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سابقه و هدف :اشریشیاکلی شامل طیف گسترده ای از سویههای مختلف در اکوسیستمها با تنوع زیاد در ژنوم آنها است .برخی از انواع
سویهها باعث ایجاد بیماریهای جدی مانند عفونتهای دستگاه ادراری ( )UTIمیگردند .اشریشیاکلی اوروپاتوژنیک ( )UPECشایع ترین
عامل ایجاد عفونت ادراری در انسان است .هدف از این مطالعه بررسی شیوع انواع سروگروپهای  Oدر جدایههای اشریشیاکلی جدا شده از
بیماران مبتال به عفونت ادراری در استان اصفهان و دستهبندی ژنتیکی جدایههای سروگروپ  ،O25به روش  ERIC-PCRمیباشد.
مواد و روش کار 222 :نمونه ادرار از بیماران مبتال به عفونت ادراری در بیمارستانهای استان اصفهان جمع آوری و مورد بررسی قرار
گرفتند .جدایههای اشریشیاکلی با استفاده از روشهای بیوشیمیایی شناسایی شدند .سروگروپهای این جدایهها به روش  PCRتعیین و
دسته بندی ژنتیکی جدایههای دارای سروگروپ  O25با استفاده از روش  ERIC-PCRانجام گرفت.
نتایج :از میان کل نمونههای مورد مطالعه 12 ،جدایه اشریشیاکلی جدا گردید .شایع ترین انواع سروگروپ  37/5(O25 ،Oدرصد)،
 1/37(O21درصد) و  8/33(O6درصد) بودند .دسته بندی ژنتیکی جدایههای دارای سروگروپ  25 ،O25پروفایل مختلف را در میان این 32
جدایه نشان داد.
نتیجهگیری :تکنیک  ERIC-PCRروش سریع ،حساس و ارزان قیمت میباشد .وجود تنوع ژنتیکی در جدایهها نشانگر منابع مختلف آلوده
کننده دستگاه ادراری به این باکتری است و این روش یک تکنیک مناسب جهت تایپینگ مولکولی سویههای اشریشیاکلی جدا شده از منابع
مختلف عفونتهای مجاری ادراری میباشد.
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عفونت مجرای ادراری یکی از مهمترین و شایع
ترین عفونتهایی است که در سنین مختلف در انسان
رخ میدهد و درمان نادرست آن میتواند منجر به
بروز عوارض خطرناکی مانند اختالالت دستگاه
ادراری ،فشار خون ،اورمی و زایمان زودرس در زنان
باردار شود( .)1بروز عفونتهای دستگاه ادراری معموالً
در زنان نسبت به مردان بیشتر است و حداقل نیمی از
زنان در طول زندگی خود حداقل یک بار این عفونت
را تجربه میکنند و عود عفونت امری شایع است(.)2
آناتومی بدن زنان ،مقاربت جنسی ،سابقه خانوادگی،
سن باال ،دیابت شیرین و ضعف مثانه از جمله عوامل
خطرساز جهت ایجاد این نوع عفونتها محسوب
میشوند .شدت عفونت ادراری بستگی به عواملی
مانند حساسیت میزبان و وجود فاکتورهای بیماری
زایی در سویههای مولد عفونت دارد( .)4،3از
میکروارگانیسمهای ایجاد کننده عفونتهای ادراری
میتوان از باکتریهای اشریشیا کلی ،کلبسیال
پنومونیه ،پروتئوس میرابیلیس ،سودوموناس
آئروژینوزا ،انتروکوکوس فکالیس و قارچ کاندیدا
آلبکانس نام برد(.)5-8
اشریشیاکلی باسیلی گرم منفی ،متحرک ،بیهوازی
اختیاری و بدون اسپور بوده که جزء فلور طبیعی روده
انسانها و دیگر جانوران خونگرم است( .)9این
ارگانیسم شایع ترین عامل عفونت مجاری ادراری
بویژه در خانمهای جوان میباشد .اشریشیاکلی عامل
بیش از  89-99درصد از عفونتهای مجاری ادراری
کسب شده از جامعه و  39-59درصد موارد
بیمارستانی بوده و اشریشیاکلی اوروپاتوژنیک نامیده
میشود( .)19سویههای اشریشیاکلی به طور معمول
بر اساس ویژگیهای سرولوژیکی خود مانند آنتی
ژنهای سطحی ( Hفالژل)( O ،لیپوپلی ساکارید) و

در بعضی مواقع ( Kکپسول) شناسایی میشوند .بر
این اساس سویههای اشریشیاکلی به  171سروگروپ
 Oتقسیم میگردند .در سویههای اوروپاتوژنیک
اشریشیاکلی ،سروگروپهای  Oبا فاکتورهای
بیماریزایی هر سویه مرتبط هستند .مطالعات قبلی
نشان داده است که گروههای ،O7 ،O6 ،O4 ،O2 ،O1
 O75 ،O25 ،O22 ،O21 ،O18 ،O16 ،O15 ،O8و
 O83با گونههای اوروپاتوژنیک اشریشیاکلی مرتبط
هستند(.)11-14
در سالیان اخیر ،روشهای مولکولی ،به عنوان
ابزارهایی مهم و کار آمد در طبقه بندی و شناسایی
باکتریها به کار گرفته شده اند و با پیشرفت این
روشها ،انواع روشهای طبقه بندی همچون طبقه
بندی فیلوژنتیک به روش  PCRبر اساس ویژگیهای
ژنتیکی باکتریها نسبت به روشهای کالسیک تیپ
بندی و نیز روشهای طبقه بندی فنوتیپی با فراوانی
بیشتر در سراسر د نیا در حال انجام می باشند.
روشهای طبقه بندی ژنوتیپی به علت پایداری در
بیان ژنها و اینکه تا حد زیادی در بین گونهها حفظ
شده اند و قدرت تمایز دهندگی باال ،بر روشهای
فنوتیپی ارجحیت دارند .از جمله این روشها میتوان
به روشهای مبتنی بر  PCRمانند  ERIC-PCRاشاره
کرد( ERIC-PCR .)13یک روش مولکولی ساده ،قابل
اعتماد و مقرون به صرفه جهت شناسایی سویههای
مختلف یک گونه میباشد ( .)15توالی  ERICدر ژنوم
تعداد زیادی از باکتریها از جمله اعضای خانواده
انتروباکتریاسه مثل اشریشیاکلی شناخته شده است.
دنبالههای پالیندرومی ناقص به طور کلی در نواحی
رونویسی شده در پیوستگی بین ژنها شناسایی
میشوند .عالوه بر این ،تعداد زیادی از نسخههای
ترکیبی  ERICدر بین گونههای باکتریایی وجود دارد.
جالب توجه این است که تنوع قابل توجهی از تعداد
کپی در میان گونههای مختلف اشریشیاکلی وجود
دارد .این تنوع موجب فرآیند تکاملی در میان
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گونههای باکتریایی در یک گونه خاص مانند
اشریشیاکلی میگردد( .)11-19هدف از این مطالعه
تایپینگ سویههای اشریشیاکلی جدا شده از بیماران
مبتال به عفونت ادراری در استان اصفهان و
دستهبندی ژنتیکی جدایههای سروگروپ  ،O25به
روش  ERIC-PCRمیباشد.
مواد و روشها
جمع آوری ،جداسازی و شناسایی جدایهها

در این مطالعه ،تعداد  221نمونه ادرار در بازه
زمانی خرداد  1495تا خرداد  1491از مراکز درمانی و
بیمارستانهای سطح استان اصفهان جمع آوری
گردید .شناسایی اولیه اشریشیاکلی از طریق کشت و
آزمایشات مختلف بیوشیمیایی مانند تخمیر الکتوز،
 ،MR/VP ،SIM ،TSIسیمون سیترات و . . .انجام شد
(.)29
شناسایی مولكولی جدایهها به روش PCR

جهت انجام  PCRابتدا ژنوم باکتریهایی که بر اساس
تستهای بیوشیمیایی به عنوان اشریشیاکلی تشخیص
داده شدند به کمک کیت استخراج ( DNAسیناژن-
ایران) استخراج شد .پرایمرهای مورد استفاده جهت
تکثیر ژن  16srRNAدر جدول 1نشان داده شده است
( .)21درنهایت محصوالت  PCRدر ژل آگارز %1
UV
الکتروفورز گردید و در پایان با دستگاه
 transilluminatorمورد ارزیابی قرار گرفت .جهت
بررسی باندهای حاصل از محصول  PCRاز DNA
 ladderبه اندازه  199جفت باز و یک کیلوباز و از
سویه استاندارد اشریشیاکلی  ATCC25922به عنوان
کنترل مثبت و از آب مقطر به عنوان کنترل منفی
استفاده شد.
شناسایی سروگروپهای اوروپاتوژنیک اشریشیاکلی
()UPEC

به منظور شناسایی سروگروپهای اوروپاتوژنیک
اشریشیاکلی ( )UPECاز پرایمرهای ذکر شده در
جدول  1به روش  PCRاستفاده گردید.

به منظور تأیید جدایههای احتمالی اشریشیاکلی
تکثیر ژن  16srRNAبا روش  PCRانجام گردید.
جدول  -1پرایمرهای مورداستفاده جهت تکثیر ژن  16srRNAو شناسایی سروگروپهای )11( UPEC

E. coli

16srRNA

O1

wzx

O2

wzy

O4

wzy

O6

wzy

O7

wzx

O8

orf469

(F)5'-AGAGTTTGATCMTGGCTCAG-3′
(R)5'-CCGTCAATTCATTTGAGTTT-3′
(F)5′-GTGAGCAAAAGTGAAATAAGGAACG-3′
)R)5′-CGCTGATACGAATACCATCCTAC-3′
(F)5′-AGTGAGTTACTTTTTAGCGATGGAC-3′
)R)5′-AGTTTAGTATGCCCCTGACTTTGAA-3′
(F)5′-TTGTTGCGATAATGTGCATGTTCC-3′
)R)5′-AATAATTTGCTATACCCACACCCTC-3′
(F)5′-GGATGACGATGTGATTTTGGCTAAC-3′
)R)5′-TCTGGGTTTGCTGTGTATGAGGC-3′
(F)5′-CTATCAAAATACCTCTGCTGGAATC-3′
)R)5′-TGGCTTCGAGATTAAACCTATTCCT-3′
(F)5′-CCAGAGGCATAATCAGAAATAACAG-3′
)R)5′-GCAGAGTTAGTCAACAAAAGGTCAG-3′

919
1998
779
113
784
119
338
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سروگروپ

ژن هدف

توالی پرایمر

طول محصول تکثیر یافته ()bp
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سروگروپ

ژن هدف

O15

wzy

O16

wzx

O18

wzx

O21

wzx

O22

wzx

O25

wzy

O75

wzy

O83

wzx

توالی پرایمر
(F)5′-TCTTGTTAGAGTCATTGGTGTATCG-3′
)R)5′-ATAAAACGAGCAAGCACCACACC-3′
(F)5′-GGTTTCAATCTCACAGCAACTCAG-3′
)R)5′-GTTAGAGGGATAATAGCCAAGCGG-3′
(F)5′-GTTCGGTGGTTGGATTACAGTTAG-3′
)R)5′-CTACTATCATCCTCACTGACCACG-3′
(F)5′-CTGCTGATGTCGCTATTATTGCTG-3′
)R)5′-TGAAAAAAAGGGAAACAGAAGAGCC-3′
(F)5′-TTCATTGTCGCCACTACTTTCCG-3′
)R)5′-GAAACAGCCCATGACATTACTACG-3′
(F)5′-AGAGATCCGTCTTTTATTTGTTCGC-3′
)R)5′-GTTCTGGATACCTAACGCAATACCC-3′
(F)5′-GAGATATACATGGGGAGGTAGGCT-3′
)R)5′-ACCCGATAATCATATTCTTCCCAAC-3′
(F)5′-GTACACCAGGCAAACCTCGAAAG-3′
)R)5′-TTCTGTAAGCTAATGAATAGGCACC-3′

دسته بندی ژنتیكی جدایه هـای سـروگروپ  O25بـه
روش ERIC-PCR

دستهبندی ژنتیکی جدایههای سروگروپ
اشریشیاکلی با استفاده از روش  ERIC-PCRانجام
شد( .)22پرایمرهای مورد استفاده در این روش در
جدول 2نشان داده شده است .در این مرحله محصول
 PCRروی ژل آگارز  %2الکتروفورز گردید و در پایان
با دستگاه  UV transilluminatorمورد ارزیابی قرار
گرفت .جهت بررسی باندهای حاصل از محصول PCR
از  DNA ladderبه اندازه  199جفت باز و یک کیلوباز
استفاده گردید.
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O25
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جدول  -1پرایمرهای مورد استفاده در روش ERIC-PCR

نام
روش

طول محصول تکثیر یافته ()bp

توالی پرایمر

ERIC1 )5'-ATGTAAGCTCCTGGGGATTCAC-3′( ERICERIC2)5'-AAGTAAGTGACTGGGGTGAGCG-3′( PCR

آنالیز نتایج
ژل حاصل از الکتروفورز  41جدایه با نرم افزار

184
492
551
299
318
249
511
412

Applied Maths, Sint-( Bionumerics software

 )Martems-Latem, Belgiumآنالیز شد .شباهت باالی
 89درصد دریک پروفایل قرار گرفت.
یافتهها
نتایج حاصل از بررسی میکروبی نشان داد از 221
نمونه ادرار مورد مطالعه 91 ،نمونه آلوده به
اشریشیاکلی بودند .تمام نمونههای که در روش
بیوشیمیایی اشریشیاکلی تشخیص داده شدند ،از نظر
دارا بودن ژن  16srRNAمورد آزمایش  PCRقرار
گرفتند .تمام جدایههای جدا شده حامل این ژن
بودند.
جهت شناسایی سروگروپهای مختلف جدایههای
اشریشیاکلی جدا شده از روش  PCRاستفاده گردید.
نتایج حاصل نشان داد در میان این جدایهها،
سروگروپ  O25از فراوانی بیشتری نسبت به سایر
سروگروپها برخوردار است (شکل .)1
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نتایج دستهبندی ژنتیكی جدایههای سـروگروپ O25

35

به روش ERIC-PCR

30
25

تعداد

20
15
10
5
0
O83

شناسایی نشده

O75

O25

O22

O21

O18

O16

O8

O15

O7

O6

O4

O2

O1

سروگروپ

شکل  -1نتایج شناسایی سروگروپهای اوروپاتوژنیک اشریشیاکلی
()UPEC

 41جدایه مربوط به گروه سرمی  O25انتخاب و
به روش  ERIC -PCRدسته بندی شدند .همان طور
که در شکل  2نشان داده شده است ،جدایههای مورد
مطالعه دارای الگوی باندی از محدوده  299تا 4499
جفت باز بودند .آنالیز  25 ،ERICپروفایل مختلف در
 41جدایه  O25اشریشیاکلی را نشان داد .یک جفت از
جدایهها شامل ( )45a, 79eالگوی یکسانی را از خود
نشان دادند .بجز قرابت  199درصدی بین جدایههای
فوق ،بیشترین قرابت ژنتیکی معادل  95/7و کمترین
میزان  41/1درصد تشابه تعیین شد و جدایههایی که
قرابت باالی  89درصد داشتند در یک پروفایل قرار
گرفتند (شکل .)4

دوره نهم ،شماره اول ،بهار ( 89صفحات )13-24

شکل  -1باندهای حاصل از روش  ERIC-PCRمربوط به سروگروپهای  O25باکتری اشریشیا کلی ،چاهک Marker 100 bp, 1 kb :M
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شکل  -3دندروگرام ارتباط ژنتیکی بین سروگروپهای  O25باکتری اشریشیاکلی بر اساس روش ERIC-PCR

بحث
عفونتهای دستگاه ادراری یکی از شایع ترین
بیماریهای عفونی در انسان و از عوامل اصلی مرگ و
میر میباشد .عفونت دستگاه ادراری شامل طیف

وسیعی از اختالالت ،از جمله عفونت مثانه و عفونت
کلیه است که به علت حضور میکروارگانیسمها در
دستگاه ادراری رخ میدهد( .)24برآورد شده است که
بین  39تا  59درصد از زنان حداقل یک بار در طول
زندگی خود مبتال به عفونت ادراری میگردند(.)23
عفونت ادراری یک علت شایع تب در کودکان است.
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مولکولی بر پایه  PCRدر دسترس است که هر کدام
دارای مزایا و معایب مخصوص به خود میباشند .البته،
تکنیک مورد استفاده در هر مطالعه با توجه به
امکانات اقتصادی در دسترس انتخاب میگردد .برخی
از تکنیکها دارای دقت باال و سریع اما گران قیمت
هستند .در میان تکنیکهای مختلف  ERIC-PCRیک
روش سریع ،دارای استفاده آسان و ارزان قیمت با
نتیجه قابل قبول است(.)43،45
بر اساس نتایج به دست آمده در تحقیق حاضر،
سروگروپ  O25از فراوانی بیشتری در بین جدایههای
اشریشیاکلی جداشده از بیماران مبتالبه عفونت
ادراری برخوردار بود .به همین دلیل  41جدایه دارای
این سروگروپ انتخاب و جهت شناسایی به کمک
روش  ERIC-PCRدسته بندی شدند.
اخیراًروشهای مختلفی برای تعیین منشأ و منبع
میکروبها بهکاررفتهاند .روشهایی مثل ریبوتایپینگ،
 RAPD-PCR ،ERIC-PCRو  RFLPبه طرز
موفقیتآمیزی برای متمایز کردن سویههای
باکتریهای مختلف استفاده شدهاند(.)41-49
از کاربردیترین روشها در تیپبندی سویههای
اشریشیاکلی روشهای مبتنی بر  PCRبهویژه سه
روش  ERIC-PCR،RAPD-PCRو RFLP-PCR
میباشد ،در این مطالعه نیز از روش ERIC-PCR
جهت دستهبندی جدایههای یوروپاتوژنیک
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برآورد شده است که عفونت ادراری در  ٪1پسران و
در  ٪4-8دختران وجود دارد( .)25بسیاری از
میکروارگانیسمهای شناخته شده از جمله کاندیدا
آلبیکنس ،سودوموناس آئروژینوزا ،استافیلوکوک
ساپروفیتیکس و اشریشیا کولی به عنوان عوامل ایجاد
کننده عفونت ادراری شناخته میشوند( .)21گونههای
اشریشیاکلی که سبب ایجاد عفونت دستگاه ادراری
میشوند ،اشریشیاکلی اوروپاتوژنیک نامیده میشوند
( .)27سویههای اشریشیاکلی بر اساس داشتن آنتی
ژن  Oبه چندین سروگروپ مختلف تقسیم میگردند
که برخی از این سروگروپها در سویههای بیماریزا
مشاهده شده است(.)28
در مطالعه حاضر 13 ،سروگروپ  Oدر جدایههای
اشریشیاکلی مولد عفونت ادراری مورد بررسی قرار
گرفت .از  91جدایه مورد بررسی 93 ،جدایه
( )%97/91واجد یکی از سروگروپهای مورد بررسی
بوده و فقط  ٪ 2/99سویهها فاقد این سروگروپ بوده
اند .از این میان سروگروپ  O25با فراوانی ٪47/5
بیش ترین فراوانی را در میان سروگروپهای مورد
مطالعه به خود اختصاص داد .در یک مطالعه مشابه
که در رشت توسط عیسی زاده و همکاران انجام شد،
میزان فراوانی سروگروپ  O25برابر ٪49/1به دست
آمد که تقریبا مشابه این مطالعه میباشد(.)29
همچنین بر اساس مطالعه مورالس اسپینوزا و
همکارانش در شهر مکزیکوسیتی نیز سروگروپ O25
دارای بیشترین فراوانی بود( .)49نتایج مطالعه شارما و
همکاران در هند نیز نشان داد که سروگروپ O25
دارای بیشترین فراوانی میباشد( .)41احتماال این
سروگروپ تمایل بیشتری به ایجاد عفونت در دستگاه
ادراری دارد .برعکس ،در مطالعات گودرزی و همکاران
و امام قریشی و همکاران ،سروگروپ  O1دارای بیش
ترین فراوانی بود که به طور کامل با مطالعه حاضر
متفاوت میباشد .در مطالعه حاضر سروگروپ  O83در
هیچ کدام از جدایهها شناسایی نشد .در مطالعه ممتاز

و همکاران و همچنین گودرزی نیز همانند مطالعه
حاضر سروگروپ  O83در هیچ کدام از جدایهها
شناسایی نگردید که با مطالعه حاضر همخوانی دارد
( .)21،42،44با توجه به نتایج به دست آمده در
خصوص سروگروپ O83میتوان گفت احتماالً این
سروگروپ در بین جدایههای اشریشیاکلی مولد
عفونت ادراری در ایران از شیوع پائینی برخوردار
است.
در حال حاضر طیف گسترده ای از تکنیکهای
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اشریشیاکلی در بیماران بستری در بیمارستانهای
استان اصفهان استفاده شد.
 41جدایه اشریشیاکلی یوروپاتوژنیک O26با
نشانگر ،ERIC-PCRآزمایش و میزان شباهت ژنتیکی
آنها با ضریب دایس و الگوریتم  UPGMAتعیین
گردید .بهجزشباهت  199درصدی که در یک مورد
بین جدایههای  45a,79eمشاهده شد ،بیشترین و
کمترین درصد قرابت از  41/1تا  95/7درصد بین
جدایههای موردمطالعه دیده شد و همانگونه که در
درخت فیلوژنی ترسیمشده بر اساس ضریب دایس،
مشهود است ،جدایههای UPECمورد بررسی در سطح
تشابه باالی  89درصد در  25پروفایل قرار گرفتند که
خود نشانگر تنوع باالی ژنتیکی بین جدایههای مورد
مطالعه میباشد.
در سال  da Silveira ،2002و همکاران  39جدایه
اشریشیاکلی جداشده از مرغان مبتالبه سپتیسمی،
سندرم تورم سر و مرغهای بدون عالئم کلینیکی،
جداسازی و از روش ERIC-PCRبرای دستهبندی
آنها استفاده کردند .جدایهها در چهار گروه  Aتا D
قرار گرفتند و نتایج نشان داد که روش ERIC-PCR
میتواند جایگزین مناسبی برای روشهای مولکولی
مثل RAPD-PCRو  RFLP-PCRباشد(.)39
 Meachamو همکاران در دانشگاه میشیگان ،تعداد
زیادی از جدایههای اشریشیاکلی را ژنوتایپینگ کرده
و نتیجه گرفتند که بیش از یک روش  ERIC-PCRرا
باید جهت دستهبندی ژنتیکی این باکتری استفاده
کرد(.)31
در مطالعه  Ranjbarو  )2911(Ardakaniاز روش
 ERIC-PCRجهت ژنوتایپینگ  98جدایه
اشریشیاکلی که در فاصله ژوئن  2913تا ژانویه 2915
از بیمارستان بقیهاهلل تهران جداشده بودند استفاده
کردند .در این بررسی جدایهها در سطح تشابه 79
درصد در  1زیرگروه  E1تا  E6قرار گرفتند(.)32
در سال  Wilson ،2991و همکاران ،انتشار

توالیهای ERICرا درکل ژنوم باکتریهای رودهای از
جمله اشریشیاکلی و شیگال بررسی کردند و مشاهده
کردند که توالیهای ERICدر ناحیه نزدیک ژنهایی
با بیان باال ،بیشتر یافت میشوند و چون این توالیها
کوچک هستند ،تکنیک  ERIC-PCRکاربرد
گستردهای در ژنوتایپینگ جدایههای باکتریایی
دارد(.)17
 Ramezanzadehو همکاران ( )2911از روش
 ERICبرای ارزیابی تنوع ژنتیکی  249جدایه
اشریشیاکلی جداشده از عفونتهای بیمارستانی
استفاده کردند و دریافتند که  295جدایه از این
نمونهها را میتوان در  29ژنوتیپ جداگانه قرار داد که
اغلب آنها در گروه فیلوژنتیکی  Dقرار میگیرند(.)34
 Xiu-Yanو همکاران در مطالعهای روی جدایههای
انتروتوکسیژنیک اشریشیاکلی جداشده از گاو نشان
دادند که روش  ERIC-PCRیک روش کاربردی و
سریع در طبقهبندی فیلوژنتیکی و بررسی ساختار
تکامل نژادی سویههای اشریشیاکلی میباشد(.)33
انتخاب یک تکنیک ژنوتایپینگ به سطح مهارت
کاربران و امکانات آزمایشگاه و نیز به هدف بررسی
وابسته است .در بررسی حاضر از تکنیک ERIC-PCR
جهت دستهبندی ژنتیکی سویههایUPECبهعنوان
یکی از مهمترین و شایعترین میکروارگانیسمهای
یوروپاتوژن استفاده شد و قرار گرفتن جدایههای
موردمطالعه در چندین زیرگروه نشانگر قدرت
تمایزدهی قابلقبول این تکنیک در ژنوتایپینگ
اشریشیاکلی میباشد .درمجموع نتایج تحقیق حاضر
نشان داد که روش ،ERIC-PCRروشی ساده ،سریع و
کمهزینه جهت توصیف تنوع ژنتیکی سویههای
مختلف اشریشیاکلی ازجمله سویههای UPECمیباشد
اما توصیه میگردد که مطالعات بیشتری روی
نمونههای اخذشده از بیمارستانهای مختلف سطح
کشور انجام و روش  ERIC-PCRبا روشهای مولکولی
نوینتر مثل PFGEمقایسه گردد امید است که نتایج
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مطالعه ما در بررسی اپیدمیولوژی مولکولی سویههای
یوروپاتوژنیک اشریشیاکلی و ارتقای سالمت عمومی
جامعه استان اصفهان مفید باشد.

افزارهای مختلف مانند  Gel Clustبرای تولید
دندروگرامهای مفید به عنوان روشهای ارزشمند در
زمینه طبقه بندی انواع گونههای باکتریایی مانند
اشریشیاکلی مورد پردازش قرار گیرد.

نتیجهگیری
نتایج مطالعه حاضر نشان داد  ERIC-PCRروشی
مناسب جهت تایپینگ مولکولی سویههای
اشریشیاکلی جدا شده از عفونتهای ادراری میباشد.
پیشنهاد میگردد جهت تعین سویههای مختلف
مربوط به یک گونه باکتریایی ،از این روش به عنوان
یک ابزار ساده ،دقیق و ارزان قیمت استفاده گردد.
نتایج حاصل از این روش میتواند توسط انواع نرم

تقدیر و تشكر
نویسندگان مقاله از زحمات مدیریت محترم بخش
عفونی بیمارستانهای مورد مطاله و کارشناس محترم
آزمایشگاه میکروبشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد
شهرکرد جناب آقای مهندس سهراب صفری تشکر و
قدردانی میکنند.
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