بیماریزای پرندگان داشت .در مورد جدایههای بیماریزا در عفونت

ادراری انسان ،باالترین فراوانی را ترکیب  iutA-sitA-traTداشت .این احتمال وجود دارد که ژنهای حدت بین طیور و انسان انتقال یابند.
ضروری است تا مطالعات بیشتری انجام گیرد و اهمیت چنین احتماالتی را در اپیدمیولوژی بیماری در انسان و طیور ارزیابی نماید.
نهای
کلمات کلیدی :اشرشیاکلی بیماریزای پرندگان ) ،(APECاشرشیاکلی بیماریزای دستگاه ادراری ) ،(UPECژ 
حدت ،ایران.

*نویسنده مسئول :ابوالفضل غنی ئی

آدرس :گروه علوم درمانگاهی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران .تلفن768 3 880 31 05 :

پست الکترونیکghaniei@ferdowsi.um.ac.ir :

 011نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی /پانزدهم ،شماره اول ،8931 ،پیاپی 38

مقدمه

اشرشیاکلی بیماریزای خارج روده ای ) (ExPECعامل
ایجاد کننده کلی باسیلوز در طیور و نیز عفونتهای
یباشند که از این جمله میتوان به
مختلف در انسان م 

عفونتهای دستگاه ادراری ) ،(UTIsمننژیت نوزادان و
سپسیس اشاره کرد (  .) 14این سویهها خسارتهای
اقتصادی زیادی ایجاد میکنند که هزینههای درمانی و
یباشد ( .)22جدایههای
افت بهره وری از این جمله م 
 ExPECصفات مرتبط با حدت خاصی دارند که توان
یدهد که از
زیستن خارج از محیط روده را به آنها م 
این جمله تولید ادهسینها ) ،(Adhesinsتوکسینها،
مهای انتقال آهن
پروتکتینها ،سیدروفورها و سیست 
میباشند ( .)8شناسایی این خصوصیات در جدایههای
اشرشیاکلی این نظریه را تقویت کرده است که برخی از
جدایههای بیماریزای پرندگان به انسان قابل سرایت
میباشند (.)11 ،9 ،3
یهای
جدایههای بیماریزای پرندگان ) (APECبیمار 
مختلفی در طیور ایجاد میکنند که کلی سپتی سمی،

سپتی سمی هموراژیک ،کلی گرانولوما ،بیماری کیسه-
های هوایی ،سندرم کله بادی ،کلیباسیلوز مقاربتی،
سلولیت کلیفرمی ،پریتونیت ،سالپنژیت ،استئومیلیت،
سینوویت ،پن افتالمی ،عفونت بند ناف ،عفونت کیسه
یباشند ( .)71کلی باسیلوز
زرده و انتریت از این جمله م 
یباشد
رایج ترین عفونت باکتریایی در گلههای طیور م 
تهای اقتصادی زیادی ایجاد میکند.
که خسار 
اشرشیاکلیهای بیماریزای پرندگان نقش مهمی به
عنوان پاتوژن منتقله از راه خوراک بر عهده دارند و
فراوردههای طیور منبع مناسبی از  ExPECاز جمله
یباشند .بنابراین کنترل
جدایههای بیماریزا در انسان م 
کلی باسیلوز در بهداشت جوامع انسانی و حیوانی مفید
میباشد (.)01

در برخی موارد تائید شده است که بین اشرشیاکلی
بیماریزا در انسان و حیوان ارتباط وجود دارد .گزارشات
اخیر از عفونت دستگاه ادراری انسان ،این احتمال را
یتواند از طریق
که اشرشیاکلی از منابع حیوانی م 
خوراک عفونت دستگاه ادراری در انسان ایجاد کند،
تقویت کرده است ( .) 18 ،7اگر چه مشخص شده که
تهای دستگاه
منبع اصلی جدایههای  UPECدر عفون 
ادراری انسان ،فلور میکروبی دستگاه گوارش شخص
یباشد ( APEC ،)6منبع عفو نتهای اشرشیاکلی
مبتال م 
ی شو ن د
محسوب میشوند که از راه غذا به انسان منتقل م 
و عفونت دستگاه ادراری انسان ایجاد نمایند (  19و .) 20
لذا ،بهره گیری از مارکرهای مشترک  APECبه عنوان
واکسن یا ابزارهای تشخیصی میتواند منتهی به
رهیافتهایی در جهت کنترل کلی باسیلوز گردد.
جدایههای  APECتشابه قابل توجهی با  UPECاز نظر
ژنومی دارند ( 9و  .) 15جدایه  CFT073که UPEC

محسوب میشود ،در مدل عفونی تنفسی برای پرندهها
حاد شناخته شد ،اما جدایههای  APECتاکنون در انسان
بیماری ایجاد نکرده اند (  .) 15پیشنهاد شده است که
یتواند به
 APECبلع شده از قطعات طیور آلوده م 
عنوان منبع سویههای مشابه  UPECو فاکتورهای حدت
عمل نمایند (  19و .) 20
هدف از انجام مطالعه حاضر بررسی شیوع برخی از
ژنهای حدت ( traT ،sitA ،iutAو  )tshدر جدایههای
 APECدر جمعیت طیور و  UPECدر جوامع انسانی
یتواند خصوصیات
یباشد .چنین مطالعاتی م 
م 
اپیدمیولوژی عفونت را در جمعیت انسانی و طیور
روشن تر نمایند.

یهای111 ...
شیوع ژنهای حدت در اشرشیاکل 

مواد و روش کار

میکروموالر از پرایمرها 1/ 25 ،واحد

جدایهها

جهت تهیه جدایههای اشرشیاکلی از  58مزرعه گوشتی
واقع در استان آذربایجان غربی (شمال غرب ایران)
نمونه برداری شد .از خون قلب و کبد پرندههای
مشکوک به کلی سپتی سمی به شیوه آسپتیک جهت
تهیه جدایههای اشرشیاکلی نمونه برداری گردید .صد و
بیست نمونه ادرار انسانی از مراجعات مشکوک به
عفونت ادراری در بیمارستان امام خمینی ارومیه نیز در
این مطالعه استفاده گردیدند .نمونههای روی محیط
مک کانکی (مرک ،آلمان) کشت داده شدند.
پرگنههای صورتی پررنگ از محیط مک کانگی
یگردد .برای تائید
برداشته شده و مجدد خالص سازی م 
جدایهها از تستهای بیوشیمیایی استفاده شد.

 2/5 ،polymeraseمیلی موالر کلرید منیزیم2 ،
میکرولیتر  DNAو  61/5میکرولیتر آب دیونیزه
یباشد .واکنشگرها از شرکت سیناکلون (ایران) تهیه
م 
گردید .واکنش در دستگاه ترموسایکلر (اپندورف،
آلمان) انجام گرفت .شرایط تکثیر در مورد هر ژن
تاحدی متفاوت بود .واکنش تکثیر ژن  sitAشامل
شرایط زیر بود 30 :چرخه دناتوراسیون در  94درجه
سانتیگراد به مدت  30ثانیه ،انلینگ در  59درجه
سانتیگراد به مدت  30ثانیه و بسیط سازی در  72درجه
نهای  iutAو traT
سانتیگراد به مدت  30ثانیه .تکثیر ژ 

طبق شرایط زیر انجام گرفت 25 :چرخه  94درجه
سانتیگراد به مدت  30ثانیه 63 ،درجه سانتیگراد به مدت
 30ثانیه و  72درجه سانتیگراد به مدت  80 1ثانیه .در

ژنوتایپینگ حدت جدایهها

با استفاده از روش جوشاندن  DNAنمونهها استخراج

گردید ( .)5در مطالعه حاضر ژنهای زیر مورد بررسی

قرار گرفت ،sitA :ژن اپرون ) 23 ( sit؛  ،iutAژن کد
کننده گیرنده آئروباکتین ()2؛  ،traTپروتئینهای

یکند که بقا در سرم را افزایش
خارجی غشا را کد م 
میدهد ( ) 26؛ و  ،tshژن هماگلوتینین حساس به
حرارت ( .)71پرایمرهای مورد استفاده در این مطالعه از
شرکت سیناکلون (ایران) تهیه گردیدند و بر اساس
دستوالعمل شرکت تهیه گردیدند (جدول  .)1واکنش
تکثیری در حجم  25میکرولیتری انجام گرفت که شامل

مورد ژن  9 tshچرخه  95درجه سانتیگراد به مدت 60
ثانیه 55 ،درجه سانتیگراد به مدت  30ثانیه و  72درجه
سانتیگراد به مدت  30ثانیه انجام گرفت .سویههای
اشرشیاکلی  X7122 ،635و  BEN2908به ترتیب به
نهای  tsh ،iutAو sitA
عنوان سویههای کنترل مثبت ژ 

استفاده شد (  .) 25از سویه  FBC114به عنوان کنترل
مثبت ژن  traTاستفاده شد ( .)1در تمامی واکنشهای
تکثیری کنترل منفی (آب دیونیزه به عنوان  DNAالگو)
نیز استفاده شد .محصوالت تکثیری با استفاده از ژل
الکتروفورز در ژل الکتروفورز  %1مشاهده شد.

 0/2 ،1x PCR bufferمیلی موالر 0/4 ،dNTPs

نهای حدت.
جدول  :1پرایمرهای مورد استفاده در این مطالعه برای تکثیر ژ 
نام ژن

اندازه قطعه تکثیری

sitA

608

iutA

302

traT

290

Tsh

024

Taq DNA

توالی پرایمر

F: agggggcacaactgattctcg
R: taccgggccgttttctgtgc
F: ggctggacatcatgggaactg
R: cgtcgggaacgggtagaatcg
F: ggtgtggtgcgatgagcacag
R: cacggttcagccatccctgag
F: gggaaatgacctgaatgctgg
R: ccgctcatcagtcagtaccac

منبع
21
6
6
13
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آنالیز آماری

جهت ارزیابیهای آماری از نرم افزار  Minitab15و
یدار
تست فیشر استفاده شد .مقادیر  Pکمتر از  0/ 05معن 
در نظر گرفته شد.

ای پلیمراز ارزیابی گردید (تصاویر  2 ،1و  .)3فراونی
چهار ژن حدت در دو گروه از جدایههای اشرشیاکلی
نهای traT
در جدول  2و نمودار  1آورده شده است .ژ 
و  sitAبه ترتیب در جدایههای  APECو UPEC

نتایج

در مجموع با استفاده از روش کشت میکروبی و

تستهای بیوشیمیایی  26جدایه  APECو  25جدایه
 UPECشناسایی گردید .حضور ژنهای حدت در
جدایههای باکتریایی با استفاده از روش واکنش زنجیره

باالترین فراوانی را داشتند .آنالیز فراونی ژنهای حدت
نشان داد که ژنها حدت بررسی شده در این مطالعه در
جدایههای  APECنسبت به جدایههای  UPECفراوانی
باالتری داشنتد.

شکل  :1حضور ژن  sitAدر جدایههای  APECو  :M .UPECنردبان  100جفت بازی شرکت سیناکلون؛  :PCکنترل مثبت ژن  sitA؛ :NCکنترل منفی ژن  sitA؛:S1
جدایه مثبت ژن  sitAدر  APEC؛  :S2جدایه مثبت ژن  sitAدر .UPEC

شکل  :2حضور ژنهای iutAو traTدرجدایههای  APECو  :M .UPECنردبان  100جفت بازی شرکت سیناکلون؛  :PCکنترل مثبت ژن  iutAکه  302جفت باز می
باشد؛ :NCکنترل منفی ژن iutA؛  :S1جدایه مثبت ژن  iutAدر  APEC؛  :S2جدایه مثبت ژن  iutAدر  : :S’ .UPECجدایه مثبت ژن  traTدر  APEC؛ ” :Sجدایه
مثبت ژن  traTدر  :NC .UPECکنترل منفی ژن  traT؛  : PCکنترل مثبت ژن  traTکه  092جفت باز میباشد.

یهای311 ...
شیوع ژنهای حدت در اشرشیاکل 

شکل :3حضور ژن  tshدر جدایههای APECو  :M .UPECنردبان  100جفت بازی شرکت سیناکلون؛  :PCکنترل مثبت ژن  tsh؛ :NCکنترل
منفی ژن  tsh؛ :S1جدایه مثبت ژن  tshدر  APEC؛  :S2جدایه مثبت ژن  tshدر .UPEC
نهای وابسته به حدت در جدایههای  APECو .UPEC
جدول  :2شیوع ژ 
( APECتعداد= ) 26

ژن وابسته به حدت
تعداد

درصد

( UPECتعداد= ) 25
تعداد

درصد

P-value

tsh

18

69 / 23

4

61

0/ 000

iutA

21

80 / 77

71

68

0/3 49

sitA

24

92 / 31

20

80

0/842

traT

25

96 / 15

61

64

0/ 005

نهای وابسته به حدت در جدایههای  APECو .UPEC
نمودار  :1شیوع ژ 

ترکیبهای مختلفی از ژنهای حدت در جدایههای  APECو  UPECشناسایی گردید .تنها در یک جدایه  UPECژن
حدت شناسایی نشد .ترکیب  iutA-sitA-tsh-traTبیشترین فراوانی ژنهای حدت را در بین جدایههای  APECداشت .در
مورد جدایههای  UPECباالترین فراوانی را ترکیب  iutA-sitA-traTداشت (جدول .)3
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جدول  :3فراوانی ترکیبهای مختلف ژنهای حدت در بین جدایههای  APECو .UPEC
( UPECتعداد= ) 25

( APECتعداد= ) 26

% 12

% 53 /8

% 20

%7/6

% 24

% 15 /3

-

%11/5

%4

%7/6

%4

%3/8

%8

-

%4

-

%61

-

%4

-

%4

-

بحث

اشرشیاکلیهای جدا شد از انسان و طیور را به چهار
یکنند ( 4و  .) 24هر
گروه فیلوژنتیک تقسیم بندی م 
گروه خصوصیات اکولوژی و توان بیماریزایی آن را
یکند .از این رو ،آگاهی از هویت جمعیت
بازگو م 
باکتریایی در درک اپیدمیولوژی بیماری مهم میباشد.

یدهد که حدت یک جدایه ExPEC
شواهد نشان م 

بیش از آن که به ساختار فیلوژنتیک آن مربوط باشد به
ساختار اکولوژی آن ارتباط دارد (  .) 15شباهتهایی
که بین جدایههای  APECو  UPECاز نظر سروگروهها
و ژنوتیپ حدت وجود دارد این نظریه را تقویت
یکند که طیور به عنوان حامل اشرشیاکلیهای ایجاد
م 
کننده عفونت ادراری مطرح میشود ( 11و .) 19
محصوالت حاصل از ژن  sitAدر انتقال کاتیونهای
دوظرفیتی خصوصا آهن و منگنز نقش موثری دارند و
ینمایند (  .) 23در این
به بقای باکتری کمک شایانی م 
مطالعه ژن  sitAبیشترین فراوانی (  )% 80را در بین
جدایههای  UPECداشت .در این رابطه اختالف معنی
داری بین جدایههای  APECو  UPECوجود نداشت.
رودریگز-سیک و همکاران نشان دادند که ژن sitA
فراوانی باالیی در میان جدایههای  APECو UPEC
دارد (  .) 19شولر و همکاران نشان دادند که sitA

ترکیب ژن

iutA-sitA-tsh-traT
sitA-traT
iutA-sitA-traT
sitA-tsh-traT
iutA-traT
iutA-sitA-tsh
iutA
sitA
iutA-sitA
traT
فاقد ژن حدت

باالترین فراوانی را در بین جدایههای  APECدارد
( .) 25
ژن  iutAدر غشای خارجی باکتریهای گرم منفی از
جمله اشریشیاکوالی قرار دارند و با انتقال سیدروفور
هیدروکسامات از پیرامون باکتری به فضای پری پالسم،
سبب انباشت و اتصال آنها به گیرندههای پروتئینی پری
پالسمی میشوند ( .)71فراوانی ژن  iutAدر جدایههای
 APECو  UPECبه ترتیب  % 80 / 77و  % 68بود.
یدار نبود .در مطالعه ای که
اختالف بین دو گروه معن 
 Zhaoو همکاران انجام دادند  iutAبیشترین فراوانی را
در بین جدایههای  APECو  UPECداشت ( .) 27
مطالعه دیگری نشان داد که  iutAدر  % 82 /7از
جدایههای  APECحضور دارد (  .) 18مطالعه ای توسط
کفشدوزان و همکاران روی  432جدایه  APECانجام
گرفت .نتایج تحقیق آنها نشان داد که  % 67 /4از
جدایهها از نظر ژن  iutAمثبت بودند ( .) 12
آنتی ژن  traTیک پروتئین غشای خارجی است که
یشود ،وتصور بر این است که
توسط پالسمید  Fکد م 
این پروتئین در محافظت باکتری از جزء  C3کمپلمان
عمل میکند ( .)71نتایج مطالعه حاضر نشان داد که
فراوانی ژن  traTدر جدایههای  APECبه طور معنی
یباشد .نتایج
داری باالتر از جدایههای  UPECم 
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ارزیابیهای  Zhaoو همکاران نشان داد که فراوانی ژن

یدار می-
جدایههای  UPECبوده و این اختالف معن 

 traTدر جدایههای  )% 75 ( UPECباالتر از جدایههای

باشد .در نتیجه میتوان این احتمال را مطرح نمود که

یباشد (  .) 27در مطالعه ای که روی
 )% 74 ( APECم 

جدایههای  APECبه عنوان مخزن این دو ژن برای

 051جدایه  UPECدر کاشان انجام گرفت% 74 ،

جدایههای  APECعمل نمایند.

جدایهها از نظر ژن  traTمثبت بودند (.)61
پروتئین  tshپروتئینی با دو عملکرد ادهزینی و پروتئازی
است و ممکن است در کلونیزاسیون سیستم تنفسی
میزبان در مرحله اولیه عفونت نقش داشته باشد (.)71
تجزیه و تحلیل دادهها نشان داد که فراوانی ژن  tshدر
جدایههای  APECبه طور معنی داری باالتر از
یباشد .این نتایج همسو با نتایج
جدایههای  UPECم 
 Rodriguez-Seikو همکاران است که شیوع باالتر ژن
 tshرا در جدایههای  APECنسبت جدایههای UPEC

یدار
نشان دادند .آنها نشان دادند که این اختالف معن 
نیز میباشد (  Schouler .) 19و همکاران گزارش کردند
که  % 52 /8از جدایههای  APECژن  tshدارند ( .) 25
بر پایه یافتههای تحقیق کنونی معلوم گردید که ژنهای
وابسته به حدت فراوانی باالیی در جدایههای  APECو
 UPECدارند .البته ذکر این نکته ضروری است که
حضور ژنهای حدت بیشتر به این معنا نمیباشد که
سویه بیماریزایی بیشتری نیز دارد .ضروری است
مطالعات بیشتری در این زمینه انجام گیرد تا اهمیت
بالینی این شاخصههای حدت را در میزبانها ارزیابی
نماید و مشخص نمایند که طیور به عنوان منبع ژنهای
حدت در جوامع انسانی و بالعکس مطرح میباشند.
نتایج مطالعه حاضر مشخص نمود که ژنهای حدت
 traTو  sitAشیوع باالیی در میان جدایههای  APECو
 UPECدر آذربایجان غربی دارند ،از این رو میتوان
این ژنها را به عنوان گزینه احتمالی مداخالت
پروفیالکسی مانند واکسن در نظر گرفت .در ضمن
شیوع  traTو  tshدر جدایههای  APECباالتر از

تقدیر و تشکر

از بیمارستان امام خمینی ارومیه و آزمایشگاه دامپزشکی
دکتر قره باغی به دلیل همکاری در جمعآوری نمونهها
تقدیر میگردد .ضمنا این مطالعه با حمایت مالی
معاونت پژوهشی دانشگاه ارومیه انجام گرفته است.
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Abstract
Escherichia coli is one of the most important bacterial pathogens of human and poultry.
Avian pathogenic Escherichia coli (APEC) and uropathogenic Escherichia coli (UPEC)
isolates cause diseases outside intestine environment. These strains share some common
traits. It has been suggested that transfer of these commonalities between different hosts is of
importance in the epidemiology of disease in poultry and human. In the present study,
presence of 4 virulence associated genes (sitA, iutA, traT, and tsh) were investigated among
26 APEC and 25 UPEC isolates by polymerase chain reaction (PCR) assay. Statistical
analysis was also carried out using minitab 15. The frequencies of the presence of these
selected genes in APEC and UPEC isolates were 96.2% and 64% for traT, 88.5% and 76%
for sitA, 84.6% and 68% for iutA, and 61.5% and 16% for tsh, respectively. traT and sitA
were the most prevalent genes among APEC and UPEC isolates, respectively. Diverse
combinations of virulence associated genes were also detected among these strains.
Combinations of virulence genes of iutA-sitA-tsh-traT and iutA-sitA-traT were the most
frequent in APEC and UPEC isolates, respectively. It supports possibility of virulence genes
transfer between poultry and human. Further studies are needed to ascertain the importance
of such possibilities in the epidemiology of the infection in human and poultry.
Keywords: APEC, UPEC, virulence genes, Iran.
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