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بررسی رابطه فیلوژنی با توزیع ژن های کد کننده فاکتورهای بیماریزا در ایزوله های
اشریشیا کلی جدا شده از دستگاه تناسلی زنان مراجعه کننده به کلینیک زنان شهرستان زابل
به روش Multiplex-PCR
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گروه زیستشناسی ،دانشکده علوم ،دانشگاه زابل ،زابل ،ایران.
گروه پاتوبیولوژی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه زابل ،زابل ،ایران.
گروه میکروبشناسی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی زابل ،زابل ،ایران.
بخش ژنتیک ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه زابل ،زابل ،ایران.
گروه زنان و زایمان ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی زابل ،زابل ایران.
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سویه های اشریشیا کلی ایجاد کننده عفونت های دستگاه ادراری -تناسلی دارای تعداد زیادی از ژن های کد
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بیماریزا در اشریشیا کلی مولد عفونت ادراری -تناسلی در زنان مراجعه کننده به کلینیک زنان شهرستان
زابل انجام شده است.
مواد و روش کار :در مجموع  083نمونه سواب از ترشحات واژن و اندوسرویکس در طی شش ماه از
بهمن  19تا مرداد  19جمع آوری شد .با استفاده از روش های بیوشیمیایی استاندارد اشریشیا کلی بودن
 909نمونه تایید شد .پس از استخراج  DNAاز نمونه ها به روش جوشاندن˛ از  DNAبرای تعیین حضور
و شیوع ژن های کد کننده فاکتورهای بیماریزا از جمله  iroN, iucD, fimHو  hlyAاستفاده شد .تعیین
گروه های فیلوژنی تمام ایزوله ها با استفاده از حضور ژن های  yjaA ،chuAو قطعه  TspE4.C2انجام
شد.

یافتهها:

میزان شیوع ژنهای  hlyA, iroN, iucD, fimHدر بین  909جدایه به ترتیب  09 ,01 ,19و

زابل ،ایران

 %91تعیین گردید .از مجموع جدایه ها  %1 ,%91 ,%63و  %91به ترتیب در گروههای  B2, D,A,B1قرار
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گرفتند که در گروه  B2بیشترین شیوع ژنهای بیماریزا نسبت به سایر گروها یافت شد.
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نتیجهگیری :نتایج این مطالعه نشان داد که  iroN, iucD, fimHشایعترین ژنهای بیماریزا در
اشریشیا کلی های جدا شده از عفونت دستگاه تناسلی در شهر زابل میباشد .این مسئله میتواند اطالعاتی
در رابطه با اهمیت آنها در آسیبشناسی عفونت دستگاه ادراری-تناسلی ,مدیریت  CVIو راهکارهای درمانی
فراهم آورد.

کلمات کلیدی :عفونت ادراری-تناسلی ،hlyA , fimH،گروه های فیلوژنی ,اشریشیا کلی
کپیرایت © :حق چاپ ،نشر و استفاده علمی از این مقاله برای مجله میکروبشناسی پزشکی ایران محفوظ است.

مقدمه
اشریشیا کلی جزء فلور نرمال دستگاه گوارش انسان و
حیوانات خونگرم محسوب میشود( .)1این باکتریها اگرچه
3
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فیلوژنی( ) A,B1,B2 and Dهمراه با فعالیت فاکتور های بیماری

معموالً بیضرر میباشد ،اما چندین سویه از آنها عوامل ژنتیکی
(ژنهای بیماریزا) را به دست آوردهاند که به آنها خاصیت

زای متفاوتی همراه است( .)13 ,12بنابراین با توجه به افزایش

بیماریزایی برای انسان و حیوان میبخشد(.)2

روزافزون عفونت های اشریشیا کلی و متفاوت بودن فاکتور های
دخیل در بیماری زایی در مناطق مختلف دنیا ،مطالعه عوامل
مرتبط با بیماری زایی در باکتری های جدا شده ضروری به نظر
میرسد .بررسی حاضر با هدف تعیین میزان فراوانی ژن های
بیماری زای کد کننده پروتئین های آلفا همولیزین( ,)hlyAانتقال
دهنده آهن( ,)iroNآئروباکتین( )iucDو ادهسین( )fimHدرگروه
های مختلف فیلوژنی اشریشیا کلی جدا شده دستگاه تناسلی
زنان مراجعه کننده به کلنیک های خصوصی زنان در شهرستان
زابل انجام گرفت.

میکروفلورای واژن معموالً از  25-5گونه مختلف باکتریایی
(هوازی و بیهوازی) تشکیلشده که بهطور بالقوه میتوانند
سندرمهای مختلف بالینی ازجمله واژینوز باکتریایی و بیماریهای
التهابی لگن را در زنان ایجاد نماید( .)3اشریشیاکلی فراوانترین
عامل عفونت دستگاه ادراری-تناسلی بوده که در زنان شایعتر از
مردان میباشد .به طوری که تقریباً نیمی از خانمها حداقل یکبار
عفونت دستگاه تناسلی را در طول عمر خود تجربه کردهاند.
مطالعات انجامگرفته در جوامع مختلف نشان میدهد باسیلهای
گرم منفی در  3تا  %25از عفونتهای دستگاه تناسلی زنان غیر
باردار جداشده که در بین آنها اشریشیا کلی بیش از  %50موارد

مواد و روش ها
این مطالعه توصیفی بر روی  950نمونه گرفته شده از
ترشحات واژن و اندوسرویکس زنان باردار و غیر باردار مشکوک به
عفونت واژینال مراجعه کننده به کلینیک های خصوصی زنان
شهرستان زابل در فاصله زمانی بهمن  1391تا مرداد  1392انجام
پذیرفت .نمونه های جمع آوری شده به آزمایشگاه میکروب
شناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه زابل منتقل شده و ابتدا روی
محیط شکالت آگار در دمای  97 °Cبه مدت  24-25ساعت
کشت داده شد .کلنی های رشد کرده با ظاهر شبیه اشریشیا کلی
را روی محیط کشت مکانکی آگار ( )Liofilchem® srlانتقال
داده و با انجام تست های بیوشیمیایی نظیر سیمون سیترات
( , )Liofilchem® srlایندولMR- , SIM(HIMEDIA) ,
) VP(Liofilchem® srlتعیین هویت گردید.در نتیجه تست های
بیوشیمیایی˛  292ایزوله اشریشیا کلی جدا گشت.

عفونتهای حاد دستگاه ادراری تشکیل میدهد( .)5 ،4عامل
اصلی عفونتهای دستگاه ادراری-تناسلی توسط سویههای
اشریشیا کلی یوروپاتوژنیک ایجاد میشود که معموالً عفونتهای

خارج رودهای را ایجاد میکند( .)6بیشتر سویه اشریشیا کلی
یوروپاتوژنیک در گروهای  B2و Dفیلوژنی قرار دارند( .)7امروزه
تعیین گروه های فیلوژنی در باکتری اشریشیا کلی با استفاده از
حضور ژن های ( chuAپروتئینی را کد می کند که برای انتقال
 hemeدر اشریشیا کلی انتروهمورژیک  O157:H7نیاز است).
() yjaA ˛)3-7پروتئینی با عملکرد ناشناخته را کد می کند که
ابتدا در ژنوم اشریشیا کلی سویه  K-12شناسایی شد )11( ).و
قطعه

TspE4.C2 DNA

انجام می شود .)7( .توانایی اشریشیا

کلی یوروپاتوژنیک برای ایجاد عفونت عالئم دار دستگاه ادراری-
تناسلی به سه نوع عامل بیماری زای ،ادهسین ها (مثل فیمبریه
نوع  ,)Iوجود رسپتور های سیدروفور سطح سلولی(آئروباکتین) و

استخراج  DNAو انجام Multiplex-PCR

ابتدا ایزوله های اشریشیا کلی روی محیط
براث( TSB )HIMEDIAبه مدت  24-25ساعت در دمای
 97 °Cگرما گذاری گردید .از باکتری های رشد یافته DNA

توکسین ها (مثل همولیزین) بستگی دارد( .)11این فاکتور های
بیماری زا باکتری را قادر می سازد تا عفونت های مختلفی از
جمله عفونت داخل آمنیوتیک ،عفونت پورپرال ,مننژیت ,عفونت
مجاری ادراری و عفونت های نوزادان را ایجاد کنند.
واژینوپاتوژنیک اشریشیا کلی ( )VPECتعدادی از فاکتورهای
بیماری زا را فعال می نماید که در نتیجه آنها رشدشان رادر
سلول های مخاطی دستگاه تناسلی میزبان تسهیل می سازد.
اطالعات کمی در مورد فیلوژنی ,نوع و چگونگی عمل فاکتور
های بیماری زا در اشریشیا کلی جایگزین شده در دستگاه تناسلی
زنان وجود دارد .بیماری زایی هریک از این گروه های

ژنومیک به روش جوشاندن استخراج گردید ( ˛)14بدین صورت
که مقداری کلونی از این باکتری برداشته شد و در آب دیونیزه
وارد و به مدت  5دقیقه در دمای  35 °Cجوشانیده شد و پس از
سانتریفوژ ،محلول رویی به عنوان  DNAالگو در  -20درجه
سلسیوس به منظور انجام واکنش  PCRذخیره شد .بر اساس
توالی ژن مورد نظر یک جفت پرایمر با استفاده از نرم افزار MP
 primerطراحی گردید (جدول  .)2شناسایی ژن های کد کننده
20

حسینعلی عبدی و همکاران | توزیع ژن های بیماری زای اشریشیاکلی
کارگیری آزمونهای مجذور کای و تست دقیق فیشر مورد تجزیه و
تحلیل قرارگرفتند .در این مطالعه از ایزوله های اشریشیا کلی که
قبال توسط تعیین توالی یا برش آنزیمی درستی محصول PCR
آنها تایید شده بود به عنوان کنترل مثبت و سویه اشریشیا کلی
 DH5aبه عنوان کنترل منفی برای ژن های hlyA, iroN, iucD,
 fimHاستفاده شد .بررسی فیلوژنی ایزوله های جمع آوری شده
با استفاده از روش ذکر شده در سال  2000توسط  Clermontو

فاکتور های بیماریزا به روش  Multiplex-PCRانجام پذیرفت.
بدین منظور  2میکرولیتر از  DNAاستخراج شده با 22/5
میکرولیتر از 2× Master Mix RED,مخلوط گردید .مستر میکس
شامل آنزیم  1.5Mm MgCl2 Taq DNApolymeraseو 400
میکرومول از هر کدام از  dNTPبود .در این بررسی از  4جفت
پرایمر استفاده گردید .ژن های مورد ارزیابی  ،توالی های پرایمر،
اندازه محصوالت  PCRدر جدول شماره  2ارائه شده است .برنامه
 Multiplex-PCRبه صورت یک سیکل  34درجه  5دقیقه90 ,
سیکل  34درجه  2دقیقه 53 ,درجه  50ثانیه 72 ,درجه 70
ثانیه و یک سیکل  72درجه  6دقیقه انجام پذیرفت .الکتروفورز
محصوالت  PCRدر ژل  2/5درصد آگارز به مدت  50دقیقه
در 50ولت صورت گرفت .رنگ آمیزی ژل با استفاده اتیدیوم
برومید انجام شده و نتایج توسط دستگاه
) Gel Documentation (UVITEC,Cambridgeمشاهده شد.
همچنین از مارکر  200bpبرای تایید وزن مولکلی محصوالت
 PCRاستفاده گردید(شکل .)2تمام مواد و آنزیم های بکار رفته
در واکنش های  PCRاز شرکت پیشگام خریداری شده است.
اطالعات جمع آوری شده با استفاده از آمار توصیفی و با به

همکاران انجام شد (( )7شکل  .)1Aبه طور خالصه پس از
استخراج  DNAژنومی توالی های ژن های مارکر
وقطعه  TspE4.C2با استفاده از روش  Triple-PCRتکثیر گردید.
برنامه  Triple-PCRبه صورت یک سیکل  34درجه  5دقیقه90 ,
سیکل  34درجه  90ثانیه 55 ,درجه  90ثانیه 72 ,درجه 90
ثانیه و یک سیکل  72درجه سلسیوس  7دقیقه انجام پذیرفت.
گروه بندی فیلوژنی بر اساس وجود یا عدم وجود باندهای تکثیری
ژن های فوق یه صورت :گروه  yjaA+ ,chuA+( B2و, )TspE4.C2±
گروه  yjaA- ,chuA+( Dو )TspE4.C2±و گروه ,chuA-( B1
 yjaA±و )TspE4.C2+و گروه  yjaA± ,chuA-( Aو)TspE4.C2-
انجام گرفت.
yjaA ,chuA

جدول  :2توالی پرایمر های ژنهای بیماریزای اشریشیا کلی

) (bpاندازه

رفرنس
این مطالعه

1361

این مطالعه

1048

این مطالعه

534

این مطالعه

170

)(7

279

)(7

211

)(7

152

توالی پرایمر (ʹ 5به ʹ)3
F- GTTAGCGGGTGTCACCAGAAAT
R- GTGTGATTACCCTGCCGTCTTT
F- CGGTTCCTGGCACGAATATCAT
R- TTTTGGGATTTCCCCAACCTGG
F- ATGGCATCACTGCCGATTCTTT
R- AGTGAGTTAAAGCAGCAGCCTC
F- ATTCCTCACAATCAGCGCACTT
R-ATCAGCAGTACAGCAAACAGGG
F- GACGAACCAACGGTCAGGAT
R- TGCCGCCAGTACCAAAGACA
F- TGAAGTGTCAGGAGACGCTG
R- ATGGAGAATGCGTTCCTCAAC
F- GAGTAATGTCGGGGCATTCA
R- CGCGCCAACAAAGTATTACG

Accession number

ژن

1039496

hlyA

1034931

iroN

1039579

iucD

1037233

fimH

-

ChuA

-

YjaA

-

TspE4C2

 PCRبا روش  Multiplex-PCRبرروی  DNAهای استخراج شده
از این این نمونه ها ,مشخص گردید که از  292ایزوله ,fimH+
( iroN+(92%) )%97( ,icuD+ )%72و  )%27( hlyA+را حاوی
بودند (نمودار  .)2به طور جالب توجهی مشخص شد که فقط
 %23از نمونه های مورد بررسی فاقد هرگونه ادهسین روی سطح
خود هستند .در این مطالعه مشخص شد که ژن ها ی کد کننده

یافتهها
پس از تست های بیوشیمیایی بر روی تمامی 950سواب
کشت داده از نمونه های گرفته شده از ترشحات واژن و
اندوسرویکس زنان باردار و غیر باردار مشکوک به عفونت واژینال
مراجعه کننده به کلینیک های خصوصی زنان شهرسنان زابل,
 292ایزوله اشریشیا کلی مشخص گردید .سپس با انجام واکنش
22
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بیماری زایی ایزوله های مورد مطالعه نشان داد که فراوان ترین
ژن ها در گروه  B2قرار گرفتند(نمودار .)2بیشترین میزان فراوانی
ژن های بیماری زا در گروه  B2به صورتhlyA ,)%63/2( fimH :
( )%67/56( iucD, )%34/22و  )%59/57( iroNقرار گرفتند
(نمودار .)2همچنین نمودار  2نشان می دهد که فقط دو ژن
 fimHو  IucDبه ترتیب با فراوانی  %2/52و  % 5/4در گروه D
مشاهده شده است .گروه های  B1و  B2حاوی چهار ژن
بیماریزای مورد بررسی را بودند در حالیکه گروه های  Aو  Dبه
ترتیب  9و  2ژن را دارا بودند.

گیرنده های سطح سلولی سیدروفور در  97و  92درصد از ایزوله
ها وجود دارد .نتیجه این مطالعه نشان داد که در بین سویه های
مورد بررسی شیوع ژن  fimبیشترین درصد آماری را به خود
اختصاص داده است و شیوع ژن های کد کننده سیدروفور (icuD
و  )iroNو توکسین( )hlyAبه ترتیب در رده های بعدی قرار
گرفتند(نمودار .)2تعیین فیلوژنی  292ایزوله اشریشیا کلی با
استفاده از روش  Triple-PCRو پرایمر های ذکر شده در جدول
 2انجام شد .نمودار شماره  2نشان داد که از  292ایزوله اشریشیا
کلی  %7 ،%23 ،%60و  %24به ترتیب در گروه های
 B1, D ,B1 ,B2قرار گرفتند .مقایسه فراوانی ژن های دخیل در

A

B

شکل  :2تصویر الکتروفورز ژل آگارز;  Lمارکر(الدر)  200جفت بازی  Aچاهک های شماره  2تا  ,7ایزوله های مثبت برای ژن های  chuA¸yjaAو قطعه
 TspE4C2و شماره  5کنترل منفی تصویر  Bچاهک های شماره  3تا  24حضور ژن های کد کننده فاکتور های بیماریزا همراه با اندازه باند های تکثیر شده را
نشان می دهد˛ چاهک  25و  26به ترتیب کنترل مثبت و منفی را نشان می دهد
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نمودار  :2نمودار سمت چپ میزان فراوانی ژنهای بیماریزا در باکتری اشریشیاکلی جدا شده از عفونتهای دستگاه ادراری -تناسلی .نمودار
سمت راست نمودار میزان فراوانی ژنهای بیماری زا در باکتری اشریشیاکلی و ارتباط آن با گروه های فیلوژنی
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نمودار  :2درصد توزیع ژن های کد کننده فاکتور های بیماریزا در گروه های فیلوژنی ایزوله های اشریشیا کلی را نشان می دهد.

بحث
اشریشیا کلی به عنوان یک عامل ایجاد کننده عفونت دستگاه
ادراری-تناسلی در انسان محسوب می شود .در اکثر موارد
کلونهای یوروپاتوژنیک در مدفوع وجود دارند و تصور می گردد که
توانایی بالقوه برای پاتوژنیک بودن سویه های اشریشیا کلی

قرار می گیرد .در این مطالعه دریافت شد که شیوع ژن های
بیماریزا فیمبریا ,کد کننده رسپتور های سیدروفور  ,آئروباکتین و
همولیزین به ترتیب ¸ 72و 92 ¸97و  27درصد می باشد .این
یافته ها کمتر از نتایج به دست آمده از مطالعات  Elmiahو
همکارانش در سال  2029می باشد .آنها عنوان کردند که شیوع
ژن های کد کننده فیمبریه نوع  ,(fimH( Iآئروباکتین ( )iucDو
همولیزین ( ) hylAبه ترتیب در  30,3 ,200و  72,7درصد

وابسته به حضور فاکتورهای بیماریزا باشد(.)17-14
دانشمندان بر این باورند که اولین مرحله درایجاد عفونت
دستگاه تناسلی ،اتصال باکتری به اپیتلیوم واژن یا سرویکس می
باشد .در موارد زیادی نشان داده شد که پروتئین های فیمبریه

ایزوله های جدا شده مشاهده شده است( .)13در مطالعه ای که
توسط  Lanو همکارانش در سال  2007در دانشگاه میشیگان
انجام شد ،مشخص گردید که فیمبریه نوع  Iبه مقدار زیادی در
طول عفونت دستگاه ادراری بیان می گردد که این بیان می تواند
منجر به کاهش حرکت باکتری گردد و این موضوع به عنوان یک
عامل مهم در عفونت ،بویژه در  24ساعت از زمان کلونیزاسیون در

واسطه این اتصال می باشند( .)13 ,18 ,3عالوه بر پروتئین های
ادهسین ,گیرنده های سیدروفور سطح سلول می تواند در بیماری
زایی باکتری اشریشیا کلی نقش داشته باشد .این مطالعه برای
اولین بار بر روی اشریشیاکلی جدا شده از عفونت های
سرویکوواژینال بر اساس شایع ترین فاکتور های بیماری زا و نوع
گروه فیلوژنی باکتری در ایران و شهر زابل انجام شد .در مطالعه
حاضر از روش  Multiplex-PCRبرای بررسی حضور ژن های
بیماریزا و ژن های  chuA,و yjaAو  TspE4.C2بکار رفته در
مطالعات فیلوژنتیکی ایزوله های اشریشیاکلی استفاده شد.
 Multiplex-PCRیک روش مطالعه ژنوتیپی خیلی اختصاصی
است که برای آشکار سازی گروهی از ژن های کد کننده ادهسین
و دیگر فاکتورهای بیماریزای با وقت و هزینه کمتر مورد استفاده

مثانه ،تلقی می گردد( .)14در مطالعه ای  Karimianو همکاران
در سال  2022میزان فراوانی ژن های  hlyA˛ iroNو  iucرا به
ترتیب در  %42,27 ˛%50,4و  %20,56از اشریشیا کلی جدا شده
از عفونت ها مجاری ادراری بیماران مراجعه کننده به بیمارستان
بقیه اهلل گزارش کردند( .)21همچنین  bahaloو همکاران در
سال  2029فراوانی ژن  fimHرا در  90درصد اشریشیا کلی جدا
شده از عفونت های ادراری کودکان مراجعه کننده به آزمایشگاه
29
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زیادی عوامل بیماری زا از جمله; پروتئین های ادهسین (فیمبریه
 ،Pفیمبریه نوع  ،)Iتوکسین ها (همولیزین ،فاکتور نکروز کننده
سیتوتوکسیک) ،سیدروفورها (سیستم آئروباکتین) و کپسول نوع

های خصوصی شهر کرد گزارش کردند( .)21نتایج مطالعه حاضر
با نتایج بدست آمده از مطالعات  Goralو همکاران در سال 2020
مطابقت دارد .آن ها گزارش کردند که ژن های  iuc D,و  iroNو
 hlyAبه ترتیب در  57 ,40و  %99از اشریشیا کلی جدا شده از

 IIمی باشند ( .)28 ,27همچنین در این تحقیق حضور عوامل
بیماریزا مثل توکسین ها ،سیستم های جمع کننده آهن و  ...نیز
همراه با فیمبریه برای اولین بار در عفونت های دستگاه تناسلی
زنان باردار و غیر باردار و ارتباط این عوامل با فیلوژنی جدایه ها
مورد بررسی قرار گرفت .این مطالعه اهمیت وجود این ژنها را در
سویه های VPECنشان می دهد .با دانستن نقش مهم و کلیدی
این ژنها در بیماریزایی سویه های ایجاد کننده عفونت های
دستگاه تناسلی و با وجود هزینه های زیادی که هر ساله برای
درمان این نوع عفونت ها بر جامعه و خانواده تحمیل می شود می
توان طراحی واکسن علیه این بیماری را پیشنهاد نمود .همچنین
نتایج این مطالعه اطالعات جامع ای در رابطه با اهمیت این ژن ها
در آسیب شناسی عفونت دستگاه ادراری-تناسلی ,مدیریت CVI
و راه کارهای درمانی در اختیار دست اندرکاران بهداشت و درمان
قرار می دهد.

زنان باردار و غیر باردار تکثیر شده است( .)5در مطالعه حاضر

عالوه بر ژن های بیماری زا بروی فیلوژنی جدایه های اشریشیا
کلی بر اساس روش ارائه شده توسط  Clermontو همکاران در
سال  2000بررسی شد .بر اساس نتایج بدست آمده ,%23 ,%60
 %7و  %24به ترتیب در گروه های  B1, D,B1,B2قرار گرفتند.
شیوع ژن های کد کننده فیمبریه ,سیدروفور و همولیزین بیشتر
در گروه  B2دیده شد .مطالعات قبلی نشان داده است که
اشریشیا کلی های ( )VPECپروفایل بیماریزای ,فیلوژنی و
سروتیپی مشترکی با اشریشیا کلی های جدا شده از عفونت های
ادراری و نئونتال در مقایسه با اشریشیا کلی های با منشاء
مدفوعی دارند ( .)24 ,23 ,3دلیل این تفاوت را میتوان به
شرایط آناتومیک محیط واژن نسبت داد .بطوریکه گونه هایی که
دارای خصوصیات بیماری زایی قوی هستند قادر به جایگزینی و
ایجاد بیماری در این محیط می باشند ( .)25شیوع باالی عوامل

تشکر و قدردانی

بیماری زای ادهسین ( ,)%63,02گیرنده های سیدروفور
( ،)%59,57آئروباکتین ( )%67,56و همولیزین( )%34,22در گروه
 B2نشان دهنده پتانسیل بیماری زایی باالی این ایزوله ها به
عنوان ایزوله های خارج روده ای می باشد .مطالعات قبلی نشان
داد که بیشتر ایزوله های خارج روده ای متعلق به گروه  B2می

از حمایت بخش میکروبشناسی دانشکده دامپزشکی
دانشگاه زابل و دوستانی که ما را در اجرای این تحقیق صمیمانه
یاری دادهاند ،نهایت سپاسگزاری را داریم.
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