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دریافت مقاله9314/4/02 :

زمینه و هدف :اشریشیاکلی موجب انواع بیماريهاي رودهاي و خارج رودهاي شده و
مهمترین عامل اسهال کودکان در کشورهاي در حال توسعه میباشد .هدف از این
مطالعه ،تعیین هویت مولكولی پاتووارهاي اشریشیاکلی مولد اسهال جداشده از نمونه-
هاي بالینی به روش  Multiplex PCRمیباشد.
روش بررسی :در این مطالعۀ توصیفی ،تعداد  051نمونۀ مدفوع اسهالی از بیمارستان-
هاي غرب شهر تهران جمعآوري و با انجام آزمونهاي بیوشیمیایی (TSI, SIM,
) ،MR&VPتعداد  55نمونه اشریشیاکلی شناسایی گردید .جهت شناسایی ژنهاي
پاتووار از آزمون  PCRچندگانهاي استفاده شد .دادههاي آماري با نسخۀ  01نرمافزار
 SPSSو با استفاده از آزمون آماري توصیفی کروسكال-والیس مورد تجزیه و تحلیل
قرار گرفت.
یافتهها :از مجموع  55نمونۀ بالینی جهت شناسایی و تأیید ژنهاي مورد مطالعه در
این تحقیق ،ژن  stx1در هیچیک از نمونهها شناسایی نگردید .بیشترین توزیع فراوانی
مربوط به ژن  stx2با  07/27درصد و کمترین فراوانی مربوط به ژن  IPaHبه میزان
 0/10درصد گزارش شده است.
نتیجهگیری :توزیع فراوانی بیشتر ژن  stx2نسبت به سایر ژنهاي مطالعهشده در این
تحقیق را میتوان بهعنوان عامل اصلی در ایجاد اسهال ناشی از اشریشیاکلی دانست .با
روش  Multiplex PCRمیتوان در کوتاهترین مدت زمان با ویژگی و حساسیت
باال به حضور ژنهاي بیماريزا پی برد و با درمان مناسب و بهموقع از بهوجود آوردن
سویههاي مقاوم و انتقال این ژنها در جمعیتهاي انسانی جلوگیري بهعمل آورد.
کلید واژگان :اشریشیاکلی اسهالزا PCR ،چندگانهاي.

دریافت مقالۀ اصالحشده9314/99/02 :
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مقدمه
عفونتهاي اسهالی یكی از مهمترین عوامل مرگ و

سیتوپالسم شده که در نهایت ،منجر به ترشح یونها به

میر در کودکان ،بهویژه در کشورهاي در حال توسعه می-

فضاي داخلی روده و ایجاد اسهال میگردد (.)1-2

باشد و هر ساله حدود دو میلیون نفر در اثر اسهال جان

پاتوتیپ  EHECتوانایی تولید سم شیگا و دارای جایگاه
LEE

خود را از دست میدهند .از جمله عوامل باکتریایی،

ژنی

اشریشیاکلی اسهالزاست.

) (Stx,Hemolysinمیشود ( .)01اسهال در ایران در

(coli

Escherichia

بوده

که

منجر

به

تولید

سموم

)Diarrheagenic

مناطق مختلف داراي شیوع متفاوتی بوده که در سال 0/6

) (DECمهمترین عامل اتیولوژیک اسهال کودکان و

میلیون گزارش میشود که این رقم در سال  7112به

نشاندهندۀ یک مسألۀ جدي در بهداشت عمومی

 20111نفر کاهش یافت ( .)06شناسایی انواع مختلف

میباشد( .)0این باکتري

 DECشامل واکنشهاي بیوشیمیایی ،سروتایپینگ،

داراي فاکتورهاي حدت مهمی از جمله آدهزینهاي-

سنجشهاي فتوتیپی براساس خصوصیات ویروالنس و

فیمبریهاي ،آنتروتوکسینها ،سایتوتوکسینها ،کپسول و

روشهاي تشخیص مولكولی میباشد .از این میان،

لیپوپلیساکارید است که توسط ژنهاي مختلفی رمزدهی

تشخیص ژنهاي بیماريزایی اختصاصی با  PCRغالباً

میشوند ( .)4-7این ارگانیسم بهواسطۀ تولید سموم

مورد استفاده قرار میگیرد ،زیرا این روش نتایج سریع و

رودهاي حساس به حرارت ) (LTو مقاوم به حرارت

مطمئن با حساسیت باال میدهد ( .)6 ،5بهدلیل فراوانی

) (STممكن است یكی از این دو سم یا هر دو را تولید

اشریشیاکلی در نمونههاي اسهالی و شیوع بیماريهاي

نماید .سم  LTتوسط ژنهاي  eltAو  eltBرمزدهی

گاستروانتریت بهویژه در کودکان ،نورادان و افراد با

کشورهاي در حال توسعه

شده و جزء سموم داخلی سلولی و ترکیبات – ADP

سیستم ایمنی سرکوبشده ،دانستن فراوانترین پاتوژن

ریبوزیل ترانسفراز میباشد ( .)6 ،5این سم از طریق

عامل مولد بیماري ،راه مقابله با آن و پیشگیري و کنترل

سیستم ترشحی نوع  IIبه فضاي خارجی باکتري ترشح و

ضروري میباشد .لذا این مطالعه میتواند جنبههاي نوینی

از لحاظ ساختاري و عملكردي مشابه سم باکتري وبا بوده

را در این خصوص براي ما مهیا نماید .هدف از این

و از لحاظ پادگنی به دو نوع  LT-1و  LT-IIدستهبندي

مطالعه ،تعیین هویت مولكولی پاتووارهاي اشریشیاکلی

میشود .این سموم آنزیم آدنیالت سیكالز را ریبوزیله و

مولد اسهال و شناسایی ژنهاي stx1 ،IPaH ،ST ،LT

فعال نموده و در نهایت ،منجر به ترشح یونها از یاخته

و  stx2در نمونههاي بالینی به روش Multiplex PCR

میزبان به فضاي خالی روده میشوند ( .)1 ،2سم ST

بوده است.

توسط ژن  staرمزدهی شده و نوعی از آنزیم گووانیالت
سیكالز میباشد که به دو نوع  Staو  Stbدستهبندي
شده که هر دو از لحاظ ساختاري و عملكردي با هم
تفاوت دارند .سم  Staدر بیماريزایی انسان و سم Stb
در ایجاد بیماري در حیوانات اهمیت دارد .آنزیم Sta
گووانیالت سیكالز یاخته میزبان را فعال نموده و منجر به
ترشح یونها به فضاي داخلی روده میشود؛ در حالیکه
 Stbباعث آزاد شدن سروتونین و پروستاگالندین  E2از
یاخته میزبان و افزایش مقادیر یونهاي کلسیم در

روش بررسی
در این مطالعۀ مقطعی -توصیفی ،بر اساس مطالعات
قبلی و سطح اطمینان  15درصد با استفاده از فرمول
 n=z2P(1-P)/d2و خطاي قابل قبول  ،1/15تعداد 051
نمونه اسهالی از بیمارستانهاي غرب تهران ،طی ماههاي
خرداد تا شهریور  0212جمعآوري و سپس جهت کشت
بر روي محیطهاي مککانكی آگار EMB ،آگار و کروم
آگار  E.coliانتقال داده شد و در دماي  22درجۀ سانتی-
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گراد بهمدت  74ساعت انكوباسیون گردید .بعد از

 Polymeraseبه میزان  1/75میكرولیتر ،نمونه DNA

شناسایی حضور باکتري  ،E.coliآزمونهاي تأییدي

 4میكرولیتر در حجم نهایی  75میكرولیتر تهیه گردید.

بیوشیمیایی شامل :تستهاي (Triple ( TSI ،IMViC

آزمون  Multiplex-PCRدر دستگاه TECHNE

 Sugar Iron Agarجهت تشخیص نهایی انجام شد.

انجام شد .جهت بررسی محصول نمونهها بر روي ژل

در نهایت ،تعداد  55نمونه باکتري اشریشیاکلی شناسایی و

آگارز  0درصد انتقال داده شد و بعد از رنگآمیزي در

تأیید گردید .براي استخراج  DNAاز کیت باکتريهاي

دستگاه ژل داک  BIORADمورد بررسی قرار گرفت.

گرم منفی سیناژن (Cinna Pure DNA KIT-
)PR881613

گردید.

استفاده

برنامۀ

آزمون

یافتهها

 :Multiplex-PCRمرحلۀ دناتوراسیون اولیه  15درجۀ

با توجه به نتایج بهدست آمده از مجموع  55نمونۀ

سانتیگراد بهمدت  01دقیقه ،مرحلۀ دناتوراسیون 15

بالینی جهت شناسایی و تأیید ژنهاي مورد مطالعه در این

درجۀ سانتیگراد بهمدت  41ثانیه ،مرحلۀ اتصال  51درجۀ

تحقیق ،ژنهاي  stx1در هیچیک از نمونهها شناسایی

سانتیگراد بهمدت  0دقیقه ،مرحلۀ بسط  27درجۀ سانتی-

نگردید .بیشترین توزیع فراوانی مربوط به ژن  stx2با

گراد بهمدت  7دقیقه (تعداد  41سیكل) ،مرحلۀ بسط

 07/27درصد بوده و کمترین فراوانی مربوط به ژن

نهایی  27درجۀ سانتیگراد بهمدت  01دقیقه میباشد.

 IPaHبه میزان  0/10درصد گزارش شده است .همچنین

پرایمرهاي مورد استفاده در این آزمون در جدول  0ذکر

در این مطالعه در  5نمونه از مجموع نمونهها ،دو ژن

شده است ( .)00مخلوطهاي استفادهشده جهت انجام

 stx2و  STبهطور همزمان ردیابی و در  4نمونه نیز ژن-

آزمون  M-PCRبه این شرح میباشد :آب مقطر 06/05

هاي  ST ،stx2و  IpaHبهطور همزمان شناسایی گردید.

7

در  4نمونه نیز ژنهاي  LTو stx2بهطور همزمان

میكرولیتر MgCl2 ،به میزان  1/2میكرولیترdNTP ( ،

شناسایی شدند .تنها در یک نمونه ژن  LTبه تنهایی

 mix (5Mmبه میزان  1/2میكرولیتر ،پرایمرهاي مورد

شناسایی گردید.

میكرولیتر،

Buffer

1X.PCR

به

میزان

استفاده هر کدام  1/6میكرولیتر ،آنزیم Taq
جدول  :9مشخصات پرایمرهای مورد استفاده
طول باند )(bp

ژن هدف

451

LT

011

ST

611

ipaH

011

Stx1

755

Stx2

توالی پرایمر)(5 to 3
GGCGACAGATTATACCGTGC
CGGTCTCTATATTCCCTGTT
ATTTTTMTTTCTGTATTRTCTT
CACCCGGTACARGCAGGATT
GTTCCTTGACCGCCTTTCCGATACCGTC
GCCGGTCAGCCACCCTCTGAGAGTAC
ATAAATCGCCATTCGTTGACTAC
AGAACGCCCACTGAGATCATC
GGCACTGTCTGAAACTGCTCC
TCGCCAGTTATCTGACATTCTG
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STr
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8

% 12/72

7
6

% 7/27
% 3/63

1

%0
stx2

 4تعداد
 3سویه
2

% 1/8

stx1

5

0
IPaH

ST

LT

نمودار  :9توزیع فراوانی ژنهای مورد مطالعه با روش Multiplex-PCR

شکل  :9نتایج  M-PCRبر روی ژل از چپ :مارکر ( ،) bp 02کنترل مثبت ،کنترل منفی ،نمونۀ شماره  92حاوی ژن 912( ST
 )bpو  ،)bp 000( stx2نمونۀ شماره  2دارای ژن  )bp 000( stx2و ژن  )bp 222( IpaHمیباشد.

بحث
با توجه به فراوانی بیشتر ژن  Stx2در این مطالعه

روش  Multiplex PCRبهمنظور بررسی ژنهاي Stx1

نسبت به سایر ژنها ،میتوان آن را بهعنوان عامل اصلی

و  eaeA ،Stx2و  hlyAاستفاده نمود و گزارش کرد که

در ایجاد اسهال ناشی از اشریشیاکلی دانست .بیماريهاي

از مجموع  214سویه  STECشناسایی شده در 55

ایجادشده توسط باکتري اشریشیاکلی شامل اسهال خونی،

درصد ژن  Stx1و  ،Stx2در  6درصد  eaeو در 71

اسهال ،کولیت هموراژیک ،ترمبوتیک ترومبوسیتوپنی

درصد ژن  hlyAمشاهده گردید .فراوانی باالي ژن Stx1

پورپورآ ،سندرم اورمی همولتیک و در موارد شدید مرگ

در این مطالعه قابل توجه بوده است ( .)07در صورتیکه

میباشد .اسهال یكی از عوامل بیماريزا و مرگ و میر در

نتایج مطالعۀ فوق با نتایج تحقیق حاضر از نظر توزیع

میان کودکان زیر  5سال در جهان سوم محسوب میشود

فراوانی ژنهاي مورد مطالعه کامالً متفاوت بوده و

( .)7باالنكو ( )Balancoدر سال  7112در اسپانیا از

بیشترین میزان فراوانی متعلق به ژن  Stx2میباشد .در
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تحقیق بیرنه ( )Byrneو همكاران در سال  ،7112تعداد

 2سویه داراي مخلوطی از ژنهاي  Stx1و  eaeAو 0

 00سویه همزمان داراي ژنهاي  Stx1 ،eaeAو  hlyو

سویه داراي مخلوطی از ژنهاي  Stx1و  Stx2و  eaeAو

 5سویه واجد ژنهاي  eaeA ، Stx2و  hlyو  2سویه

 0سویه نیز داراي ژن  hlyبود ( .)05در مطالعۀ ما که بر

هم داراي ژنهاي  Stx2 ،Stx1و  eaeAبودهاند (.)02

روي نمونههاي مبتال به اسهال انجام گرفت ،میزان

مویو ( )Moyoو همكاران در تانزانیا در سال  ،7112از

جداسازي هر  5ژن بررسی گردید .در نتایج پژوهش فقط

پاتوتیپهاي

در  04نمونه این  5ژن شناسایی شد .ژن  stx2که توسط

 EIEC ،ETEC ،EPEC ،EAECو  EHECاستفاده

اشریشیاکلی  STECتولید میشود بیشترین فراوانی به

کردند 04/6 .درصد از سویهها بهعنوان پاتوتیپ EAEC

میزان  07/27درصد مشاهده شد .فراوانی باالتر این ژن

و  4/6درصد بهعنوان پاتوتیپ  EPECشناسایی شدند.

نسبت به سایر ژنهاي مورد مطالعۀ ما با سایر مطالعات

 2/6درصد از سویهها بهعنوان پاتوتیپ  ETECشناسایی

همخوانی داشته و مؤید این نكته است که تفاوت منطقۀ

که حامل ژن  Stlaیا  Stlbبودند ،و ژنهاي مربوط به

جغرافیایی در توزیع ژن کمتر دخیل میباشد .البته توزیع

 (Stx1,Stx2) EHECو  EIECدر هیچکدام از نمونهها

فراوانی ژنهاي مطالعهشده در این تحقیق نسبت به سایر

مشاهده نشد EAEC .تیپیک و  EPECتیپیک بهعنوان

مطالعات کشورهاي آمریكایی و اروپایی پایینتر میباشد.

شایعترین عامل اسهال خونی در کودکان تانزانیا شناسایی

دلیل این امر میتواند دربرگیرندۀ این نكتۀ مهم باشد که

گردید ( .)6شتی ( )Shettyو همكاران در سال  7107با

انجام مطالعات پیوسته و هدفدار این کشورها در توزیع

بررسی میزان فراوانی پاتوتیپهاي اشریشیاکلی اسهالزا

فراوانی و اعالم ارقام صحیح آماري تأثیرگذار میباشد .در

به این نتیجه رسیدند که بیشترین فراوانی  DECمربوط

صورتیکه در ایران ،مطالعات زیادي براي شناسایی

به  EPECآتیپیكال با  01/4درصد فراوانی و ،EAEC

مولكولی پاتوتیپ هاي  E.coliبا استفاده از M-PCR

 STECبا  2/4درصد فراوانی بود ( .)02سلطان دالل و

صورت نگرفته است که این خود میتواند دلیلی بر وجود

همكاران در سال  7101در ایران ،با استفاده از روش M-

اختالف بین نتایج باشد.

روش

 M-PCRبهمنظور شناسایی

 PCRبهمنظور شناسایی سویههاي ،EPEC ،STEC
 EIECدر کودکان مبتال به اسهال خونی EPEC ،را در
 55/6درصد STEC ،را در  75درصد و  EIECرا در

نتیجهگیری
بهنظر میرسد که مناطق جغرافیایی و زمان نمونه-

 01/4درصد از نمونهها جداسازي نمودند ( .)02محمدي

برداري از بیماران یكی از عوامل تأثیرگذار بر روي میزان

و همكاران در سال  ،7102در کرمانشاه با روش PCR

جداسازي و شناسایی ژنهاي حدت باکتري اشریشیاکلی

جهت شناسایی پاتوتیپ  EPECدر شیر خام ،ژنهاي

و پاتووار عامل اسهال بهعنوان ژنهاي هدف میتواند

 eaeAو سپس  Stx1, Stx2را هدفگذاري نموده و به

مطرح باشد .بررسی و مطالعۀ بیشتر در این مورد بر روند

این نتیجه رسیدند که  02نمونه ( 1/75درصد) واجد ژن-

پیشگیري و اجراي برنامههاي کنترلی مؤثر میباشد.

هاي  Stx2 + eaeAبودند ( .)04بهنظر میرسد که با
توجه به نتایج عبیري و توزیع ژنها و مقایسۀ آن با نتایج

قدردانی

تحقیقات حاضر ،مواد غذایی میتواند در انتقال

نگارندۀ این مقاله ،کمال تشكر و سپاسگزاري خود

اشریشیاکلی اسهالزا بهخصوص در کودکان نقش مهمی

را از کارکنان آزمایشگاه پژوهشی میكروبیولوژي پاسارگاد

را ایفا نماید .کارگر و همكاران در سال  0211نیز طی

مهندس ابوالفضل مقدم و دکتر علیرضا مختاري که در

مطالعهاي بر روي ژنهاي  eaeA ، Stx2 ، Stx1و ، hly

انجام مراحل عملی این تحقیق یاري نمودند اعالممیدارد.
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Abstract
Background and Objectives: Escherichia coli causes intestinal
and extra intestinal diseases and is a major cause of diarrhea in
children in developing countries. The aim of this study was to
determine the molecular identity of pathogenic E.coli isolated
from clinical samples by the Multiplex PCR.
Subjects and Methods: In this cross-sectional study 150 stool
samples collected from hospitals in West Tehran and
biochemical tests (TSI, SIM, MR&VP) were used to identify
E. coli species. Identification of genes pathovar diarrheal was
carried out by use of multiplex PCR assay. Statistical data was
performed with SPSS version 19, using (kruskal–Wallis oneway analysis of variance) descriptive statistical analysis.
Results: A total of 55 of isolated clinical samples were identify
as E. coli. Gene stx1 was not identified in any of the samples.
Among the identified genes, the highest frequency of
responsible gene was stx2 with 12.72% and the lowest was for
IPaH gene with 1.81%.
Conclusion: Frequency more Stx2 than other genes gene studied
in this research can be seen as a major factor in causing diarrhea
caused by E. coli. Multiplex PCR method can be in the shortest
period of time with high specificity and sensitivity to the
presence of disease-causing genes discovered and be prevented
With appropriate and timely treatment of the creation of
resistant strains and transmission of these genes in the human
population.
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