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بررسی شیوع ژن های حدت و مقاومت آنتی بیوتیکی در 
اشرشیاکلی جدا شده از شترمرغ و عفونت ادراری انسان

bb

چكيد ه 

توسط  شده  ایجاد  عفونت های  اغلب،  می باشد.  پرندگان  و  گرم  خون  حیوانات  انسان،  روده  طبیعی  فلور  مهم  اعضای  از  ارشیشیاکلی  باکرتی 
ارشیشیاکلی به صورت فرصت طلب رخ می دهند و از عفونت های اصلی و شایع می توان به ارشیشیاکلی اوروپاتوژنیک )UPEC( و ارشیشیاکلی 
بیامریزا در پرندگان )APEC( اشاره منود. در مطالعه ی حارض، 30 منونه ارشیشیاکلی خارج روده ای از 30 شرتمرغ مشکوک به کلی سپتی سمی 
 و 30 پلیت حاوی باکرتی ارشیشیاکلی از مبتالیان به عفونت ادراری از جمع آوری گشت. جدایه های مورد مطالعه از نظر 8 ژن حدت مشرتک )
tetA، blaTEM، sul1، aadA1، aaC(3)-IV( و همچنین 6 ژن مقاومت آنتی بیوتیکی astA، iss، irp2،papC،iucD، tsh، vat،cva A/B cvi cvaC 

، OnRA( بررسی شدند. نتایج حاصل از این مطالعه در میزان شیوع و فراوانی عوامل حدت بیانگر این بود که بیشرتین میزان فراوانی در سویه های 
 cva/cvi 53/33 درصد( و( irp2 مربوط به ژن های UPEC و در سویه های )20 درصد( iss و )16/66 درصد( papC مربوط به ژن های APEC
 30( aac (3)-IV بیشرتین فراوانی مربوط به ژن APEC بوده است. همچنین در بررسی میزان مقاومت آنتی بیوتیکی در جدایه های )40 درصد(
دزصد( و بیشرتین میزان مقاومت مربوط به ژن aadA1 )8/4 درصد( بوده است. با وجود تفاوت های ژنتیکی در برخی از عوامل حدت بین دو 
گروه باکرتی های مطالعه حارض، نتایج ما نشان داد که شباهت های ژنتیکی عمده ای در جدایه های باکرتی از انسان و شرتمرغ وجود دارد. رضوری 
است مطالعات بیشرتی در مورد اهمیت شیوع این عوامل حدت و ژن های مقاومت در اپیدمیولوژی و پاتوژنز باکرتی در جمعیت انسانی و شرتمرغ 

صورت گیرد.

کلامت کلیدی: ارشیشیاکلی، APEC ،UPEC، عوامل حدت، مقاومت آنتی بیوتیکی
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Escherichia coli is an important member of the natural gut flora of humans, warm-blooded animals and birds. Often, 
infections caused by Escherichia coli occur opportunistically, and the main and most common infections are uropatho-
genic Escherichia coli (UPEC) and pathogenic Escherichia coli in birds (APEC). In the present study, 30 extra-intesti-
nal Escherichia coli samples were collected from 30 ostriches suspected of having septicemia and 30 plates containing 
Escherichia coli from patients with urinary tract infections. The isolates were studied for 8 common virulence genes 
(astA, iss, irp2, papC, iucD, tsh, vat, cva A / B cvi cvaC, as well as 6 antibiotic resistance genes (tetA, blaTEM, sul1, 
aadA1, aaC. (3) -IV, OnRA) were examined. The results of this study on the prevalence and frequency of virulence fac-
tors indicated that the highest frequency in APEC strains was related to papC genes (16/66%) and iss (20%). In UPEC 
strains, it was related to irp2 (53.33%) and cva A/B cvi cvaC(40%) genes. Also, in the study of antibiotic resistance in 
APEC isolates, the highest frequency was related to aac (3) -IV gene (30%) and the highest resistance was to the aadA1 
gene (8.4%). Despite the genetic differences in some virulence factors between the two groups of bacteria in the pres-
ent study, our results showed that major genetic similarities Bacterial isolates from humans and ostriches, and further 
studies on the importance of the prevalence of these viruses and resistance genes in the epidemiology and pathogenesis 
of bacteria in the human and ostrich populations.

Key words: UPEC, APEC, Virulence factors, Antibiotic resistance

مقدمه
اغلب، باکرتی ارششیاکلی بی رضر یا کم حدت بوده و حضور آن به عنوان 
یک ارگانیسم همزیست در بخش های پایینی روده انسان و حیوانات خون 
گرم برای حفظ سالمت آن ها، رضوری می باشد )12,4(. ارششیاکلی ممکن 
مانند  روده ای  خارج  مکان های  در  را  فرصت طلبی  عفونت های  است 
مجاری ادراری ایجاد مناید. همچنین، برخی سویه ها نیز با داشنت یا کسب 
می آیند  شامر  به  اصلی  بیامری زای  عوامل  جزو  حدت،  ژنتیکی  عوامل 
)4(. سویه های بیامری زا عواملی دارند که اجازه کلونیزه شدن باکرتی در 
سطوح مخاطی را می دهد و پس از آن با کمک آن عوامل، ایجاد آسیب 
مناید. از عوامل مستعد کننده ای که در کلونیزاسیون باکرتی نقش دارند 
قرار  معرض  در  و  تغذیه  بدن،  ایمنی  به سن، وضعیت سیستم  می توان 
گرفنت سویه های با بیامری زایی باال اشاره منود )10(. سویه های بیامری زای 
و  محل  حدت،  فاکتور های  بودن  دارا  اساس  بر  می توان  را  ارشیشیاکلی 
بیامری های  ایجادکننده ی  سویه های  گروه  دو  به  شان  آسیب زایی  نوع 

روده ای و سویه های ایجاد کننده ی بیامری های خارج روده ای دسته بندی 
پاتوتیپ های  دارای  روده ای  بیامری های  کننده ی  ایجاد  سویه های  منود. 
ارشیشیاکلی  انرتوپاتوژنیک   ،(ETEC) انرتوتوکسیژنیک  ارشیشیاکلی 
(STEC)، ارشیشیاکلی  تولید کننده ی شیگاتوکسین  (EPEC)، ارشیشیاکلی 
انرتواگریگیتیو (EAEC)، ارشیشیاکلی انرتواینویسیو (EIEC)، ارشیشیاکلی 
 (EXPEC) و سویه های بیامری زای غیر روده ای (DAEC( چسبنده منترش
 ،(UPEC) دارای پاتوتیپ های سویه ایجاد کننده ی عفونت دستگاه ادراری
مننژیت  عامل  و   (APEC) پرندگان  در  بیامری  ایجاد کننده ی  سویه های 
نوزادان (NMEC) می باشند )17,3(. سویه های خارج روده ای )UPEC و 
APEC( این پاتوژن دارای عوامل حدتی همچون چسبندگی که به وسیله ی 
همچنین  و  می شود  ایجاد   P (papC) فیمربیه  مانند  فالژل  و  فیمربیه 
 ،)irp2( آهن  سیستم جذب   ،)iucD( آئروباکتین  قبیل  از  دیگری  عوامل 
سیستم افزایش پروتئین بقاء رسم )iss(، سیستم توزیع کننده ی توکسین 
 )tsh( هموگلوبین حساس به دما ،V (cva/cvi) پروتئین کلی سین ،)vat(
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این عوامل حدت سبب بدتر  انرتوتوکسین )astA( می باشند که متامی  و 
شدن و وخیم شدن بیامری می گردند و رشایط مساعد را برای زیسنت این 
پاتوژن در خارج از روده مهیا می سازند )13(. مقاومت های آنتی بیوتیکی، 
یکی از چالش های مهم در پیشگیری، درمان و کنرتل بیامری های عفونی 
از آنتی  تاثیر بسیاری  است )11(. مقاومت های دارویی منجر به کاهش 
مهم ترین  از   .)8( می گردد  میکروارگانیسم ها  روی  بر  رایج  بیوتیک های 

این مشکل، استفاده ی بی رویه ی آنتی بیوتیک ها در صنعت  دالیل بروز 
پرورش دام، طیور و در عرصه ی پزشکی است )1(. مقاومت می تواند در 
میان باکرتی های فلور طبیعی )میکروبیوتا( انسان و حیوان سامل رخ دهد 
)14(. استفاده ی مداوم از آنتی بیوتیک، موجب مرگ باکرتی های حساس 
دارای  سویه های  رشایطی  چنین  در   .)10( می شود  بدن  طبیعی  فلور 
ژن های مقاومت، به فضای بیشرتی برای رشد و تکثیر دست خواهند یافت 

جدول 1- توالی پرایمر های مورد استفاده در این مطالعه. 

منبعاندازه محصول (bp)توالینام آغازگر

astA
TGCCATCAACACAGTATATCC

116

)16(

TCAGGTCGCGAGTGACGGC

iss
ATCACATAGGATTCTGCCG

309
CAGCGGAGTATAGATGCCA

papC
AACTCCTGATACAGGTGGC

501
TGATATCACGCAGTCAGTAGC

iucD
ACAAAAAGTTCTATCGCTTCC

714
CCTGATCCAGATGATGCTC

tsh
ACTATTCTCTGCAGGAAGTC

824
CTTCCGATGTTCTGAACGT

Vat
TCCTGGGACATAATGGTCAG

981
GTGTCAGAACGGAATTGT

cva A/B

cvi cvaC

TGGTAGAATGTGCCAGAGCAAG
1181

GAGCTGTTTGTAGCGAAGCC

جدول 2 - پرایمر های مورد استفاده برای ردیابی ژن های مقاومت ضد میکروبی در این مطالعه.

عوامل آنتی میکروبیالاندازه محصولمنبع

2502tetA

2247blaTEM

2433Sul1

2447aadA1

2286aac(3)-IV

1580qnrA

بررسی شیوع ژن های حدت و...
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.)6( داد  تشکیل خواهند  را  میکروبیوتا  غالب  مدتی جمعیت  از  بعد  و 
ایجاد  ارشیشیاکلی  سویه های  خصوصیات  شناخت  اهمیت  به  توجه  با 
پرندگان،  در  بیامری زا  سویه های  و  انسان  در  ادراری  عفونت  کننده ی 
آنتی  مقاومت  و  حدت  ژن های  فراوانی  بررسی  به  حارض  مطالعه 
می پردازد.  UPEC و   APEC روده ای  خارج  سویه های  در  بیوتیکی 

مواد و روش کار
جمع آوری و تایید منونه ها  

مثبت  30 کشت  از   UPEC تهیه ی سویه های  مطالعه ی حارض جهت  در 
و  بجنورد  اجتامعی  تامین  بیامرستان  آزمایشگاه  از  ادراری  عفونت های 
همچنین جهت تهیه ی سویه های APEC از خون قلب و کبد30 شرتمرغ 
مشکوک به کلی سپتی سمی استفاده گردید. منونه های مورد مطالعه در 
داده شدند.  آملان( کشت  کانکی )مرک-  بر روی محیط مک  آزمایشگاه 
صورتی  کلنی های  دارای  کانکی  مک  محیط  محیط  در  که  باکرتی هایی 
هر  برای  ارشیشیاکلی  به  مشکوک  جدایه های  عنوان  به  بودند  صاف  و 
قبیل  از  بیوشیمیایی  آزمایش های  تأیید،  جهت  شدند.  انتخاب  سویه  دو 
 TSI (Triple آملان(،  )مرک  سیرتات  مرصف  )مرک-آملان(،  اندول  تولید 

)مرک-آملان(  پروسکوئر  وگس  و  رد  متیل  )مرک-آملان(،   (Sugar Iron
.)20( پذیرفت  صورت  جدایه ها  روی  بر  گرم  رنگ آمیزی  همچنین  و 

DNA استخراج 
به  ابتدا  در  گردید؛  استفاده  جوشاندن  روش  از   DNA استخراج  جهت 
اسرتیل  میکروتیوب های  درون  اسرتیل  مقطر  آب  میکرولیرت   400 میزان 
میکروتیوب ها  سپس  گردید.  حل  آن  در  کلنی  یک  سپس  و  شد  ریخته 
در دستگاه هیتینگ بالک )اپندورف-آملان( به مدت 10 دقیقه در دمای 
100 درجه سانتی گراد قرار داده شدند. در مرحله بعد، میکروتیوپ ها 5 
دقیقه در دمای منفی 20 درجه سانتی گراد قرار داده شدند. در نهایت، 
سانرتیفیوژ  دقیقه  در  دور  هزار   12 رسعت  با  دقیقه،   2 میکروتیوب ها 
شدند. میکروتیوب ها به آرامی از دستگاه خارج شده و 300 میکرولیرت 
PCR منتقل  انجام  از مایع رویی آن ها به میکروتیوب های اسرتیل جهت 

گردید )12(.
روش PCR جهت ردیابی ژن های حدت مطالعه

پرایمرهای اختصاصی جدول شامره 1  از  جهت شناسایی ژن های حدت 
استفاده گردید. برای تهیه مسرتمیکس واکنش زنجیره ای پلیمرازی از مواد 
مختلفی استفاده شده که نام و غلظت نهایی آن ها در حجم واکنش 25 
میزان  به  کره(   -BIOFACT( آماده  میکس  مسرت  از:  عبارتند  میکرولیرت 
 0/1 کدام  هر  استفاده  مورد   )100  pmol( پرایمرهای  ماکرولیرت،   12/5
استفاده  واکنش  حجم  تا  مقطر  آب  و  -ایران(  فناوران  )ژن  میکرولیرت 
گردید. برای ژن های حدت از کنرتل های مثبت مطالعه امانی و همکاران 
استفاده  منفی  کنرتل  عنوان  به  دیونیزه  از آب  گردید همچنین  استفاده 

شد )3(.
دستگاه  در  مذکور  ژن های  ردیابی  جهت  استفاده  مورد  دمایی  برنامه 
دقیقه،30   3 سانتی گراد  درجه   94 شامل:  )اپندورف–آملان(  ترموسایکلر 
سیکل شامل 94 درجه سانتی گراد 30 ثانیه، 58 درجه سانتی گراد 30 ثانیه، 
68 درجه سانتی گراد 3 دقیقه و پس از امتام سیکل ها 72 درجه سانتی گراد 
آگارز  ژل  به   PCR محصوالت  مربوطه  برنامه  امتام  از  پس  دقیقه؛   10
)سیناژن-ایران( 0/8 درصد حاوی گرین ویور )پارس توس بیوتکنولوژی( 
انتقال داده شد و به مدت 40 دقیقه محصوالت PCR الکرتوفورزگردید و 
 (Optigo ISOGEN) برای مشاهده ی باندهای مربوطه از دستگاه ژل داک

استفاده گردید )16(.

روش PCR جهت ردیابی ژن های مقاومت آنتی بیوتیکی
اختصاصی  پرایمرهای  از  آنتی بیوتیکی  مقاومت  ژن های  شناسایی  برای 
جدول 2 استفاده گردید. برای ژن های مقاومت آنتی بیوتیکی از کنرتل های 
مثبت مطالعه امیری و همکاران استفاده گردید همچنین از آب دیونیزه 

به عنوان کنرتل منفی استفاده شد )2(.
 برای تهیه مسرتمیکس جهت انجام واکنش زنجیره ای پلیمرازی از مواد 
مختلفی استفاده شده که نام و غلظت نهایی آن ها در حجم واکنش 25 
میزان  به  کره(   -BIOFACT( آماده  میکس  مسرت  از:  عبارتند  میکرولیرت 
)ژن  میکرولیرت   0/5 کدام  هر  استفاده  مورد  پرایمر  میکرولیرت،   12/5

فناوران -ایران( و آب مقطر تا حجم واکنش استفاده گردید.
دستگاه  در  مذکور  ژن های  ردیابی  جهت  استفاده  مورد  دمایی  برنامه 

.TSI شکل 1 - نتیجه تست

شکل2 - نتایج تست های بیوشیمیایی.
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امتام  از  پس   .)1 )جدول  پذیرفت  صورت  )اپندورف–آملان(  ترموسایکلر 
برنامه مربوطه محصوالت PCR به ژل آگارز )سینا ژن-ایران( 0/8 درصد 
حاوی گرین ویور )پارس توس بیوتکنولوژی( انتقال داده شد و به مدت 
40 دقیقه محصوالت PCR الکرتوفورزگردید و برای مشاهده ی باندهای 

مربوطه از دستگاه ژل داک (Optigo ISOGEN) استفاده گردید.

 آنالیز آماری
 P ورژن 22 استفاده گردید. مقادیر spss جهت ارزیابی نتایج از نرم افزار

کمرت از 0/05 معنی دار در نظر گرفته شدند.

نتایج
نتایج تست های بیوشیمیایی

 40 و  ادراری  عفونت  به  مربوط  شده ی  جمع آوری  منونه   40 میان  از 
کلی سپتی سمی 30 منونه  به  کبد شرتمرغ مشکوک  و  قلب  منونه خون 
محیط  در  گردید.  تایید  بیوشیمیایی  تست های  توسط  سویه  دو  هر  از 
مک کانکی، متامی جدایه های ارشیشیاکلی، پرگنه ی تک، گرد، صورتی تا 
کرده  ایجاد  الکتوز  تخمیرکننده ی  و  و محدب  متوسط  اندازه ی  با  قرمز 
بودند. در تست های بیوشیمیایی، به صورت اسید/اسید )در TSI(، تولید 

SIM در  دارای حرکت  ایجاد هیدروژن سولفید،  بدون  ایندول،   کننده ی 
، MR-مثبت، VP-منفی و فاقد سیرتاتاز بود، مورد تایید قرار گرفت.

نتایج مقاومت آنتی بیوتیکی مربوط به جدایه های ارشیشیاکلی بدست 
آمده از موارد عفونت ادراری

مقاومت  میزان  بیشرتین  دادکه  نشان  پژوهش  این  از  حاصله  نتایج 
جدایه ها نسبت به آنتی بیوتیک کوتریامکسازول بوده و آنتی بیوتیک های 

سیپروفلوکساسین و جنتامایسین بعد از آن قرار گرفتند )جدول 3(.

نتایج میزان فراوانی ژن های حدت مورد مطالعه
نتایج این مطالعه نشان داد که بیشرتین میزان فراوانی ژن های حدت در 
سویه های APEC مربوط به ژن iss و کمرتین میزان فراوانی مربوط به 
ژن vat )سیستم توزیع کننده ی توکسین( بوده است. همچنین در بررسی 
فراوانی  میزان  بیشرتین   UPEC سویه های  در  حدت  ژن های  فراوانی 
مربوط به ژن irp2 )سیستم افزایش پروتئین بقاء رسم( و کمرتین میزان 
فراوانی مربوط به ژن vat )سیستم توزیع کننده ی توکسین( بوده است. 
و   UPEC سویه های  آنتی بیوتیکی  مقاومت  میزان  ژنوتیپی  بررسی  در 
APEC مربوط به ژن   APEC، بیشرتین میزان مقاومت جدایه در سویه 

جدول 3 - فراوانی مقاومت و حساسیت جدایه ها در برابر آنتی بیوتیک های مورد مطالعه.

جدول 4- میزان فراوانی ژن های حدت مورد مطالعه در جدایه های مختلف ارشیشیاکلی.

مقاومنیمه حساسحساس آنتی بیوتیک

 40 درصد20 درصد40درصدسیپروفلوکساسین

 20 درصد2 درصد 78 درصدجنتامایسین

60 درصد 0 درصد40درصدکوتریامکسازول

APECUPECP valueعوامل حدت مورد مطالعه

astA200/08 درصد16/66 درصد

iss220/7 درصد20 درصد

irp253/330/007 درصد13/33 درصد

papC33/330/52 درصد16/66 درصد

iucD100/083 درصد20 درصد

tsh6/60/53 درصد3/33 درصد

vat00/3 درصد3/3 درصد

cvaA/B400/03 درصد10 درصد

بررسی شیوع ژن های حدت و...
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 OnRA ژن  به  مربوط  مقاومت  میزان  کمرتین  و  درصد(   30(aac(3)-IV
)صفر درصد( بود همچنین در بررسی میزان مقاومت آنتی بیوتیکی در 
 8/4(  aadA1 ژن  به  مربوط  مقاومت  میزان  بیشرتین   UPEC سویه های 
درصد( و کمرتین میزان مقاومت مربوط به ژن OnRA )صفر درصد( بود. 

)جدول های 4 و 5( )شکل های 3-6(.

 بحث
خانواده ی  اعضای  مهم ترین  از  یکی  عنوان  به  ارشیشیاکلی  باکرتی 

انرتوباکرتیاسه در روده انسان، حیوانات خونگرم و پرندگان وجود دارد 
پاتوژن و همچنین  )UPEC(، شایع ترین  اوروپاتوژنیک  )5(. ارشیشیاکلی 
مسئول 85-50 درصد عفونت های ادراری در جوامع و بیامرستان ها است. 
این پاتوژن دارای عوامل حدتی چون چسبندگی که به وسیله ی فیمربیه 
از  دیگری  عوامل  همچنین  و  می شود  ایجاد  فالژل  و   P فیمربیه  نوع1، 
قبیل همولیزین، آئروباکتین و سیتوتوکسیک ها که متامی این عوامل حدت 
شده  ایجاد  عفونت  می گردند.  عفونت  شدن  وخیم  و  شدن  بدتر  سبب 
و  کلیه ها  عملکرد  در  نقص  و  تغییرات  ایجاد  سبب  پاتوژن  این  توسط 

جدول 5 - میزان فراوانی ژن های مقاومت آنتی بیوتیکی مورد مطالعه.

.)A ردیف( irp2، iss ،astA، papC جهت شناسایی ژن های حدت PCR شکل 3- نتیجه ی آزمایش

M: نردبان 100 جفت بازی  )BIOFACT-Korea(؛ ستون شامره 1 ژن  irp2)413 جفت باز(؛ ستون شامره 2 کنرتل مثبت ژن irp2 )413 جفت باز(؛ ستون شامره 3 کنرتل 

منفی ژن  irp2؛ ستون شامره 4 ژن astA )116 جفت باز(؛ ستون شامره 5 کنرتل مثبت ژن astA )116 جفت باز(؛ ستون شامره 6 کنرتل منفی ژن astA؛ ستون شامره 7 ژن 

iss )309 جفت باز(؛ ستون شامره 8 کنرتل مثبت ژن iss )309 جفت باز(؛ ستون شامره 9 کنرتل منفی ژن iss؛ ستون شامره 10 ژن papC )501 جفت باز(؛ ستون شامره 11 

.papC 501 جفت باز(؛ ستون شامره 12 کنرتل منفی ژن ژن( papC کنرتل مثبت ژن

.)B ردیف( iucD، tsh،cva/cvi، vat جهت شناسایی ژن های حدت PCR تصویر 3- نتیجه ی آزمایش

M: نردبان 100 جفت بازی )BIOFACT-Korea(؛ ستون شامره 1 ژن iucD )714 جفت باز(؛ ستون شامره 2 کنرتل مثبت ژن iucD )714 جفت باز(؛ ستون شامره 3 کنرتل 

 منفی ژن iucD؛ ستون شامره 4 ژن tsh )824 جفت باز(؛ ستون شامره 5 کنرتل مثبت ژن tsh )824 جفت باز(؛ ستون شامره 6 کنرتل منفی ژن tsh؛ ستون شامره 7 ژن

cva A/B cvi cvaC )1181 جفت باز(؛ ستون شامره 8 کنرتل مثبت ژن cva A/B cvi cvaC )1181 جفت باز(؛ ستون شامره 9 کنرتل منفی ژن cva A/B cvi cvaC؛ستون 

.vat 981 جفت باز(، ستون شامره 12 کنرتل منفی ژن( vat ؛ ستون شامره 11 کنرتل مثبت ژن)981 جفت باز( vat شامره 10 ژن

APECUPECP valueعوامل آنتی میکروبیال

tetA30/1 درصد20 درصد

blaTEM7/20/12 درصد 20 درصد

Sul12/40/85 درصد13/33 درصد

aadA18/40/05 درصد10 درصد

aac(3)-IV3/60/020 درصد30 درصد

OnRA0 درصد0 درصد
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.M:lad 100bp (BIOFACT-Korea) و aadA1 جهت شناسایی ژن های PCR شکل 4 - نتیجه ی آزمایش 

.aadA1 کنرتل منفی ژن ،aadA1 ستون شامره 2 کنرتل مثبت ژن ،)aadA1, 447 bp( ستون شامره 1 ژن

.Sul1 ستون شامره 6 کنرتل منفی ژن ،Sul1 ستون شامره 5 کنرتل مثبت ژن ،) (Sul1),433 bp ستون شامره 4 ژن

 tetA، aac(3)-IV جهت شناسایی ژن های PCR شکل 5 .نتیجه ی آزمایش

M:lad 100bp (BIOFACT-Korea) 

ستون شامره 1 ژن (tetA, 502 bp)، ستون شامره 2 کنرتل مثبت ژن tetA، ستون شامره 3 کنرتل 

 منفی ژن tetA،ستون شامره 4 ژن )aac(3)-IV, 286 bp(، ستون شامره 5 کنرتل مثبت ژن

-aac(3)-IVستون شامره 6 کنرتل منفی ژن ،aac(3)-IV

دستگاه ادراری می شود. ارشیشیاکلی بیامریزا در پرندگان )APEC(، سبب 
ایجاد کلی باسیلوز در پرندگان می شود. عفونت ایجاد شده باعث درگیری 
سیستم ایمنی می شود. این نوع عفونت با استنشاق گرد و غبار آلوده به 
مدفوع منجر به رسکوب سیستم ایمنی بدن و آسیب به آن و یا درگیری 

دستگاه تنفسی می گردد )20,8(.
حدت  عوامل  فراوانی  و  شیوع  میزان  در  مطالعه  این  از  حاصل  نتایج 
بیانگر این بود که بیشرتین میزان فراوانی در سویه های APEC مربوط به 
 UPEC 20 درصد( و در سویه های( iss و )33/33 درصد( papC ژن های
مربوط به ژن های irp2 )53/33 درصد( و cva/cvi )40 درصد( بوده است. 
 APEC همچنین در بررسی میزان مقاومت آنتی بیوتیکی در جدایه های
بیشرتین فراوانی مربوط به ژن aac(3)-IV )30 دزصد( و بیشرتین میزان 

مقاومت مربوط به ژن aadA1 )8/4 درصد( بوده است.

ژن های  شیوع  بررسی  به   2005 سال  در  همکاران  و   Rodriguez-Siek
 حدت در سویه های UPEC و APEC پرداختند. در این مطالعه ژن های

میزان  بیشرتین  پرداختند.   cva A/B cvi cvaC و   iss، tsh، papC، irp2  
شیوع در سویه های APEC مربوط به ژن iss )81/5 درصد( و بیشرتین 
میزان شیوع در سویه های UPEC مربوط به ژن irp2 )83/5 درصد( بود 
)17(. نتایج حاصل از این مطالعه در بیشرتین میزان شیوع ژن های حدت 
در سویه های UPEC و APEC با مطالعه ی Rodriguez مشابه بوده و در 
هر دو مطالعه میزان شیوع ژن iss برای سویه های APEC و ژن irp2 باال 
می باشد )22(. با توجه به شباهت های موجود در ژنوتیپ حدت می توان 
اذعان داشت که طیور می توانند به عنوان حامل ارشیشیاکلی ایجاد کننده ی 

عفونت ادراری مطرح باشند.
نجفی و همکاران در سال 2019 در کرمانشاه به بررسی بررسی شیوع 

بررسی شیوع ژن های حدت و...

شکل blaTEM .6 جهت شناسایی ژن PCR نتیجه ی آزمایش 

 M: lad 100bp )BIOFACT-Korea(

  ،blaTEM ستون شامره 2 کنرتل مثبت ژن ،)blaTEM, 247 bp( ، ستون شامره 1 ژن

 blaTEM ستون شامره 3 کنرتل منفی ژن
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ژن های حدت sfa ، papG II، ompT،  iutA و iss در سویه های UPEC و 
APEC پرداختند. نتایج حاصل از مطالعه ی نجفی نشان داد که بیشرتین 
در  و  )89 درصد(   iss ژن  به  مربوط   APEC در سویه های  میزان شیوع 
نتایج   .)18( بود  درصد(   74(  iutA و  ژن  به  مربوط   UPEC سویه های 
دارای   iss ژن  فراوانی  میزان  در  و همکاران  نجفی  مطالعه ی  از  حاصل 
مغایرت بسیار زیادی با مطالعه حارض می باشد. نتایج حاصل از مطالعه ی 
نجفی و همکاران در میزان فراوانی ژن iss دارای مغایرت بسیار زیادی با 
مطالعه حارض می باشد. از علت های تفاوت می توان به شیوه های پرورش، 
رشایط آب و هوایی و روش های جداسازی باشد اشاره منود که احتامال بر 

فراوانی های حدت در این دو سویه موثر است.
ژن های  شیوع  میزان  بررسی  به   2016 سال  در  همکاران  و   شکوهی 
از عفونت  آمده  بدست  در 100 جدایه   tsh و   astA، iss، tsh ، cvaA/B
میزان  بیشرتین  که  داد  نشان  مطالعه  از  نتایج حاصل  پرداختند.  ادراری 
 29(  astA ژن های  و  است  بوده  درصد(   47(  iss ژن  به  مربوط  شیوع 
درصد(، cvaA/B )19 درصد(، vat )18 درصد( و tsh )1 درصد( بعد از آن 
قرار گرفته اند )23(. نتایج حاصل از این پژوهش و مطالعه ی شکوهی و 
همکاران در ارتباط با میزان شیوع ژن های حدت دارای مغایرت می باشد 
سطح  و  باکرتی  این  زیستی  نتیجه رشایط  در  می تواند  مغایرت  این  که 

بهداشتی متفاوت در دو منطقه در این دو مطالعه را بیانگر باشد.
بررسی شیوع ژن های  به  تهران  در  مشایخی و همکاران در سال 2014 
ادراری  tsh در 121 بیامر مبتال به عفونت  و   atsA ،iss، irp2،vat حدت 
میزان  بیشرتین  که  داد  نشان  پژوهش  این  از  حاصل  نتایج  پرداختند. 
فراوانی متعلق به ژن iss )9 درصد(، atsA )6 درصد(، irp2 )4/5 درصد( ، 

tsh )4/5 درصد( و vat )3 درصد( بعد از ژن iss قرار گرفتند )14(.

نتیجه گیری
مورد    22 ورژن   spss نرم افزار  از  استفاده  با  حارض  مطالعه ی  نتایج 
بررسی قرار گرفت میزان فراوانی ژن irp2 در سویه های UPEC به طور 
معنی داری باالتر از جدایه های APEC بود. همچنین میزان فراوانی متامی 
APEC به طور معنی داری  از  UPEC مورد مطالعه  عوامل حدت سویه 
باالتر می باشد لذا بررسی سایر ژن های حدت در این دو سویه رضوری 

می باشد.

تشکر و قدردانی
بدینوسیله نویسندگان از کارکنان آزمایشگاه تحقیقات مؤسسه تحقیقات 
واکسن و رسم سازی رازی شعبه شامل رشق کشور و پرسنل آزمایشگاه 
تامین اجتامعی بجنورد که از هیچ کوششی در راستای انجام این مطالعه 

دریغ ننمودند، تشکر و قدردانی می منایند.
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