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نشریه تازهها در میکروبشناسی دامپزشکی

تعیین گروههای فیلوژنتیک اشریشیا کلیهای جدا شده از عفونت کلیباسیلوزیس طیور با
استفاده از روش Multiplex-PCR
داود تربیت نازلو ،1ابوالفضل جعفری ثالث* ،1یاشار باقریزاده ،1محبوبه عبدلی سنجانی ،1فرهاد فرهادی ،9مهدی
ازدیادی9

 -1گروه میکروبیولوژی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد کازرون ،کازرون ،ایران
 -2بخز ت قی و توساه ،م سسه ت قیقات واکسن و سردسازی رازی ،سازمان ت قیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی) ،(AREEOکر  ،ایران
دریافت مقاله 11 :آذر  ،1331بازنگری 4 :دی  ،1331پذیرش نهایی 23 :بهمن 1331

چکیده
در میددان بیمدداریهددای ایجدداد شددده توسددت اشریشددیا ک ددی ،نددوعی بیمدداری سیسددتمی

حدداد بدده ندداد ک یسپتیسددمی

وجدود دارد کده بددا حضدور ااشریشدیا در خددون ،ک دونیزه شدددن در ارگدانهدا شددامل ط دو ،کبدد و
هدددا از ایددن مهالادده بقددهبندددی اشریشددیا ک ددی جدددا شددده از عفونددت ک یباسددی وزی
فی وژنتی
مد

ددا مشدخد میشددود.

یددور و بددر اسدداس گددروهه دای

 A ̨B1̨ B2و Dمیباشدد .در ایدن مهالاده  11سدوا اخدذ شدده از کبدد و م و ده بهندی یدور بدر روی م دیت

کددانکی آگددار کشددت داده شدددند .ک ونیهددای صددورتی رن د

عنددوان اشریشددیاک ی تامئیددد شدددند .سددپ

جداسددازی شددده و بددا انجدداد آزمونهددای بیوشددیمیایی بدده

بددا انجدداد  Multiplex-PCRگروههددای مخت ددب فی ددوژنتیکی شناسددایی گردیدنددد.

از بددین  11نموندده  21جدایدده بدده عنددوان اشریشددیا ک ددی شناسددایی شدددند 1 .جدایدده متا د بدده گددروه  31 Aدرصددد)2 ،
جدایه متا د بده گدروه  53 B1درصدد) 1 ،جدایده متا د بده گدروه  )1/21 B2درصدد و  5جدایده متا د
 1/23درصددد) بودنددد .بددر اسدداس نتددایج مهالادده حاضددر گروههددای مخت ددب فی وژنتی د

بده گدروه D2

در گ ددههای مددرگ مددادر مشدداهده

گردیددد .اغ ددو آنهددا در گددروه  Aطددرار گرفتنددد کدده بدده عنددوان همزیسددت مهددرح میباشددند .مهالاددات نشددان میدهددد کدده
اشریشددیا ک ددی پاتوژنی د

دارای میددزان مقاومددت آنتددیبیددوتیکی طابددل مالحدددهای مددیباشددد کدده ممکددن اسددت بدده ددرو

مخت ب به گ ههای گوشتی انتقا یابد و منجدر بده ت میدل خسدارت اطتصدادی بده صدنات یدور گدردد .بندابراین گدادهدای
مهمی باید جهت ریشهکنی اشریشیا ک ی پاتوژنی

برداشته شود.

واژههای کلیدی :اشریشیا ک ی ،یور،ک یباسی وز ،گروه فی وژنتی

* پست الکترونی

نویسنده مسئو مکاتبهa.jafari_1392@yahoo.com :

82

داود تربیت نازلو و همکاران

صددورت نپذیرفتدده اسددت .ارزیددابی فی ددوژنتیکی و تکددام ی

مقدمه
اشریشیاک ی بددده دددور بیادددی سددداکن دسدددتگاه

09

عوامددل ایجدداد کننددده بیمدداریهددا میتوانددد در شددناخت

گوارش حیوانات و انسان است کده اکادرام بده عندوان ید

هددر چدده بهتددر آنهددا و راهکارهددای مقاب دده بددا ایددن عوامددل

بیمددداریزای فرصدددت و م سدددو میشدددود  .)1در

کم کننده باشدد .هددا از مهالاده حاضدر بقدهبنددی

پرندددگان حدددود  11 -15درصددد از جمایددت اشریشددیا

اشریشدددیاک ی جددددا شدددده از عفوندددت ک یباسدددی وزی
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ک ددددی

coli

Escherichia

pathogenic

Avian

یددور و بررسددی غالبیددت گددروه فی وژنتیدد

 )APECدارای طددددرت بیمددداریزایی بدددوده کددده اغ دددو

چنین عفونتهایی میباشد.

بددهدنبا آسددیودیدگی سیسددت ایمنددی و یددا تضددایب

مواد و روشها

سددد دفدداعی پرندددگان اه ددی ،باعددل ایجدداد عفونتهددای
سیسددتمی

یددا مددزمن میشددود  .)2-4ک یباسددی وز

موجددود در

تاددداد  11عدددد نموندده شددامل سددوا چددر
صدددری و صددفاطی از یددور مددرگ مددادر مشددکو

ناحی ده
بدده

یددور یکددی از بیماریهددای عفددونی پرندددگان اسددت کدده

ک یباسدددی وز بدددا عالئددد بدددالینی مربو ددده در شدددرایت

باکتری اشریشیا ک ی عامدل بیمداریزای اولیده یدا دانوی

اسدددتریل از مرغدددداریهدددا ،بیمارسدددتانهدددای یدددور و

آن اسددت .بیماریهددای ناشددی از ایددن عامددل شدددامل:

آزمایشددگاههددای سددهح شددهر ارومیدده اخددذ گردیددد.

بیمدداری هجددرز  ،ک ددی گرانولومددا ،تددورد صددفاو ،تددورد

نمونددههددا پ د

از گخددذ بالفاص د ه بدده آزمایشددگاه جهددت

مجددرای تخدد  ،التهددا غشددای مفاصددل  ،ورد ندداا و

انجددداد مراحدددل کشدددت و جداسدددازی انتقدددا یافدددت.

تورد کیسههای هوایی میباشند .)2

سدددوا هدددا در م دددیت مددد کدددانگیآگدددار

Merk

ک یباسددی وز در تمدداد انددوا و سددنین مخت ددب یددور

 )1.05465.0500, Germanyکشدددت داده شددددند و 24

و همچنددین در سددایر پرندددگان و بسددیاری از پسددتانداران

سددددداعت در دمدددددای  37درجددددده سدددددانتیگدددددراد

بروز میکندد .واگیریهدای گدزارش شدده در یدور غالبدام

گرمخانهگدذاری گردیدندد .ک دونیهدای صدورتی بده روش

بدددروز کدددرده اسدددت.

آمیددزی شدددند و ت ددت کشددت مجدددد در

در ماکیدددان  ،بوط مدددون و ارد

گددرد رندد

عفونت در پرنددگان جدوان رایدجتدر از بال هدا اسدت .ایدن

همددان م ددیت مددذکور طددرار گرفتنددد .پدد

بیمدداری در سرتاسددر دنیددا شددایر میباشددد .بدده هرحددا

سدداعت در دمددای  37درجدده سددانتیگددراد باکتریهددای

عفونددت بددا اشریشددیاک ی از اهمیددت ویددژهای برخددوردار

مابدددت از نددددر اسدددتفاده از طنددددها در م دددیت ،TSI

اسدددت و در دنیدددا سددداالنه ضدددررهای اطتصدددادی طابدددل

اکس دیداز  ،اورهآز ،حرکددت مابددت ،اندددو مابددت ،متی دل

تدوجهی را بده صدنات یدور کشدورها بده دلیدل افدزایز

رد مابددت ،وژس پروسددکوئر منفدی ،و سدیترات منفدی بدده

ت فدددات و افدددزایز حدددذا الشددده در فرآیندددد بازرسدددی

عنددوان اشریشددیا ک ددی شناسددایی شدددند و در م ددیت

کشتارگاهی ت میل میکند .)5
مهالاددات فی وژنتیدد

نوتریندددت بدددرا

اخیددر نشددان مددیدهددد کدده

از ددی 24

)Scharlau Microbiology, Spain

جهددت انجدداد کارهددای مولکددولی نگه دداری گردیدنددد .بددا

اشریشددیا ک ددیهددای پدداتوژن خددار رودهای اکاددرام متا د

اسددتفاده از کی دت اسددتخرا  DNAژنددومی

بدده گددروه  B2و بدده میددزان کمتددر بدده گددروه  Dمتا دد

 )Germanyو براسدداس پروتکددل شددرکت سددازنده کیددت،

میباشند ،نتدایج حاصدل از تایپیند

Fermentas,

نموندههدای حاصدل

 DNAتمامیجدایددههددا اسددتخرا گردیددد .مشخصددات

از عفونددتهددای ادراری ایددن موضددو را ت ییددد مددیکنددد

کامدددل پرایمرهدددا جهدددت انجددداد  Multiplex -PCRدر

 .)7-1ت قیقددات چندددانی در کشددور در ایددن خصددوا

جدو  1آورده شدهاند.

تعیین گروههای فیلوژنتیک اشریشیاکلی ...
جدول  -1خصوصیاض پرایمرهای مورد استفاده برای Multiplex-PCR
اندازه طهاه )bp
152
211
273

توالی پرایمر

اندازه پرایمر )bp

ژن هدا

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

ناد پرایمر

µl 8/0

هددددای مددددورد ندددددر را کدددده شددددامل  chuA ،yjaAو

µl

 TSPE4.C2بددده ترتیدددو بدددا انددددازههدددای  273 ،211و

و بددا اسددتفاده از ترکیبددات µl 5/2 :بددافر ،PCR
 µl 25/1 ،dNTPاز هددددر پرایمددددر،

Tag

6/0

 µl 2 DNA ،µl 1 MgCl2 ،polymeraseالگددو و آ

 bp152بودندددد ،تکایدددر کنندددد شدددکل شدددماره .)1در

مقهددر دوبددار تقهیددر انجدداد شددد .در ایددن واکددنز آ

کنتددر منفددی کدده آ مقهددر بدده جددای اسددید نوک ئی د

مقهددر بدده جددای  DNAبددرای کنتددر منفددی افددزوده

اضافه گردید .م صولی مشاهده نشد.
از  21جدایده اشریشدیا ک ددی تادداد  1جدایده متا د

گردیددددد .واکددددنز  PCRدر دسددددتگاه ترموسددددایک ر
 )Eppendorf, Germanyبدده ترتیددو زیددر انجدداد شددد:

بدده گددروه  31) Aدرصددد)2 ،جدایدده متا د

واسرشددت اولی ده در  35درجدده سددانتیگددراد بدده مدددت 5

 5/3درصددد) 1 ،جدایدده متا دد بدده گددروه 1/21 B2

 35سددیکل کدده هددر سددیکل شددامل:

درصددد) و  5جدایدده متا د بدده گددروه  1/23 D2درصددد)

دطیقدده و سددپ

واسرشت انویده در  34درجده سدانتیگدراد بده مددت31

میباشند.

انیدده ،اتصددا پرایمرهددا در  53درجدده سددانتیگددراد 11

بحث و نتیجهگیری

بدده گددروه B1

انیه ،ویدل شددن در  72درجده سدانتیگراد بده مددت

در ت قی د حاضددر از  11نموندده عفونددت ک یباسددی وز

 31انیدده ،سددنتز نهددایی در  72درجدده سددانتیگددراد بدده

یددور مددادر تاددداد  21جدایدده اشریشددیا ک ددی مددورد

مدددت 7دطیقدده ،الکتروفددورز م صددوالت تکای در شددده بددر

شناسددایی طددرار گرفددت .از ایددن بددین تاددداد  1جدایدده

روی ژ آگدداروز  1/1درصددد حدداوی اتیدددیود برومایددد

متا دد بدده گددروه 2 ،Aجدایدده متا دد بدده گددروه 1 ،B1

 )mg/ml10در  11ولدددت بددده مددددت  1سددداعت انجددداد

بده گدروه  B2و  5جدایده متا د بده گدروه

گردیدددد .بادددد از مشددداهده ژ در

Gel Document

جدایه متا

 D2بدده روش  Multiplex-PCRمددورد شناسددایی واطددر

) (USA, Bio Radتصددویر بددرداری و بددت ا العددات

شدددند .در مهالادده طنبرپددور و همکدداران بددر روی مددوارد

انجاد گرفت.

اسددها انسددانی از  31جدایدده بررسددی شددده  52/1درصددد

نتایج

متا د بدده گددروه  1/2 ،Aدرصددد متا د بدده گددروه ،B1

از تاددداد  11نموندده سددوا اخددذ شددده 21/25 21
درصد) نمونه پد

از انجداد مراحدل رند آمیدزی ،کشدت

و توسددت آزمونهددای بیوشددیمیایی بدده عنددوان بدداکتری
اشریشددیا ک ددی شناسددایی شدددند .بددا اسددتفاده از روش
 Multiplex -PCR 21جدایددهها جهددت تایددین گددروه
فی وژنتی

مورد بررسی طرار گرفتند.

 4/11درصدددد متا ددد بددده گدددروه  B2و  35/4درصدددد
متا

به گروه  Dبودند .)1

نشریه تازهها در میکروبشناسی دامپزشکی جلد /1شماره /2پائیز و زمستان 1931

 Mutiplex –PCRدر حجدد نهددایی  25میکرولیتددر

پرایمرهدای مددورد اسددتفاده بدده خددوبی توانسددتند ژن-
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شکل  -1نتایج  .Multiplex-PCRچاهک  :Mمارکر  (Fermentas, Germany)1Kbp؛ چاهکهای  3 ،9 ،1و 4به ترتیب گروههای فیلوژنتیک
 A ،B1 ،B2و D

در ت قیقددی دیگددر توسددت اسددادی و همکدداران از
 11بدداکتری جدددا شددده از عفونددت ادراری در جندددو
ایددران شددایرتددرین گروههددای فی وژنتی د

بدده ترتیددو ،D

 Aو  B1بدددا فراواندددی  23/3 ،71و  1/7درصدددد بودندددد و
گددروه  B2جدددا نگردیددد  .)3در مهالاددهای جه دت انجدداد
فی وژنتید

تایپیند

نموندههدای ادراری نشدان داده شدد

سویههای اشریشدیا ک دی اوروپاتوژنید

نشدان دادندد کده

بیشددترین می دزان فراوان دی مربددو بدده گددروه 17/15 B2
درصددددد) ،سددددپ

 21/17 Dدرصددددد) و 11/11 A

درصدددد) بدددود و گدددروه فی وژنتیددد

 B1در ایزولدددههای

مشدداهده نشددد .در ایزولددههای اشریشددیا

اوروپاتوژنیدد

ک ی کامنسا فراوانی گروههدا بده ترتیدو مربدو بده

D

کدده  15درصددد جدایددههددا در گددروه  13 ،B2درصددد در

 52درصدددد،

گددروه  Dو  11درصددد در گددروه  Aطددرار دارنددد و هددیچ

11درصد گدزارش شدده اسدت  .)13در مهالاده دیگدری

در گدددروه  B1طدددرار ندارندددد  .)11در مهالادددهای

بدددر روی یدددور گوشدددتی مبدددتال بددده ک یباسدددی وز در

دیگدر بدر روی  155جدایدده اشریشدیا ک دی در شهرسددتان

شهرسددتان تبریددز از  71جدایدده بیشددترین میددزان گددروه

بدد نشددان داده شددد کدده در  71/1درصددد در گددروه ،A

جددا شدده متا د بده گدروه  Aگدزارش شددد

یدد

فی وژنتید

 24B2درصدددد 14 A ،درصدددد و B1

 22/3درصددد در گددروه  17/3 ،B1درصددد در گددروه B2

 .)14در ت قی حاضر نیدز اکادر نموندههدای جددا شدده

و  15/41درصدددد در گدددروه  Dطدددرار دارندددد .همچندددین

از مددوارد ک یباسددی وزی

متا دد بدده گددروه  Aبودنددد

نشدددان داده شدددد کددده مدددورد  23جدایددده ژن  STدر 3

گددروه بدداکتریهددای همزیسددت) نتددایج ایددن ت قی د بددا

بدددا فراواندددی  31/41درصدددد) ،A

نتددایج ت قیقددات طب ددی هدد خددوانی دارد 7و.)17-15

 21/41درصددددد(  Dو  34/11درصددددد)  B2توزیددددر

اشریشددیا ک ددیهددای پدداتوژن سدداکن روده از راه دهددانی

یافتدددهاندددد  .)11عبددددی و همکدددارش در سدددا 1333

مددددفوعی وارد روده مدددیشدددوند  Xia .)15و همکددداران

توزیدددر گروههدددای فی دددوژنی  B2 ،B1 ،Aو  Dدر بدددین

ماتقدنددد کدده گوشددت یددور بانددوان یکددی از عوامددل

ایزولددددههای جداشددددده را بددددهترتیو 55 ،1 ،17 :و 22

اص د ی انتقددا اشریشددیا ک ددی از یددور بدده انسددان اسددت

درصدددد گدددزارش دادندددد  .)12همچندددین سدددهرابی و

 .)7مهالاددات فی وژنتیدد

اخیددر نشددان مددیدهددد کدده

همکدددارش بدددا ارزیدددابی  PCRگروههدددای فی وژنتیددد

اشریشددیا ک ددیهددای پدداتوژن خددار رودهای اکاددرام متا د

گدددروه فی وژنتیددد

... تعیین گروههای فیلوژنتیک اشریشیاکلی

انتخا درمدان مناسدو بده عمدل آیدد و از درمدان بددون
 انتخددا، در نهایددت.انجدداد آنتددی بی دوگراد پرهیددز شددود
اسددتراتژیهددای درمددانی بددر پای ده ندددارتهددای مسددتمر

1931 پائیز و زمستان/2 شماره/1 نشریه تازهها در میکروبشناسی دامپزشکی جلد
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 بدددرای ج دددوگیری از انتقدددا،ارگانهدددای بهداشدددتی

 متا ددD  و بدده میددزان کمتددر بدده گددروهB2 بدده گددروه
م یدد ایدن یافتده

 و نتدایج حاصدل از تایپیند،میباشدند
.)7-1 میباشد

اشریشددیا ک ددی جدددا شددده از عفونتهددای دسددتگاه

باکتریهدای مقداود از یدور بده انسدان و نیدز ج دوگیری

 بیشدددتر متا ددد بددده گدددروه،ادراری در ایدددن منهقددده

از انتقددا بدداطیمانددده دارویددی در الشدده یدور بدده انسددان

 بودنددد کدده در مقایسدده بددا سددایرB2  وA

.الزد و ضروری میباشد

از نددددر ندددو گدددروه فی دددوژنتیکی متفددداوت

فی وژنتیدد
مندددا

 همچنددین نیدداز دارد کدده نهایددت دطددت در.میباشددند
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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 multiplex-PCR 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.
Keywords: phylogenetic group, E.coli, poultry, Colibacillosis

08

