نشریه تازهها در میکروبشناسی دامپزشکی
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تعیین گروههای فیلوژنیک باکتریهای اشریشیا کلی جدا شده از طیور گوشتی مبتال
به کلیبازیلوز در شهرزتان زابل
41
یونس تیموری  ،1رضا ازمعیل زاده

دیزجی*2

 -1دستیار تخصصی ،بیماریهای طیور ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه شهرکرد.
 -2دستیار تخصصی ،بیماریهای طیور ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه تهران.
دریافت مقاله 3 :آرر  ،1336بازنگری 23 :آرر  ،1336پذیرش نهایی 21 :بهمن 1336

چکیده
باکتری اشریشیا کلی یک ارگانیسم فرصتطلب است که میتواند در طیور منجر به سندرمهای کلیباسیلوز (کلیسپتیسمی ،پریکاردیت ،پری

هپاتیت و سالپنژیت و )...گردد .اشریشیا کلی دارای  4گروه فیلوژنیکی شامل  B2 ،B1 ،Aو  Dاست .فیلوتایپینن ایزولههای اشریشیا کلی
روشی مناسب جهت بررسی نوع پراکندگی گروههای فیلوژنیک ایزولههای اشریشیا کلی در مناطق مختلا میباشد .بررسی حاضر به منظور تعیین

گروههای فیلوژنیک اشریشیا کلی در شهرستان زابل صورت گرفت ،در این مطالعه به منظور تعیین فراوانی گروههای فیلوژنیکی باکتری اشریشیا
کلی جدا شده از طیور گوشتی زابل 144 ،قطعه جوجه گوشتی مشکو

به کلی باسیلوز نمونهگیری شد و در محیط  TSBبه آزمایشگاه منتقل

گردید .با انجام کشتهای میکروبی و آزمایشهای بیوشیمایی رایج تعداد  111ایزوله اشریشیا کلی تعیین هویت گردید DNA ،باکتریهای
ایزوله شده به روش جوشاندن استخرا گردید و به روش  triplex PCRگروههای فیلوژنیک آنها تعیین شد .در این مطالعه از مجموع 111
ایزوله 23 ،27 ،36 ،و  14درصد به ترتیب در گروههای فیلوژنیک  A ،D ،B1و  B2قرار گرفتند .با انجام مطالعه حاضر مشخ

گردید که

اغلب ایزولههای اشریشیا کلی جدا شده از طیور گوشتی مبتال به کلیباسیلوز در شهرستان زابل متعلق به گروههای فیلوژنیک  B1بودند.

واژگان کلیدی :اشریشیا کلی ،طیور ،کلیباسیلوز ،گروه فیلوژنیک.PCR ،

گوننناگونی را ایجنناد مننیکننند ( .)2عموم ناً ایننن وضننعیت بننا

مقدمه
سویه های اشریشیا کلنی عامنل اصنلی بیمناریهنایی چنون

عفونت کیسنههنای هنوایی مشنخ

کلننیسننپتیسننمی در طیننور گوشننتی و بننومی مننیباشننند

اسنت همننراه بننا سننپتیسنمی ،پریکاردیننت ،پننریهپاتیننت و

( .)1این فرم بنا ح نور اشریشنیا کلنی در خنون و کلنونیزه

سنننالپنژیت باشننند ( .)3فیلوژنینننک شننناخهای از علنننم

شدن در ارگانهنای احشنایی مختلنا شنامل قلنب ،کبند و

زیسنننتشناسنننی اسنننت کنننه بنننا اسنننتفاده از دادههنننای

مننیشننود .عفونننت اولیننه ایننن بنناکتری در

توالیینابی مولکنولی و مناتریکس دادههنای ریخنتشناسنی،

مجننرای تنفسننی ر مننیدهنند و در نهایننت بیمنناریهننای

بننه بررسننی ارتبنناط تکنناملی گننروههننای مختلننا جاننندران

طحننال مشننخ

منی شنود کنه ممکنن

نظیننر گونننههننا یننا جمعیننتهننا مننیپننردازد ( .)4وجننود
* پست الکترونیک نویسنده مسئول مکاتبهrezaesmailzade@rocketail.com :

تعیین گروههای فیلوژنیک باکتریهای ...

گنروه شنناخته شنده شنامل  B2 ،B1 ،Aو  Dوجننود دارد

پننریهپاتیننت ،پننریکاردیننت ،پریتونیننت ،عفونننت کیسننهی

( .)6سننویههننای ایننن گننروههننا ،در ویژگننیهننای فنننوتیپی

زرده ،تورم کیسنههنای هنوایی و سنالپینژیت) نموننهگینری

خنننود ،از جملنننه تواننننایی آنهنننا در اسنننتفاده از قنننندهای

شننند و در محنننیط ) TSB (HIMEDIAبنننه آزمایشنننگاه

مختلنا ،پروفاینل مقاومنت آنتنیبینوتیکی و ارتباطنات دمنا

میکروبیولنننوژی دانشنننکده دامپزشنننکی دانشنننگاه زابنننل

و نر رشد آنهنا ،متفناوت منیباشنند ( .)7انندازه ژننوم نینز
در بننین ایننن چهننار گننروه متفنناوت اسننت ،سننویههننای  Aو

 24سنننننناعت در دمننننننای  37درجننننننه سننننننانتیگراد

 B1دارای ژننننومهنننای کنننوچکتر از سنننویههنننای  B2و D

گرمخانهگذاری شند .سنپس بنرای تعینین هوینت نموننههنا
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منتقننل گردینند .نمونننههننا در محننیط  TSBبننه منندت -11

میباشند (.)1

در محننیط کشننت ( Mac Conkey Agarمننر

به نظر میرسد سنویههنای اینن چهنار گنروه در تماینل بنه

کشنننت و پنننس از  11-24سننناعت گرمخاننننهگنننذاری در

ایجنناد بیمنناری ،صننفات زیسننت محیطننی و ویژگننیهننای

دمننای  37درجننه سننانتیگراد ،کلنننیهننای مشننکو

بننه

پیشننینه زننندگی ،تفنناوتهننایی داشننته باشننند ( .)3اغلننب

اشریشیا کلی انتخناب شند .در مرحلنهی بعند ،نموننههنای

نشریه تازهها در میکروبشناسی دامپزشکی

مدتهاسنت تأییند شنده اسنت ( .)5در حنال حاضنر چهنار

محوطننهی بطنننی (ضننایعات مختلننا بیمنناری از جملننه

گنننروههنننای  Aو B1همزیسنننت رودهای منننیباشنننند و

منورد نظننر در محننیط کشننت ( EMBمننر

آلمننان) کشننت

گننروههننای  B2و بننه میننزان کمتننری  Dشننامل سننویههننای

و بننننه منننندت  11-24سنننناعت در دمننننای 37درجننننه

بیمنناریزای خننار رودهای هسننتند ( .)11بیمنناریزایننی

سنناتنیگرادگرمخانهگننذاری شنند و در نهایننت پننس از انجننام

هنننر ینننک از اینننن گنننروههنننای فیلوژنینننک بنننا فعالینننت

آزمایشننات بیوشننیمیایی اسننتاندارد 111 ،ایزولننه اشریشننیا

فنناکتورهننای بیمنناریزای متفنناوتی همننراه اسننت (.)11

کلی شناسایی

مطالعننهی حاضننر بننا هنندف تعیننین گننروههننای فیلوژنیننک

ازتتتتتخرا  DNAو انجتتتتام  :Triplex-PCRابتنننندا
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گننروههننای متمننایز فیلننوژن در بنناکتری اشریشننیا کلننی

مختلننا منطقننهی سیسننتان ،توسننط سننوآه اسننتریل از

اشریشیا کلی عامنل بیمناری کلنی باسنیلوز جوجنه گوشنتی

ایزولننههننای اشریشننیا کلننی روی محننیط بننرا(  TSBبننه

در منطقنه سیسننتان انجننام گرفننت .نتیجننهی ایننن تحقیننق

مننندت  11-24سننناعت در دمنننای 37درجنننه سننناتیگراد

مننیتواننند گننامی مننؤتر جهننت بررسننی نننوع پراکننندگی

گرماخانننهگننذاری گردینند .از بنناکتریهننای رشنند یافتننه،

گروههنای فیلوژنینک ایزولنههنای اشریشنیا کلنی و متعاقبنااً

 DNAژنومیننک بننه روش جوشنناندن اسننتخرا گردینند،

درمان دقیق تر بیماریهای طیور باشد.

بدین صورت کنه کنه چنند کلننی بناکتری برداشنته شند و

آلمننان)

گردید (.)12

در  211میکرولیتننننر آب دینننونیزه وارد و بننننه منننندت 5
دقیقننه در دمننای  35درجننه سننانتیگراد جوشننانده شنند و

مواد و روشکار
ایننن مطالعننه توصننیفی در فاصننلهی زمننانی آرر منناه سننال
 1333تننا شننهریور منناه سننال  1334انجننام پننذیرفت .بننه
منظنننور جداسنننازی بننناکتری اشریشنننیا کلنننی عامنننل
کلنننیباسنننیلوز ،از  144قطعنننه جوجنننهی مشنننکو

بنننه

بیمنناری کلننیباسننیلوز از  1گلننهی گوشننتی در مننناطق

پننس از سننانتریفوژ ،محلننول رویننی بننه عنننوان  DNAالگننو
در  -21درجننه سننانتیگراد بننه منظننور انجننام واکنننش PCR

رخی نره شنند ( .)13کیفیننت ایزولننههننای اسننتخرا شننده و
غلظننت آنهننا بننا روش اسننپکتروفتومتری مننورد بررسننی
قرار گرفت .جهنت طراحنی پرایمنر اختصاصنی از ننرم افنزار

یونس تیموری و رضا اسمعیل زاده دیزجی

 CLC Main Workbenchو  Oligo analyzerاسنننتفاده

 NCBIاسننتفاده گردینند و در نهایننت از شننرکت پیشننگام

شد ،همچننین بنه منظنور بررسنی منحصنر بنه فنرد بنودن

تهیه گردید (جدول .)1

پرایمنننرهنننای طراحنننی شنننده از  Blastپایگننناه اینترنتنننی
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جدول  -1توالی پرایمرهای طراحی شده

()14

273

21
21

GACGAACCAACGGTCAGGAT
TGCCGCCAGTACCAAAGACA

ChuA –F
ChuA _R

211

21
21

TGAAGTGTCAGGAGACGCTG
ATGGAGAATGCGTTCCTCAAC

YjaA_F
YjaA _R

152

21
21

GAGTAATGTCGGGGCATTCA
CGCGCCAACAAAGTATTACG

TspE4C2 _F
TspE4C2 _R

()14
()14

 ،TspE4.C2±،yjaA-گننننننروه )(chuA-

،yjaA± ،B1

طننور خالصننه پننس از اسننتخرا  DNAژنننومی تننوالیهننای

 +TspE4.C2و گنننننروه )(chuA-

ژنهنننای منننارکر yjaA ،chuA ،و قطعنننه  TspE4.C2بنننا

بنننا اسنننتفاده از روش  Clermontو همکننناران در سنننال

اسنننتفاده از روش  Triple-PCRتکثینننر گردیننند .برنامنننه

 2111انجام شد (( )15شکل .)1

-TspE4.C2 ،yjaA± ،A

 Triple-PCRبننه صننورت ی نک سنیکل در دمننای  34درجننه
بننه منندت  5دقیقننه 31 ،سننیکل شننامل :واسرشننتگی در

نتایج

دمای  34درجنه بنه مندت  31تانینه ،اتصنال پرایمنرهنا بنه

در ایننن مطالعننه نمونننهگیننری از  144قطعننه جوجننهی

 DNAالگننو در دمننای  55درجننه بننه منندت  31تانیننه،

مشکو

بنه بیمناری کلنیباسنیلوز از  1گلنهی گوشنتی در

طویل شدن رشنته الگنو در دمنای  72درجنه بنه مندت 31

مننناطق مختلننا شهرسننتان زابننل انجننام گرفننت و پننس از

تانی نه و ی نک س نیکل  72درجننه بننه منندت  7دقیقننه انجننام

انجننام تسننتهننای بیوشننیمایی  111ایزولننه اشریشننیا کلننی

پذیرفت (.)15

جداسنننازی گردیننند ( 63/44درصننند) .پنننس از انجنننام

پنننس از انجنننام واکننننش 5 ،میکرولیتنننر از محصنننوالت

واکننننننش  PCRبنننننه روش  Multiplex-PCRبنننننر روی

واکنننش ،در ژل آگننارز  2درصنند بننه منندت  41دقیقننه

 DNAهننای اسننتخرا شننده از ایننن ایزولننههننا ،فراوانننی

تحننت تننأتیر ولتنناژ  75الکتروفننورز شنند و قطعننات تکثی نر

گننروههننای فیلننوژنی  A ،D ،B1و  B2بننه ترتیننب ،27 ،36

شننده بننا اسننتفاده از نشننانگر  Ladder 100ارزیننابی شنند.
گننروهبننندی فیلننوژنی بننر اسننا

وجننود یننا عنندم وجننود

باننندهای تکثیننری ژنهننای فننوو بننه صننورت :گننروه

B2

)(chuA+

D

) ،TspE4.C2± ،yjaA+ ،(chuA+گنننننروه

 23و  14درصد مشخ

گردید (نمودار .)1

بنننابراین گننروه فیلننوژنی  B1و  B2بننه ترتیننب ،بیشننترین و
کمترین فراوانی را داشتند.
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برای انجنام واکننش  PCRمنواد منورد نیناز تهینه شند .بنه

،

نشریه تازهها در میکروبشناسی دامپزشکی

References

Band size
)(bp

)Length(N

Sequence

Primer name

تعیین گروههای فیلوژنیک باکتریهای ...
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زتونهای  3و  6متعلق به گروه  ،B2زتون  4متعلق به گروه  Aو زتون  5متعلق به گروه  Dاز .

درصد فراوانی

گروه B2

گروه A

گروه D
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گروه B1

گروه های فیلوژنیکی
نمودار  -1فراوانی گروههای فیلوژنتیکی در ایزولههای اشریشیا کلی

بحث و نتیجهگیری
اشریشنننیا کلنننی پننناتوژن پرنننندگان عامنننل بیمننناری

سیستان انجنام گرفنت .نتنایج مطالعنات گذشنته ،حناکی از

این اسنت کنه اغلنب سنویههنای همزیسنت اشریشنیا کلنی

کلننیباسننیلوز بننوده و موجننب آسننیب بافننتهننای خننار

پاتوژن پرنندگان متعلنق بنه گنروه فیلوژنینک  Aمنیباشنند

رودهای مننیشننود ( .)16ایننن مطالعننه بننرای اولننین بننار بننر

( ،)17درحالیکنننه بننناکتریهنننای اشریشنننیا کلنننی خنننار

روی اشریشیا کلنی جندا شنده از بیمناری کلنی باسنیلوز و

رودهای پننننناتوژن پرنننننندگان (

تعینننین گنننروه فیلوژنینننک اینننن بننناکتری در منطقنننهی

 )pathogenic E.coli or ExPECاکثننراً متعلننق بننه گننروه

intestinal

نشریه تازهها در میکروبشناسی دامپزشکی

شکل  -1نتایج حاصل از الکتروفورز محصوالت واکنش  PCRبرای تعیین گروههای فیلوژنی :زتون  1مارکر ،زتون  2متعلق به گروه فیلوژنیک ،B1

Extra-

یونس تیموری و رضا اسمعیل زاده دیزجی

Wu

همکنناران در سننال  ،1331در مطالعننه بننر اشریشننیا کلننی

و همکننارانش در سننال  ،2115همسننو بننا نتننایج مطالعننهی

جنندا شننده از عفونننتهننای ادراری انسننان منطقننهی زابننل،

حاضر ،گنروه  B1بیشنترین فراواننی را در بنین ایزولنههنای

بنناالترین فراوانننی را بننرای گننروه فیلوژنیننک  B1گننزارش

اشریشنیا کلنی جندا شنده از الشنههنای طینور داشننت (34

کردننند کننه مشننابه نتننایج مطالعننه ی حاضننر بننود (.)25

درصننند)( .)13همچننننین در مطالعنننات  Hikiو همکننناران

بنننابراین یکننی از دالیننل تشننابه بننین نتننایج ایننن تحقیننق و

در سننال  2114در ژاپننن کننه بننر روی اشریشننیا کلننی جنندا

تحقینننق حاضنننر ،را منننیتنننوان بنننه شنننباهت منطقنننهی

شنننده از طینننور صنننورت گرفنننت ،گنننروه فیلوژنینننک B1

جغرافیننایی بننین دو مطالعننه نننام اشنناره کننرد و همچنننین

شایعتنرین گنروه بعند از گنروه فیلوژنینک  Aبنود ( .)21در

امکان گسترش اینن گنروه در بنین انسنان و طینور گوشنتی

مطالعننات  Jakobsenو همکننارانش در سننال  ،2111گننروه

از طریق آلودگی مدفوعی-دهانی بیشتر بوده است.

منیباشنند ( .)11اینن در حنالیاسنت کنه در مطالعنه

بننین ایزولننههننای اشریشننیا کلننی جنندا شننده از طیننور بننود

آراینننش گنننروه فیلوژنینننک منننیتوانننند در منطقنننههنننای

( .)21در مطالعننهی حاضننر گننروه فیلوژنیننک  Aفراوانننی

جغرافیننایی مختلننا ،متفنناوت باشنند ،کننه در منطقننهی

کمتنننری ( 23درصننند) داشنننت و یکنننی از دالینننل اینننن

سیسننتان گننروههننای  B1و  Dدر طیننور و گننروههننای  B1و

اختالفننات مننیتواننند تفنناوتهننای توزیننع جغرافیننایی در

 Aدر انسنننان غالنننبتنننر هسنننتند .در حنننالی کنننه سنننایر

میکروارگانیسننمهننا باشنند .بننرخالف نتیجننهی ایننن مطالعننه،

تحقیقننات ،گننروههننای فیلوژنیننک  B1و  Aرا بیشننتر در

حسننی و همکناران از بنین  71ایزولنه اشریشنیا کلنی جندا

حیوانننات و گننروههننای فیلوژنیننک  B2و  Dرا بیشننتر در

شننده از کلننیباسننیلوز طیننور در تبریننز فقننط  2ایزولننه را

انسننان غالننب گننزارش کننردهاننند .همچنننین در منطقننهی

متعلننق بننه گننروه فیلوژنیننک  B1گننزارش کردننند ،ولننی

سیستان ،اشریشنیا کلنی موجنود در طینور و انسنان هنر دو

همسو بنا نتنایج اینن مطالعنه ،گنروه فیلوژنینک  Dدومنین

اغلب از نوع کمنسال بنوده ولنی بنر اسنا

سنایر مطالعنات

گروه شنایع در بنین ایزولنههنا بنود ( .)22در بررسنی گنروه

اشریشیا کلی مربنوط بنه حینوان بیشنتر از ننوع کمنسنال و

فیلوژنیننک اشریشننیا کلننیهننای بننا منشننأ انسننانی ،اغلننب

انسانی بیشتر خار رودهای میباشد.

گننروه فیلننوژنی  B2و  Dبننه ترتیننب بیشننترین فراوانننی را

3. Gross W. Diseases due to Escherichia coli in
poultry. FAO. 1994.
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Summary
Escherichia coli is an opportunistic organism which can cause Colibacillosis syndromes (colisepticemia, pericarditis,
perihepathitis, salpingitis and …). E.coli has four phylogenetic groups including A, B1, B2 and D. Phylotyping is an
adequate method for surveying the dissipation type of the phylogenetic groups of E.coli isolates in different regions.
The present study was conducted to determine the phylogenetic groups of E.coli in Zabol city. In order to determine
the frequency of the phylogenetic groups of E.coli in Zabol, 144 broilers suspected of Colibacillosis were sampled
and samples were transferred to laboratory in TSB. After culturing and applying some common biochemistry tests, a
total number of 100 E.coli were isolated. DNA of all isolates was extracted by boiling method and phylogenetic groups
were determined by triplex PCR procedure. In this study; 36 %, 27 %, 23 % and 14 % of 100 E.coli isolates belonged
to B1, D, A and B2 phylogenetic groups; respectively. The present study concluded that almost all of E.coli samples
which were collected from broilers suspected of Colibacillosis in Zabol belonged to B1 phylogenetic group.
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