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طیور کلی اشریشیاهاي جدایهدرissو  iucD ،tshهاي  فراونی ژنجستجوي
باسیلوز گوشتی مبتال به کلی

3خاصوانعبدياکبرو 2پیغمبريسیدمصطفی،*1پیراننیکحسین

6/8/96: تاریخ پذیرش24/1/96:  تاریخ دریافت

چکیده 
.E(لیاشریشیاک coli (بهاشریشیاکلیهاي سویهازبرخیاما،استپرندگانوپستاندارانانسان،هاي رودهطبیعیفلوروجز

درissو،iucD،tshهاي ژنفراوانیمیزانتعیینحاضريمطالعهازهدف. باشند میزابیماريحدت،عواملازبرخیداشتنيواسطه
طیورازاشریشیاکلیجدایه117تعدادمطالعهاجرايجهت.بودشرقیآذربایجاناستانباسیلوز کلیبهمبتالگوشتیمرغهاي  گله

ازپس. گرفتقراربررسیموردبودندهواییهاي کیسهعفونتوهپاتیتپريکاردیت، پريعالئمدارايکهباسیلوز کلیبهمبتالگوشتی
پرایمرهايازاستفادهباissو،iucD،tshژنسهها جدایهژنوتیپیبررسیمنظوربهکشت،انجامواستانداردهاي آزمایشانجام

هروجودنظراز) درصد78/24(نمونه29تعداد. گرفتندقرارارزیابیموردپلیمرازيزنجیرهواکنشآزمایشوشدهمعرفیاستاندارد
ترکیبنظرازترتیببهنمونه) درصد60/37(44و)درصد33/33(39،)درصد78/24(29تعدادوبودندمثبت) tsh،iss،iucD(ژنسه

ترتیببهها جدایهدرصد45/91ودرصد60/37درصد،18/34همچنین. بودندمثبتiss/iucDو،tsh/iss،tsh/iucDهايژنيدوگانه
دارند،راآئروباکتینتولیدتواناییبررسیموردهاي جدایهازباالییدرصدکهدادنشانمطالعهنتایج. بودندiucDو،tsh،issژنواجد

نظربهچنین. شدمشاهدهها جدایهدرصد60/37تا78/24دربررسیموردهاي ژنمختلفهاي ترکیببررسیموارددرهمچنین
.استنیازشرقیآذربایجاناستانهاي مرغداريدرکلی ايحدتعواملارزیابیجهتتريبیشهاي بررسیکهرسد می

iucDژن،issژن،tshژنباسیلوز،کلی،اشریشیاکلی:کلمات کلیدي

مقدمه
هوازي اي شکل، گرم منفی، بی باکتري میله لیاشریشیاک    .

 .گیرد انتروباکتریاسه قرار می ياختیاري بود و در خانواده
اي انسان، پستاندارن و این باکتري عمدتاً در دستگاه روده

 لیاشریشیاکهاي سویه .نمایدپرندگان رشد و تکثیر می
باشند، اما در اثر ضعف  معموالً محدود به لومن روده می

سیستم ایمنی میزبان یا در اثر نقص در سیستم گوارشی 
هاي عفونی گردد تواند موجب بروز بیماري این باکتري می

)Dziva et al. 2013(هاي  ، همچنین در پرندگان سویه
موجب بروز بیماري تنفسی  لیاشریشیاکزاي بیماري

. )Ammar et al. 2017, Kaper et al. 2004(گردند  می

آزاد دانشگاه واحد تبریز، ي دامپزشکی، درمانگاهی، دانشکدهگروه علوماستادیار *1
ي دامپزشکی، دانشگاه تهرانطیور، دانشکدههاي گروه بیمارياستاد 2
دامپزشک بخش خصوصی، زنجان3

پرندگان منجر به بروز  لیاشریشیاکزا هاي بیماري سویه
اي  گردند که عمدتاً خارج روده هاي مختلفی میبیماري

اي در صنعت  گستردههاي  بوده و باعث ایجاد خسارت
و شامل  )Manohar and Moorthy 2004(گردد طیور می

غ و مر به کاهش تولید تخمبر، که منجر التهاب مجراي تخم
و  هشد هاي مادر  گذار و گلهتلفات اندك در مرغان تخم

 Nolan(گردد  می عارض سالپنژیت همراه با پریتونیت، نیز

et al. 2013( .ترین بیماري ناشی از حال مهمبا این
سمی  پرندگان، کلی سپتی لیاشریشیاکزا هاي بیماري سویه

رسد که این بیماري عفونی به دنبال بروز  بوده و به نظر می

:E-mailاسالمی nikpiran20@iaut.ac.ir)ي مسئولنویسنده(
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هاي برونشیت عفونی، نیوکاسل و  عفونت اولیه با ویروس
.  )Nolan et al. 2013(گردد  یا مایکوپالسماها ایجاد می

هاي  هاي اولیه مذکور با ایجاد نقص در مژك عفونت
ثیر آمونیاك و گرد و أهاي سیستم تنفسی فوقانی و ت سلول

ایش حساسیت غبار موجود در محل پرورش  موجب افز
پرندگان شده  لیاشریشیاکازهاي بیماري پرندگان به سویه

Botus(نمایند  و روند بروز بیماري را تسریع می et al. 

هاي هوایی  این عفونت تحت عنوان بیماري کیسه. )2015
تواند  هفتگی می 12تا  2شود و در سن  نیز شناخته می

درصد نیز 20تواند تا  پرندگان را مبتال نماید و تلفات می
. )Dho-Moulin and Fairbrother 1999(افزایش یابد 
زا پرندگان، داراي چندین بیماريلیاشریشیاکپالسمید 

چه برخی از این اگر. باشد فاکتور حدت مشخص می
جدا شده است، همچنین از  لیاشریشیاکعوامل حدت از 

 ,Kawano et al. 2006(اند پرندگان سالم نیز گزارش شده

Mcpeake et al. 2005, Rodriguez-Siek et al. 2005( .
زاي بیماري لیاشریشیاکاما بدون تردید، پالسمید، 

هاي حدت  پرندگان حامل تعداد قابل توجهی از ژن
-بیماري لیاشریشیاکبه تعریف ژنوتیپ باشد که منجر می

کیلوبازي  94يبه ویژه، یک ناحیه .گردد پرندگان میزاي 
هاي رمزکننده  حاوي ژن ColVکیلوباز پالسمید  180از 

 لیاشریشیاکباشد که در  کسب آهن و سیستم انتقال آن می
 لیاشریشیاکتري نسبت به زا پرندگان شیوع بیشبیماري

همچنین  .)Johnson et al. 2006(مدفوعی پرندگان دارد 
زاي پرندگان و دارا بیماري لیاشریشیاک بین حدت يرابطه

در مطالعات مختلف گزارش شده  ColVبودن پالسمید 
 ,Gibbs et al. 2003, Mohsenifard et al. 2016(است 

Tivendale et al. 2004( .اساس مطالعات اخیر، بر
صورتی به عنوان هاي جدا شده از بیماري در سویه

شوند که  بندي میپرندگان دسته يزابیماري لیاشریشیاک
pفیمبریه : ژن از هشت ژن ذیل باشند 4داراي حداقل 

)papC( آئروباکتین ،)iucD(آهن  ي، پروتئین کنترل کننده
)irp2( هماگلوتینین حساس به دما ،)tsh( پروتئین خود ،

در روده  هشوند، توکسین جمع)vat(دار مبدل حفره

)astA(سرمی  ، پروتئین افزایش بقاء)iss(هاي  ، و ژن
 ,cvalcvi ()Ewers et al. 2005(اپرون پالسمید کلیسین 

Ngeleka et al. 2002(.
هاي  با وجود کمبود اطالعات کافی در مورد ژن

ضروري براي تحریک عفونت سیستمیک ناشی از 
زا پرندگان، اما مطالعات پیشین نشان بیماري لیاشریشیاک

و  tsh/pil/iucهاي  داده است که ترکیبی از پاتوتیپ
tsh/pap/iuc  و مارکرهاي مرتبط با حدتiuc  وtsh  از

زا پرندگان بیماري کلی شریشیااعوامل مهم در مورد 
همچنین ارتباط . )Ngeleka et al. 2002(باشد  می

هاي سرمی محدودي بین الگوي ژن حدت و گروه
زا پرندگان ذکر شده است بیماري لیاشریشیاک هاي سویه

)Ewers et al. 2004(.
حاضر به منظور بررسی ژنوتیپی کلی  يدر مطالعه

در  issو  iucD ،tshهاي  باسیلوز، میزان بروز و فراوانی ژن
هاي  آلوده کننده در گله لیاشریشیاکهاي باکتري جدایه

شرقی مورد بررسی و ارزیابی قرا طیور استان آذربایجان
. گرفت

مواد و روش کار
اشریشیاکلیجدایه 117به منظور اجراي مطالعه، تعداد 

باسیلوز مانند از ضایعات تیپیک مرغان مبتال به کلی(
از ) ی عفونیهوای هاي هپاتیت، کیسه پريردیت، کا پري

هاي طیور به بخش بیماري ارجاعیهاي گوشتی  مرغداري
دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسالمی تبریز جداسازي 

آوري شده جمعهاي  گردید، که در مجموع تعداد نمونه
شرقی گوشتی در استان آذربایجانيگله25مربوط به 

. بود
هاي  سازي باکتري بر اساس روشجهت کشت و جدا
بعد  يبدین منظور در کنار شعله.  استاندارد اقدام گردید

هواي در آزمایشگاه  هاي داغ کردن کبد، قلب و کیسهاز
 Nolan et(برداري و در محیط کشت مکانکی کشت نمونه

al. 2013, Quinn et al. 1994( 37، سپس در انکوباتور 
ساعت قرار داده و در صورت رشد  24درجه به مدت 
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باکتري و ایجاد کلنی صورتی، آن محیط را انتخاب و بعد 
سازي نموده و از ثبت نتایج در یک محیط عمومی خالص

، )مثبت(هاي کاتاالز بعد از رشد کافی از نظر آزمایش
بررسی  و سپس جهت ) ثبتم(و الکتوز  )منفی(اکسیداز 
 Tille(استفاده گردید IMViCی از آزمایش تائید نهای

هاي حاصله در محیط آبگوشت  سپس باکتري.)2013
 يدرجه -70اوي گلیسرول استریل و در دماي ح

براي استخراج . گراد تا استفاده بعدي نگهداري شد سانتی
DNA ها در محیط مایع  نمونه يهمهLB)Luria-

Bertani ( ساعت در  24کشت داده شد و به مدت
.گراد انکوبه شدندسانتی يدرجه 37دماي

ها در محیط مایع  نمونه يهمه DNAبراي استخراج 
LB)Luria-Bertani ( 24کشت داده شدند و به مدت 

. گراد انکوبه شدندسانتی يدرجه 37ساعت در دماي 
سی از هر نمونه را باکتري، یک سی DNAبراي استخراج 

 15سی ریخته و به مدت سی 5/1هاي  داخل میکروتیوب
ذف سانتریفیوژ شدند، پس از ح g1000دقیقه با سرعت 
میکرولیتر آب دیونیزه استریل  300ها در مایع رویی، نمونه

 -20دقیقه جوشانده شدند و سپس در دماي  10مخلوط و 
 2گراد گرفته و مجدداً پس از آن به مدت  سانتی يدرجه

. دور در دقیقه سانتیریفیوژ شدند 12000دقیقه با سرعت 
باکتري جهت استفاده در  DNAمایع رویی به عنوان 

گراد منتقل سانتیي درجه -20به دماي  PCRمایش آز
مطالعه  هاي مورد پرایمرهاي طراحی شده براي ژن. شدند

.تشریح شده است 1در جدول 
و  Janbenذکر شده توسط  سپس با توجه به روش

و  tshو  iucDهاي ، براي ژن2001در سال همکاران 
در سال و همکاران  Horneروش توصیف شده توسط 

تهیه شده و در   PCR، محلول واکنش iss، براي ژن 2000
 يدرجه 95دمایی  يدستگاه ترموسایکلر با برنامه

 35دقیقه، سپس  3به مدت ) واسرشت اولیه(گراد  سانتی
گراد  سانتی يدرجه 95ثانیه در  10: سیکل شامل

و ) اتصال(گراد  سانتی يدرجه 55ثانیه در  10، )واسرشت(
و در ) طویل شدن(گراد  سانتی يدرجه 72یه در ثان 20

طویل شدن (گراد  سانتی يدرجه 72دقیقه در  5نهایت 
روش مورد استفاده نیز از نوع مونوپلکس .بود) نهایی

. بود
میکرولیتر از هر  PCR ،8محصول  يبراي مشاهده

هاي ژل  نمونه را به همراه بافر بارگذاري داخل گوده
برده و  TBEدرصد تهیه شده با بافر  5/1آگاروز 

ولت انجام  90دقیقه با ولتاژ  90الکتروفورز به مدت 
گیري  گردید، از گوده اول و آخر هر ژل مارکر براي اندازه

تروفورز ژل با پس از اتمام الک. ژن استفاده شد ياندازه
 يوسیلهه اتیدیوم بروماید رنگ شده و پس از شستشو ب

. بررسی گردید UVالمپ 

: Positiveکنترل منفی، : Nمارکر، : Mتصویر ژل، : 1شکل
هاي مورد آزمایشنمونه S1 ،S2 ،S3هاي کنترل مثبت، نمونه
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PCRمحصولواستفادهموردپرایمرهايخصوصیات:1جدول 

توالی پرایمر اندازه آمپلیکون جفت باز محل ژن ژن منبع

F: 5’-ACAAAAAGTTCTATCGCTTCC-3’
714

239-259
iucD

)Janßen et al. 

2001(R: 5’-CCTGATCCAGATGATGCTC-3’ 913-931

F: 5’-GTGATAAACAAGTCGGCAACA-3’
804

2992-3012
tsh

)Janßen et al. 

2001(R: 5’-GCATTGAGACATCCATTCC-3’ 3778-3796

F: 5’-GTGGCGAAAACTAGTAAAACAGC-3’
760

478-500
iss

)Horne et al. 

2000(R: 5’-CGCCTCGGGGTGGATAA-3’ 1120-1136

نتایج
م باسیلوز با عالیهاي مشکوك به کلی از نمونه

مشخص و بارز کلی باسیلوز ارجاع داده شده از 
هاي مختلف به کلینیک دانشکده دامپزشکی، مرغداري

. تشخیص و جداسازي شداشریشیاکلینمونه 117تعداد 
جدا شده با اشریشیاکلیهاي حدت در نتایج بررسی ژن

و با استفاده از پرایمرهاي اختصاصی براي  PCRآزمایش 
. نشان داده شده است 3هر ژن نیز در جدول 

 78/24(نمونه  29اساس نتایج حاصله، تعداد بر
مثبت ) tsh ،iss ،iucD(از نظر وجود هر سه ژن ) درصد

و ) درصد 33/33(39، )درصد 78/24(29بودند و تعداد 
از نظر ترکیب نمونه به ترتیب ) درصد 60/37(44

مثبت  iss/iucD، و tsh/iss ،tsh/iucDهاي ژن يدوگانه
ذکر  2ها در جدول  یک از ژنفراوانی هرمیزان . بودند

.شده است

شدهارزیابیهاي نمونهدربررسیموردحدتهاي ژندرصدوفراوانیمیزان :2جدول 
  tshiss  iucD  tsh/iss  tsh/iucD  iss/iucD  tsh ،iss ،iucDژن

404410729394429تعداد
18/3460/3745/9178/2433/3360/3778/24درصد

حثب
زاي پرندگان باعث ایجاد انواع بیماري اشریشیاکلی    

شود که همراه با  ها در پرندگان می مختلف بیماري
 يمطالعه. باشد هاي فراوان براي صنعت طیور میخسارت

محققین نشان داده است که برخی فاکتورهاي اصلی 
زاي بیماري اشریشیاکلیاي در  حدت داراي اهمیت ویژه

) Avian Pathogenic Escherichia coli, APEC(پرندگان 
باشند که عمدتاً عبارتند از توانایی چسبندگی، تولید  می

روباکتین، هماگلوتینین حساس به دما، کلیسین، حضور آئ
هاي  ژن سرمی و وجود برخی آنتی يپروتئین افزایش بقا

 ,De Brito et al. 2003, Delicato et al. 2003(کپسولی 

Dho and Lafont 1982, Mcpeake et al. 2005, 
Ngeleka et al. 2002(.

هاي حاضر، میزان فراوانی و حضور ژن يالعهدر مط
iucD ،tsh  وiss جدا شده از  اشریشیا کلیهاي از باکتري

.طیور مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت
 ي، به واسطهissسرمی  يعملکرد ژن بقا

کپسول و سایر ) LPS(ساکارید ساختاري سطحی  لیپوپلی
هاي غشاي خارجی  هاي غشایی، حضور پروتئین پروتئین
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و توسط  )Gross 1994(بوده  K2و  K1هاي  ژنآنتیو 
برخی . )Johnson et al. 2005(شود  رمز می kpsهاي  ژن

سرمی را به  يپالسمیدها نیز توانایی انتقال ژن بقا
هاي  همچنین ژن. باشند هاي گیرنده حساس دارا می سلول

iss در پالسمیدهاي ،pColV-I-K94  ،شناسایی شده است
س که در حقیقت این پروتئین وابسته به مقاومت کمپلک

نتایج .  )Binns et al. 1979(باشد  سایتوتوکسیک می
غالباً  issکه ژن دهد با توجه به این پژوهشگران نشان می

شود، بنابراین  زاي پرندگان یافت میهاي بیماري در سویه
باشد در ارتباط می APECزایی با بیماري issفاکتور 

)Pfaff-Mcdonough et al. 2000( .
در درصد  issنتایج مطالعات پژوهشگران از حضور ژن 

در مطالعات مختلف  .باشد می APECباالیی از موارد
 Rocha et(درصد  8/73جدا شده،  issمیزان درصد موارد 

al. 2008( ،8/72  درصد)Mcpeake et al. 2005( ،77 
درصد  Pfaff-Mcdonough et al. 2000( ،5/81(درصد 

)Rodriguez-Siek et al. 2005( ،7/82  درصد)Ewers et 

al. 2004( ،5/38  درصد)Delicato et al. 2003( ،26 
هاي  درصد در نمونه 3/33و  )Knöbl et al. 2012(درصد 

اي  هاي روده درصد در نمونه 9/42اي و  غیر روده
)Mohamed et al. 2014( با وجود . گزارش شده است

در مطالعات  issگزارش درصد باالیی از موارد مثبت ژن 
ن درصد موارد ای 60/37حاضر تنها در  يپیشین در مطالعه
تشخیص داده شد، که البته با نتایج  PCRژن در آزمایش 

Mohamed باشدمیهمسو  2014در سال و همکاران .
هاي از سویه) درصد 2/72(در درصد باالیی  issژن 
اي در پرندگان بیمار گزارش شده است در حالی  غیرروده

اي و مدفوعی این ژن گزارش نشده  هاي روده که در سویه
زایی این ژن را نشان دهد يرتواند اهمیت بیما میاست که 

)Mohamed et al. 2014(  . درصد  4/85در ایاالت متحده
جدا شده از جراحات پرندگان مبتال به  APECهاي  سویه

اند  مثبت بوده issکلی باسیلوز بالینی از نظر ژن 
)Dissanayake et al. 2014( . درصد از  7/82همچنین در

هاي مبتال به کلی جداسازي شده از مرغ APECهاي سویه

 .Janßen et al(حضور داشت  issسمی در آلمان ژن سپتی

در مطالعه پژوهشگران در برزیل میزان بروز ژن . )2001
iss  ازAPEC  هاي جدا شده از طیور مبتال به کلی باسیلوز
 .Delicato et al(درصد بود  5/38تر و در حدود کم

درصد از  7/18در  issهمچنین میزان بروز ژن . )2003
هاي مدفوعی پرندگان سالم غیربیمار نیز گزارش  جدایه

نتایج . )Rodriguez-Siek et al. 2005(شده است 
هاي بیمار در پژوهشگران نشان داد که در پرنده يمطالعه

 Rad and(حضور داشته است  issژن درصد موارد  46/38

Kooshan 2016(.
اند که هماگلوتینین در نمودهپژوهشگران گزارش 

-سانتیيدرجه 30-24در دماي  اشریشیاکلیهاي  نمونه

شود و به همین دلیل نیز هماگلوتینین  گراد شناسایی می
شود و تحت عنوان ژن  حساس به حرارت نیز نامیده می

tsh گذاري شده است نام)Provence and Curtiss 1994( .
هماگلوتینین حساس به حرارت نقش بسیار مهمی را در 

 Dozois et(هاي هوایی دارد کیسهدرکلونیزه شدن باکتري 

al. 2000( .هاي اخذ  پژوهشگران از نمونه يدر مطالعه
 7/55هاي مثبت  شده از بستر طیور میزان درصد نمونه

، همچنین میزان درصد )Rocha et al. 2008(درصد بود 
 Ewers et al. 2004( ،3/85(درصد 3/53شیوع این ژن 

 Mcpeake(درصد  95/93، )Janßen et al. 2001(درصد 

et al. 2005( ،99  درصد)Ngeleka et al. 2002( ،5/39 
 .Knöbl et al(درصد  28، )Delicato et al. 2003(درصد 

گزارش  )Mohamed et al. 2014(درصد  28و  )2012
درصد موارد  18/34حاضر نیز از  يدر مطالعه. شده است

ردیابی گردید، که نسبت به مطالعات  tshجدا شده ژن 
حال نسبت به باشد ولی با این تر میپیشین میزان کم

 Mohamedو  2012در سال و همکاران  Knöblيمطالعه
 28را  tshکه میزان بروز ژن  2014در سال و همکاران 

 3/67در  tshژن .باشد تر میاند بیش درصد گزارش نموده
 3/27جدا شده است، اما تنها در هاي پاتوژنیک از جدایه

 مثبت بوده است  tshهاي مدفوعی ژن درصد از جدایه
)Rad and Kooshan 2016( .هاي نتایج بررسی در گله
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درصد از  3/49گوشتی در شهر تبریز نشان داد که در 
وجود داشته است  tshهاي اشریشیاکلی ژن حدت جدایه

)Hasani et al. 2017( .
هاي دخیل در بیوسنتز ژنترین یکی از مهم iucDژن 

باشد، که البته اختالف قابل توجهی بین میآئروباکتین 
زاي بیماري اشریشیاکلیمیزان تولید آئروباکتین توسط 

هاي حاصل از طیور سالم وجود  طیور در مقایسه با جدایه
 98تا  56نتایج پژوهشگران نشان داده است که در . دارد

-اشریشیاکلیماري، هاي به دست آمده از بی درصد جدایه

اند، در حالی  آئروباکتین بوده يهاي جدا شده، تولید کننده 
 31تا  16هاي سالم در  هاي حاصل از جوجه که در جدایه

 Ngeleka(درصد موارد توانایی تولید آئروباکتین را داشتند 

et al. 1996, Parreira et al. 1998, Peighambari et al. 
در مطالعات مختلف میزان فراوانی ژن آئروباکتین . )1995
از  اشریشیاکلیهاي درصد در جدایه 83تا  44بین 

 .De Brito et al(فرمی گزارش شده است کلیسلولیت 

2003, Gomis et al. 2000, Ngeleka et al. 1996( . نتایج
نشان داد که  2005پژوهشگران در یک مطالعه در سال 

زا به دست آمده از بیماري اشریشیاکلیهاي جدایهتمام 
جدایه  9بودند و از  iucDکلی باسیلوز طیور داراي ژن 

مورد ژن  3زا تنها در غیربیماريهاي مربوط به جدایه
iucD  شناسایی شد)Ewers et al. 2005(. پژوهشگران از

را در  iucبیاسیلوزیس ژن درصد موارد ابتال به کلی 69/82
هاي سالم درصد از پرنده 9/90اند و در طیور جدا نموده

 Rad and Kooshan(نیز این ژن گزارش گردیده است 

2016( .
پژوهشگران در طیور صنعتی در ایران در  يدر مطالعه

هاي جدا شده توانایی تولید  اشریشیاکلیدرصد از  86
 Haghighi and Peyghambari(آئروباکتین را داشتند 

2004, Yazdani et al. 2013(  درصد موارد نیز  96و در

ترین ژن دخیل در بیوستنز به عنوان مهم iucDژن 
نتایج . )Yazdani et al. 2013(آئروباکتین شناسایی شد 

درصد  45/91در  iucDحاضر نیز از حضور ژن  يمطالعه
باشد که با نتایج حاصل از میهاي مورد ارزیابی جدایه

. خوانی داردمطالعات قبلی هم
هاي مارکر  پژوهشگران نشان داد که ژن ينتایج مطالعه

هاي با از اکثر جدایه iucDو  tshوابسته به حدت، شامل 
) هاي هوایی، پریکارد، کبدکیسه(هاي احشایی  منشاء بافت

درصد موارد جدا شده،  3/92درصد و 4/90به ترتیب در 
درصد و  9/51که از بافت کلوآك به ترتیب در در حالی

. )Ngeleka et al. 2002(درصد موارد ردیابی گردید  5/63
هاي  مذکور نشان داد که پاتوتیپ يهمچنین نتایج مطالعه

tsh/pil/iuc  وtsh/pap/iuc هاي  و ژنtsh  وiuc  از
 APECهاي زایی باکتريفاکتورهاي مهم در بیماري

، tshنتایج پژوهشگران نشان داد که هر سه ژن . باشند می
iucD  وiss هاي طیور وجود داشته است در جدایه

)Nateghi et al. 2010(.
حاضر نشان داد که درصد  ينتایج حاصل از مطالعه

هاي مورد بررسی توانایی تولید آئروباکتین جدایهباالیی از 
هاي مورد را دارند، همچنین در موارد بررسی ترکیب ژن

 .ها مشاهده شدجدایهدرصد  60/37تا  78/24بررسی در 
تري جهت هاي بیشیبررسرسد که میچنین به نظر 

هاي استان در مرغداري اشریشیاکلیارزیابی عوامل حدت 
عالوه بر این جهت ارزیابی  .شرقی نیاز استآذربایجان

تري است تا پتانسیل هاي مذکور نیاز به مطالعات بیشژن
همچنین . ها مورد بررسی دقیق قرار گیردزایی آنبیماري

هاي مرتبط با حدت نیز مورد بررسی و بایستی سایر ژن
. ارزیابی دقیق قرا گیرد
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Abstract
Escherichia coli (E. coli) is component of the normal flora of the human intestine, 

mammals and birds, however, some strains of E. coli due to have virulence factors, are 
pathogenic. The aim of the current study was to determine the frequency of iucD, tsh, and iss
genes in broiler flocks infected with colibacillosis in east Azarbaijan-Iran. One Hundred and 
seventeen E. coli isolates from colibacillosis infected broilers with pericarditis, perihepatitis, 
and air sacculitis investigated. First, standard screening tests and culture was done, and then 
standard primers and PCR was used for genotype evaluation of isolates in regard of iucD, tsh,
and iss genes. In 29 samples (24.78%) all genes (iucD, iss, and tsh) was positive, and 29
(24.78%), 39 (33.33%), and 44 (37.60%) of samples was positive in regard of dual 
combinations of genes tsh/iss, tsh/iucD, and iss/iucD, respectively. In addition, 34.18%, 
37.60%, and 91.45% of isolates possess tsh, iss, and iucD, respectively. Our results indicated 
which higher percent of evaluated isolates have the ability to produce aerobactin, and the 
various combination of genes seen in 24.785 to 37.60% of isolates. It seems more 
investigation needed to the evaluation of virulence factors of east Azarbaijan broilers. 
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