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تعیین گروههای فیلوژنیک باکتریهای اشریشیا کلی جدا شده از طیور گوشتی مبتال به
کلیباسیلوز در شهرستان زابل
یونس تیموری  ،1رضا اسمعیل زاده
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دیزجی*2

 -1دستیار تکصصی ،بیماریهای طیور ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه شهرکرد
 -2دستیار تکصصی ،بیماریهای طیور ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه تهران
دریافت مقاله 3 :ر  ،1316بازنگری 21 :ر  ،1316پذیرش نهایی 21 :بهمن 1316

چکیده
باااکتری اشریشاایا کلاای ی ا

ارگانیساام فرصااتطلب اساات کااه میتوانااد در طیااور منجاار بااه سااندر های کلیباساایلوز

(کلیسپتیساامی ،پریکاردیاات ،پااری هپاتیاات و سااالپنژیت و )...گااردد .اشریشاایا کلاای دارای  4گااروه فیلااوژنیکی شااامل
 B2 ،B1 ،Aو  Dاساات .فیلوتایپینااگ ایزولااههای اشریشاایا کلاای روشاای مناسااب جهاات بررساای نااوع پراکناادگی
گروههااای فیلوژنیا
فیلوژنیاا

ایزولااههای اشریشاایا کلاای در مناااطق مکتلااف میباشااد .بررسای حا اار بااه منظااور تعیااین گروههااای

اشریشاایا کلاای در شهرسااتان زاباال صااورت گرفاات ،در ایاان مطالعااه بااه منظااور تعیااین فراواناای گروههااای

فیلااوژنیکی باااکتری اشریشاایا کلاای جاادا شااده از طیااور گوشااتی زاباال 144 ،قطعااه جوجااه گوشااتی مشااکو
باسیلوز نموناهگیاری شاد و در محای
بیوشاایمایی رایاا

بااه کلاای

 TSBباه زمایشاگاه منتقال گردیاد .باا انجاا کشاتهای میکروبای و زمایشهاای

تعااداد  111ایزولااه اشریشاایا کلاای تعیااین هویاات گردیااد DNA ،باکتریهااای ایزولااه شااده بااه روش

جوشاااندن اسااتکرا گردیااد و بااه روش  triplex PCRگروههااای فیلوژنی ا
 111ایزولااه 23 ،27 ،36 ،و  14درصااد بااه ترتیااب در گروههااای فیلوژنیاا

نهااا تعیااین شااد .در ایاان مطالعااه از مجمااوع
 A ،D ،B1و  B2قاارار گرفتنااد .بااا انجااا

مطالعه حا ر مشکه گردید کاه اغلاب ایزولاههای اشریشایا کلای جادا شاده از طیاور گوشاتی مباتال باه کلیباسایلوز در
شهرستان زابل متعلق به گروههای فیلوژنی

 B1بودند.

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

* پست الکترونی

PCR ،

نویسنده مسئول مکاتبهrezaesmailzade@rocketail.com :
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است ( .)11مطالعاهی حا ار باا هاد تعیاین گروههاای

مقدمه
سااویههای اشریشاایا کلاای عاماال اصاالی بیماریهااایی

اشریشاایا کلاای عاماال بیماااری کلیباساایلوز

فیلوژنیاا

میباشااند ( .)1ایاان فاار بااا حضااور اشریشاایا کلاای در

نتیجااهی ایاان تحقیااق میتوانااد گااامی ماارثر جهاات

خااون و کلااونیزه شاادن در ارگانهااای احشااایی مکتلااف

بررساای نااوع پراکناادگی گروههااای فیلوژنیا

ایزولااههای

شااامل قلااب ،کبااد و طحااال مشااکه میشااود .عفوناات

اشریشاایا کلاای و متعاقبااااع درمااان دقیااق تاار بیماریهااای

اولیااه ایاان باااکتری در مجاارای تنفساای رش میدهااد و در

طیور باشد.

نهایاات بیماریهااای گوناااگونی را ایجاااد میکنااد (.)2
عموماااع ایاان و ااعیت بااا عفوناات کیسااههای هااوایی
مشاااکه میشاااود کاااه ممکااان اسااات هماااراه باااا
سااپتیساامی ،پریکاردیاات ،پااریهپاتیاات و سااالپنژیت
باشااد ( .)3فیلوژنیاا

شاااخهای از علاام زیسااتشناساای

است کاه باا اساتفاده از دادههاای تاوالییاابی مولکاولی و
ماااتریک

دادههااای ریکتشناساای ،بااه بررساای ارتبااا

تکاااملی گروههااای مکتلااف جاناادران نظیاار گونااهها یااا
جمعیتهااا میپاااردازد ( .)4وجاااود گروههاااای متماااایز
فیلااوژن در باااکتری اشریشاایا کلاای مدتهاساات تگییااد
شااده اساات ( .)5در حااال حا اار ،هااار گااروه شااناخته
شاااده شاااامل  B2 ،B1 ،Aو  Dوجاااود دارد (.)6
سااویههای ایاان گروههااا ،در ویژگیهااای فنااوتیپی خااود،
از جملااه توانااایی نهااا در اسااتفاده از قناادهای مکتلااف،
پروفایال مقاوماات نتاایبیاوتیکی و ارتباطاات دمااا و ناارش
رشااد نهااا ،متفاااوت میباشااند ( .)7اناادازه ژنااو نیااز در
بین این ،هاار گاروه متفااوت اسات ،ساویههای  Aو
دارای ژنو

B1

هاااااای کاااااو،کتر از ساااااویههای  B2و D

میباشند (.)8
بااه نظاار میرسااد سااویههای ایاان ،هااار گااروه در
تمایاال بااه ایجاااد بیماااری ،صاافات زیساات محیطاای و
ویژگیهااای پیشااینه زناادگی ،تفاوتهااایی داشااته باشااند
( .)1اغلااااب گروههااااای  Aو B1همزیساااات رودهای
میباشاااند و گروههاااای  B2و باااه میااازان کمتاااری D

شااامل سااویههای بیماااریزای خااار رودهای هسااتند
( .)11بیماریزایی هار یا

از ایان گروههاای فیلوژنیا

بااا فعالیاات فاکتورهااای بیماااریزای متفاااوتی همااراه

مواد و روشکار
ایاان مطالعااه توصاایفی در فاصاالهی زمااانی ر ماااه
ساااال  1313تاااا شاااهریور مااااه ساااال  1314انجاااا

پااذیرفت .بااه منظااور جداسااازی باااکتری اشریشاایا کلاای
عاماال کلاایباساایلوز ،از  144قطعااه جوجااهی مشااکو
به بیمااری کلایباسایلوز از  8گلاهی گوشاتی در منااطق
مکتلااف منطقااهی سیسااتان ،توس ا سااو

اسااتریل از

محوطااهی بطناای ( ااایعات مکتلااف بیماااری از جملااه
پریهپاتیات ،پاریکاردیات ،پریتونیات ،عفونات کیساهی
زرده ،تااااور کیسااااههای هااااوایی و ساااااالپینژیت)
نمونااهگیری شااد و در محاای ) TSB (HIMEDIAبااه
زمایشااااگاه میکروبیولااااوژی دانشااااکده دامپزشااااکی
دانشااگاه زاباال منتقاال گردیااد .نمونااهها در محاای

TSB

بااااه ماااادت  24-18ساااااعت در دمااااای  37درجااااه
سااانتیگراد گرمکانااهگااذاری شااد .سااپ
هویاات نمونااهها در محاای
(مااار

باارای تعیااین

کشاات Mac Conkey Agar

لماااان) کشااات و پااا

از  18-24سااااعت

گرمکاناااهگاااذاری در دماااای  37درجاااه ساااانتیگراد،
کلنیهای مشاکو

باه اشریشایا کلای انتکااب شاد .در

مرحلااهی بعااد ،نمونااههای مااورد نظاار در محاای کشاات
( EMBمر

لماان) کشات و باه مادت  18-24سااعت

در دمااای 37درجااه ساااتنیگرادگرمکانهگااذاری شااد و در
نهایات پا

از انجااا زمایشاات بیوشایمیایی اسااتاندارد،

 111ایزوله اشریشیا کلی

شناسایی گردید (.)12

اسييتخرا  DNAو انجييام  :Triplex-PCRابتاادا
ایزولااههای اشریشاایا کلاای روی محاای باارا  TSBبااه
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،اااون کلیسپتیسااامی در طیاااور گوشاااتی و باااومی

جوجااه گوشااتی در منطقااه سیسااتان انجااا گرفاات.

تعیین گروههای فیلوژنتیک باکتریهای اشریشیاکلی ...

ماادت  18-24ساااعت در دمااای 37درجااه ساااتیگراد

 PCRخیااره شااد ( .)13کیفیاات ایزولااههای اسااتکرا

گرماخانااهگااذاری گردیااد .از باکتریهااای رشااد یافتااه،

شااده و غلظاات نهااا بااا روش اسااپکتروفتومتری مااورد

بااه روش جوشاااندن اسااتکرا گردیااد،

بررساای قاارار گرفاات .جهاات طراحاای پرایماار اختصاصاای

 DNAژنومیاا

112
نشریه تازهها در میکروبشناسی دامپزشکی جلد /1شماره /1بهار و تابستان 1931

بدین صورت کاه کاه ،ناد کلنای بااکتری برداشاته شاد

از نااار افااازار  CLC Main Workbenchو

و در  211میکرولیتااار ب دیاااونیزه وارد و باااه مااادت 5

 analyzerاسااتفاده شااد ،همچنااین بااه منظااور بررساای

دقیقااه در دمااای  15درجااه سااانتیگراد جوشااانده شااد و

منحصاار بااه فاارد بااودن پرایمرهااای طراحاای شااده از

از ساانتریفوژ ،محلاول رویای باه عناوان  DNAالگاو

 Blastپایگااااه اینترنتااای  NCBIاساااتفاده گردیاااد و در

پ

در  -21درجااه سااانتیگراد بااه منظااور انجااا واکاانش

Oligo

نهایت از شرکت پیشگا تهیه گردید (جدول .)1

جدول  -1توالی پرایمرهای طراحی شده
References

Band size
)(bp

)Length(N

Sequence

Primer name

()14

271

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

باارای انجااا واکاانش  PCRمااواد مااورد نیاااز تهیااه
شااد .بااه طااور خالصااه پ ا

از اسااتکرا  DNAژنااومی

،

 ،TspE4.C2±،yjaA-گاااااروه )(chuA-

 +TspE4.C2و گااااروه )(chuA-

،yjaA± ،B1

-TspE4.C2 ،yjaA± ،A

توالیهاااای ژنهاااای ماااارکر yjaA ،chuA ،و قطعاااه

باااا اساااتفاده از روش  Clermontو همکااااران در ساااال

 TspE4.C2باااا اساااتفاده از روش  Triple-PCRتکایااار

 2111انجا شد (( )15شکل .)1

گردی اد .برنامااه  Triple-PCRبااه صااورت ی ا

س ایکل در

نتایج

دمای  34درجاه باه مادت  5دقیقاه 11 ،سایکل شاامل:

در ایااان مطالعاااه نموناااهگیاااری از  144قطعاااه

واسرشااتگی در دمااای  34درجااه بااه ماادت  11ثانیااه،

جوجهی مشاکو

باه بیمااری کلایباسایلوز از  8گلاهی

اتصاال پرایمرهاا باه  DNAالگاو در دماای  55درجاه بااه

گوشااتی در مناااطق مکتلااف شهرسااتان زاباال انجااا

مادت  11ثانیاه ،طویال شاادن رشاته الگاو در دمااای 72
درجااه بااه ماادت  11ثانیاه و یا

س ایکل  72درجااه بااه

مدت  7دقیقه انجا پذیرفت (.)15
پاا

ایزولاااه اشریشااایا کلااای جداساااازی گردیاااد (61/44
درصااااد) .پاااا

از انجااا واکاانش 5 ،میکرولیتاار از محصااو ت

واکاانش ،در ژل گااارز  2درصااد بااه ماادت  41دقیقااه
تحت تاگثیر ولتااژ  75الکتروفاورز شاد و قطعاات تکایار
شااده بااا اسااتفاده از نشااانگر  Ladder 100ارزیااابی شااد.
گااروهبناادی فیلااوژنی باار اسااا

گرفااات و پااا

وجااود ی اا عااد وجااود

باناادهای تکایاری ژنهااای فااو باه صااورت :گااروه

B2

)(chuA+

D

) ،TspE4.C2± ،yjaA+ ،(chuA+گااااروه

از انجاااا تساااتهای بیوشااایمایی 111
از انجااااا واکاااانش  PCRبااااه روش

 Multiplex-PCRباار روی  DNAهااای اسااتکرا شااده
از ایاان ایزولااهها ،فراواناای گروههااای فیلااوژنی A ،D ،B1

و  B2باااه ترتیاااب  23 ،27 ،36و  14درصاااد مشاااکه
گردیااد (نمااودار  .)1بنااابراین گااروه فیلااوژنی  B1و B2

به ترتیب ،بیشترین و کمترین فراوانی را داشتند.

یونس تیموری و همکاران
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ستونهای  3و  6متعلق به گروه  ،B2ستون  4متعلق به گروه  Aو ستون  5متعلق به گروه  Dاست.

٢٣

١٤

گروه B2

گروه D

گروه A

درصد فراوانی

٢5

٣٦

١00
٩0
٨0
50
٦0
٥0
٤0
٣0
٢0
١0
0

گروه B1

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

خااار رودهای پاااتوژن پرناادگان (

بحث و نتیجهگیری
اشریشاایا کلاای پاااتوژن پرناادگان عاماال بیماااری

Extra- intestinal

 )pathogenic E.coli or ExPECاکااااراع متعلاااق باااه
 B2و بااه طااور نااا،یز متعلااق بااه گااروه

کلاایباساایلوز بااوده و موجااب ساایب بافتهااای خااار

گااروه فیلوژنیا

رودهای میشاود ( .)16ایان مطالعاه بارای اولاین باار بار

 Dمیباشااند ( .)18ایاان در حالیاساات کااه در مطالعااه

روی اشریشیا کلای جادا شاده از بیمااری کلای باسایلوز

 Wuو همکاااارانش در ساااال  ،2115همساااو باااا نتاااای

ایاان باااکتری در منطقااهی

مطالعااهی حا اار ،گااروه  B1بیشااترین فراواناای را در

سیستان انجاا گرفات .نتاای مطالعاات گذشاته ،حااکی

بااین ایزولااههای اشریشاایا کلاای جاادا شااده از شااههای

از ایاان اساات کااه اغلااب سااویههای همزیساات اشریشاایا

طیااور داشاات ( 34درصااد)( .)11همچنااین در مطالعااات

و تعیااین گااروه فیلوژنیاا

کلاای پاااتوژن پرناادگان متعلااق بااه گااروه فیلوژنیاا

A

میباشااند ( ،)17درحالیکااه باکتریهااای اشریشاایا کلاای

 Hikiو همکاااران در سااال  2114در ژاپاان کااه باار روی
اشریشیا کلای جادا شاده از طیاور صاورت گرفات ،گاروه
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شکل  -1نتایج حاصل از الکتروفورز محصوالد واکنش  PCRبرای تعیین گروههای فیلوژنی :ستون  1مارکر ،ستون  2متعلق به گروه فیلوژنیک ،B1

تعیین گروههای فیلوژنتیک باکتریهای اشریشیاکلی ...

فیلوژنی

 B1شاای تارین گاروه بعاد از گاروه فیلوژنیا

 Aباااود ( .)21در مطالعاااات  Jakobsenو همکاااارانش در

بنابراین یکی از د یال تشاابه باین نتاای ایان تحقیاق و

 Aبااا شاایوع  37درصااد

تحقیاااق حا ااار ،را میتاااوان باااه شاااباهت منطقاااهی

شای ترین گاروه در باین ایزولاههای اشریشایا کلای جادا

جغرافیااایی بااین دو مطالعااه نااا اشاااره کاارد و همچنااین

شااده از طیااور بااود ( .)21در مطالعااهی حا اار گااروه

امکااان گسااترش ایاان گااروه در بااین انسااان و طیااور

 Aفراواناای کمتااری ( 23درصااد) داشاات و

گوشتی از طریاق لاودگی مادفوعی-دهاانی بیشاتر باوده

سااال  ،2111گااروه فیلوژنیاا

114

کردنااد کااه مشااابه نتااای مطالعااه ی حا اار بااود (.)25

فیلوژنیاا
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یکاای از د یاال ایاان اختالفااات میتوانااد تفاوتهااای
توزی ا جغرافیااایی در میکروارگانیساامها باشااد .باارخال

است.
با توجه به نتای ایان مطالعاه باه نظار مایرساد کاه

نتیجااهی ایاان مطالعااه ،حساانی و همکاااران از بااین 71

رایاااش گاااروه فیلوژنیااا

ایزولااه اشریشاایا کلاای جاادا شااده از کلیباساایلوز طیااور

جغرافیااایی مکتلااف ،متفاااوت باشااد ،کااه در منطقااهی

در تبریااز فق ا  2ایزولااه را متعلااق بااه گااروه فیلوژنی ا

سیسااتان گروههااای  B1و  Dدر طیااور و گروههااای B1

 B1گزارش کردناد ،ولای همساو باا نتاای

میتواناااد در منطقاااههای

ایان مطالعاه،

و  Aدر انسااان غالاابتر هسااتند .در حااالی کااه سااایر

 Dدوماااین گاااروه شاااای در باااین

تحقیقااات ،گروههااای فیلوژنیاا

 B1و  Aرا بیشااتر در

ایزولاااهها باااود ( .)22در بررسااای گاااروه فیلوژنیااا

حیوانااات و گروههااای فیلوژنیاا

 B2و  Dرا بیشااتر در

اشریشاایا کلاایهااای بااا منشااگ انسااانی ،اغلااب گااروه

انسااان غالااب گاازارش کردهانااد .همچنااین در منطقااهی

فیلاااوژنی  B2و  Dباااه ترتیاااب بیشاااترین فراوانااای را

سیسااتان ،اشریشاایا کلاای موجااود در طیااور و انسااان هاار

داشاااتند ( .)23،24ایااان درحالیاسااات کاااه عبااادی و

دو اغلااب از نااوع کمنسااال بااوده ولاای باار اسااا

سااایر

همکاااران در سااال  ،1311در مطالعااه باار اشریشاایا کلاای

مطالعااات اشریشاایا کلاای مربااو بااه حیااوان بیشااتر از

جاادا شااده از عفونتهااای ادراری انسااان منطقااهی زاباال،

نوع کمنسال و انسانی بیشتر خار رودهای میباشد.

گاااروه فیلوژنیااا

بااا ترین فراواناای را باارای گااروه فیلوژنی ا

 B1گ ازارش
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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.
Keywords: Broiler, Colibacillosis, Escherichia coli, Phylogenetic, Zabol
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