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Materials and Methods: This study was carried out in 2013. The research included
all E. coli strains isolated from different surface water sources in Alborz province. Escherichia
coli isolates were detected and identified by standard microbiological and biochemical tests. The
strains were evaluated for the presence of intimin gene by PCR using specific primers.
Results: One hundred E. coli strains were isolated then PCR was successfully optimized
for detection of intimin gene. The PCR results showed 33% of the strains carried out
intimin gene.
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Background and Aim: Escherichia coli is considered as one of the most important
causes of bacterial infections transmitted through water and foods. Several factors are
involved in the pathogenesis of Escherichia coli . The aim of this study was to investigate
the prevalence of E coli strains carrying virulence gene intimin isolated from different water
sources in Alborz province.

Conclusions: Compared to many studies, our findings showed the high frequency of E.
coli strains carrying intimin gene isolated from surface water sources. The presence of this
virulence genes is a potential threat for contamination of drinking water which is important for
health care systems.
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چکیده
زمینه و اهداف:

اشریشیا کلی یکی از مهمترین عوامل باکتریایی عفونتهای منتقله از طریق آب و مواد غذایی

است .فاکتورهای متعددی موجب بیماری زایی اشریشیا کلی میشوند .هدف از این مطالعه بررسی و شناسایی سویههای
اشریشیا کلی حامل ژن بیماری زای اینتیمین ) (Intiminاز منابع آبی استان البرز میباشد.

مواد و روش کار:

این مطالعه بر روی ایزولههای اشریشیا کلی جدا شده از منابع آبی مختلف استان البرز در

سال  1931-2انجام شد .ایزولههای اشریشیا کلی توسط روشهای استاندارد میکروبیولوژی و تستهای بیوشیمیایی
شناسایی و جداسازی شدند .سویهها ازلحاظ حضور ژن بیماریزای اینتیمین توسط پرایمرهای اختصاصی و به کمک
 PCRبررسی شدند.

یافتهها:

 111ایزوله اشریشیا کلی جداسازی شده در این مطالعه موردبررسی قرار گرفتند PCR .بهطور

موفقیتآمیزی جهت شناسایی ژن اینتیمین بهینهسازی شد .نتایج  PCRنشان داد  99ایزوله ( )%99از ایزولهها حامل ژن
اینتیمین بودند.
نتیجهگیری :یافتههای ما نشان داد میزان شیوع ایزولههای اشریشیا کلی واجد ژن اینتیمین در مقایسه با بسیاری
از مطالعات انجامشده قبلی ،نسبتاٌ باالتر است .حضور این ژنها در سویههای اشریشیا کلی بهاحتمال فراوان باقدرت
بیماریزایی در آن سویهها ارتباط دارد که اثبات آن نیاز به مطالعات بیشتری در آینده دارد .حضور اینگونه ژنهای
بیماریزا و پتانسیل بیماریزایی اشریشیا کلی نشاندهنده اهمیت بهداشتی حضور این میکروارگانیسم در آب شرب
مورداستفاده میباشد.

کلمات کلیدی

اشریشیا کلی ، PCR،ژن اینتیمین

کپیرایت © :حق چاپ ،نشر و استفاده علمی از این مقاله برای مجله میکروبشناسی پزشکی ایران محفوظ است.

مقدمه
اشریشیا کلی باکتری میلهای شکل گرم منفی خانواده
انتروباکتریاسه است ( .)1زیستگاه طبیعی اشریشیا کلی روده
انسان و حیوانات خونگرم است که بهطورمعمول چند ساعت پس
از تولد در روده نوزادان مستقر میشود ( .)2 ,3اشریشیا کلی
بارزترین کلی فرم مدفوعی است که بهعنوان شاخص کیفیت آب
آشامیدنی انتخابشده است ( .)4-6آب آشامیدنی باید سالم و
عاری از میکروارگانیسمهای شناختهشده و باکتریهای نشانگر
باشد .بسیاری از بیماریهای ناشی از آب توسط عوامل
بیماریزای رودهای ایجاد میشود که بهطور عمده از طریق مسیر

مدفوعی_دهانی منتقل میشوند ( .)0آب آلوده منشأ بیماریهایی
نظیر التهاب معده و روده (گاستروانتریت) ،التهاب بافت کبد
(هپاتیت  )Aو عفونت انگلی رودهای (ژیاردیازیس) میباشد (.)1
با توجه به نقش غیر قابلانکار آب در شرب و بهداشت جوامع،
شناسایی اشریشیا کلی نقش مهمی در حفظ و پاالیش بهداشت و
سالمت جوامع بشری دارد ،چراکه وجود این باکتری در آب و
مواد غذایی از سوی استانداردهای ملی و بینالمللی ممنوع بوده و
وجود اشریشیا کلی در محصوالت غذایی بیانگر آن است که سایر
میکروارگانیسمهای انتروباکتریاسه با منشأ مدفوعی یا رودهای
71

مجله میکروب شناسی پزشکی ایران ▐سال  71شماره ▐ 4مهر و آبان 7331
ممکن است در غذا وجود داشته باشند .اشریشیا کلی طیف
وسیعی از عفونتهای بالینی را در انسان ایجاد کرده است که
عبارتاند از اسهال یا عفونتهای رودهای ،عفونت مجرای ادراری،
التهاب پرده محافظتی مغز و نخاع (مننژیت) و مسمومیت خون
(سپتی سمی) ( .)1-12پاتوتیپ های اسهال زایی اشریشیا کلی از
مهمترین عوامل اسهالهای همهگیر و تکگیر در جهان میباشند.
بر اساس یافتههای بالینی ،خصوصیات ظاهری و ویژگیهای
بیماریزایی ،پاتوتیپ های اسهال زای اشریشیا کلی عبارتاند از
اشریشیا کلی توکسین زای رودهای ( ،)ETECاشریشیا کلی
پاتوژنی ( ،)EPECاشریشیا کلی چسبنده رودهای (،)EAEC
اشریشیا کلی مهاجم رودهای ( )EIECو اشریشیا کلی خونریزی
دهنده رودهای ( .)13-12( )EHECاسهال عفونی حاد ،یکی از
مهمترین عوامل مرگومیر کودکان در سراسر جهان بهخصوص
کشورهای درحالتوسعه است بهطوریکه بیشترین میزان بروز
اسهال در  1سال اول زندگی کودک است ( .)16-11هر یک از
پاتوتیپ های اسهال زای اشریشیا کلی توسط مکانیسمهای
متفاوتی ایجاد بیماری میکنند .مکانیسم اصلی بیماریزایی در دو
پاتوتیپ اشریشیا کلی پاتوژنی و اشریشیا کلی خونریزی دهنده
رودهای توسط مکانیسم اتصال _تخریب انجام میگیرد (.)21 ,21
پروتئینهایی که در اتصال باکتری اشریشیا کلی خونریزی دهنده
رودها ی به سطح پوشش روده نقش اصلی را بر عهده دارند شامل
سه پروتئین اینتیمین  ،بخشی از سیستم ترشحی نوع )EspA( 3
و پروتئین گیرنده تیر ( )Tirمیباشند ( .)22پروتئین اینتیمین
یک پروتئین  34کیلو دالتونی غشای خارجی میباشد و بهوسیله
ژن اینتیمین کد میشود ( .)23این پروتئین مسئول اتصال
نزدیک باکتری به سلولهای مخاطی روده و ایجاد آسیب طی
مکانیسمی به نام اتصال و تخریب میباشد ( .)24هدف از انجام
این تحقیق شناسایی سویههای اشریشیا کلی حامل ژن بیماری
زای اینتیمین از منابع مختلف آبی است و هدف کاربردی نیز
راهاندازی روشهای سریع شناسایی ژن بیماری زای اینتیمی
میباشد.
مواد و روشها
جمع آوری نمونه:
روش انجام این پژوهش از نوع توصیفی -تحقیقی بوده و
جامعه آماری آن  711نمونه بهدستآمده از منابع مختلف آب
سطحی استان البرز میباشد که از آبهای سطحی مانند
چشمهها ،ورودی تصفیهخانه رجایی شهر (طالقان) که منبع آن از

طالقان است ،تصفیه ورودی خانه بیلقان (کرج) که منبع آن از
رودخانه کرج است و تعدادی از چاههای شهرستان کرج میباشد
و در طی حدود یک سال از مهرماه  37تا مهرماه  32جمعآوری
شد.
شناسایی باکتری:
پس از جمعآوری نمونههای آب از منابع آبی استان البرز،
امور باکتریشناسی بر روی نمونهها انجام شد که شامل سه
مرحله احتمالی ،تأییدی و تکمیلی بود .در مرحله احتمالی ،کلیه
نمونههای آب به محیط کشت پرسنس -ابسنس ( ) P-Aمحصول
شرکت مرک آلمان ،تلقیح و در دمای  31 ±%1سلسیوس به
مدت  24-41ساعت گرمخانه گذاری شد .بعد از این مدت وجود
گاز در لوله دورهام و ایجاد  pHاسیدی مبنی بر حضور کلی فرمها
در نمونه بود .در مرحله تأییدی نمونههای مثبت در مرحله
احتمالی در محیط برلیانت گرین براث کشت داده و در دمای
 31±%1به مدت  24-41ساعت گرمخانه گذاری شد .بعدازاین
مدت وجود گاز در لوله دورهام و ایجاد  PHاسیدی مبنی بر
حضور کلی فرمها در نمونه بود .نمونههای مثبت پس از مرحله
تأییدی در محیط کشت  EC brothمحصول شرکت مرک آلمان
کشت داده شدند و در دمای  44/1±%2به مدت  24ساعت در
حمام آب گرم ،گرمخانه گذاری شد .وجود گاز در لوله دورهام و
ایجاد  PHاسیدی مبنی بر حضور کلی فرمهای گرما پای
) (Thermotplerant coliformدر نمونهها بود که این کلی
فرمهای گرماپای شامل گونههای اشرشیا کلی ،کلبسیال ،انترو و
سیترو باکتر است که قادر به تولید الکتوز و گاز میباشند .در
مرحله بعد کلیه نمونههای الکتوز مثبت بر روی محیط ائوزین
متیلن بلو آگار ) ،(EMBمحصول شرکت مرک آلمان کشت
دادهشده و در دمای  31±%1سلیوس گرمخانه گذاری شدند.
حضور کلنیهای دارای جالی سبز فلزی بیانگر حضور اشریشیا
کلی بود .کلیه کلنیهای واجد جالی سبز فلزی بهعنوان اشریشیا
کلی احتمالی مورد آزمونهای اندول -متیل رد -ووکش
پروسکوئر -سیترات ) (IMVICقرارگرفته و درصورتیکه نتایج
بهصورت اندول ( ،)+متیل رد ( ،)+ووکش پروسکوئر ( )-و سیترات
( )-بودند بهعنوان سویه اشریشیا کلی جداسازی و نگهداری شدند
(.)22
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استخراج :DNA
پس از تأیید باکتری اشریشیا کلی مرحله استخراج ژنوم
انجام شد که ژنوم ایزولههای اشریشیا کلی با استفاده از کیت
استخراج  DNAبه روش ستونی ( Accuprep ® Genomic DNA
 )Extraction kit, Bioneer, South koreaو مطابق با دستورالعمل
مندرج در کیت انجام شد.
انجام PCR
جهت بررسی حضور ژن بیماریزای اینتیمین از روش
واکنش زنجیرهای پلیمراز ) (PCRاستفاده گردید .طبق
بررسیهای بهعملآمده و مرور و مطالعه توسط سایر محققین
جفت پرایمرهای موردنظر از سایر مقاالت استخراج شد و تأیید
کارایی پرایمرها از طریق  BLASTانجام شد و درنهایت بهمنظور
تهیه به شرکت (تکاپوزیست -ایران) سفارش داده شد .پرایمرهای
مورداستفاده در این مطالعه در جدول  7نشان دادهشده است
( .)26برنامه دمایی  PCRژن موردنظر با استفاده از برنامه دمایی
توصیهشده توسط سایر محققین در دستگاه Mastercycler
 gradientساخت شرکت  Eppendorfانجام گرفت .ابتدا پرایمر
موجود طبق دستور کار ارسالشده از طرف شرکت تکاپوزیست تا

غلظت  711Pmol/µLبا آب مقطر دو بار استریل رقیقشده و
بهعنوان استوک برای نگهداری طوالنی مدت در فریزر  21درجه
سلسیوس منتقل شد و محلول کاری با اضافه کردن  31 µLآب
مقطر به  71µLمحلول استوک فراهم شد .حجم نهایی واکنش
 21µL ،PCRو حاوی  72/1 µLمسترمیکس امپلیکون (Master
) 7µL ،mix ampliconاز هر یک از پرایمرها DNA 2 µL،الگو و
 1/1µLآب مقطر استریل انجام شد .غلظت  7 mgr ،DNAدر هر
 µLبود .واکنش  PCRبا شرایط دمایی بهصورت واسرشت اولیه
 34درجه سلسیوس در زمان  4دقیقه ،واسرشت شدن  34درجه
سلسیوس  31ثانیه ،دمای اتصال  01درجه  31ثانیه ،دمای
گسترش  12درجه  41ثانیه و دمای گسترش نهایی  12درجه
 1دقیقه انجام شد .از نمونه واجد ژن اینتیمین حاصل از مطالعات
قبلی بهعنوان کنترل مثبت در این مطالعه استفاده شد .درنهایت
 71µLاز محصول  PCRبه درون چاهکهای ژل آگارز  7/1درصد
در داخل تانک الکتروفورز بهصورت افقی منتقل شد .پس از انجام
الکتروفورز رنگ آمیزی در محلول انیدیوم بروماید به مدت 71
دقیقه انجام شد .سپس شستشوی ژل در آب مقطر و سرانجام در
دستگاه  Gel documentationعمل عکسبرداری از ژل و ذخیره
اطالعات انجام گردید.

جدول  :1ژن هدف و پرایمرهای مورداستفاده در این تحقیق
نام پرایمر
eaeA

(´ )2´-3ترادف سکانس پرایمر
CACACGAATAAACTGACTAAAATG
AAAAACGCTGACCCGCACCTAAAT

دمای ذوب

اندازه باند

01

310

آنالیز آماری:
برای تجزیهوتحلیل دادههای این پژوهش از نرمافزار
(نسخه  )71در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد.
در سطح آمار توصیفی از توزیع فراوانی ،درصد ،میانگین ،انحراف
معیار و در سطح آمار استنباطی از آزمون کالموگروف-
اسمیرونوف و آزمون کای اسکور ( )X2استفاده شد .آزمون کای
اسکور ( )X2نشان داد که مقدارکای اسکور ()X2=11.560
میباشد که در سطح احتمال یک درصد بزرگتر است .بنابراین
بین نمونههای فاقد ژن و واجد ژن بر اساس سویههای اشریشیا
کلی حامل ژن بیماریزای اینتیمین در منابع مختلف آبی استان
البرز با روش  PCRتفاوت وجود دارد .آزمون کالموگروف-
اسمیرونوف ( )kmoنیز نشان داد که مقدار کالموگروف-اسمیرونوف
SPSS

(** )kmo =4/211میباشد که در سطح احتمال یک درصد
معنیدار است.
یافتهها

از کل نمونههای آب مربوط به ایزولههای اشریشیا کلی
جداشده از منابع آبی استان البرز که از مهر 7337-32
جمعآوری گردید ،درمجموع  711ایزوله جداسازی و موردمطالعه
قرار گرفتند .آزمون  PCRبرای شناسایی ژن بیماریزای اینتیمین
بر روی ایزولههای اشریشیا کلی جداشده از منابع آبی با کمک
پرایمرهای اختصاصی که از مقاالت استخراج شده بود انجام شد.
 PCRتوانست بهطور موفقیتآمیزی و بهطور اختصاصی ژن
ویروالنس اینتیمین را تکثیر نماید .تصویر  7نتیجه آزمون
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بهینهسازی  PCRرا برای شناسایی ژن اینتیمین نشان میدهد.
نتایج  PCRبر روی کل نمونهها نشان داد  33ایزوله ( )%33از
ایزولهها واجد ژن اینتیمین بودند .در این مطالعه بررسی
پاتوتیپ ها صورت نگرفت.

تصویر  :1آزمایش  PCRجهت شناسایی ژن اینتیمین در برخی
ایزولههای نماینده اشریشیا کلی جدا شده از نمونههای آبی را نشان
میدهد .ستون  Mمار کر مولکولی  ،100 bpستون  1و  2نمونههای
منفی ،ستون  3نمونه مثبت و ستون  C+کنترل مثبت واجد ژن
اینتیمین میباشند.

بحث
آب نقش به سزایی در زندگی انسان دارد و تمام انواع آب
بهطور ثابتی حاوی میکروارگانیسمهای مختلفی است که این
میکروارگانیسمها از طرق گوناگونی وارد آب میشوند .تخمین
تعداد کلی آنها میتواند اطالعات مفیدی برای ارزیابی و نظارت
بر کیفیت آب به دست دهد .شمارش کلی برای ارزیابی سالم
بودن منابع آب زیرزمینی و همچنین مؤثر بودن فرآیند تصفیه
آب ضروری است و هرگونه افزایش در شمارش ،زنگ خطری برای
آلودگی شدید آب است و باید سریعاٌ مورد بررسی و تحقیق قرار
گیرد .آب آلوده دارای اثرات مستقیم بر سالمت انسان میباشد که
از آن جمله میتوان به بیماریهایی با منشأ آب آلوده اشاره نمود.
نمونهای از این بیماریها یک اختالل گوارشی به نام اسهال است
که از عوامل مهم مرگومیر کودکان در کشورهای درحالتوسعه
میباشد و ساالنه میلیونها کودک براثر این بیماری جان خود را
از دست میدهند .اسهال عفونی حاد دومین عامل شایع
مرگومیر در کودکان زیر  1سال است و توسط بسیاری از عوامل
عفونی ویروسی مانند آدنوویروس ها ،عوامل باکتریایی مانند
پاتوتیپ های مختلف اشریشیا کلی ،کمپیلو باکتر و سالمونال و

همچنین عوامل انگلی مانند ژیاردیا و آنتاموبا هیستولیتیکا ایجاد
میشود .روتا ویروسها و اشریشیا کلیهای اسهال زا از عمدهترین
عوامل ایجاد کننده اسهال میباشند .در مطالعه حاضر فراوانی ژن
بیماریزای اینتیمین در ایزولههای اشریشیا کلی جداشده از
منابع آبی استان البرز مورد ارزیابی قرار گرفت .در این بررسی که
بر روی  711ایزوله اشریشیا کلی جداسازی شده آزمایش PCR
انجام شد ،پس از بررسی محصوالت  PCRو مشاهده باندهای
ایجادشده فراوانی ژن اینتیمین  33ایزوله ( )%33مشخص شد.
برخالف مطالعات متعدد بالینی ،مطالعات چندانی در رابطه با
فراوانی ژنهای بیماریزای اشریشیا کلی در منابع آبی در دنیا و
ایران انجامنشده است،اما ازآنجهت که منابع آبی توسط افراد
مبتالبه پاتوتیپ های مختلف اسهال زا آلوده میشوند لذا اهمیت
موضوع نمایان میشود.
مطالعهای در سال  7331توسط  Dallalو همکاران در
رابطه با تعیین تنوع ژنی اشریشیا کلی از آب چاه پارکهای تهران
با روش مولتی پلکس  PCRانجام شد .در این پژوهش  701نمونه
آب چاه پارکها از  1منطقه جغرافیایی شمال ،جنوب ،شرق،
غرب و مرکز تهران نمونهبرداری شد .پس از بررسی با فیلتر
غشایی انواع پاتوتیپ ها موردبررسی قرار گرفت .طی این بررسی
شایعترین پاتوتیپ جداشده از مناطق  1گانه تهران اشریشیا کلی
انتروپاتوژنیک بود بهگونهای که  42سویه ( )%02/1دارای ژن
اینتیمین بودند ( .)20فراوانی ژن اینتیمین در مطالعه  Dallalدر
مقایسه بامطالعه حاضر بیشتر بوده و یک احتمال میتواند تعداد
نمونههای بیشتر مطالعه  Dallalنسبت به مطالعه حاضر باشد .در
مطالعهای دیگر که توسط  Widmerو همکاران در سال 2173
همزمان در  4کشور ویتنام ،اندونزی ،کامبوج و تایلند برای
بررسی فراوانی ژنهای بیماریزا بر روی آبهای سطحی انجام
گرفت از  104ایزوله اشریشیاکلی  22ایزوله ( )%3/3حداقل دارای
یک ژن بیماریزا بودند .در این مطالعه شایعترین پاتوژن جداشده
اشریشیا کلی خونریزی دهنده رودهای بود که شامل  3نمونه از
 22نمونه بود .پاتوژن معمول در مرتبه دوم سویههای اشریشیا
کلی پاتوژنی شامل  1نمونه از  22نمونه گزارش شدند .سویه
اشریشیا کلی توکسین زای رودهای در  0نمونه مشاهده شد .سه
گونه اشریشیا کلی پاتوژنی با ژنهای اینتیمین و شیگا توکسین
) (stx1مشاهده شد .ژن اینتیمین در  1ایزوله از  22ایزوله یافت
شد ( .)21این مطالعه ازنظر تعداد ایزولههای اشریشیا کلی
فراوانی قابلتوجهی نسبت به مطالعه حاضر داشته ،ولی از نظر
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فراوانی ژن اینتیمین درصد بسیار کمتری نسبت به مطالعه حاضر
دارد .در مطالعهای دیگر  Halabiو همکاران در سال  2111با
بررسی بر روی  2033نمونه آبهایی که بین نوامبر  2111و
دسامبر  2113در روستایی در اطراف اتریش جمعآوریشده بود و
منابع جمعآوری نمونه آبها شامل آب آشامیدنی ،چشمه،
چاههای حفرشده بود .بررسی شیوع ژنهای شیگاتوکسین
) stx2و  ،(stx1اینتیمین و همولیزین ) (hlyAبر روی  211نمونه
مثبت اشریشیا کلی مورد ارزیابی قرار گرفت و در این میان پس
از انجام آزمون  77 ،PCRایزوله ( )%3/3از ایزولهها واجد ژنهای
بیماریزا بودند که  1ایزوله واجد ژن اینتیمین بودند ( .)21در
این مطالعه نیز تعداد ایزولههای اشریشیا کلی بیشتر از مطالعه
حاضر ،ولی درصد فراوانی ژن اینتیمین کمتر از مطالعه حاضر
بوده است.
در سال  Sidhu ،2173و همکاران  311نمونه آب از 0
سایت در  Brisbaneاسترالیا برای حضور  77ژن بیماریزای
اشریشیا کلی موردبررسی قرار دادند .در این مطالعه حضور
ژنهای مختلفی از جمله  aggRدر اشریشیا کلی چسبندهای
رودهای ،توکسین حساس به حرارت ) (LTو توکسین مقاوم به
حرارت ) (STدر سویه اشریشیا کلی توکسین زای رودهایipaH ،
در سویه اشریشیا کلی مهاجم رودهای ،اینتیمین و پیلی تشکیل
دهنده دسته ) )bfpدر سویه اشریشیا کلی پاتوژنی موردبررسی
قرار گرفت که درصد فراوانی ژن بیماریزای اینتیمین ( )%10بود
( .)31در این مطالعه هم تعداد ایزولههای اشریشیا کلی و هم
درصد فراوانی ژن اینتیمین نسبت به مطالعه حاضر بیشتر بود.

تحقیق حاصل بهعنوان یک تحقیق کاربردی بر پایهیک
نیاز مهم و ضروری که کمتر موردتوجه قرارگرفته استوار بوده و با
تعیین فراوانی ژن بیماریزا توسط تکنیکهای مولکولی برای
شناسایی سویههای بیماری زا میتوان به نهادینه نمودن این
روش در مراکز بهداشت آب پرداخت .بر طبق اطالعات ما ،این
مطالعه برای اولین بار در کشور وجود و شیوع ژنهای بیماریزا
در بین ایزولههای اشریشیا کلی جداشده از منابع آبی استان البرز
را گزارش میدهد.
با مقایسه نتایج سایر مطالعات در کشورهای دیگر یافتههای
ما نشان داد ژن بیماریزا با فرکانس وقوع نسبتاٌ باال از نمونههای
منابع آبی استان البرز یافت شدند .حضور این ژنها در سویههای
اشریشیا کلی بهاحتمال فراوان با قدرت بیماریزایی در آن
سویهها ارتباط دارد که اثبات آن نیاز به مطالعات بیشتری در
آینده دارد.
تقدیر و تشکر
بدینوسیله از سرکار خانم پور علی (کارشناس آزمایشگاه
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