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 يها هیسو ن دریس یکل يها پیت یمولکول ییشناسا
  اسوجیشهرستان در  یاکلیشیاشر

  
  2ی، عباس دوست1، محمد کارگر*1يتقو  سارا

  
، واحد شهرکرد  یم، دانشگاه آزاد اساليوتکنولوژیقات بیمرکز تحق 2،، جهرم، ایرانواحد جهرم ،ی، دانشگاه آزاد اسالميولوژیکروبیگروه م 1

  شهرکرد، ایران
  16/9/1392 :رشیخ پذیتار         30/6/1392 :خ وصولیرتا

  
  دهیچک

باعـث مهـار   شـوند و    یمد یتول یاکلیشیاشر يه هایسو لهیبه وسها هستند که  نیوسیاز باکتر یها گروه نیس یکل :و هدف ینهزم
هاي  ه عنوان میکروارگانیسمکلی سینوژنیک ب يها سویهکاربرد امروزه . شوند یم یاکلیشیاشر يزا يماریب يها هیسو ریسارشد 

 يهـا  تیـپ شناسـایی   ن مطالعـه یـ ا هدف .مورد توجه قرار گرفته است یبیوتیک ترکیبات آنتی يآنها به جا یو جایگزینپروبیوتیک 
  .بوداشریشیاکلی کامنسال  يها هیکلی سین در سو مختلف

که به صورت تصادفی کامنسال  یاکلیشیاشر یمدفوعنمونه  120 يبر روتحلیلی، مقطعی  ـ توصیفی مطالعهن یا :یروش بررس
هـاي   در ابتـدا بـا اسـتفاده از تسـت    . گرفـت انجـام   ،جـدا شـد  اسـوج  یدر شهرسـتان   یمراجعه کننده به مراکز درمـان از کودکان 

 یابین مورد ارزیس یکل يها وجود ژن یجفت پرایمر اختصاص 9سپس با استفاده از . یید شدأاشریشیاکلی ت يبیوشیمیایی باکتر
  .شدندتجزیه و تحلیل  يکا مجذور يها با آزمون آمار داده. رار گرفتق

درصد  11/34که  ي، به طورشد ییسین شناسا ژن کلی) درصد 8/70(مورد  85کامنسال در  یاکلیشینمونه اشر 120از  :ها افتهی
ه با شـش نـوع   یک سوی. ن بودندیس یش از دو نوع ژن کلیب ي، دارادرصد 20درصد دو نوع و  89/45ک ژن، ی يها دارا از نمونه

  . ندبود A.N.S4و  IaIb يها ب مربوط به ژنیبه ترت ین فراوانین و کمتریشتریب. ها مشاهده شد ن نمونهین در بیس یکل

 يبـرا  یت انتخـاب یـ ک مزی يها دارا هین سویا. نشان دادند  را ییباال ین فراوانیس یلک ژن کیش از یببا  ییها هیسو :يریگ جهینت
 يهـا  هیر سـو یمهـار سـا   يک فاکتور مهم بـرا ین در دستگاه گوارش، یس یحضور کل نیبنابرا ،باشند  یمحساس  يها هیومهار س

  . باشد  یمپاتوژن  یاکلیشیاشر

  نسالمکا ن،یس ی، کلیاکلیشیاشر :يدیکل واژه هاي

    
  ولوژِيیگروه میکروب، واحد جهرم،  یم، جهرم، دانشگاه آزاد اساليسارا تقو: نویسنده مسئول*

Email: Taghavi_sara65@yahoo.com 
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  مقدمه

هـا جهـت    کیـ وتیب یش از حـد از آنتـ  یاستفاده ب

 یکیوتیـ ب یش مقاومـت آنتـ  ی، باعـث افـزا  يماریکنترل ب

ــل ب ن ــه عوام ــبت ب ــاریس ــت زا  يم ــده اس ــراي ). 1(ش ب

جلـــــوگیري از پیـــــدایش مقاومـــــت، اســـــتفاده از 

یگزین هاي مرسوم باید محدود شود و جـا  بیوتیک آنتی

ــود    ــرار داده ش ــراي آن ق ــبی ب ــتفاده از ). 2(مناس اس

ها، یک جایگزین مناسب به جاي استفاده از  پروبیوتیک

هاي متعـددي   امروزه پروبیوتیک. باشد  یمبیوتیک  آنتی

هاي پـاتوژن مـورد اسـتفاده قـرار      جهت کنترل باکتري

پـاتوژن   يهـا  يباکترهاي مهار یکی از مکانیسم. گرفتند

ــه وســ ــا ســمیروارگانکیم لهیب ــوتیپروب يه ــک، تولی د ی

 ياـــــ ه ن، گونـه یوسـ یباکتر). 3ــ 5(ن اسـت یوسیباکتر

 لهیبـه وسـ  اند که  ینیپروتئ يها کیوتیب یاز آنت یناهمگن

. )6(شـوند  یسـاخته مـ   ایو آرک  يباکتر مهم  يها نسل

 هـا نسـبتاً   نیوسـ یک، اکثر باکتریوتیب یسه با آنتیدر مقا

از  يتعـداد محـدود   يهستند و فقط بر رو یاختصاص

ت ین اختصاصـ یـ ا .گذارند یر میثأت ییایباکتر يها گونه

بـه   ،د داشـته باشـد  یمف يتواند کاربرد ین میوسیباکتر

خاص مورد هـدف   ییایباکتر هیسوک ین صورت که یا

 یکروبیم يها تیر جمعیکه سا نیبدون ا رد،یگ  یمقرار 

  ). 7(ب شوندیتخر

کند   یم دین تولیوسیدو نوع باکتر یاکلیشیاشر

 25ــ 80(ها نیس یشان به کل یو بر اساس وزن مولکول

) لو دالتونیک 10کمتر از (ن ها یکروسیو م) لو دالتونیک

 هــا در نیکروســیهــا و م نیســ یکلــ. ندشــو  یمــم یتقســ

 یبـرخالف کلـ  امـا   ،از مـوارد مشـابه هسـتند    ياریبس

ژن  بـاً یست و تقریها کشنده ن نیکروسیها، سنتز م نیس

قـرار گرفتـه   د یپالسـم  درن هـا  یسـ  یم کلتماکد کننده 

و خـواص    یواکنش يها سمیمکان ها، نیس یکل ).8(است 

وه و نحـوه  یدارنـد و بـر اسـاس شـ     یمختلفـ  یژن یآنت

ها  نیس یکل). 9و 10(شوند  یم يبند میعملکرد خود تقس

ــاز طر ــکیـ ــنتز  یق تشـ ــار سـ ــاء، مهـ ــذ در غشـ ل منفـ

. کننـد   یمـ ت یـ ک فعالید نوکلئیه اسیکان و تجزیدوگلیپپت

دهــد    یمــ وجــود دارد کــه نشــان    يادیــ شــواهد ز

 ییایـ باکتر يدر اکولـوژ    یمـ ها عوامـل مه  نیوسیباکتر

ــوژ. هســتند ــدق یکینقــش اکول ــا در  نیوســیق باکتری ه

مشخص نشـده   یهنوز به درست ییایباکتر يها تیجمع

  . )8(است

ــات چیهــ ــه اطالع ــ یگون ن و یســ یدر مــورد کل

شـده از انسـان، در   ک جـدا  ینوژنیسـ  یکلـ  يها يباکتر

کلی  يها سویه نقش مهم با توجه به .ران وجود نداردیا

هاي پروبیوتیک و  سینوژنیک به عنوان میکروارگانیسم

 ، یبیـوتیک  ترکیبـات آنتـی   يبه جاآنها  یاهمیت جایگزین

 با هدف شناساییاولین بار در ایران  يبرااین پژوهش 

هـاي   مختلـف کلـی سـین در سـویه     يهـا  تیـپ  یفراوان

اشریشیاکلی کامنسال جدا شده از مـدفوع کودکـان در   

  .انجام شد شهرستان یاسوج
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  یروش بررس

 يبـر رو تحلیلی، مقطعی  ـ  توصیفین مطالعه یا

 یکه به طور تصـادف  یاکلیشیاشر یمدفوع نمونه 120

نمونـه  ( يو ادرار يا روده يهـا  فاقد عفونتاز کودکان 

هرسـتان  ش یمراجعه کننده به مراکـز درمـان   )کامنسال

مـوارد   یمتمـا  در. جـام گرفـت  ان ،انـد  جدا شدهاسوج ی

در پرسشنامه  یاطالعات دموگرافیک و اطالعات کلینیک

 لهیبـه وسـ  کامنسـال   يهـا  هیسـو . ثبت گردیـد   یمتنظی

ل رد مثبـت،  یـ انـدول مثبـت، مت  ( ییایمیوشیب يها تست

 ی، اوره آز منفـ یو وژس پروسکوئر منف یترات منفیس

 .د قـرار گرفـت  ییأمورد ت) ز مثبتالین دکربوکسیزیو ل

بــا  يبــاکتر DNA ن، ابتـدا یســ یژن کلـ  ییشناســا يبـرا 

 9و سپس با استفاده از  شداستخراج  روش جوشاندن

مربـوط   يهـا  شده ژن یطراح یمر اختصاصیجفت پرا

در یک مخلـوط   PCR واکنش .)11و 12(شدند ییشناسا

جهت انجام واکنش به ازاي . میکرولیتري انجام شد 25

 X10 ،5/0 بـــافر میکرولیتـــر 5/2 مقـــدار نمونـــه، هـــر

ــر پرایمــر،  dNTP ،1 میکرولیتــر ــر  1میکرولیت میکرولیت

ــزیم،  ــد منیـ ــر 25/0کلریـ  Taq polymerase ،2 میکرولیتـ

استخراج شده درون یـک میکروتیـوپ    DNAمیکرولیتر 

میکرولیتـر   25ریخته شد و با آب مقطـر حجـم آن بـه    

ون دســتگاه هــا در رســانده شــد، ســپس میکروتیــوپ 

 ؛شـامل  PCRشـرایط دمـایی   . ترموسیکلر گذاشـته شـد  

گـراد بـه    درجه سـانتی  94ابتدایی در دماي واسرشت 

واسرشـت  چرخـه شـامل    35دقیقه و سـپس   12مدت 

دقیقـه،   1گراد به مدت  درجه سانتی 94در دماي  شدن

 72در دمـاي   گسـترش دقیقـه،   1به مدت  اتصالدماي 

نهـایی در   ترشگسـ دقیقـه و سـپس    1درجه بـه مـدت   

سپس قطعـه   . باشد  یمدقیقه  8درجه به مدت  72دماي 

درصـد و   5/1تکثیر یافته بـا اسـتفاده از ژل آگـاروز     

  ).13(رنگ آمیزي با اتیدیوم بروماید مشاهده گردید 

افـزار   نـرم به دست آمـده بـه وسـیله     يها داده 

SPSS آزمـون   و یجداول توزیع فراوانـ  با استفاده از و

  .ل شدندیه و تحلیتجز  کاي مجذور

  

  ها یافته

در این مطالعه فراوانی انواع کلـی سـین تولیـد    

نمونه اشریشیاکلی جدا شـده از کودکـان    120شده در

 9و بـا اسـتفاده از    PCRکـارگیري تکنیـک   ه سالم، با بـ 

و  1تصـویر  (جفت پرایمر اختصاصی شناسایی گردید

   ).1جدول 

لــی ، ک)درصــد8/70(نمونــه  85نمونــه،  120از 

هـاي کلـی سـینوژنیک     ژنوتیپ سویه. سینوژنیک بودند

نمونــه در  85از . نشــان داده شــده اســت 2در جــدول 

نمونه داراي یـک ژن کـد    29ژن جدا شد،  166مجموع 

نمونـه داراي دو   39، ) درصد  11/34(کننده کلی سین 

ــه داراي  11، )درصــد 89/45(ژن   95/12(  ژن  3نمون

نمونـه   1، )درصد 71/4( ژن 4نمونه داراي  4، )درصد

ژن  6نمونــــه داري  1و ) درصــــد 17/1(ژن  5داراي 

فراوانی سویه هایی بـا دو نـوع   ( بودند ) درصد 17/1(
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درصد و سویه هایی بـا بـیش از دو    89/45 ؛کلی سین

بیشترین فراوانی مربوط به ). درصد 20 ؛نوع کلی سین

و کمترین فراوانی مربوط  Ia, Ibژن کد کننده کلی سین 

در ).  1و نمـودار   1جـدول  ( باشـد    یم A, N, S4به ژن  

 IaIb و Vهـاي   سـین  هاي کد کننده  کلی این پژوهش، ژن

در یک سویه، بیشترین فراوانی را از نظر آماري نشان 

  .دادند

  
   

  
  

  EMix:  2، ) جفت بازي BDD157  )138؛ 1جفت بازي،  100سایزمارکر  محصول؛ Mهاي کلی سین  ژن PCRژل الکتروفورز واکنش : 1تصویر 
جفت  400(  V: 7، )جفت بازي 389(  E1: 6، ) جفت بازي 385( IaIb: 5، )جفت بازي 243( UY: 4، )جفت بازي 225( ANS4: 3، ) جفت بازي 219(

  ).جفت بازي 803( K.5.10: 9، )جفت بازي 556(  M: 8، )بازي
  
  

  سویه هاي اشریشیاکلی کامنسال فراوانی ژن هاي کلی سین شناسایی شده در : 1جدول
  

  

  

  

  

  
    
    
  

  کلی سین  تعداد درصد

5/27  33  Ia, Ib  

5/22 27  V  

7/16 20  Emix 

15 18  U, Y 

3/13  16  M  

3/13 16  5, 10, K 

7/11 14  E1  

7/11 14  B, D, D157 

5/7 9  A, N, S4 
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  ژنوتیپ  سویه هاي اشریشیاکلی کلی سینوژنیک: 2جدول 

  درصد       تعداد  ژنوتیپ
IaIb, V 13 4/15  

V 9 6/10  
IaIb, E1 5 9/5 

E1, V 4 7/4 

Emix  4 7/4 

E1 4 7/4 

M 2 3/2 

V, UY  2 3/2 

M, Emix 2 3/2 

M, B.D.D157  2 3/2 

EMix, 5.10.K 2 3/2 

EMix, B.D.D157 2 3/2 

EMix, A.N.S4 2 3/2 

UY, 5.10.K  2 3/2 

V, M, UY  2 3/2 

V, EMix, 5.10.K  2 3/2 

IaIb, 5.10.K, A.N.S4, B.D.D157 2 3/2 

UY  2  3/2 

5.10.K  1 2/1 

B.D.D157 1 2/1 

E1, M  1 2/1 

E1, Emix 1 2/1 

IaIb, Emix 1 2/1 

M, A.N.S4  1 2/1 

M, UY 1 2/1 

UY, A.N.S4 1 2/1 

UY, B.D.D157 1 2/1 

5.10.K, A.N.S4  1 2/1 

IaIb, UY, 5.10.K 1 2/1 

V, M, B.D.D157 1 2/1 

IaIb, A.N.S4, UY 1 2/1 

M, UY, Emix 1 2/1 

M, UY, BDD157  1  2/1 

M, UY, 5.10.K  1 2/1 

EMix, UY, B.D.D157 1  2/1  
EMix, UY, BDD157, 5.10.K  1  2/1  

IaIb, E1,UY, 5.10.K 1 2/1 

E1, V, IaIb, 5.10.K,BDD157  1 2/1 

V, M, EMix, A.N.S4, 5.10.K, B.D.D157  1 2/1 
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  بحث

هاي متعـددي جهـت کنتـرل     امروزه پروبیوتیک

یکـی  . گیرند یمهاي پاتوژن مورد استفاده قرار  باکتري

 لهیبـه وسـ  هـاي پـاتوژن    هاي مهاربـاکتري  از مکانیسم

هـاي پروبیوتیـک، تولیـد باکتریوسـین      میکروارگانیسم

ها، یـک جـایگزین    بنابراین استفاده از پروبیوتیک ،است

ــاي ا ــه جـ ــتفاده از آنتـــیمناســـب بـ ــا  بیوتیـــک سـ هـ

کلـی   يهـا  با توجه به نقـش مهـم سـویه    ).3ـ5(باشد  یم

هاي پروبیوتیک و  سینوژنیک به عنوان میکروارگانیسم

و  یبیـوتیک  ترکیبات آنتی يآنها به جا یاهمیت جایگزین

گونـه اطالعـاتی در مـورد کلـی      که  هیچ با توجه به این

از انسان،  هاي کلی سینوژنیک جدا شده سین و باکتري

اولین بـار در   يدر ایران وجود ندارد، این پژوهش برا

مختلف کلـی   يها تیپ  یایران با هدف شناسایی فراوان

هاي اشریشیاکلی کامنسال جدا شـده از   سین در سویه

  .مدفوع کودکان در شهرستان یاسوج انجام گرفت

عوامل مختلفی مانند رژیم غذایی، کیفیـت     

هاي جغرافیـایی    اي میزبان و ویژگیه زیستگاه، ویژگی

 105، )2011(و همکـاران  کیباد. )14و 15(بستگی دارد

ســویه اشریشــیاکلی جــدا شــده از بیمــاران مبــتال بــه  

میکروسـین   7کلی سـین و   5را براي حضور   یمباکتری

درصـد   71کـه   يمورد بررسی قـرار دادنـد، بـه طـور    

بــر ). 16(نمونــه هــا تولیــد کننــده باکتریوســین بودنــد 

انجام ) 2010(و همکاران سیسامجاي که  اساس مطالعه

هاي اشریشیاکلی کامنسـال،   درصد از سویه 55دادند، 

 نیاوبـر ون یگورد). 17(تولید کننده باکتریوسین بودند

تــري از تولیــد کلــی ســین را در  شــیوع پــایین )2006(

 38( انـــد هـــاي اشریشـــیاکلی گــزارش کـــرده  ســویه 
ر بـه  یـ که در مطالعه اخی اما مشابه نتایج، )18)(درصد

هـا بـیش از یـک     درصد باالیی از این سوِیه دست آمد،

درصد یک نوع،  42نوع  کلی سین داشتند به طوري که 

درصد سـه نـوع و یـک سـویه،      16درصد دو نوع،  41

تولیـد  . چهار نـوع مختلـف باکتریوسـین تولیـد کردنـد     

یک سـویه بـه   له یبه وسزمان چند نوع باکتریوسین  هم

ها،  ثر در اجتماع باکتريؤانتقال ژنتیکی م ؛ی مانندعوامل

کـم   ناهمگنی پایین در زیستگاه و صرف انرژي نسـبتاً 

بـا فـراهم   ). 19(براي تولید باکتریوسـین بسـتگی دارد  

هـاي صـحرایی مبـتال بـه      شرط اول در موش 2کردن 

هاي دستگاه ادراري، نشان داده شد که فنوتیپ  عفونت

د نـوع باکتریوسـین در بـین    هاي تولید کننده چنـ  سویه

  ). 20(آنها افزایش یافته است

هـاي کـد کننـده  کلـی      در پژوهش حاضـر، ژن 

در یک سویه، بیشترین فراوانی را از  IaIbو  V هاي سین

در  Iaژن کد کننده کلـی سـین   . نظر آماري نشان دادند

گـزارش شـده    Vسـین   اغلب سویه هاي واجد ژن کلـی 

در  Vسـین   ات شـده اسـت کـه اپـرون کلـی     است و اثبـ 

 ).21(ادغام شـده اسـت    Iaپالسمید کد کننده کلی سین 

گـزارش   )2010(و همکـاران  سیسـام جـ   عالوه بـراین 

در اغلــب  Vو  Ia ،E1هــاي  ســین انــد کــه ژن کلــی کــرده

با آزمایشـاتی کـه انجـام    . ها با هم حضور دارند سویه

کننـده کلـی    دادند به این نتیجه رسیدند که پالسمید کد

 E1به طور مستقل و جدا از پالسمید کلی سـین   Iaسین 

است و این دو  کلی سین به طور جداگانه با هم همـراه   

اگرچه تولیـد بـیش از یـک باکتریوسـین بـه      . شوند  یم
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امـا اغلـب    ،هاي اشریشیاکلی معمول است وسیله سویه

شـوند،    یمـ بـا هـم تولیـد     هایی که معموالً باکتریوسین

داري دارنـد و بـر اسـاس شـانس بـا هـم        یمعن ارتباط

ــد ن ــتولی ــوند  یم ــه   ). 4(ش ــبت ب ــت نس ــدایش مقاوم پی

هـاي اشریشـیاکلی، یـک پدیـده       ها در جمعیـت  سین کلی

هـایی کـه    به واسطه موتاسیون معمولی است و معموالً

سـین خــاص   باعـث حـذف یـا تغییـر گیرنـده یـک کلـی       

بـه  ، امـا مقاومـت نسـبت    )9(شـود   یمـ ایجـاد   ،شود  یم

هاي تولید کننده چند نوع باکتریوسین با توجه به  سویه

گیرنـد    یمهاي سطحی مختلفی را به کار  که گیرنده این

به  E1و  Iaهاي  سین براي مثال کلی. افتد  یمکمتر اتفاق 

 22(شـوند   یمـ متصل  Btut B و Cirهاي  ترتیب به گیرنده

هـاي تولیـد    و این یک مزیت انتخابی براي سلول )21و 

                           کننــــــــده چنـــــــــد نـــــــــوع باکتریوســـــــــین  

، اثـر  )2011(و همکـاران  کیـ باد). 9، 23و  24(باشد  یم

را بــه  Kو E1 ،E6 ،E7 ،Mهــاي  ســین ضـد میکروبــی کلــی 

ــه    ــه مجموع ــر علی ــی ب ــرد و ترکیب ــورت منف اي از  ص

هـاي مجــاري   هـاي اشریشـیاکلی عامـل عفونـت     سـویه 

مقاومـت در برابـر   . نـد ادراري مورد آزمایش قرار داد

سـاعت ایجـاد شـد و     9هـاي منفـرد پـس از     سـین  کلی

هاي مورد آزمایش افزایش یافت، اما با  فراوانی باکتري

سـاعت در   3ها در هر  سین به کارگیري ترکیبی از کلی

هاي مورد آزمـایش   طول دوره رشد، باعث مهار سویه

بنـابراین باکتریوسـین هـاي چندگانـه بـا بـه       . )16(شـد 

شـوند    یمـ  هاي سطحی مختلف، باعث یري گیرندهکارگ

مقاومت نسبت به کلی سین هـا، سـیر تکـاملی آهسـته     

  ).21(تري را طی کنند

  
  گیري نتیجه 

کرد کـه درصـد    يگیر توان نتیجه  یدر نهایت م

هاي کلی سینوژنیک، بیش از یک ژن کد  باالیی از سویه

کننــده کلــی ســین دارنــد و ایــن ســویه هــا بــه عنــوان  

کلـی   يپروبیوتیک بـا بـه کـارگیر    يها ارگانیسممیکرو

مختلف داراي یک مزیت انتخابی بـراي مهـار    يها سین

باشند و پیدایش مقاومـت نسـبت     یهاي پاتوژن م سویه

بنـابراین  . کنـد   یاي را طی م آهسته تکاملیبه آنها، سیر 

حضور کلی سین در دستگاه گوارش، یک فاکتور مهـم  

شریشــیاکلی پــاتوژن هــاي ا بــراي مهــار ســایر ســویه

بیـوتیکی   باشد و با توجه به افـزایش مقاومـت آنتـی     یم

ــ ــات        یم ــاي ترکیب ــه ج ــبی ب ــایگزین مناس ــد ج توانن

  . بیوتیکی باشند آنتی

  
  تشکر و قدردانی

نامه کارشناسی ارشـد   این مطالعه حاصل پایان

واحـد    ی، مصوب دانشـگاه آزاد اسـالم  يمیکروبیولوژ

ین مقاله مراتـب قـدردانی   نویسندگان ا. باشد  یجهرم م

  یخــود را از معاونــت پژوهشــی دانشــگاه آزاد اســالم

از    یهـاي علمـ   واحد جهرم و شهرکرد به دلیل حمایـت  

  .دارند  یاین پژوهش اعالم م
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Abstract 

Background & aim: colicins are a group of bacteriocins produce by Escherichia coli and act 
against pathogenic bacteria Escherichia coli. Today, the use of colicinogenic strains as probiotic 
microorganisms and replace them instead of the combination of antibiotics are taken into 
consideration. Therefore, this study was conducted to identify the different types of colicins in 
commensal Escherichia coli. 

Methods: This research was a descriptive - analytic study was performed on 120 stool samples 
that randomly was isolated from the commensal Escherichia coli in children referred to health 
centers in the Yasuj city. Firstly, E. coli isolates were determined by common biochemical tests. 
Then colicin gene existence was analyzed using specific primers 9. Data were analyzed by chi-
square test. 

Results: Of the 120 commensal E. coli in 85 cases (71%) colicin gene has been identified, so 
that 34/11% of samples containing a gene, 45/89% contain two genes and 20% of the samples 
had more than two genes. A strain was observed with six different colicin.  The highest and 
lowest frequencies were related to colicin-coding genes  IaIb and ANS4. 

Conclusion: the strains with more than one colicin gene showed a high frequency. These 
strains have a selective advantage for inhibition sensitive strains. The presence of colicin in the 
gastrointestinal tract, an important factor is to inhibit other pathogenic Escherichia coli. 
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