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تفاوت دوگروه فیلوژنتیکی  Aو  B2زویههای اشریشیا کلی یوروپاتوژنیک از نظر
توزیع ژنهای حدت
حسینعلی عبدی* ،1نوید طحان
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زاده1

 - 1دانشجوی دکتری ژنتیک مولکولی ،گروه زیست شناسی ،دانشکده علوم ،دانشگاه سیستان و بلوچستان ،زاهدان.
دریافت مقاله 2 :آرر  ،1336بازنگری 3 :دی  ،1336پذیرش نهایی 16 :بهمن 1336

چکیده
اشریشیا کلی به عنوان فراوانترین باکتری ایجاد کننده عفونت ادراری معرفی شده است .سویههای اشریشیا کلی ایجاد کننده عفونت ادراری که
به عنوان "یوروپاتوژنتیک" شناخته میشوند ،حاوی فاکتورهای حدت متنوع میباشند .بر اسا

مطالعات قبلی سویههای متعلق به گروه

فیلوژنتیکی  B2به عنوان مهمترین سویه ،درحالی که سویههای گروه  Aبه عنوان کم اترترین سویه در ایجاد عفونت ادراری مطرش هستند .در
این مطالعه تعداد  111نمونه اشریشیا کلی جدا شده از بیماران مبتال به عفونت ادراری با روشهای استاندارد بیوشیمیایی تأیید شد .پس از
استخرا  DNAژنومی با روش  Triplex-PCRتعداد  72سویه (  55سویه متعلق به گروه فیلوژنتیکی  B2و  17نمونه متعلق به گروه  )Aبرای
تعیین میزان توزیع ژنهای حدت انتخاب شدند .فراوانی ژنهای  iha ،irp2 ،cnf1و ompTبه ترتیب به میزان  32 ،23 ،33و  71درصد مشاهده
شد .میزان فراوانی این ژنها در گروه فیلوژنتیکی  B2به مراتب از گروه  Aبیشتر بود .تفاوت معنیداری در میزان توزیع ژنهای  cnf1و  irp2در
دو گروه فیلوژنتیکی  B2و  Aمشاهده شد (  .) P ≤ 1/15از نظر الگوی توزیع ژنی  11الگوی منحصر به فرد ( ) Ec1-Ec10برای این دو گروه
مشاهده شد .نتایج این مطالعه نشان داد که سویههای  B2حاوی ژنهای حدت بیشتری نسبت به سویههای  Aهستند و احتماالً نقش مهمتری
در ایجاد عفونت ادراری دارند.

واژگان کلیدی :اشریشیاکلی یوروپاتوژنیک ،ژنهای حدت ،گروههای فیلوژنتیک

مقدمه
اشریشیا کلنی بنه عننوان عامنل عمنده عفوننتهنای ادراری

عفوننننت ادراری از نظنننر شنننیوع دومنننین ننننوع عفوننننت

و مشنننکالت بهداشنننتی در بسنننیاری از کشنننورهای دنینننا

باکتریننایی پننس از عفونننت مجنناری تنفسننی مننیباشنند کننه

مطننرش اسننت و بننه تنهننایی توانسننته منجننر بننه بننروز

میننزان بننروز آن در زنننان بسننیار بیشننتر از مننردان اسننت

ناراحتیهای جسنمی و نینز خسنارات منالی فراواننی گنردد

( .)3سننویههنننای  UPECمنننیتوانننند اننننواع فاکتورهنننای

( .)1سننویههنننایی کنننه منجننر بنننه عفوننننتهنننای ادراری

حنندت مننرتبط بننا اسننتقرار و بقننای بنناکتری در مجننرای

مننیشننوند بننه نننام سننویههننای اشریشننیاکلی یوروپاتوژنی نک

ادراری را بیننان کنننند و از ایننن طریننق ایجنناد عفونننت در

( )UPECخوانده میشوند (.)2

دستگاه ادراری نمایند (.)4

* پست الکترونیک نویسنده مسئول مکاتبهgenetics60@gmail.com :

حسینعلی عبدی و نوید طحان زاده

فاکتورهنننای مربنننوط بنننه سیسنننتم جمنننعکنننننده آهنننن،

ژنهننای حنندت در سننویههننای متعلننق بننه ایننن دو گننروه

چسبندگی و سنتز سنموم کشننده سنلول اشناره کنرد .اینن

تفنناوت معنننیداری داشننته باشنند .بنننابراین مطالعننه حاضننر

عوامننل حنندت بننه تکثیننر و تهنناجم بنناکتری در دسننتگاه

جهت تعیین مینزان توزینع ژنهنای کندکنننده فاکتورهنای

ادراری کمک میکند (.)5

حنندت سیتوتوکسننین نکننروز دهنننده  ،)cnf1(1سننیدروفور

سننویههننای اشریشننیا کلننی واجنند چهننار گننروه فیلننوژنتیکی

یرسننننننینیا بنننننناکتین ( ،)irp2آدهسننننننین غیننننننر

اصننلی بننه نننامهننای  B2 ،B1 ،Aو  Dمننیباشننند .مطالعننات

هموآگلننوتینین( )ihaو پروتئنناز غشننای خننارجی ()ompT

نشان داده که توزینع ژنهنای مختلنا حندت دراینن چهنار

در گننروههننای فیلننوژنتیکی Aو  B2اشریشننیا کلننی بننه

گروه متفاوت اسنت و مطالعنات قبلنی نشنان منیدهند کنه

روش  Multiplex-PCRانجام گرفت .

نوع گروه فیلوژنتینک اینن میکروارگانیسنمهنا نقنش مهمنی
در بیمنناریزایننی آنهننا دارد ( .)6سننویههننای خننار رودهای
بیمنناریزا اساس ناً درگننروه  B2و بننه مقنندارکمتر درگننروه D

هسننتند .درحننالی کننه سننویههننای کومنسننال متعلننق بننه
فیلننوژنتیکی در بنناکتری اشریشننیا کلننی بننا اسننتفاده از
ح ننور یننا عنندم ح ننور ژنهننای  yjaA ،chuAو قطعننه
 DNAبننه نننام  TspE4.C2انجننام مننیشننود ( .)7نتننایج
حاصننل از مطالعننات سننویههننای خننار رودهای نشننان داده
که سنویههنای متعلنق بنه گنروه  B2بسنیار بیمناریزاتنر از
سننویههننای متعلننق بننه گننروه  Dهسننتند ،در حننالی کننه
سننویههننای گننروه  Aو  ،B1اغلننب عنناری از عوامننل حنندت
خار رودهای میباشند (.)1
اولنننین قننندم بنننرای مقابلنننه و مهنننار بیمننناریزاینننی
بننناکتری UPECشناسنننایی فاکتورهنننای مهنننم حننندت آن
است .بنا کسنب اطالعناتی درخصنور فراواننی فاکتورهنای
حنندت سننویههننای  UPECو نحننوهی توزیننع آنهننا در
گنننروههنننای مختلنننا فیلنننوژنتیکی منننیتنننوان در ادامنننه
راهکارهننای مقابلننه و مهننار آنهننا را نیننز مننورد بررسننی و
مطالعه قرار داد .از سنویی بنر اسنا

اکثنر مطالعنات قبلنی

در ایننن زمینننه تأکینند بننر درجننه بیمنناریزایننی بننه مراتننب
بیشتر سویههای اشریشنیا کلنی  B2نسنبت بنه سنویههنای

در ایننن مطالعننه تعننداد 125نمونننه از بیمنناران مبننتال بننه
عفونننت ادراری بسننتری شننده در بیمارسننتانهننای منطقننه
سیسننتان و بیمنناران مراجعننه کننننده بننه آزمایشننگاههننای
شننهر زابننل در فاصننله زمننانی مننرداد تننا آرر  32جمننعآوری
گردینند .نمونننههننای ادرار در تننرف اسننتریل جمننعآوری
گردینند .ابتنندا نمونننههننا بننر روی محننیطهننای منک کننانکی
آگننار و EMBکشننت شنند وپننس از  24سنناعت انکوباسننیون
در دمای37درجنه سنانتیگنراد ،کلننی هنا شنمارش شندند.
سنننپس آزمنننایشهنننای بیوشنننیمیایی ماننننند اکسنننیداز،
تخمیرقنننننندها ،حرکنننننت ،اینننننندول ،اوره آز ،احینننننای
نیتننرات H2S ،MR-VP ،و سننیمون سننیترات انجننام شنند و
نهایتنناً تعننداد  111نمونننه اشریشننیا کلننی تشننخی

داده

شد.
در ایننن مطالعننه جهننت اسننتخرا  DNAژنننومی از روش
جوشنناندن اسننتفاده شنند DNA .اسننتخرا شننده در دمننای
 -21درجنننه سنننانتیگراد نگهنننداری شننند .بنننرای انجنننام
 Multiplex-PCRبننننه طننننور خالصننننه ،بننننا حجننننم
نهننایی16میکرولیتننر ( 2میکرولیتننر1 ،DNAمیکرولیتننر از
هر مخلنوط پرایمر(حناوی هنر چهنار پرایمنر بنا غلظنت 11
پیکومننننول) 1 ،میکرولیتننننر ×Master Mix RED 2
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از مهمترین فاکتورهنای حندت اینن سنویههنا منیتنوان بنه

 Aشننده اسننت .بنننابراین انتظننار مننیرود کننه میننزان شننیوع

تفاوت دوگروه فیلوژنتیکی  Aو  B2سویه ...

برنامنننه دمنننایی :واسرشنننتگی ( )denaturationاولینننه1 :

وجننود باننندهای تکثیننری ژنهننای فننوو تعیننین شنند.

سننیکل  34درجننه سننانتیگراد بننرای  4دقیقننه ،واسرشننتگی:

ژنهننای بیمنناریزای مننورد نظننر بننا اسننتفاده از فرایننند

 31سننیکل  34درجننه سننانتیگراد بننرای  51تانیننه ،اتصننال

 Multiplex-PCRبننننننا آنننننننزیم TaqDNAPolymerase

پرایمرهننا ) (annealingبننرای  45تانیننه در  ،ºC59طویننل

تکثینننر گردیننند .بررسنننی محصنننول  Triplex-PCRبنننا

شننندن ) (extensionبنننرای  1دقیقنننه ،در  C°72و طوینننل

اسننننتفاده از الکتروفننننورز روی ژل آگننننارز  2درصنننند و

شنندن نهننایی ) (final extensionیننک سننیکل  C°72بننه

 Multiplex-PCRبننننا اسننننتفاده از الکتروفننننورز روی ژل

داشنتن ینا

آگننارز  1درصنند و سننایز مننارکر  111bpصننورت گرفننت .از

فقدان انواع ژنهنای حندت الگوبنندی شندند .بنرای تعینین

سننویه  E.coli ATCC 25922بننه عنننوان کنتننرل مثبننت

گننروههننای فیلننوژنی از روش  Triplex-PCRکننه در سننال

اسننتفاده شنند و از آب مقطننر اسننتریل بننه جننای  DNAبننه

 2111توسننننط  Clermontو همکنننناران توصننننیا شنننند

عننننوان کنتنننرل منفنننی اسنننتفاده گردیننند .اطالعنننات

chuA,

پرایمرهای منورد اسنتفاده بنرای اینن مطالعنه در جندول 1

اسنتفاده گردینند ( .)7در اینن روش ژنهننای منارکر

 yjaAو  TspE4.C2بنننا پرایمنننرهنننای جننندول  2تکثینننر

آمده است.

اندازه )(bp
1216
334
623
144

توالی پرایمرها)(5/-3/
AGGCAGGAATAAACCAGGAGGT
ACGAGCAGAATTTGACACACGA
CTGGAAGTCAGCATTCGTGGAA
GATGCCACTCATCCTCAGCAAA
AGCATCGCCTGCTAAAACTGAA
CAGACGATGCAGGGCGTTATTA
TGCGATCAGCTCTTTTGCTTCT
AGTTGACTGACTTTTCGGCCTC

ژن
F
R
F
R
F
R
F
R

cnf1
iha
irp2
ompT

آنننالیز آمنناری بننا کمننک نننرم افننزار  SPSSنسننخه 21

نموننه دینده شند .شنکل  1نموننه الکتروفنورز در ژل آگنارز

انجام شد .بنرای آننالیز ح نور ژنهنای حندت در دو گنروه

 1/5درصند را بننرای ژنهنای حنندت نشنان مننیدهند .تمننام

فیلنننوژنتیکی  Aو  B2از آزمنننون دقینننق فیشنننر اسنننتفاده

نمونننههننای گننروه فیلننوژنتیکی  Aفاقنند ژن توکسننین cnf1

گردید.

بودنننند .بیشنننترین مقننندار ژنهنننای حننندت در گنننروه

نتایج

فیلننوژنتیکی  B2مشنناهده شنند .فقننط در یننک سننویه از

از  111نموننننه اشریشنننیا کلنننی تعنننداد  72نموننننه
متعلنننق بنننه گنننروههنننای فیلنننوژنتیکی  17( Aنموننننه) و
 55(B2نمونننه) بودننند .بقیننه نمونننههننا در گننروههننای
فیلنننوژنتیکی  B1و  Dقنننرار گرفتنننند و از اینننن مطالعنننه

نمونننههننای فیلننوژنتیکی B2ژن  irp2دیننده نشنند .هننیس
کنندام از سننویههننای متعلننق بننه گننروه فیلننوژنتیکی A

فراوانننی ژنننی بنناالتری نسننبت بننه گننروه  B2نداشننتند.
تفنناوت معنننیداری( ) P ≤ 1/15بننرای ح ننور ژنهننای

حننذف شنندند .فراوانننی ژنهننای حنندت  irp2 ،iha ،cnf1و

 cnf1و  ompTدر دو گنننننننروه فیلنننننننوژنتیکی  Aو B2

 ompTبننه ترتیننب  32 ،23 ،33و  71درصنند در بننین 72

مشاهده شد (جدول .)2
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(شننرکت پیشننگام ،ایننران) 4 ،میکرولیتننر آب دیننونیزه) و بننا

گردید .گنروه بنندی فیلنوژنتیکی بنر اسنا

مدت  5دقیقه ،انجام شند .جداینههنا بنر اسنا

وجنود ینا عندم
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جدول -2توزیع ژنهای حدت در دو گروه فیلوژنتیکی  B2و A
21
13
54

1
2
12

21
21
66

cnf1
iha
irp2

116/1

53

3

56

ompT

جدول - 3الگوهای مختلف توزیع ژنی
تعداد نمونه

ompT

irp2

25

+

+

11

+

+

11

+

+

+

15

+

+

+

12

+

1

+

cnf1

گروه فیلوژنتکی

الگو

+

B2

Ec1

B2

Ec2

B2

Ec3

B2

Ec4

B2, A

Ec5

B2

Ec6

A

Ec7

+

A

Ec8

+

A

Ec9

A

Ec10

iha

+

+

2
3

+

1

+

1

+

72

56

66

21

21

جمع
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P value
1126/1
2236/1
5316/1

B2تعداد سویه گروه

Aتعداد سویه گروه

تعداد

ژن
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شکل -1الکتروفورز در ژل آگارز برای محصوالت Multiplex-PCR

تفاوت دوگروه فیلوژنتیکی  Aو  B2سویه ...

بننر اسننا

فیلوژنتیکی  B2و  Aتعنداد  11الگنو مشناهده شند کنه بنا

عنننوان عامننل کلینندی در تعیننین فراوانننی گننروههننای

عنننوان  Ec1تننا  Ec10در جنندول  3آمننده اسننت .دو سننویه

فیلننوژنتیکی اشریشننیاکلی در پسننتانداران گننزارش شننده

متعلق بنه گنروه  Aفاقند چهنار ژن منورد مطالعنه بودنند و

اسننت ( ،)13عننالوه بننراین موقعی نت جغرافی نایی جمعی نت-

دو سننویه متعلننق بننه  B2حنناوی تمننام ژنهننای مننورد

هننای انسننانی نقننش مهم نی را در سنناختاربندی جمعی نت-

مطالعه بودنند 12 .سنویه فقنط حناوی ژن  irp2بودنند کنه

هنای اشریشنیا کلنی دارد و پیشننهاد منیشنود کنه سنط

یننک سننویه متعلننق بننه گننروه  B2بننود و  11سننویه دیگننر

بهداشت میتوانند بنه عننوان عامنل منؤتر در تننوع ایزولنه-

متعلننق بننه گننروه  Aبودننند .ژن  ihaو  cnf1بننرعکس دو

هننای بننومی هننر منطقننه ،خصوص ناً در مننناطق گرمس نیری

ژن دیگر ،در هنیس سنویهاینی بنه تنهنایی دینده نشند و بنه

نقننش داشننته باشنند (.)14در پننژوهش حاضننر بننر اسننا

همننراه حننداقل یننک ژن دیگننر بننود .در هننیس کنندام از 17

توزیننع ژنهننای حنندتی مننورد مطالعننه در بننین  72ایزولننه

سویه  Aبیش از دو ژن حدت نداشتند.

اشریشننیا کلننی 11،الگننوی توزیننع ژنننی منحصننر بننه فننرد
مشنناهده شنند (جنندول .)3دو سننویه حامننل تمننام ژنهننای

بحث و نتیجهگیری

حدت مورد مطالعه بنود کنه آن هنم بنه گنروه فیلنوژنتیکی

بنننهدسنننت آمنننده از عفوننننتهنننای ادراری در دو گنننروه

حنندت مننورد مطالعننه مشنناهده نگردینند کننه ایننن ایزولننه

فیلننوژنتیکی Aو  B2در منطقننه سیسننتان انجننام شنند .در

متعلق به گنروه فیلنوژنتیکی  Aبنود .نتنایج اینن مطالعنه بنا

مطالعننه حاضننر از روش  Multiplex PCRبننرای بررسننی

پننژوهش انجننام شننده در رومننانی همخننوانی دارد ( .)1بننا

ح ننننور  4ژن حنننندت ( irp2 ،iha ،cnf1و )ompTو  3ژن

توجننه بننه توزیننع ژنننی در دو گننروه  B2و  Aبیشننترین

( yjaA ،chuAو قطعنننننه  DNAبنننننه ننننننام ) TspE4.C2

توزیع ژنهنای حندت در ایزولنههنای گنروه  B2و کمتنرین

تعیینکنننده گنروهبنندی فیلنوژنتیکی اسنتفاده شند .روش

در گننروه Aمشنناهده شنند ،مطالعننات قبلننی نیننز ایننن نننوع

 Multiplex PCRیننک روش مطالعننه ژنننوتیپی مناسننب

توزینننع ژننننی را تأییننند منننیکنننند ( .)1 ،11،11در ینننک

اسننت کننه جهننت بررسننی هننمزمننان چننندین ژن در یننک

مطالعننه در تهننران کننه توسننط کریمیننان و همکنناران در

واکنش  PCRبنا وقنت و هزیننه کمتنر منورد اسنتفاده قنرار

سننال  2112روی سننویههننای یوروپاتوژنیننک جنندا شننده از

مننیگیننرد .مقایسننه دو گننروه فیلننوژنتیکی از نظننر توزیننع

بیمنناران مبننتال بننه عفونننت ادراری انجننام شنند نتننایج

ژن های حندت اهمینت آنهنا را بنرای تعینین درجنه شندت

متفنناوتی گننزارش شنند .ایننن گننروه فراوانننی ژنهننای ،cnf1

بیماری زاینی ایجناد شنده توسنط سنویه مربوطنه منیتوانند

 irp2 ،ihaو  ompTرا بننننننه ترتیننننننب  11 ،5 ،51و 11

تعیین کند.

درصننند گنننزارش کردنننند ( .)15علنننت تفننناوت در نتنننایج

در ایننن مطالعننه معلننوم شنند کننه در بننین ایزولننههننای

می توانند ناشنی از تفناوت در منطقنه جغرافینایی ینا تفناوت

اشریشننیا کلننی یوروپاتوژنیننک فراوانننی سننویههننای B2

آب و هننوایی باشنند .در پننژوهش دیگننر نویسنننده بننر روی

خیلننی بیشننتر از سننویههننای متعلننق بننه گننروه فیلننوژنتیکی

 111سننویه اشریشننیا کلننی خننار رودهایننی ایجنناد کنن نده

 Aمننیباشنند .اطالعننات مطالعننه مننا در ایننن مننورد بننا اکثننر

عفونننت تناسننلی زنانننه مقنندار ژنهننای irp2 ،iha ،cnf1

جلد /1شماره /1پائیز و زمستان 1931

ایننن مطالعننه بننر روی جدایننههننای اشریشننیا کلننی

 B2تعلنننق داشنننت .در دو سنننویه هنننیس ینننک از ژنهنننای
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اینکه سویههنای اشریشنیا کلنی مندفوعی منیتواننند منبنع

 درصنند45  و63 ،1 ،11  بننه ترتیننب بننه میننزانompTو

خننوبی بننرای ایجنناد عفونننت ادراری خصوصنناً در زننننان

 ایننن نتننایج بننه نتننایج مطالعننه حاضننر.)16( گننزارش شنند

 بنا نتنایج مناcnf1  اینن نتنایج بنه جنز فراواننی ژننی.باشند

نزدیننک اسننت و احتمنناالً دلیننل تفنناوت جزئننی بننا نتننایج

مطابقننت نزدیکننی دارد و دلیننل تفنناوت فراوانننی ژنننی ژن

مطالعننه حاضننر مننیتواننند در نننوع متفنناوت سننویههننای

 مننیتواننند بننه علننت تفنناوت در نننوع سننویههننایcnf1

اشریشیا کلنی و ینا جامعنه آمناری بزرگتنر نسنبت بنه اینن

.اشریشیا کلی باشد

132  همچنننین در ایننن مطالعننه از مجمننوع. مطالعننه باشنند

 و شننیوع بنناالیB2 فراوانننی بنناالی ایزولننههننای گننروه

 درصننند بنننه ترتینننب در61 و14 ایزولنننه اشریشنننیاکلی

ژنی ایزولنههنای اینن گنروه نشناندهننده اهمینت و قندرت

 قننرار گرفتننند و بیشننترینB2 وA گننروههننای فیلننوژنتیکی

 متعلننق بننه گننروهUPEC بنناالی بیمنناریزایننی ایزولننههننای

. قننرار داشننتB2 میننزان توزیننع ژنهننای حنندت در گننروه

- بننا شناسننایی ژنهننای حنندت مهننم ایزولننه. م نیباشنندB2

B2 ایننن میننزان زینناد توزیننع ژنهننای حنندت در گننروه

 مطالعننات تکمیلننی جهننت طراحننی واکسننن،UPECهننای

 همچنننین در.کننامالً بننا نتننایج تحقیننق اخیننر مطابقننت دارد

علیننه پننروتئینهننای حاصننل از ایننن ژنهننا بننرای کنتننرل

 نمونننه اشریشننیا کلننی34 تحقیننق دیگننر نویسنننده روی

 مننیتواننند در،عفونننت ادراری ناشننی از اشریشننیا کلننی

 ژن بررسننی گردینند کننه فراوانننی1  فراوانننی ژنننی،منندفوعی

.دستور کار محققان آینده قرار گیرد

 بنننه ترتینننب بنننهompT وirp2 ،iha ،cnf1 ژننننی ژنهنننای

.

 بننه علننت.)17(  درصنند بودننند67  و32 ،26 ،4 میننزان
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Summary
Escherichia coli is the most abundant bacterium that causes urinary tract infections. The E. coli strains that cause
urinary tract infections, known as "Uropathogenic E.coli (UPEC)", contain various virulence factors. According to
previous studies, the strains belonging to the phylogenetic group B2 are the most important strains, whereas strains of
group A are the least effective strains for causing urinary tract infections. In this study, 100 samples of E. coli isolated
from patients with urinary tract infection were confirmed by standard biochemical methods. After extraction of
genomic DNA, 72 strains (55 strains belonging to phylogenetic group B2 and 17 samples belonging to group A) were
selected by Triplex-PCR method to determine the distribution of virulence genes . The frequency of virulence genes
cnf1, irp2, iha and ompT were observed to be 38.88%, 29.16%, 91.66% and 77.77%, respectively. The frequency of
these genes in phylogenetic group B2 was significantly higher than group A. Significant difference was observed in
the distribution of cnf1 and irp2 genes in both phylogenetic groups B2 and A (P≤0.05). In terms of gene distribution
pattern, 10 unique patterns (Ec1-Ec10) were observed for these two groups. The results of this study showed that
strains B2 contain more virulent genes than strains A and may have an important role in the development of urinary
tract infections.
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