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تعیین گروههای فیلوژنتیک اشریشیا کلیهای جدا شده از عفون

کلیبازیلوزیس طیور

با استفاده از روش Multiplex-PCR
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چکیده
در میان بیماریهای ایجاد شده توسط اشریشیا کلی ،نوعی بیماری سیستمیک حاد به نام کلیسپتیسمی وجود دارد که با ح ور اشریشیا در
خون ،کلونیزه شدن در ارگانها شامل قلب ،کبد و طحال مشخ
کلیباسیلوزیس طیور و بر اسا

میشود .هدف از این مطالعه طبقه بندی اشریشیا کلی جدا شده از عفونت

گروهای فیلوژنتیک  A ̨B1̨ B2و Dمیباشد .در این مطالعه  11سواه اخذ شده از کبد و محوطه بطنی طیور

بر روی محیط مک کانکی آگار کشت داده شدند .کلونیهای صورتی رنن جدا سازی شده و با انجام آزمونهای بیوشیمیایی به عنوان اشریشیا
کلی تتاًئید شدند .سپس با انجام  Multiplex-PCRگروههای مختلا فیلوژنتیکی شناسایی گردیدند .از بین  11نمونه  21جدایه به عنوان
اشریشیا کلی شناسایی شدند 1 .جدایه متعلق به گروه  31( Aدرصد) 2 ،جدایه متعلق به گروه  53( B1درصد) 6 ،جدایه متعلق به گروه B2

( )6/21درصد و  5جدایه متعلق به گروه  1/23( D2درصد) بودند .بر اسا

نتایج مطالعه حاضر گروههای مختلا فیلوژنتیک در گلههای مرغ

مادر مشاهده گردید .اغلب آنها در گروه  Aقرار گرفتند که به عنوان همزیست مطرش میباشند .مطالعات نشان میدهد که اشریشیا کلی پاتوژنیک
دارای میزان مقاومت آنتیبیوتیکی قابل مالحظهای میباشد که ممکن است به طرو مختلا به گلههای گوشتی انتقال یابد و منجر به تحمیل
خسارت اقتصادی به صنعت طیور گردد .بنابراین گامهای مهمی باید جهت ریشهکنی اشریشیا کلی پاتوژنیک برداشته شود.

واژگان کلیدی :اشریشیا کلی ،طیور،کلیباسیلوز ،گروه فیلوژنتیک

مقدمه

آسننیبدینندگی سیسننتم ایمنننی و یننا ت ننعیا سنند دفنناعی

اشریشیاکلی بنننه طنننور طبیعنننی سننناکن دسنننتگاه

پرننندگان اهلننی ،باعنند ایجنناد عفونننتهننای سیسننتمیک یننا

گوارش حیواننات و انسنان اسنت کنه اکثنراً بنه عننوان ینک

مننزمن مننیشننود ( .)2-4کلننیباسننیلوز طیننور یکننی از

بیمنناریزای فرصننتطلننب محسننوب مننیشننود ( .)1در

بیماری هنای عفنونی پرنندگان اسنت کنه بناکتری اشریشنیا

پرننندگان حنندود  11 -15درصنند از جمعیننت اشریشننیا

کلنننی عامنننل بیمننناریزای اولینننه ینننا تنننانوی آن اسنننت.

کلننی ()Avian pathogenic Escherichia coli APEC

بیمناریهننای ناشنی از ایننن عامنل شننامل :بیمناری هجننرز ،

دارای قنندرت بیمنناریزایننی بننوده کننه اغلننب بننهدنبننال

کلی گرانولومنا ،تنورم صنفاو ،تنورم مجنرای تخنم  ،التهناب

* پست الکترونیک نویسنده مسئول مکاتبهa.jafari_1392@yahoo.com :

تعیین گروههای فیلوژنتیک اشریشیا ...

غشننای مفاصننل  ،ورم ننناف و تننورم کیسننههننای هننوایی

مواد و روشها

میباشند (.)2

تعننداد  11عنندد نمونننه شننامل سننواب چننر

کلی باسنیلوز در تمنام اننواع و سننین مختلنا طینور و

ناحیننه

صننندری و صنننفاقی از طیننور منننرغ منننادر مشنننکو

بنننه

بروز منیکنند .واگینریهنای گنزارش شنده در طینور غالبناً

از مرغننداریهننا ،بیمارسننتانهننای طی نور و آزمایشننگاههننای

بننروز کننرده اسننت .عفونننت

سننط شننهر ارومی نه اخننذ گردی ند .نمونننههننا پننس از اخننذ

در پرنندگان جنوان رایننجتنر از بننال هنا اسننت .اینن بیمنناری

بالفاصننله بننه آزمایشننگاه جهننت انجننام مراحننل کشننت و

در سرتاسننر دنیننا شننایع مننیباشنند .بننه هرحننال عفونننت بننا

جداسننننازی انتقننننال یافننننت .سننننوابهننننا در محنننیط

اشریشننیا کلننی از اهمیننت ویننژهای برخننوردار اسننت و در

منننککنننانگیآگنننار ()Merk 1.05465.0500, Germany

دنیننا سنناالنه ضننررهای اقتصننادی قابننل تننوجهی را بننه

کشنننت داده شننندند و  24سننناعت در دمنننای  37درجنننه

صنعت طینور کشنورها بنه دلینل افنزایش تلفنات و افنزایش

سننانتیگننراد گرمخانننهگننذاری گردیدننند .کلننونیهننای

حننذف الشننه در فرآیننند بازرسننی کشننتارگاهی تحمیننل

صورتی بنه روش گنرم رننن آمینزی شندند و تحنت کشنت

میکند (.)5

مجدد در همان محنیط منذکور قنرار گرفتنند .پنس از طنی

در ماکیننان  ،بوقلمننون و ارد

اشریشیا کلیهنای پناتوژن خنار رودهای اکثنراً متعلنق بنه

مثبننت از نظننر اسننتفاده از قننندها در محنیط  ،TSIاکسنیداز

گروه  B2و به میزان کمتنر بنه گنروه  Dمتعلنق منیباشنند،

 ،اورهآز ،حرکننت مثبننت ،اننندول مثبننت ،متیننل رد مثبننت،

نتننایج حاصننل از تایپینننن نمونننههننای حاصننل از عفونننت-

وژ

هنننای ادراری اینننن موضنننوع را تأییننند منننیکنننند (.)7-6

اشریشننیا کلننی شناسننایی شنندند و در محننیط نوترینننت

تحقیقننات چننندانی در کشننور در ایننن خصننور صننورت

بننرا( ( )Scharlau Microbiology, Spainجهننت انجننام

نپذیرفتننه اسننت .ارزیننابی فیلننوژنتیکی و تکنناملی عوامننل

کارهای مولکنولی نگنهداری گردیدنند .بنا اسنتفاده از کینت

ایجنناد کننننده بیمنناریهننا مننیتواننند در شننناخت هننر چننه

اسنننننتخرا

 )Fermentas,و

بهتنننر آنهنننا و راهکارهنننای مقابلنننه بنننا اینننن عوامنننل

براسننننا

کمننککننننده باشنند .هنندف از مطالعننه حاضننر طبقننهبننندی

تمننامیجدایننههننا اسننتخرا گردینند .مشخصننات کامننل

اشریشیا کلی جندا شنده از عفوننت کلنیباسنیلوزیس طینور

پرایمرهنننا جهنننت انجنننام  Multiplex -PCRدر جننندول1

و بررسننی غالبیننت گننروه فیلوژنتیننک موجننود در چنننین

آورده شدهاند.

پروسنننکوئر منفننی ،و سننیترات منفننی بنننه عننننوان

 DNAژننننننومی(Germany

پروتکننننل شننننرکت سننننازنده کینن نتDNA ،

عفونتهایی میباشد.
جدول  -1خصوصیات پرایمرهای مورد ازتفاده برای Multiplex-PCR
اندازه قطعه ()bp
152
211
273

توالی پرایمر

اندازه پرایمر ()bp

ژن هدف

5'- gagtaatgtcggggcattca
5'- cgcgccaacaaagtattacg
5'- tgaagtgtcaggagacgctg
5'- atggagaatgcgttcctcaac
5'- gacgaaccaacggtcaggat
5'- tgccgccagtaccaaagaca

24
25

TSPE4.C2

T1
T2

21
21

yjaA

Y1
Y2

21
21

chuA

C1
C2

نام پرایمر
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مطالعننات فیلوژنتیننک اخیننر نشننان مننیدهنند کننه

 24سنناعت در دمننای  37درجننه سننانتیگننراد بنناکتریهننای

نشریه تازهها در میکروبشناسی دامپزشکی

همچننننین در سنننایر پرنننندگان و بسنننیاری از پسنننتانداران

کلی باسنیلوز بنا عالئنم بنالینی مربوطنه در شنرایط اسنتریل

35

داود تربیﺖ نازلو و همکاران

 Multiplex –PCRدر حجننم نهننایی  25میکرولیتننر
و بننا اسننتفاده از ترکیبننات µl 5/2 :بننافر ،PCR
 µl 25/1 ،dNTPاز هننننر پرایمننننر،

Tag

) Gel Document (USA, Bio Radتصننویر بننرداری و
تبت اطالعات انجام گرفت.

µl 8/0
6/0

µl

 µl 2 DNA ،µl 1 MgCl2 ،polymeraseالگنننو و آب

نتایج

مقطر دوبنار تقطینر انجنام شند .در اینن واکننش آب مقطنر

از تعننداد  11نمونننه سننواب اخننذ شننده 26/25( 21

بننه جننای  DNAبننرای کنتننرل منفننی افننزوده گردینند.

درصد) نمونه پنس از انجنام مراحنل رنننآمینزی ،کشنت و

Eppendorf,

توسننط آزمننونهننای بیوشننیمیایی بننه عنننوان بنناکتری

 )Germanyبه ترتینب زینر انجنام شند :واسرشنت اولینه در

اشریشنننیا کلنننی شناسنننایی شننندند .بنننا اسنننتفاده از روش

 35درجننه سننانتیگننراد بننه منندت  5دقیقننه و سننپس 35

 Multiplex -PCR 21جدایننههننا جهننت تعیننین گننروه

سننیکل کننه هننر سننیکل شننامل :واسرشننت تانویننه در 34

فیلوژنتیک مورد بررسی قرار گرفتند.

درجه سنانتیگنراد بنه مندت 31تانینه ،اتصنال پرایمرهنا در

پرایمره نای مننورد اسننتفاده بننه خننوبی توانسننتند ژن-

 53درجننه سننانتیگننراد  11تانیننه ،طویننل شنندن در 72

هننای مننورد نظننر را کننه شننامل  chuA ،yjaAو TSPE4.C2

درجننه سننانتیگننراد بننه منندت  31تانی نه ،سنننتز نهننایی در
 72درجننه سننانتیگننراد بننه منندت 7دقیقننه ،الکتروفننورز

تکثیننر کنننند (شننکل شننماره .)1در کنتننرل منفننی کننه آب

محصننوالت تکثیننر شننده بننر روی ژل آگنناروز  1/1درصنند

مقطننر بننه جننای اسننید نوکلئیننک اضننافه گردینند .محصننولی

حننناوی اتین ندیوم بروماین ند ( )mg/ml10در  11ولنننت بنننه

مشاهده نشد.

منندت  1سنناعت انجننام گردینند .بعنند از مشنناهده ژل در

شکل  -1نتایج  .Multiplex-PCRچاهک  :Mمارکر  (Fermentas, Germany)1Kbp؛ چاهکهای  3 ،2 ،1و 4به ترتیب گروههای فیلوژنتیک ،B1 ،B2
AوD
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بننه ترتیننب بننا اننندازههننای  273 ،211و  bp152بودننند،

نشریه تازهها در میکروبشناسی دامپزشکی

واکننننش  PCRدر دسنننتگاه ترموسنننایکلر (

36

تعیین گروههای فیلوژنتیک اشریشیا ...

از  21جدایننه اشریشننیا کلننی تعننداد  1جدایننه متعلننق

( 31/41درصنننننند)  21/41( ،Aدرصنننننند(  Dو (34/11

بننه گننروه  31) Aدرصنند)2 ،جدایننه متعلننق بننه گننروه B1

درصنند)  B2توزیننع یافتننهاننند ( .)11عبنندی و همکننارش در

( 5/3درصننند) 6 ،جداینننه متعلنننق بنننه گنننروه 6/21( B2

سننال  1333توزیننع گننروههننای فیلننوژنی  B2 ،B1 ،Aو D

درصنند) و  5جدایننه متعلننق بننه گننروه  1/23( D2درصنند)

در بننین ایزولننههننای جداشننده را بننهترتیننب 55 ،6 ،17 :و

میباشند.

 22درصننند گنننزارش دادنننند ( .)12همچنن نین سنننهرابی و

37

همکنننارش بنننا ارزین نابی  PCRگنننروههنننای فیلوژنتین نک

طینننور منننادر تعنننداد  21جداینننه اشریشنننیا کلنننی منننورد
شناسایی قرار گرفنت .از اینن بنین تعنداد  1جداینه متعلنق
بننه گننروه 2 ،Aجدایننه متعلننق بننه گننروه  6 ،B1جدایننه
متعلننق بننه گننروه  B2و  5جدایننه متعلننق بننه گننروه  D2بننه
روش  Multiplex-PCRمننورد شناسننایی واقننع شنندند .در
مطالعه قنبرپنور و همکناران بنر روی منوارد اسنهال انسنانی
از  36جدایننه بررسننی شننده  52/1درصنند متعلننق بننه گننروه
 1/2 ،Aدرصنند متعلننق بننه گننروه  4/11 ،B1درصنند متعلننق
بننه گننروه  B2و  35/4درصنند متعلننق بننه گننروه  Dبودننند
( .)1در تحقیقننی دیگننر توسننط اسننعدی و همکنناران از
 61بنناکتری جنندا شننده از عفونننت ادراری در جنننوب ایننران
شننایعتننرین گننروههننای فیلوژنتیننک بننه ترتیننب  A ،Dو B1
بننا فراواننننی  23/3 ،71و  6/7درصنند بودنننند و گنننروه B2

جنندا نگردینند ( .)3در مطالعننهای جهننت انجننام فیلوژنتیننک
تایپیننننن نموننننههنننای ادراری نشنننان داده شننند کنننه 65
درصنند جدایننههننا در گننروه  13 ،B2درصنند در گننروه  Dو
 16درصنند در گننروه  Aقننرار دارننند و هننیس یننک در گننروه
 B1قننرار ندارننند ( .)11در مطالعننهای دیگننر بننر روی 155
جدایننه اشریشننیا کلننی در شهرسننتان بننم نشننان داده شنند
کننه در  71/6درصنند در گننروه  22/3 ،Aدرصنند در گننروه
 67/3 ،B1درصنند در گننروه  B2و  15/41درصنند در گننروه
 Dقننرار دارننند .همچنننین نشننان داده شنند کننه مننورد 23
جداینننه ژن  STدر  3گنننروه فیلوژنتینننک بنننا فراواننننی

نشریه تازهها در میکروبشناسی دامپزشکی

در تحقیننق حاضننر از  11نمونننه عفونننت کلننیباسننیلوز

اسننت ( .)13در مطالعننه دیگننری بننر روی طیننور گوشننتی
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بحث و نتیجهگیری

سننویههننای اشریشننیا کلننی اوروپاتوژنینک نشننان دادنند کننه
بیشننترین میننزان فراوانننی مربننوط بننه گننروه 67/15( B2
درصنند) ،سننپس  21/17( Dدرصنند) و  11/61( Aدرصنند)
بننود و گننروه فیلوژنتینک  B1در ایزولننههننای اوروپاتوژنینک
مشنناهده نشنند .در ایزولننههننای اشریشننیا کلننی کامنسننال
فراوانی گروههنا بنه ترتینب مربنوط بنه  52 Dدرصند،

B2

 24درصنند 14 A ،درصنند و 11 B1درصنند گننزارش شننده
مبننتال بننه کلننیباسننیلوز در شهرسننتان تبریننز از  71جدایننه
بیشننترین میننزان گننروه فیلوژنتیننک جنندا شننده متعلننق بننه
گننروه  Aگننزارش شنند ( .)14در تحقیننق حاضننر نیننز اکثننر
نمونههای جندا شنده از منوارد کلنیباسنیلوزیس متعلنق بنه
گروه  Aبودنند (گنروه بناکتریهنای همزیسنت) نتنایج اینن
تحقیق بنا نتنایج تحقیقنات قبلنی هنمخنوانی دارد (7و-15
 .)17اشریشنننیا کلنننیهنننای پننناتوژن سننناکن روده از راه
دهننننانی منننندفوعی وارد روده مننننیشننننوند ( Xia .)15و
همکنناران معتقدننند کننه گوشننت طیننور بعنننوان یکننی از
عوامننل اصننلی انتقننال اشریشننیا کلننی از طیننور بننه انسننان
است ( .)7مطالعنات فیلوژنتینک اخینر نشنان منیدهند کنه
اشریشیا کلیهنای پناتوژن خنار رودهای اکثنراً متعلنق بنه
گروه  B2و به میزان کمتنر بنه گنروه  Dمتعلنق منیباشنند،
و نتایج حاصل از تایپیننن مؤیند اینن یافتنه منیباشند (-6
.)7
اشریشننیا کلننی جنندا شننده از عفونننتهننای دسننتگاه
ادراری در اینننن منطقنننه ،بیشنننتر متعلنننق بنننه گنننروه

داود تربیﺖ نازلو و همکاران
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،درمانی بنر پاینه نظنارتهنای مسنتمر ارگانهنای بهداشنتی

 بودنننند کنننه در مقایسنننه بنننا سنننایرB2  وA فیلوژنتینننک

برای جلنوگیری از انتقنال بناکتریهنای مقناوم از طینور بنه

.مناطق از نظنر ننوع گنروه فیلنوژنتیکی متفناوت منی باشنند

انسننان و نی نز جلننوگیری از انتقننال بنناقیمانننده دارویننی در

همچن نین نی ناز دارد کننه نهای نت دقننت در انتخنناب درمننان

.الشه طیور به انسان الزم و ضروری میباشد

مناسننب بننه عمننل آینند و از درمننان بنندون انجننام آنتننی

1931 پائیز و زمستان/1 شماره/1 جلد

نشریه تازهها در میکروبشناسی دامپزشکی

 انتخنناب اسننتراتژیهننای، در نهای نت.بی نوگرام پرهی نز شننود
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Summary
Among diseases caused by Escherichia coli, there is a severe systemic form termed colisepticaemia, which is
characterized by the presence of E. coli in the blood, and colonization of organs including the heart, liver and spleen.
The aim of the present study was to investigate different phylogenetic groups of E. coli isolated from broiler breeder
with colibacillosis in Urmia. In this study, eighty swabs collected from liver and lung were cultured on MacConkey
agar plates. Pink color colonies were isolated and confirmed as E.coli by biochemical tests and followed by multiplexPCR to identify different phylogenetic groups. Out of 80 samples 21 isolates were identified as E.coli. Eight of isolates
(38%) were belong to group A, 2 of them (9.5%) were belong to group B1, 6 of them (28.6%) were belong to group
B2 and 5 of them (23.8%) were belong to group D2. According to the results of present study different phylogenetic
group were observed in breeder herds. Most of them were classified as group A which is commensal. Studies showed
that pathogenic E.coli has a considerable antibiotic resistance rate which might be transmitted to broilers in different
ways and poses economic constraint to poultry industry. Thus, important strides must be made on eradication of
different pathogenic E.coli.
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