
P- ISSN  1991-8941 ,  E-ISSN 2706-6703                 (JUAPS)                                                       Open Access        مجلة جامعة االنبار للعلوم الصرفة                    

2013 ,( 7), ( 1 ) :34-44 

 

34 

دراسة الطرز المظهرية والجينية لالشريكية القولونية المعزولة من مياه نهر الفرات في  
 مدينة الرمادي 

 احمد محمد تركي 

 كلية العلوم  -جامعة االنبار
 

 

 

 

 :معلومات البحث
 

 الخالصة: 
 2012/ 10/ 1تاريخ التسليم:  

 2013/ 4/ 30تاريخ القبول:  

 2013/    11   / 30   تاريخ النشر: 

DOI: 10.37652/juaps.2013.80149 

إذ نللج جملل   2012ولغايللة نملل    2011أجريت هذه الدراسة للمدة الممتدة من أوائللش رللشر ن للرين ا و   
وسللاا العرةنللة ونللج  رعللت النينللا  مةارللرة عللل  ا  .( عينللة مللن منللاه فشللر المللرا  لللا مد نللة الرمللا  408)

وكنم حي يا إضالة إل  ننين النمط المصلا باستخدام عللدة الت للخنص   ومعرةنا  ن خنص هذه الةكتريا مجشريا
المسلللولة عللن ه االلشا اةمراضللنة لللا  eae, stx, bfpلضال عن الك ف عن بنض جينانشا مثش  ،المصلنة

( عينللة مللن منللاه فشللر 278لللا ) Escherichia coli وقللد أمكللن الك للف عللن وجلل   .جمن  ا فمللاا المصلللنة
 EPEC( ععلللة عائللدة إللل  بكتريللا 28%( واثبت فتائج الت للخنص ا) ) 68.137المرا  المدروسة أ  بنسةة )

%(  تةنلل  39.28وبنسللةة ) Type 1ونبين ا) النمط المصلا السائد باسللتنما  ا مصللا  متنللد ة التكللالل هلل  
بنسللةة  Type2 ,Type3( ثللج ا مصللا  المتنللد ة التكللالل %25بنسللةة ) Type4ا مصللا  المتنللد ة التكللالل 

%(  تةنلل  21.42بنسللةة ) O55بينمللا وجللد ا) ا مصللا  ا حا يللة التكللالل السللائدة هللا  .%( لكليشمللا17.85)
O142 ( ( ثللج  ليشمللا النماللا) المصلللنا) 14.28بنسللةة%O126, O86 ( 10.71بنسللةة)%.   اهتبللر  جمنلل

( ععلللة 19احت ائشللا عللل  الجينللا  المسلللولة عللن اةمراضللنة إذ وجللد ا) ) ( للتأكللد مللن28ا فمللاا المصلللنة )
كللذل   (.bfp, stx)%( بينما لج  تج الحص   عل  أ  ععلة نحمش الجين 67.85بنسةة ) (eae) نحت   جين

 إذ ا) بكتريللا Atypical EPECوغيللر فم ذجنللة  Typical EPECإللل  فم ذجنللة  EPECاللنمت بكتريللا 
E.coli ( التلللا نلللج الحصلل   عليشلللا للللا حلللين بكتريلللا 28 لللتج ن خنصلللشا لللا أ  ملللن النلللعة  ) النم ذجنللة للللج
E.coli ( 67.85( ععلة أ  بنسةة )19غير النم ذجنة لقد رخصت لا)% . 

 

 الكلمات المفتاحية: 
Escherichia coli   ، 

 الار  الجيننة،
 الار  المظشرية،  

 مناه فشر المرا ،  
 الرما  

 . 

 

 

 

 

 

 

 

 :المقدمة
الرما      ندي   يغذ  مد نة  الذ   الرئنسا  المصدر  المرا   فشر 

السكافا   للت س   وفتنجة  مصا ر بالماء  أاةحت  الصناعا  والتا ر 
أو  اإلفسا)  ولضال   الصناةنة  بالمضال   م ةنة  المت لرة  المناه 
النشر  نستخدم  ريفنة  وقرى  مد)  بندة  النشر  هذا  يمر  حيث  الحي ا) 

إذ يند نل ث المناه لا ال قت   (1)  غير احا وغير احنح   ااستخدام
الم اكش   من  الكنمنائنة   ا ساسنةالحاضر  المل ثا   نصريف  بسبب 

بسبب احت ائشا عل    ا فشار  إل   اإلفسا)والميعيائنة والةا  ل جنة من قبش  
لنم   جيد  غذائنا  مصدرا  نند  والتا  النض ية  الم ا   من  كبيرة  كمنا  

 التا مصدرها  المن يةا المل ثا   ونكاثر الكائنا  المجشرية الحنة وأهمش
 

 
* Corresponding author at: University of Anbar / College of 

Science; 

  
E-mail address:  

 
إذ  درج نل ث المناه لا مقدمة الم اكش ا ساسنة   (2)اإلفسا) والحي ا)  

إل  ا) أكثر   WHOحيث أرار  إحصائنا  منظمة الصحة النالمنة  
نند   .(3)% من ا مراض لا النالج كافت متال مة م  الماء    80من  

 E.coliالملررا  الةكتيرية  ليش لتل ث المناه بالمضال  ونمثش بكتريا  
 ، احد ابر  هذه الملررا  فظرا لتمكنشا من النم  ب ج   عناار غذائنة

مرضة بسناة لضال عن قدرنشا عل  الةقاء لمدة أط   من ا حناء الم
يك ) لحص وج    .ا هرى  المناه ملررا    وبشذا  لا  الةكتريا    جيداهذه 

المناه   ف ةنة  لتقنج  ال رب   .(4)وحساسا  مناه  أاةحت  النراق  ولا 
نناي نة طبنعنة در ا و  لحاة  اإلاابة بشذه الةكتريا التا ها  المص

اةفسا) امناء  الملكد  .لا  ال رب من   إفشا ومن  مناه  نل ث   ةلة عل  
حي افا   او  ب ر   الةكتريا    . (5)مصدر  هذه  نند  ومسبب كما  مل ث 

النساء عند  والرحج  المشبش  ونل ث  اةمناء  ةلتشاب  ومسلولة   ،مرضا 
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من   E.coliونند ساللة    .(6  لدى اةطما  الرض  )عن اةسشا  الحا
الممرضا  الرئنسنة لم   الند د من اةطما  نحت عمر همس سن ا  

ولا ال قت   .(7وهص اا لا الدو  النامنة )  باإلسشا فتنجة اةاابة  
يمكن  Enteropathogenic Escherichia coliنميع  الحاضر 

(EPEC)   الجعي الممرضة  الخ اص  عل    Molecularئنة  اعتما ا 

pathogenic characteristic    فةكترياE.coli    لإلسشا  المسبةة 
ضمن   والامس    EPECنصنف  اةرنةاا  جين  نمتل   كافت  اذا 

Enteropathogenic E.coli attaching and effacing (eae) 
هذا الجين يك )   .Shiga toxins  (8)ولكن غير منتجة لسم م ال نكا  

المناقة لا  اساسا  لالمراضنة   واقنا  م لدة  نك )  التا  الكروم س منة 
 EPECا)    فنما وجد  .(9والذ  ينرف بم ق  طمس الخاليا المن ية )

نحت   جينا يق  عل  البال ميد ويك ) ل   ور لا اةلتصاق عن طريق 
للحعم   المك فة  ال نيرا   Bundle Forming pilus (BFP )نك ين 

 EPEC عا) مختلما) من  جينا  الضراوة   جد ف    واعتما ا عل  .(10)
النم ذجا    Typical EPECالنم ذجا    Atypical EPECوغير 

من   لإلسشا المسبةة    E.coliا)    .(11) حعمة  نستنمش  النم ذجا 
وبرونين    ((Bundle Forming pilus BFPال نيرا    لاللتصاق 
 لألمناء الممرضة    E.coliأما    .ةستنمار اةمناء  Lntminاةفتنمين  

بند التصاق هاليا   ،(12)  لتحت   برونين اةفتمين لقطغير النم ذجنة  
EPEC    الظشارية البرونينا    بإلرا نق م    لألمناء بالخاليا  من  الند د 
لد)  الخالياهارج   من  المنتجة  البرونينا   اغلب  نك )   EPEC  وا) 

اةلتصاق م اق   لا  ينر وهذا    .ضرورية  والامس   بآلة  فما  اةرنةاا 
Attaching and effacing lesion (13).  

  
 المواد وطرائق العمل  

 جمع عينات المياه   -1
اثناء    408نج جم     الن رين  الدراسة  عينة مناه من محاا  

 2012ولغاية نم      2011المدة الممتدة من أوائش رشر ن رين اةو   
ال احد ال شر  لا  م ق   لكش  عينا   ثالث  قنافا   .وب اق   استخدمت 

  .(14) ر  هذ النماذجمللت  (500)  جاجنة منقمة سنة
 عزل البكتريا   -2

عدة   ب دة  النينة  رجت  المختبر  ال   المناه  عينا   فقش  بند 
الش     ولا ظروف منقمة  اهش  فقش    Hoodمرا   مللتر من   (1)ثج 

عل   الصلب  الماك فكا  اكار  وسط  اب  ثج  الابق  ال   المناه  عينة 

المناه م    الابق وحرك الابق حركة  ائرية بسناة لغرض نجافس عينة
 –  18)  م ولمدة°(  37ال سط ثج وضنت اةطةاق لا الحاضنة بدرجة )

فةكتريا    (24 النتائج  قراءة  نج  الحضن  مدة  وبند  التا   E.coliساعة 
نج ننقنة هذه   .نك ) مخمرة لسكر الالكت   مستنمرانشا ور ية او حمراء

فقنة ععة   عل   للحص    مره  من  ةكثر  ولغرض   .المستنمرا  
وسط  للةكترياالتاكيد     الت خنص عل   المنقاة  المستنمرا   لقحت   ،

اة رق   مثلين  اةطةاق    (EMB)اة  سين  حضنت  التخانط  باريقة 
لمدة  °(37)عند  رجة حرارة   ل حظ ركش   (24  –  18)م  بندها  ساعة 

المستنمرا  التا نك ) اغيرة الحجج وملساء ذا  بريق مندفا اهضر  
وسط  (15) عل   ملقتا  النعة   نلقنح    حمظت  بند  المغذ   اةكار 

ساعة   (24  –  18)م لمدة  °(37)  بدرجة  بالمستنمرا  النقنة ونحضين 
بدرجة   حمظشا  ثج  مرق °(4)ومن  لاستنمش  ط يلة  لمدة  الحمظ  وأما  م 

% ثج حمظت النعة    20فقن  القلب والدماغ المضاف إلنة كلنسرو   
  .(16)م ° 20 –بدرجة 

 تشخيص البكتريا :   -3
المح    عل   أجريت  اعتما ا  والكنم حي ية  المجشرية  ص 

   (17)المصا ر النلمنة المتةنة عالمنا لت خنص الةكتريا  
 التشخيص المصلي :   -4
نج أجراء الت خنص المصلا وننمنط النعة  لا قسج مختبرا  الصحة   

ال ريحة  عل   التال )  طريقة  باستخدام  وذل   الصحة.  و ارة   / النامة 
ا مصا  مضا ا   م   رركة   العجاجنة  من  المجشعة  التكال ء  المتند ة 

Bio Rad  فمسشا   .المرفسنة الاريقة  ننا   الم جب  التماعش  حالة  لا 
إل   ال ا    لحين  التكال ء  أحا ية  المص    باستخدام مضا ا   ولكن 

 . ف ع المصش المضا  الذ  يناا نال فا م جةا
 الكشف عن جينات الضراوة : – 5

و   الجين ما  الدفا  عينا   للنعة  استخلصت  البال ميد  
والبال ميد   الجين ما  الدفا  استخالص  عدنا  باستخدام  الةكتيرية 

التسلسلا   الرقج  ذ   برومنكا  رركة  من  منتج   A1120المجشعا)  باسج 
Wizard® Genomic DNA Purification pure Yield™   

 Plasmid miniprep kit system  .    الةا ئا وباستنما  
جينا نستشدف  التا  الشدف  الخااة    (bfp    ,stx    ,eae)   لما ولقا 

رركة    (18)مذك ر من  جدو     Biocorpوالمجشعة  لا   ، (1)والمبينة 
 كما مبين لا جدو    PCRحضر هلنط نماعش سلسلة البلمره اةفعيمنة  
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اآلننة  .(2) المنا لة  باستخدام  لشا  النشائنة  التراكيع  الحص   عل    ونج 
  1 χ 2=   1ح χ 2ح . 

  :مضاف لاستخرج عن طريق المنا لة اآلننةأما حجج الماء ال 
الكلا    :(19) التماعش  حجج  الماء =  التماعش   –حجج  مك فا   مجم ع 

 . ا هرى 
أجراء    أثناء  الثلجا  الحمام  لا  ا فابيب  وض   مراعاة  م  

عملنا  معج المك فا  ا ساسنة للتماعش لتجنب حدوث نماعال  نل   
أ هلت ا فابيب   .لمتماعال إل  نلف الم ا  الممعوجة أو حدوث مسخ ل

التماعش الحرار  إلجراء  المبلمر  البرفامج   .بنناية لا جشا   وباستنما  
الخاص   البرفامج  ولق  عل   نابنق   نج  الذ   التضاعف  لا  المناسب 

بند افتشاء وقت التماعش فقش المعيج   .(3وكما مبين لا جدو  )(  18)
بتركيع) نخصنص حمرة %(م     1.2ال  حمر هالم اةكارو  المحضر 

الحجما   الدليش  النينا     Ladder  (100bp)لتحميش  رحلت  وبندها 
لمدة   الكشربائا  الترحيش  بجشا     1.5بجشا   الشالم  بندها ا ر  ساعة 
   . Gel documentationالتص ير با رنة ل ق البنمسجنة 

 
 النتائج والمناقشة  

( عينة 408من مجم ع عينا  المناه المدروسة والةالغ عد ها )
الم خصة لمناه فشر المرا  لمناقة الدراسة    E.coliلغت أعدا  بكتريا  ب 

. وا) (4)جدو   (  %  68.137)عينة أ  بنسةة  278اثناء مدة الدراسة  
بكتريا   الدراسة.   E.coliأعدا   مدة  اثناء  كالة  المحاا   لا  وجد  

اثناء   وكذل   المختلمة  الدراسة  أرشر  اثناء  أعدا ها  لا  نةا ن  وظشر 
إذ يظشر التغير ال شر    (5)  أيضا كما م ضح لا الجدو   ال شر فمس 

إلعدا  الةكتريا حيث كا) أعل  عد  لا رشر حعيرا) ونم   واقش عد   
 . كا) لا رشر كاف ) الثافا 

 Enteropathogenic Escherichiaبينما رخصت بكتريا  

coli (EPEC)    اذ نبين من    (%  10.071)عينة أ  بنسةة    (28)لا
بكت  ن  ي   التكال ء   EPEC  ريا فتائج  المتند ة  اةمصا   ولق  عل  

ا) ا فماا المصلنة ا كثر ري عا باستنما    (6)والم ضحة لا جدو   
التكال ء ه    المتند ة  نلن    (%  39.28)بنسةة    Type 1ا مصا   ثج 

 Type 2  واهيرا  (%  25)بنسةة    Type 4اةمصا  المتند ة التكال ء  
النعة    ، الكليشم  (%   17.85)بنسةة    Type 3 و هذه  اهتبر  

الجدو    اذ  بين  التكال ء  اةحا ية  اةمصا   فتائج    (7)باستخدام 
ه  النمط المصلا   O55الت خنص باستخدام هذه اةمصا  اذ وجد ا)  

 ( %  21.42)اةحا   التكال ء اةكثر ري عا لا الدراسة الحالنة بنسةة  
التكال ء   اةحا    المصلا  النمط   ( %  14.28)بنسةة    O142نج  لن  

%( ثج   10.71)بنسةة    O86و    O126 تةن  كش من اةفماا المصلنة  
O111  وO125  وO114  وO119    واهيرا    (%  7.14)بنسةةO127 

  .(% 3.57)بنسةة   O124و  O26و  O128و
المن ية   بالةكتريا  مل ثة  النشر  مناه  ا)  هذا  تبين  هال   من 

حعيرا) ونم     وهذا التل ث ال د د وهااة لا رشر  لإلفسا)الممرضة  
وف اا    إل ين     الحرارة  المناطق   اإلفسا)ارنماع  رجا   لا  وهااة 

مناه   إل التا يمر بشا النشر حيث ا) المد) ح   النشر نلقا بمضالنشا  
المجمنا  السكننة الريفنة التا يمر بشا النشر،   إل   إضالةهذا النشر،  

اح غير  استخداما  النشر  السكافنة  المجامن   نستخدم  اذ حيث  نح 
النشر ح    الحي افا   ونربنة  ننقنج  بدو)  المناه  اجرى   يستشلك )   اذ 

المضال    (18) مناه  بشا  نرم   مناطق  من  القريةة  النشر  لمناه  نحليال 
والمسةحنا    البرا ية  الق ل )  بكتريا  نج عع   حيث  في  لندا  لا  المنعلنة 

  لا فشر نرم   E.coliوكذل  امكن عع  اربنة سالة  من    .البرا ية
وكذل  هذا   .(19)فن  المضال  المنعلنة لا مد نة ساوب ل  لا البرا بش  

ينمش  والحي ا)  اةفسا)   تمق م   راسا  اهرى من ا) طرح مخلما  
لا ماء النشر مل يا ال   يا ة مست ى التل ث   E.coliعل   يا ة بكتريا  

اجراء  راس  (20)الةكتير    ما وجد عند  ايضا م   النتائج  نتمق  كما   .
% من مجم ع ععةنشا  48فسةة  E.coli لنشر الد  افنة اذ ركلت بكتريا

 . (3)ععلة نج ععلشا من مناه النشر   127الةكتيرية الةالغة 

لا هذه الدراسة مت القة ال  حد ما   EPECجاء  فتائج عع   
 ( %  26.5)كافت    EPECاذ ا) فسةة عع     (21)م   راسا  اهرى  

المل جة لا) فسةة   وهنا    .(22)  (%20.46)  ها  EPECلا حين لا 
وج   سبب  مصدرها  EPEC  ينعى  ا)  عل   حيث  د   المناه   لا 

عل   مما  د   الثافنة  بالدرجة  الحي ا)  ثج  اةساس  بالدرجة  اإلفسا) 
التل ث البرا   لمناه النشر فتنجة لن اا اةفسا) لا المناقة التا يمر 

لنة اةكثر ري عا كما بينت الدراسة الحالنة ا) اةفماا المص  .بشا النشر
 ( %   39.28)بنسةة    Type 1باستنما  اةمصا  المتند ة التكال ء ه   

 Type 2وهذه النتنجة ةنتاابق م  فتائج محالظة  يال  الذ  وجد ا)  
التكال ء   المتند   النمط المصلا  و   Type 2بينما وجد ا)    .(23)ه  

Type 3  ر التكال ء  المتند ة  المصلنة  اةفماا  اكثر  من  ي عا هما 
وهذا التةا ن واةهتالف لا اةمصا  المتند ة التكال ء قد ينعى   ،(24)

والمناهنة  البيئنة  الظروف  واهتالف  النماذج  اهذ  م ق   اهتالف  ال  
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الةحث العمننة ةجراء  والمدة  النينا   الحالنة   .وعد   الدراسة  لا  ووجد 
نتمق ه  اةكثر ري عا وهذه    O55ا) النمط المصلا اةحا   التكال ء  

اهرى  ه   21)  م   راسة  ال ائ   المصلا  النمط  ا)  من   )O55   أما
ا هر  ا)  22)  ى الدراسا   وجد  لقد   )O111K69    وO111K58   و

O126K7  لا ري عا  اةكثر  النمط   O142ا)    وجد  حين  هما  ه  
التكال ء اةكثر ري عا   التةا ن ال    (24)المصلا اةحا    وينعى هذا 

ا والمدة  الت خنص  عدة  الم ق  اهتالف  ال   اضالة  للدراسة  لعمننة 
 .  الجغرالا

لا ععة    بنض ع امش ضراوة  جينا     EPECالك ف عن 
نقننة بكتريا     PCR  باستخدام  ممرضة   E.coliنحت    منشا  سالة  

ومنشا غير ممرضة وهذا ما وجد لا الدراس  الحالنة ومن هذه السالة  
الم  E.coliبكتريا   من  نند  والتا  لالمناء  لا الممرضة  المشمة  سبةا  

النالج   جمن   و   لا  اةطما   عند  اةسشا   بالتالا   (6)حدوث  وهذا 
 ل  ال  اجراء الدراسة الحالنة والده   ب اء من التمصيش لا بنض 

المنعولة من فشر المرا  والمتمثلة بالجين   EPECع امش ضراوة بكتريا  
bundle forming pilus (bfp)   ويل البال ميد  عل   يق      والذ  

التصاق   لا  لالمناء   EPEC ورا  المخاطنة  للاةقة  الاالئنة  بالخاليا 
للحعم   المك فة  ال نيرا   نك ين  طريق  اةرنةاا   . (25)عن  وجين 

 Enteropathogenic E.coli attaching and effacingوالامس  

(eae  )  والذ لالمراضنة  الم لدة  الكروم س منة  المناقة  لا  يق   الذ  
ال طمس  بم ق   المن ية  ينرف   Locus of Enterocyteخاليا 

Effacement (LEE)   نميع هذه يمكن  الجعيئنة  الخ اص  وباستخدام 
النعفنة التا نمتل  ايضا جين اةلتصاق   E.coliالساللة عن سالة   

سم م   eaeوالامس   افتاج  عن  المسلو   الجين  امتالكشا  بندم  وذل  
لذل    (8)  النعفنة  E.coliالذ  يق  عل  كروم س م بكتريا    stxال نكا  
 , eae , stx)الكروم س ما للتحر  عن وج   جينا     DNAنج عع   

bfp)  فقاوة حساب  ععة    DNAبند  من  المستخلص  الكروم س ما 
EPEC    وكافت النتنجة      هالم اةكارو ورحلت عل  (28)الةالغ عد ها
الكروم س ما من جمن  النعة  وكما م ضح لا ا رة   DNAعع   

(1)  . 
ا -1 والامس  عامش   Enteropathogenc E.coliةلتصاق 

attaching and effacing (eae)  
لسلسلة    التضاعما  التماعش  اهتةار    DNA  PCRاجر  

للجين    الةا ئباستنما    المناقة   eaeالخاص  لا  يق   الذ  

الخاليا  طمس  بم ق   ننرف  التا  لالمراضنة  الم لدة  الكروم س منة 
ال  ( LEE)المن ية   هذا  وج    ا)  ا) لذا  يمكن  النعة   هذه  لا  جين 

وقد استخدم هذا   . لكد اهمنة هذه الةكتريا لا احداث اةاابة باةسشا 
محل     م    DNAعينة    (28)م     Green master mixالةا ئ 

وام    الذ   البرفامج  عل   وباةعتما   نرحيش   (26)كروس ما  وبند 
نماعش   بتركيع    PCRف انج  اةكارو   هالم  ولحصة    (%  1.2)عل  

( جعيئا  حجج  ذا   حعم  البنمسجنة ظشر   ل ق   قاعدة   (482باةرنة 
بالنعة   DNAللتسنة ع ر عينة   نتمثش  التا   ،2  ،1)  كروم س ما 

3،  4،  5،6 ،  7،  8 ،  13،  14 ،  15،  16،  19،  20 ،  21،  24،  25 ، 
نتمثش   (27  ،26 التا  التس  عينا  ا هرى  لا  الحعم  نظشر هذه  ولج 

مما يننا عدم   (28  ،23  ،22  ،18  ،17  ،12  ،11  ،10  ،9)بالنعة   
ا) ظش ر   .(2)وج   الجين لا هذه النعة  كما ه  م ضح لا ا رة  

)  مالحع  لنامش  19لا  الم مرة  الجينا   نمثش  بنسةة    (eae)( ععلة  أ  
فماا مصلنا وهذه النتنجة نت الق م  ما نج   28من ااش    (%  67.85)

الن    نبلغ  (27)الت اش  الجين  وج    فسةة  ا)  وجد  من   (%  75)  اذ 
المصلنة اةفماا  فسةة   .EPEC  مجم ع  عل   الحص    نج  حين  لا 

ا را)  100 لا  اجرا ت  التا  الدراس   لا  جمن    .(28)%  كافت  اذ 
 .  eaeالممرضة لالمناء نحمش الجين    E.coliاةفماا المصلنة لةكتريا  
ععلة   (19)من مجم ع    (%  63.1)بنسةة    eaeلا حين وجد ا) جين  

E.coli (26)لا مد نة السلنمافنة  المنعولة. 
 bundle forming pilus (bfp  ) عامش نك ين حعمة ال نيرا  -2

با ئا     باستخدام  المتسلسش  البلمرة  نماعش  اهتةار  اجر  
الجين   وج    عن  الك ف  لغرض  لحعمة   bfpمتخصصة  ي مر  الذ  

مك فة من اةهداب التا لشا  ور لا التصاق الةكتريا بالخاليا الظشارية  
مناء لذل  ا) وج   هذا الجين لا هذه النعة   لكد وج   الحعمة لال

( الةا ئين  استخدام  نج  وقد  اةهداب  من  لا   (bfpF , bfpRالمك فة 
( اهتةار  نماعش  )PCRمعيج  عينة  28(     )DNA    بال ميد

مد عل  وقد اعت   . (28)الةالغة    EPECالمستخلصة من ععة  بكتريا  
الترحيش الكشربائا   .(26الم ا ف سابقا )  البرفامج  فتائج  وقد أظشر  
لا    bfpعدم ظش ر أ  حعمة نن   للجين    البال ميد   DNAلنينا   

ععة    ا رة    EPECجمن   لا  م ضحة  عدم   .(3)كما  بننا  مما 
للجين   للبال ميد الذ    bfpامتالك هذه النعة   وبالتالا عدم امتالكشا 

الحعم لا جمن  الجين وقد يك ) ذل  سبةا لا عدم ظش ر    يحمش هذا
الن     EPECععة    الت اش  نج  ما  م   نتمق  النتنجة  لا   (29)وهذه 
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اذ لج نظشر أ  من النعة  بند اجراء عملنا  التضخنج عل    الميتنام
النامش نحمش هذا  افشا ة  وهذا  ةلة عل   ايجابنة  فتنجة  ولا   .الجين 

الت اش نج  الريقنا  الجين لا    جن ب   من مجم ع   (%  3.3)ال  وج   
. أما لا الدراسة التا اجريت لا السلنمافنة من (21)النينا  المدروسة  

الت اش  (26) نج  الجين    لقد  وج    من   (%  15.7)بنسةة    bfpال  
النعة  الجغرالا واهتالف   .مجم ع  الم ق   ال   التةا ن  ينعى هذا  وقد 

العمننة  والمدة  النينا   عد   لا  واةهتالف  والمناهنة  البيئنة  الظروف 
   .ةجراء الةحث

اجر  اهتةار التماعش  Shiga toxin (stx)عامش أفتاج سج ال نكا    -3
( الدفا  لسلسلة  والةا ئ PCRالتضاعما  التماعش  معيج  باستنما    )

(Reverse , Forward) stx   الذ  يستشدف الجين الم مر لسج ال نكا
بكتريا   كروم س م  عل   يق   هذه   E.coliوالذ   لا  واستخدم  النعفنة 

بكتريا   نميع  لغرض  بكتريا   E.coliالدراسة  عن  لألمناء  الممرضة 
E.coli    جين عل   احت ائشا  بندم  ها   . stxالنعفنة  كما  النتائج  بينت 

بالص رة   مما  د    عدم   (4)م ضحة  اةكارو   هالم  عل   حعم  ظش ر 
التا  النعة   لا)  وبالتالا  النعة   جمن   لا  الجين  وج    عدم  عل  

نج   النعفنة  E.coliنن   إل  بكتريا     رست ة نتمق م  ما  النتنجة  وهذه 
إذ ( 29)ولا الميتنام  (28)لا السلنمافنة ولا إ را)  (26)  الت اش إلن 

   . نة لا عينانشجالنعف E.coliلج يسجش وج   
   EPECالتنمنط الجينا لنعة  

نحت   عل  جين   EPECأظشر  الدراسا  الحد ثة ا) بكتريا   
عن طريق نك ين   EPECيق  عل  البال ميد ويل    ورا لا التصاق  

للحعم المك فة  واعتما ا   Bundle Forming pilus (BFP)ال نيرا  
من مختلما)  ف عا)  الضراوة   جد  جينا   بكتريا  EPEC عل   هما 

النم ذجنة الق ل )  الق ل )   Typical EPECارريكنة  ارريكنة  وبكتريا 
النم ذجنة   )Atypical EPEC  (10غير  الجدو   وي ضح   .)8) 

الم خصة مصلنا حيث نظشر ا) فسةة    EPECالتنمنط الجينا لنعة   
%( من مجم ع 67.85)  بكتريا ارريكنة الق ل ) الممرضة لألمناء نبلغ

ا النم ذجنة اةفماا  غير  ارريكنة  بكتريا  فسةة  لا)  وعلنة  لمصلنة 
Atypical EPEC  ( من مجم ع النعة  وهذا يننا   67.85)  نبلغ%

أ  لج   Typical EPECهل ها من بكتريا ارريكنة الق ل ) النم ذجنة  
 ،المنعولة من مناه النشر  EPECن جد لا أ  عينة من عينا  بكتريا  

لا  (29ل  حد ما م  ما نج الت اش الن  )وجاء  هذه النتنجة مت القة ا
من عينان   بخل   فسةة   Typical EPEC  الميتنام  ا)  وجد  حين   لا 

Atypical EPEC  هذه   (%  6.6)  نبلغ فتائج  نت الق  لج  حين  لا 
فسةة ا)  من  السلنمافنة  لا  وجد  ما  م    Typical EPEC  الدراسة 

النم ذجنة    (%  63.1)النم ذجنة   غير  قد ل  Atypical EPECأما 
فسبتشا   بكتريا   .(26)  (%  42.6)ركلت  فسةة  ا)  ل جد  ا را)  لا  أما 

EPEC  ( بكتريا    (%  44.9ها  وبالتالا ركلت  المصلنة  اةفماا  من 
النم ذجنة   الق ل )  النم ذجنة   (%   9)ارريكنة  غير  حين   31.5)  لا 

%) (30 ). 
 

 المصادر  
ابراهنج    ، النثما) -1 ال هاب  عبد  منذر  مناه   .(2010)ا ثار    ناثير 

هيت  مد نتا  بين  المرا   فشر  مناه  ف ةنة  لا  الصحا  الصرف 

 .جامنة اةفةار ،كلنة النل م ،رسالة ماجستير .والرما  

للنح    ،طريف -2 المن ية    (2010)محمد  بالةكتريا  الك لة  فشر  نل ث 

الصنف ارشر  بالصحة    (اب  –نم      –حعيرا)  )هال   وعالقتشا 

   (1)/ا (2)لمجلد ا ،مجلة جامنة الك لة لنل م الحناة .النامة

محسن    ،جابر.3 ال اق    .(2011)جةار  التل ث  مصا ر  ةحد   راسة 

مقاومتشا   واهتةار  المجشرية  اةحناء  بةنض  الد  افنة  فشر  عل  

الحناننة مضا ا   العراةنة  .لةنض  للنل م  القا سنة  المجلد    ،مجلة 

(1 )/(1).   

3- Entry ,J. and Farmer, N. (2000). Influence of 

aquifers on movment and survival of colifrom 

bacteria.Water Agri –Res. 2(8): 1140 – 1145.  

ياسمين اسماعيش هليش   ،اغاريد علا حسين  ،احمد اسماعيش  ،النعا   .5

لا    .( 2009) ال رب  مناه  من  الممرضة  الةكتريا  ون خنص  عع  

الغ ائنة المررحا   باريقة  الد ن  االح  جامنة    .محالظة  مجلة 

   .6 – 1:  (3) 3فةار اة



P- ISSN  1991-8941 ,  E-ISSN 2706-6703                 (JUAPS)                                                       Open Access        مجلة جامعة االنبار للعلوم الصرفة                    

2013 ,( 7), ( 1 ) :34-44 

 

39 

6 – Ji Anyng. HU ,. Ji achen shi ,.Hong chang., Dong 

Li., Minyang., and Yoi chi kamagata. (2008). 

Phenotyping and Genotyping of Antibiotic- 

Resistant Escherichia coli Isolated from a Natural 

River Basin. Environ.Sci.Technol.,42: 3415 – 

3420.  
7- Raja , s.B.; Murali , M.R.; Malathi, G.K.; Anbarasu 

, K. and Devaraj ,S.N. (2009). Effect of aqueous 

extract of aegle marmelos fruit on adherence and 

β-lactam of enter pathogenic E.coli by down 

regulation outer membrane protein c.Amer. J. 

Infect. Dis.5 (2) : 161 – 169.  

8 – Wani, S.A.; Hussain,I.; Fayaz, I.; Mir, M.A.; 

Nishikawa ,Y. (2008) Subtype analysis of stx1,stx2 

and eae genrs in Shiga toxin producing 

Escherichia coli (STEC) and typical and atypical 

enteropathogenic E.coli (EPEC) from lambs in 

India J.tvjl.p.07-017. 

9- AL – Chalabi.; Rawa'a.; Ayad AL-ubaidy.; 

Muneera AL – lbadi.(2010) Detection of 

urovirulence Genes (eae , E- hly –a-hly) of 

uropathogenic Escherichia coli by specific PCR. 

jornal of Biotechnonogog Research Center .4 (1) : 

44- 50.  

10- Hien, B. T.; Trang do, T.; Scheutz, F.; Cam, P. 

D.;Molbak, K. and Dalsgaard, A. 

(2007).Diarrhoeagenic Escherichia coli and other 

causes of childhood diarrhoea: a casecontrol study 

in children living in a wastewater-use area in 

Hanoi, Vietnam. J. Medical Microbiology.56: 

1086-1096 . 

11- Momtaz , H.; Rahimi , E.; Moshkelani , S.(2012). 

Molecular detection of antimicrobial resistance 

genes in E.coli isolated form slaughtered 

commercial chickens in Iran. Veterinarni Medicina 

, 57 (4) : 193 – 197.  

12- Cheng, C.; Tennant, S. M.; Azzopardi, K. I.; 

Bennett - Wood, V.; Hartland, E. L.; Robins-

Browne, R. M. and Tauschek, M. (2009). 

Contribution of the pst-phoU operon to cell 

adherence by atypical enteropathogenic E. coli and 

virulence Citrobacter rodentium. J.Am. Soc. 

Microbiol. 77(5): 1936-1944. 

13- Samuel , L.; Marian ,M.M.; Apun, K.; Lesley , 

M.B. and Son ,R.(2011). Characterization of 

Escherichia coli isolation from cultured catfish by 

avtibiotic resistance and RAPP analysis. 

Internation Food Research Journal 18 (4) : 971- 

976.  

14 – Wold Health organization (WHO). (1985) . 

Guidelines for drink water quality.2 nd ed.v/v 1 

,Geneva.  

15 –Macfaddin , jf. (2004). Bio chemical tests for 

identification of medical Bacteria 3 rd ed. the 

Williams and wilkins Baltimore , USA. 

16- Collee, J.G. ; Fraser, A.G. ; Marmion, B.P. and 

Simmons, A. (1996). Practical Medical 

Microbiology, fourteenth edition, Churchill 

Livingstone, New York.  

17 - Holt, J.G.; Krieg, N.R.; Sneath, P.H.A.; Stalyt, 

J.T. and Williams, S.T. (1994). Bergey`s manual of 

determinative bacteriology. Williams and Wilkins 

Publication. 9th ed. London, New York 

 18- Martin. C. M. and. M. J. Nona. (1977). Effects of 

Domestic waste water Disposal by land Irrigation 

on water quality of the central canter bury plains. 

Water and soil, Technical publication, No.7, 

willington Newzcaland 

19- Penna- Tc, schaffner-D: Abe-L E; Machoshvili- 

IA, (1996). Inactivation of Brazilian. Wild typc 

and enterotoxigcnic Escherichia coli by chlorine. 

J-Ind-MicrobioI. 1996. 16(1) 57- 61. 

 راسة ناثير نل ث االمناه   .( 2008امش طالب عاةة )  ،السند   –  20

بكتريا   عل   الابنة  من   Escherichia coliبالمخلما   المنعولة 



P- ISSN  1991-8941 ,  E-ISSN 2706-6703                 (JUAPS)                                                       Open Access        مجلة جامعة االنبار للعلوم الصرفة                    

2013 ,( 7), ( 1 ) :34-44 

 

40 

الحناننة للمضا ا   ومقاومتشا  النشر  للنل م    .مناه  القا سنة  مجلة 

   (57امحة   . (2)الند   (13)الصرلة المجلد 

21-Galane, Petronella M. andRoux, Marie Le.(2001). 

Molecular Epidemiology of Escherichia coli 

Isolated from Young South African Children with 

Diarrhoeal Diseases.J. Health Population nutr. 

19(1):31-38. 

)  ،النافا  –  22 الرحمن  عبد  الكريج  عبد   راسة    .(2007ابراهنج 

لالمنا الممرضة  الق ل )  اةطما   اةريريكنة  من  المنعولة  ء 

المل جة مست م   لا  باةسشا   اةفةار   .المصابين  جامن   مجلة 

 . (1)( الند  1)المجلد  .للنل م الصرلة

23- Ali,Ali Ibrahim and Abood,Walaa 

Najm.(2010).Possible correlation between O- 

antigen serogroup of Enteropathogenic / 

Enteroinvasive E.coli and infection with Giardia 

lamblia and Entamoeba histolytica as a possible 

pathological strategy for acute diarrhea among 

children of Baghdad governorate.J. Diyala.6(1) : 

205-226. 

 لةكتريا   ووراثنة  بكتيري ل جنة   راسة  .(2007)  محسن   هرة,  علا  -24

,     كت راه   أطروحة  .فا ررا   النجف  محالظة  لا  نةالمرض  الق ل ) 

 النراق   .الك لة جامنة,  للبنا  التربنة كلنة

25- Clark, S. C.; Haigh, R. D.; Freestone, P.P.E. and 

Williams, P. H.(2003). Virulence of 

enteropathogenic E. coli a global pathogen. J.Clin. 

Microbiol. Rev. 16(3):365-378. 

26- Arif,Sehand K. and Salih, layla I.F. (2010). 

Identification of Different Categories of 

Diarrheagenic Escherichia coli in Stool Samples 

by Using Multiplex PCR Technique. J. Medical 

Sciences. 2(5): 237-243. 

27- Giammanco, A.; Maggio, M.; Giammanco ,G.; 

Morelli, R.; Minelli, F.and Scheutz F.(1996). 

Characteristics of Escherichia coli strains 

belonging to Enteropathogenic E. coli 

serogroups isolated in Italy from children with 

diarrhea. J.Clin Microbiol. 34: 689-694. 

28- Asadi, Karam MR.; Bouzari, S.; Oloomi, M.; 

Aslani, MM. and Jafari, A.(2010). Phenotypic and 

Genotypic  

Characterization of Enteropathogenic Escherichia coli 

(EPEC) strains in Tehran, Iran.. J. microbiol. 2 (1) 

: 3-7. 

29- Nguyen , Trung Vu ; Van, Phung Le; Chinh , L.; 

Huy, Khanh Nguyen Gia and Andrej, 

Weintraub.(2005) Detection and Characterization 

of Diarrheagenic Escherichia coli fromYoung 

Children in Hanoi, Vietnam.J.clinical 

microbiology.43: (2) 755–760. 

30- Alikhani, M. Yousef ; Mirsalehian, Akbar and 

Aslani, M. Mehdi.(2006). Detection of typical and 

atypical Enteropathogenic Escherichia coli (EPEC) 

in Iranian children with and without diarrhoea.J. 

Medical Microbiology.55: 1159–1163. 

 



P- ISSN  1991-8941 ,  E-ISSN 2706-6703                 (JUAPS)                                                       Open Access        مجلة جامعة االنبار للعلوم الصرفة                    

2013 ,( 7), ( 1 ) :34-44 

 

41 

 البادئات المستخدمة في تفاعل البلمرة المتسلسل  ( 1جدول ) 

 53 تسلسل القواعد اسم البادئ

 حجم الجين

ف المستهد

bp 

eae –F 

eae –R 

TCAATGCAGTT 

CCGTTATCAGTT 
482 

GTAAAGTCCGTT 

ACCCCAACCTG 
482 

Stx –F 

Stx –R 

AGTTAATGTGGT 

GGCGAAGG 
306 

TGTGAAAAAT 

CAGCAAAGCG 
306 

bfp-F 

bfp-R 

AATGGTGCTT 

GCGCTTGCTGC 
324 

TACCAGGTTG 

GATAAAGCGGC 
324 

Forward F : ; Reverse  :R ; bfp : bundle forming pilus ; stx : 

shiga toxin eae : effacing attaching  

 ( مكونات تفاعل البلمرة المتسلسل  2)  جدول 

الحجم لعينة واحدة  المكونات 
µl ))  التركيز النهائي 

ـــ  5.5 الماء المقطر   ـــــــــــ
Green Master Mix. 12.5 1X 

Primer forward 2.5 Pmol/µl 10 
Primer reverse 2.5 Pmol/µl 10 

DNA template 2  ـــ  ــــــــــــ
ـــ  25 الحجم النهائي  ـــــــــــ

  PCRبرنامج جهاز المبلمر الحراري الخاص لمزيج تفاعل  ( 3جدول ) 
  eae,stx,bfp))   تلبادئا 

درجة 

 الحرارة © 
 الزمن

عدد  

 الدورات
 الخطوات الرئيسة 

 1 دقيقه 2 95
المسخ األولي لشريط الدنا  

Initial denaturation 

 ثانية45  93

35 

مسخ دنا القالب  

Denaturation 

 ثانية 30 58
ارتباط البادئات بدنا القالب  

Primer annealing 

 ثانية45  72
استطالة البادئات المرتبطة  

Primer extension 

 1 دقيقة7  72
 Finalاالستطالة النهائية 

extension 
 

 E.coliفي تشخيص  التي اعتمدتية لكيموحيو ا( الفحوصات 4جدول ) 
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-
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-
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-
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في مياه نهر   E.coliعدد عينات المياه الحاوية على بكتريا  ( 5) جدول 
 الفرات  

هر
ش
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 ا
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 مصال متعددة التكافؤ  األوفق  EPEC توزيع ( 6) جدول 

األمصال 

 المتعددة التكافؤ 

عدد  

 االصابة 
 النسبة المئوية لإلصابة  

Type 1 11 39.28 % 

Type 2 5 17.85 % 

Type 3 5 17.85 % 

Type 4 7 25 % 

 %100 28 المجموع

 
 وفق األمصال احادية التكافؤ  EPEC ( توزيع7جدول ) 

مصال األحادية األ 

 التكافؤ

عدد  

 االصابة 

النسبة المئوية  

 لالصابة 

O126 3 10.71 % 

O55 6 21.42 % 

O86 3 10.71 % 

O111 2 7.14 % 

O142 4 14.28 % 

O125 2 7.14 % 

O127 1 3.57 % 

O128 1 3.57 % 

O114 2 7.14 % 

O26 1 3.57 % 

 O119 2 7.14 % 

O124 1 3.57 % 

 % 100 28 المجموع 

 

لعزالت    PCRتوزيع جينات الضراوة التي شخصت يطريقة ( 8جدول ) 
EPEC   وعالقتها بالتنميط المصلي 

 النمط الجيني 
جينات الضراوة 

المشخصة 
   PCRبطريقة 

التنميط  
  المصلي
 للعزلة 

رمز  
 العزلة

Atypical EPCE 

 

 

 

O125 1 

Atypical EPCE 

 

 

 

O55 2 

Atypical EPCE 

 

 

 

O111 3 

Atypical EPCE 
 

 
O142 4 
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 النمط الجيني 
جينات الضراوة 

المشخصة 
   PCRبطريقة 

التنميط  
  المصلي
 للعزلة 

رمز  
 العزلة

 

Atypical EPCE 

 

 

 

O 86 5 

Atypical EPCE 

 

 

 

O 142 6 

Atypical EPCE 

 

 

 

O111 7 

Atypical EPCE 

 

 

 

O126 8 

Non – EPEC 

 

 

 

O 55 9 

Non – EPEC 

 

 

 

O 142 10 

Non – EPEC 

 

 

 

O142 11 

Non – EPEC 

 

 

 

O114 12 

Atypical EPCE 

 

 

 

O119 13 

Atypical EPCE 

 

 

 

O 114 14 

Atypical EPCE 

 

 

 

O 124 15 

Atypical EPCE 

 

 

 

O 86 16 

Non – EPEC 

 

 

 

O 125 17 

Non – EPEC 

 

 

 

O 86 18 

Atypical EPCE 

 

 

 

O 119 19 

Atypical EPCE 
 

 
O 127 20 

 النمط الجيني 
جينات الضراوة 

المشخصة 
   PCRبطريقة 

التنميط  
  المصلي
 للعزلة 

رمز  
 العزلة

 

Atypical EPCE 

 

 

 

O 128 21 

Non – EPEC 
  

 
O 126 22 

Non – EPEC 
  

 
O 26 23 

Atypical EPCE 
 

  
O 55 24 

Atypical EPCE 
 

  
O 55 25 

Atypical EPCE 
 

  
O 126 26 

Atypical EPCE 
 

  
O 55 27 

Non – EPEC 
  

 
O 55 28 

 

 

 

 
  : EPEC M   (Marker)الكروموسومي لعزالت   DNA( ترحيل 1صورة ) 

 Kbp DNA Ladder 1مي الدليل الحج 
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  DNA لسلسلة التضاعفي التفاعل لناتج الكهربائي الترحيل   ( 2الصورة ) 
:  , 100bp -ve: الدليل الحجمي   eae R , eae F , Mباستعمال البادئين

من القواعد    : زوج  bp  ,معاملة السيطرة السالبة من دون عينة الدنا 
 النتروجينية

 
  DNA لسلسلة التضاعفي التفاعل  ج لنات الكهربائي الترحيل( 3الصور) 

 ,100bp –ve: الدليل الحجمي   bfp R , bfp F , Mباستعمال البادئين 

: زوج من القواعد    bp: معاملة السيطرة السالبة من دون عينة الدنا , 
 النتروجينية

 
  DNA لسلسلة التضاعفي التفاعل لناتج الكهربائي ( الترحيل4الصورة ) 

:  - 100bp , ve: الدليل الحجمي  stxR,stxf Mباستعمال البادئين 
: زوج من القواعد   bpمعاملة السيطرة السالبة من دون عينة الدنا , 

 النتروجينية
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STUDY OF PHENOTYPIC AND GENOTYPIC ATTERNS OF Escherichia 

coli ISOLATED FROM EUPHRATES RIVER IN RAMADI CITY 

AHMED M. TURKEY 

ABSTRACT : 

The present study was preformed in period between October 2011 to July 2012, isolated were isolated from 

Euphrates river in Ramadi city. samples were cultured on several culture media microscopical, cultural, 

biochemical,serotypical (by use of serotype Diagnosis kit of bacteria) and genotypical (eae , stx , bfp) diagnosis of 

bacteria were done. The results showed that 278 from Euphrates samples were E.Coli (68.137 %) also the results 

indicated that (28) isolates belong to EPEC and the dominant serotype were type1 multisampling equivalent. with 

ratio of (39.28%) followed by the multi-samples equivalent type4 (25%) and the multisampling equivalent type2 and 

type2 with a ratio of (17.85%) for each one.In addition the mono sample equivalent serotype ratio was O55 (21.42%) 

followed by 0142 with a ratio of (14.28%). Then , the sample typing 088 and 0126 come with a ratio of (10.7 %). All 

serotype patterns were tested to check the content of virulence determinant and the results showed that 19 isolates 

contained the gene eae ratio(67.85%) ,when as there is no any isolates contained bfp , stx genes EPEC bacteria also 

disinfected to typical EPEC and Atypical EPEC , where the typical EPEC were found in 28 isolates and Atypical 

EPEC identified in 19 isolates with the ratio (67.85%).  


