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نشریه تازهها در میکروبشناسی دامپزشکی

تفاوض دوگروه فیلوژنتیکی  Aو  B2سویههای اشریشیا کلی یوروپاتوژنیک از نظر توزیع ژنهای
حدض
حسینعلی عبدی* ،1نوید طحان
 -1دانشجوی دکتری ژنتی

زاده1

مولکولی ،گروه زیست شناسی ،دانشکده ع ود ،دانشگاه سیستان و ب وچستان ،زاهدان ،ایران

دریافت مقاله 2 :آذر  ،1331بازنگری 3 :دی  ،1331پذیرش نهایی 11 :بهمن 1331

چکیده
اشریشددیا ک ددی بدده عنددوان فددراوانتددرین بدداکتری ایجدداد کننددده عفونددت ادراری مارفددی شددده اسددت .سددویههای اشریشددیا
ک ددی ایجدداد کننددده عفونددت ادراری کدده بدده عنددوان "یوروپاتوژنتید " شددناخته میشددوند ،حدداوی فاکتورهددای حدددت متنددو
میباشند .بر اساس مهالادات طب دی سدویههای متا د بده گدروه فی دوژنتیکی  B2بده عندوان مه تدرین سدویه ،درحدالی کده
سددویههای گددروه  Aبدده عنددوان ک ا رتددرین سددویه در ایجدداد عفونددت ادراری مهددرح هسددتند .در ایددن مهالادده تاددداد 111
نمونه اشریشیا ک ی جددا شدده از بیمداران مبدتال بده عفوندت ادراری بدا روشهدای اسدتاندارد بیوشدیمیایی ت ییدد شدد .پد
از اسددتخرا  DNAژنددومی بددا روش  Triplex-PCRتاددداد  72سددویه  55سددویه متا دد بدده گددروه فی ددوژنتیکی  B2و 17
نمونده متا د بده گدروه  )Aبدرای تایدین میدزان توزیدر ژنهدای حددت انتخدا

شددند .فراواندی ژنهدای iha ،irp2 ،cnf1

و ompTبدده ترتیددو بدده میددزان  32 ،23 ،33و  71درصددد مشدداهده شددد .میددزان فراوانددی ایددن ژنهددا در گددروه فی ددوژنتیکی
 B2بدده مراتددو از گددروه  Aبیشددتر بددود .تفدداوت مانددیداری در میددزان توزیددر ژنهددای  cnf1و  irp2در دو گددروه فی ددوژنتیکی
 B2و  Aمشدداهده شددد  .) P ≤ 1/15از ندددر الگددوی توزیددر ژنددی  11الگددوی من صددر بدده فددرد  ) Ec1-Ec10بددرای ایددن دو
گروه مشاهده شد .نتدایج ایدن مهالاده نشدان داد کده سدویههای  B2حداوی ژنهدای حددت بیشدتری نسدبت بده سدویههای
 Aهستند و احتماالم نقز مه تری در ایجاد عفونت ادراری دارند.

واژههای کلیدی :اشریشیاک ی یوروپاتوژنی  ،ژنهای حدت ،گروههای فی وژنتی

* پست الکترونی

نویسنده مسئو مکاتبهgenetics60@gmail.com :
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داده کددده سدددویههدددای متا ددد بددده گدددروه  B2بسدددیار

مقدمه

26

اشریشددیا ک ددی بدده عنددوان عامددل عمددده عفونددتهددای

بیمدداریزاتددر از سددویههددای متا د بدده گددروه  Dهسددتند،

ادراری و مشددکالت بهداشددتی در بسددیاری از کشددورهای

در حددالی کدده سددویههددای گددروه  Aو  ،B1اغ ددو عدداری از

دنیا مهدرح اسدت و بده تنهدایی توانسدته منجدر بده بدروز

عوامل حدت خار رودهای میباشند .)1
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ندداراحتیهددای جسددمی و نیددز خسددارات مددالی فراوانددی

اولددین طدددد بددرای مقاب دده و مهددار بیمدداریزایددی

گردد  .)1سویههدایی کده منجدر بده عفوندتهدای ادراری

بدداکتری UPECشناسددایی فاکتورهددای مهدد حدددت آن

میشوند بده نداد سدویههدای اشریشدیاک ی یوروپاتوژنید

اسدددت .بدددا کسدددو ا العددداتی درخصدددوا فراواندددی

 )UPECخوانده میشوند .)2

فاکتورهددای حدددت سددویههددای  UPECو ن ددوهی توزیددر

عفونددت ادراری از ندددر شددیو دومددین نددو عفونددت

آنهددا در گددروههددای مخت ددب فی ددوژنتیکی مددیتددوان در

از عفوندت مجداری تنفسدی مدیباشدد کده

ادامدده راهکارهددای مقاب دده و مهددار آنهددا را نیددز مددورد

میددزان بددروز آن در زنددان بسددیار بیشددتر از مددردان اسددت

بررسددی و مهالادده طددرار داد .از سددویی بددر اسدداس اکاددر

 .)3سددویههددای  UPECمددیتواننددد انددوا فاکتورهددای

مهالادددات طب دددی در ایدددن زمینددده ت کیدددد بدددر درجددده

حدددت مددرتبت بددا اسددتقرار و بقددای بدداکتری در مجددرای

بیمدداریزایی بدده مراتددو بیشددتر سددویههای اشریشددیا

ادراری را بیددان کننددد و از ایددن ری د ایجدداد عفونددت در

ک دی  B2نسدبت بده سدویههای  Aشدده اسدت .بندابراین

دستگاه ادراری نمایند .)4

انتدددار مددیرود کدده میددزان شددیو ژنهددای حدددت در

باکتریایی پ

از مهدد تددرین فاکتورهددای حدددت ایددن سددویههددا

سددویههای متا د بدده ایددن دو گددروه تفدداوت مانددیداری

میتوان به فاکتورهدای مربدو بده سیسدت جمدرکنندده

داشددته باشددد .بنددابراین مهالادده حاضددر جهددت تایددین

آهددن ،چسددبندگی و سددنتز سددمود کشددنده سد و اشدداره

میددزان توزیددر ژنهددای کدکننددده فاکتورهددای حدددت

کرد .ایدن عوامدل حددت بده تکایدر و تهداج بداکتری در

سیتوتوکسدددین نکدددروز دهندددده  ،)cnf1 1سدددیدروفور

دستگاه ادراری کم

یرسددددددینیا بدددددداکتین  ،)irp2آدهسددددددین غیددددددر

میکند .)5

سدددویههدددای اشریشدددیا ک دددی واجدددد چهدددار گدددروه
فی دددوژنتیکی اصددد ی بددده ندددادهدددای ،B1 ،A

 B2و D

هموآگ ددددوتینین  )ihaو پروتئدددداز غشددددای خددددارجی
 )ompTدر گددروههددای فی ددوژنتیکی Aو B2

مددیباشددند .مهالاددات نشددان داده کدده توزیددر ژنهددای

ک ی به روش  Multiplex-PCRانجاد گرفت .

مخت ددب حدددت درایددن چهددار گددروه متفدداوت اسددت و

مواد و روشها

اشریشددیا

مهالاددات طب ددی نشددان مددیدهددد کدده نددو گددروه -

در ایددن مهالادده تاددداد 125نموندده از بیمدداران مبددتال

ایددن میکروارگانیسدد هددا نقددز مهمددی در

بدده عفونددت ادراری بسددتری شددده در بیمارسددتانهای

بیمدداریزایددی آنهددا دارد  .)1سددویههددای خددار رودهای

منهقددده سیسدددتان و بیمددداران مراجاددده کنندددده بددده

بیمدداریزا اساس دام درگددروه  B2و بدده مقدددارکمتر درگددروه

آزمایشددگاههای شددهر زابددل در فاصدد ه زمددانی مددرداد تددا

 Dهستند .درحالی کده سدویههدای کومنسدا متا د بده

آذر  32جمددرآوری گردیددد .نمونددههای ادرار در ظددرا

گددروه  Aو  B1مددیباشددند .امددروزه تایددین گددروههددای

اسددتریل جمددرآوری گردیددد .ابتدددا نمونددهها بددر روی

فی وژنتیدد

فی ددوژنتیکی در بدداکتری اشریشددیا ک ددی بددا اسددتفاده از

م یتهای مد

حضددور یددا عدددد حضددور ژنهددای  yjaA ،chuAو طهادده

از  24سدددداعت انکوباسددددیون در دمددددای37درجدددده

 DNAبدده ندداد  TspE4.C2انجدداد مددیشددود  .)7نتددایج

سدددانتیگدددراد ،ک نیهدددا شدددمارش شددددند .سدددپ

حاصددل از مهالاددات سددویههددای خددار رودهای نشددان

آزمایزهدددددای بیوشدددددیمیایی مانندددددد اکسدددددیداز،

کدانکی آگدار و EMBکشدت شدد وپد

تفاوت دوگروه فیلوژنتیکی  Aو  B2سویه ...

تخمیرطندددددها ،حرکددددت ،ایندددددو  ،اوره آز ،احیددددای

انجاد شدد .جدایدهها بدر اسداس داشدتن یدا فقددان اندوا

نیتددرات H2S ،MR-VP ،و سددیمون سددیترات انجدداد شددد

ژنهای حددت الگوبنددی شددند .بدرای تایدین گروههدای

و نهایتددام تاددداد  111نموندده اشریشددیا ک ددی تشددخید

فی دددوژنی از روش  Triplex-PCRکددده در سدددا 2111

داده شد.

توسددت  Clermontو همکدداران توصددیب شددد اسددتفاده

در ایددن مهالادده جهددت اسددتخرا  DNAژنددومی از

گردیددد

 .)7در ایددن روش ژنهددای مددارکر chuA, yjaA

در دمددای  -21درجدده سددانتیگراد نگهددداری شددد .بددرای

گروهبندی فی دوژنتیکی بدر اسداس وجدود یدا عددد وجدود

انجدداد  Multiplex-PCRبدده ددور خالصدده ،بددا حجدد

باندددهای تکایددری ژنهددای فددوو تایددین شددد .ژنهددای

نهددایی11میکرولیتددر  2میکرولیتددر1 ،DNAمیکرولیتددر

بیمددداریزای مدددورد نددددر بدددا اسدددتفاده از فرایندددد

از هر مخ و پرایمر حداوی هدر چهدار پرایمدر بدا غ ددت

 Multiplex-PCRبدددددا آندددددزی

 11پیکومددو ) 1 ،میکرولیتددر ×Master Mix RED 2

تکایدددر گردیدددد .بررسدددی م صدددو  Triplex-PCRبدددا

شددرکت پیشددگاد ،ایددران) 4 ،میکرولیتددر آ دیددونیزه) و

اسدددتفاده از الکتروفدددورز روی ژ آگدددارز  2درصدددد و

بددا برنامدده دمددایی :واسرشددتگی  )denaturationاولیدده1 :

 Multiplex-PCRبدددا اسدددتفاده از الکتروفدددورز روی ژ

سددددیکل  34درجدددده سددددانتیگراد بددددرای  4دطیقدددده،

آگددارز  1درصددد و سددایز مددارکر  111bpصددورت گرفددت.

واسرشددتگی 31 :سددیکل  34درجدده سددانتیگراد بددرای 51

از سددویه  E.coli ATCC 25922بدده عنددوان کنتددر

انیدده ،اتصددا پرایمرهددا ) (annealingبددرای  45انیدده

مابددت اسددتفاده شددد و از آ مقهددر اسددتریل بدده جددای

در  ،ºC59ویددل شددددن ) (extensionبدددرای  1دطیقددده،

 DNAبددده عندددوان کنتدددر منفدددی اسدددتفاده گردیدددد.

)(final extension

ا العددات پرایمرهددای مددورد اسددتفاده بددرای ایددن مهالادده

در  C°72و ویددل شدددن نهددایی
ید

سددیکل  72درجدده سددانتیگراد بدده مدددت  5دطیقدده،

TaqDNAPolymerase

در جدو  1آمده است.

جدول -1مشخصاض پرایمرها برای تکثیر ژنهای حدض
اندازه )(bp
1211
334
123
144

آنددالیز آمدداری بددا کمد

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

نددرد افددزار  SPSSنسددخه 21

 55 B2نمونددده) بودندددد .بقیددده نموندددهها در گروههدددای

انجدداد شددد .بددرای آنددالیز حضددور ژنهددای حدددت در دو

فی ددوژنتیکی  B1و  Dطددرار گرفتنددد و از ایددن مهالادده

گدددروه فی دددوژنتیکی  Aو  B2از آزمدددون دطیددد فیشدددر

حددذا شدددند .فراوانددی ژنهددای حدددت irp2 ،iha ،cnf1

استفاده گردید.

و  ompTبدده ترتیددو  32 ،23 ،33و  71درصددد در بددین

نتایج

 72نموندده دیددده شددد .شددکل  1نموندده الکتروفددورز در ژ

از  111نمونددده اشریشدددیا ک دددی تادددداد  72نمونددده

آگدددارز  1/5درصدددد را بدددرای ژنهدددای حددددت نشدددان

متا ددد بددده گروههدددای فی دددوژنتیکی  17 Aنمونددده) و

میدهدد .تمداد نمونددههای گدروه فی دوژنتیکی  Aفاطددد ژن
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روش جوشدداندن اسددتفاده شددد DNA .اسددتخرا شددده

و  TspE4.C2بددا پرایمرهددای جدددو  2تکایددر گردیددد.
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توکسددین  cnf1بودنددد .بیشددترین مقدددار ژنهددای حدددت

فی ددوژنتیکی  Aفراوانددی ژنددی بدداالتری نسددبت بدده گددروه

در گددروه فی ددوژنتیکی  B2مشدداهده شددد .فقددت در یدد

 B2نداشددتند .تفدداوت مانددیداری  ) P ≤ 1/15بددرای

سدددویه از نموندددههای فی دددوژنتیکی B2ژن  irp2دیدددده

حضددددددور ژنهددددددای  cnf1و  ompTدر دو گددددددروه

نشدددد .هدددیچ کدددداد از سدددویههای متا ددد بددده گدددروه

فی وژنتیکی  Aو  B2مشاهده شد جدو .)2
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شکل -1الکتروفورز در ژل آگارز برای محصوالض Multiplex-PCR
جدول -9توزیع ژنهای حدض در دو گروه فیلوژنتیکی  B2و A
P value
1121/1
2231/1
5311/1

B2تاداد سویه گروه

Aتاداد سویه گروه

تاداد

ژن

21
13
54

1
2
12

21
21
11

cnf1
iha
irp2

111/1

53

3

51

ompT

جدول - 3الگوهای مختلف توزیع ژنی
تاداد نمونه

ompT

irp2

25

+

+

11

+

+

11

+

+

+

15

+

+

+

12

+

1

+

cnf1

گروه فی وژنتکی

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

51

11

21

21

جمر

بددر اسدداس نددو الگددوی توزیددر ژنهددا در دو گددروه

بددا عنددوان  Ec1تددا  Ec10در جدددو  3آمددده اسددت .دو

فی ددوژنتیکی  B2و  Aتاددداد  11الگددو مشدداهده شددد کدده

سویه متا د بده گدروه  Aفاطدد چهدار ژن مدورد مهالاده

تفاوت دوگروه فیلوژنتیکی  Aو  B2سویه ...

مددورد مهالادده بودنددد 12 .سددویه فقددت حدداوی ژن irp2

گرمس دیری نقددز داشددته باشددد .)14در پددژوهز حاضددر

سددویه متا د بدده گددروه  B2بددود و 11

بر اسداس توزیدر ژنهدای حددتی مدورد مهالاده در بدین

cnf1

 72ایزولددده اشریشدددیا ک دددی 11،الگدددوی توزیدددر ژندددی

دو ژن دیگددر ،در هددیچ سددویهایی بدده تنهددایی

من صددر بدده فددرد مشدداهده شددد جدددو  .)3دو سددویه

ژن دیگددر بددود .در

حامددل تمدداد ژنهددای حدددت مددورد مهالادده بددود کدده آن

هددیچ کدددداد از  17سدددویه  Aبدددیز از دو ژن حددددت

ه بده گدروه فی دوژنتیکی  B2تا د داشدت .در دو سدویه

بودنددد کدده ی د

سدویه دیگدر متا د بده گدروه  Aبودنددد .ژن  ihaو
بددرعک

دیددده نشددد و بدده همددراه حددداطل ی د

از ژنهددای حدددت مددورد مهالادده مشدداهده

نداشتند.

هددیچ یدد

بحث و نتیجهگیری

نگردید کده ایدن ایزولده متا د بده گدروه

فی دوژنتیکی A

ایددن مهالادده بددر روی جدایددههای اشریشددیا ک ددی

بددود .نتددایج ایددن مهالادده بددا پددژوهز انجدداد شددده در

بهدسدددت آمدددده از عفوندددتهدددای ادراری در دو گدددروه

رومدانی همخددوانی دارد  .)1بدا توجدده بده توزیددر ژنددی در

فی ددوژنتیکی Aو  B2در منهقدده سیسددتان انجدداد شددد .در

دو گددروه  B2و  Aبیشددترین توزیددر ژنهددای حدددت در

مهالادده حاضددر از روش  Multiplex PCRبددرای بررسددی

ایزولددههددای گددروه  B2و کمتددرین در گددروه  Aمشدداهده

حضدددددور  4ژن حددددددت  irp2 ،iha ،cnf1و )ompTو 3

شد ،مهالادات طب دی نیدز ایدن ندو توزیدر ژندی را ت ییدد

ژن  yjaA ،chuAو طهاددده  DNAبددده نددداد ) TspE4.C2

مددیکنددد  .)1 ،11،11در یدد

مهالادده در تهددران کدده

تایددینکننددده گددروهبندددی فی ددوژنتیکی اسددتفاده شددد.

توسدددت کریمیدددان و همکددداران در سدددا  2112روی

روش مهالاددده ژندددوتیپی

جددا شدده از بیمداران مبدتال بده

روش  Multiplex PCRیددد

مناسدو اسدت کده جهدت بررسدی هد زمدان چندددین ژن
در یدد

واکددنز  PCRبددا وطددت و هزیندده کمتددر مددورد

سویههای یوروپاتوژنی

عفونددت ادراری انجدداد شددد نتددایج متفدداوتی گددزارش شددد.
ایددن گددروه فراوانددی ژنهددای

 irp2 ،iha ،cnf1و ompT

استفاده طرار مدیگیدرد .مقایسده دو گدروه فی دوژنتیکی از

را بدده ترتیددو  11 ،5 ،51و  11درصددد گددزارش کردنددد

ندر توزیدر ژنهدای حددت اهمیدت آنهدا را بدرای تایدین

 .)15ع ددت تفدداوت در نتددایج میتوانددد ناشددی از تفدداوت

درجدده شدددت بیمدداریزایی ایجدداد شددده توسددت سددویه

در منهقدده جغرافیددایی یددا تفدداوت آ و هددوایی باشددد .در

مربو ه میتواند تایین کند.

پددژوهز دیگددر نویسددنده بددر روی  111سددویه اشریشددیا

در ایددن مهالادده ما ددود شددد کدده در بددین ایزولددههای

ک ی خار رودهایدی ایجداد کنندده عفوندت تناسد ی زنانده

فراوانددی سددویههای B2

مقدددار ژنهددای  irp2 ،iha ،cnf1و ompTبدده ترتیددو بدده

اشریشددیا ک ددی یوروپاتوژنیدد

خی ی بیشدتر از سدویههای متا د بده گدروه فی دوژنتیکی

میددزان  13 ،1 ،11و  45درصددد گددزارش شددد  .)11ایددن

 Aمیباشدد .ا العدات مهالاده مدا در ایدن مدورد بدا اکادر

نتایج بده نتدایج مهالاده حاضدر نزدید

اسدت و احتمداالم

مهالاددات طب ددی همخددوانی دارد  .)1 -12رژیدد غددذایی

دلیل تفاوت جزئدی بدا نتدایج مهالاده حاضدر میتواندد در

بدده عنددوان عامددل ک ی ددی در تایددین فراوان دی گددروههددای

نددو متفدداوت سددویههای اشریشددیا ک ددی و یددا جامادده

فی ددوژنتیکی اشریش دیاک ی در پسددتانداران گددزارش شددده

آماری بزرگتدر نسدبت بده ایدن مهالاده باشدد  .همچندین

اسددددت  ،)13عددددالوه بددددراین موطایددددت جغرافیددددایی

در ایددن مهالادده از مجمددو  132ایزولدده اشریشددیاک ی

جمای دتهددای انسددانی نقددز مهم دی را در سدداختاربندی

 14و 11درصددد بدده ترتیددو در گروههددای فی ددوژنتیکی

جمایدتهددای اشریشددیا ک ددی دارد و پیشددنهاد مدیشددود

Aو  B2طددرار گرفتنددد و بیشددترین میددزان توزیددر ژنهددای

که سدهح بهداشدت مدیتواندد بده عندوان عامدل مد ر در

حدت در گروه  B2طدرار داشدت .ایدن میدزان زیداد توزیدر
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بودنددد و دو سددویه متا د بدده  B2حدداوی تمدداد ژنهددای

تنو ایزولههدای بدومی هدر منهقده ،خصوصدام در مندا

حسینعلی عبدی و نوید طحان زاده

 کددامالم بددا نتددایج ت قیددB2 ژنهددای حدددت در گددروه

.اشریشیا ک ی باشد

 همچندددین در ت قیددد دیگدددر.اخیدددر مهابقدددت دارد

 و شددیو بدداالیB2 فراواندی بدداالی ایزولددههدای گددروه

، نمونددده اشریشدددیا ک دددی مددددفوعی34 نویسدددنده روی

ژنی ایزولههای این گدروه نشداندهندده اهمیدت و طددرت

 ژن بررسددی گردیددد کدده فراوانددی ژنددی1 فراوانددی ژنددی

 متا د بده گدروهUPEC باالی بیماریزایدی ایزولدههدای

 بدده ترتیددو بدده میددزانompT وirp2 ،iha ،cnf1 ژنهددای

 بدددا شناسدددایی ژنهدددای حددددت مهددد. مدددیباشددددB2

 بدده ع ددت اینکدده.)17  درصددد بودنددد17  و32 ،21 ،4

 مهالاددات تکمی ددی جهددت راحددی،UPECایزولددههددای

سددویههای اشریشددیا ک ددی مدددفوعی میتواننددد منبددر

واکسددن ع یدده پددروتئینهددای حاصددل از ایددن ژنهددا بددرای

خددوبی بددرای ایجدداد عفونددت ادراری خصوصددام در زنددان

،کنتدددر عفوندددت ادراری ناشدددی از اشریشدددیا ک دددی

 بدا نتدایج مداcnf1  این نتایج بده جدز فراواندی ژندی.باشند

.میتواند در دستور کار م ققان آینده طرار گیرد

مهابقددت نزدیکددی دارد و دلیددل تفدداوت فراوانددی ژنددی ژن
.
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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.
Keywords: Uropathogenic Escherichia coli, Phylogenetic groups, Virulence genes

