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ایزوله های  در بیماریزاکد کننده فاکتورهای  بررسی رابطه فیلوژنی با توزیع ژن های

کلینیک زنان شهرستان زابل  جدا شده از دستگاه تناسلی زنان مراجعه کننده به کلیاشریشیا 

 Multiplex-PCR   به روش

5یزهرا شهرک ، 4یشاه کرم, فاطمه  3نوقلعه ی, زهرا راشک2یاشکر, احمد 1یعبد ینعلیحس
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آلفا )سیدروفور و اگزوتوکسین  یرنده هایگوجود  ˛میزبانی سطوح به اتصال توانایی :زمینه و اهداف

  .باشند می میکروبی دخیل در ایجاد بیماری توسط پاتوژنهای هایجزء اساسی ترین فاکتور (همولیزین

ی کد تناسلی دارای تعداد زیادی از ژن ها -ایجاد کننده عفونت های دستگاه ادراری کلیاشریشیا سویه های 

 کننده فاکتور های کد های ژن فراوانی تعیین هدف با مطالعه می باشند. این بیماریزافاکتورهای  کننده

کلینیک زنان شهرستان  زنان مراجعه کننده بهتناسلی در  -ادراری عفونت مولد کلیاشریشیا  در  ابیماریز

 انجام شده است. زابل

از  شش ماه در طی و اندوسرویکس واژن ترشحات زا نمونه سواب 083 در مجموعمواد و روش کار: 

بودن  کلیاشریشیا با استفاده از روش های بیوشیمیایی استاندارد  .آوری شدجمع   19تا مرداد  19بهمن 

برای تعیین حضور  DNAاز   ˛از نمونه ها به روش جوشاندن DNAاستخراج پس از نمونه تایید شد.  909

تعیین  استفاده شد. hlyAو  iroN, iucD, fimHاز جمله  بیماریزاورهای کد کننده فاکتو شیوع ژن های  

انجام    TspE4.C2و قطعه  chuA ،yjaAگروه های فیلوژنی تمام ایزوله ها با استفاده از حضور ژن های 

 شد.  

و  09, 01, 19  یببه ترت یهجدا 909 یندر ب  hlyA, iroN, iucD, fimH یهاژن یوعش یزانم: هایافته

قرار  B2, D,A,B1 یهاگروهدر  یببه ترت %91و  %1, %91, %63ها   یه. از مجموع جدایدگرد یینتع 91%

 شد. یافت گروها یرنسبت به سا زایماریب یهاژن یوعش یشترینب B2گرفتند که در گروه 

در  ازیماریب یهاژن ترینیعشا  iroN, iucD, fimHمطالعه نشان داد که   ینا یجنتا: گیرییجهنت

 یاطالعات تواندیممسئله  ین. اباشدیمدر شهر زابل   یهای جدا شده از عفونت دستگاه تناسل  کلی یشیااشر

 یدرمان هکارهایو را CVI یریت, مدیتناسل-یعفونت دستگاه ادرار شناسییبآسآنها در  یتدر رابطه با اهم

 فراهم آورد.
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 یکیعوامل ژنت هاآناز  یهسو ینچنداما ، باشدیم ضرریب معموالً

 یتکه به آنها خاص اندآورده( را به دست بیماریزا یهاژن)

 (.2)بخشدیم یوانبرای انسان و ح زایییماریب

 یاییگونه مختلف باکتر 25-5 از معموالًواژن  یفلورامیکرو

 توانندیمبالقوه  طوربهکه  شدهیلتشک( هوازییبو  ی)هواز

 هاییماریبو  یاییباکتر ینوزواژ ازجمله ینیمختلف بال یهاسندرم

 ینترفراوان کلیاشریشیا(.  3)یدنما یجادلگن را در زنان ا یالتهاب

از  تریعاشبوده که در زنان  تناسلی-عامل عفونت دستگاه ادراری

 باریکحداقل  هاخانمنیمی از  . به طوری که تقریباًباشدیممردان 

. اندکردهرا در طول عمر خود تجربه  یعفونت دستگاه تناسل

 هاییلباس دهدیمدر جوامع مختلف نشان  گرفتهانجاممطالعات 

 یرغ انزن یدستگاه تناسل یهاعفونتاز  %25تا  3گرم منفی در 

موارد  %50بیش از  کلیاشریشیا آنها  یندر به ک جداشدهباردار 

(. عامل 5، 4)دهدیمحاد دستگاه ادراری تشکیل  یهاعفونت

 هاییهسوتوسط  یتناسل-یدستگاه ادرار یهاعفونت یاصل

 یهاعفونت معموالًکه  شودیم یجادا یوروپاتوژنیک کلیاشریشیا 

 کلیشیا اشری یهسو  یشتر(. ب6)کندیم یجادرا ا یارودهخارج 

امروزه (.  7قرار دارند) یلوژنیف  Dو B2 یدر گروها یوروپاتوژنیک

با استفاده از  کلی یشیااشر یدر باکتر یلوژنیف یگروه ها یینتع

انتقال  یکند که برا یرا کد م ینیپروتئ)  chuA یحضور ژن ها

heme  یکانتروهمورژ کلی یشیااشردر  O157:H7 است یازن.) 

(7-3)˛ yjaA  )کند که  یکد م را  با عملکرد ناشناخته ئینیوتپر

( و 11) (.شد ییشناسا K-12 یهسو کلی یشیااشرابتدا در ژنوم 

 یشیااشر یی. توانا(7). شود یانجام م TspE4.C2  DNA قطعه
 -یعفونت عالئم دار دستگاه ادرار یجادا یبرا یوروپاتوژنیک کلی

 یمبریها )مثل فه ینادهس ،یزا یماریبه سه نوع عامل ب یتناسل

( و ین)آئروباکتیسطح سلول یدروفورس ی(, وجود رسپتور هاIنوع 

 یفاکتور ها ین(. ا11دارد) ی( بستگیزینها )مثل همول توکسین

از  یمختلف یسازد تا عفونت ها یرا قادر م یزا باکتر یماریب

, عفونت یتعفونت پورپرال, مننژ یوتیک،جمله عفونت داخل آمن

کنند.  یجادنوزادان را ا یونت هاو عف یادرار یمجار

 فاکتورهایاز  یتعداد (VPEC) کلیاشریشیا  ینوپاتوژنیکواژ

زا را فعال می نماید که در نتیجه آنها رشدشان رادر  یماریب

سازد.  یم یلمیزبان تسه یدستگاه تناسل یمخاط یسلول ها

عمل فاکتور  ی,  نوع و چگونگیلوژنیدر مورد ف یاطالعات کم

 یشده در دستگاه تناسل یگزینجا کلی یشیااشرزا در  ییمارب یها

 یگروه ها یناز ا یکهر ییزا یماریزنان وجود دارد.  ب

 یماریب یفاکتور ها یت( همراه با فعال A,B1,B2 and D)یلوژنیف

(. بنابراین با توجه به افزایش 13 ,12همراه است) یمتفاوت یزا

 یبودن فاکتور ها و متفاوت کلی یشیااشر یروزافزون عفونت ها

در مناطق مختلف دنیا، مطالعه عوامل  ییزا یماریدر ب یلدخ

جدا شده ضروری به نظر  یها یدر باکتر ییزا یماریمرتبط با ب

 یژن ها یحاضر با هدف تعیین میزان فراوان یرسد.  بررسمی

(, انتقال hlyA)یزینآلفا همول یها ینکد کننده پروتئ یزا یماریب

( درگروه fimH( و ادهسین)iucD)ین(, آئروباکتiroNدهنده آهن)

  یدستگاه تناسل شدهجدا  کلی یشیااشر یلوژنیمختلف ف یها

زنان در شهرستان  یخصوص یها یکزنان  مراجعه کننده به کلن

 زابل انجام گرفت.

 ها روش و مواد

نمونه گرفته شده از  950 روی بر توصیفی مطالعه این

ان باردار و غیر باردار مشکوک به ترشحات واژن و اندوسرویکس زن

عفونت واژینال مراجعه کننده به کلینیک های خصوصی زنان 

 انجام 1392 مرداد تا 1391 بهمن زمانی فاصله شهرستان زابل در

 آزمایشگاه میکروب به شده آوری جمع نمونه های . پذیرفت

شده و ابتدا روی  زابل منتقل دانشگاه مپزشکیدانشکده دا شناسی

ساعت  24-25به مدت  C° 97ط شکالت آگار در دمای محی

 کلیاشریشیا کشت داده شد. کلنی های رشد کرده با ظاهر شبیه 
انتقال ( Liofilchem® srl) آگار را روی محیط کشت مکانکی

داده و با انجام تست های بیوشیمیایی نظیر سیمون سیترات 

(Liofilchem® srl ), ایندول, SIM(HIMEDIA) , MR-

VP(Liofilchem® srl)  تعیین هویت گردید.در نتیجه تست های

 جدا گشت. کلیاشریشیا ایزوله  292  ˛وشیمیاییبی

  Multiplex-PCRو انجام  DNA استخراج

روی محیط  لیکاشریشیا  ایزوله های ابتدا

 ساعت در دمای 24-25به مدت   TSB(HIMEDIAبراث)

 C° 97  گرما گذاری گردید. از باکتری های رشد یافتهDNA 

بدین صورت  ˛(14) ژنومیک به روش جوشاندن استخراج گردید

 یونیزهآب د باکتری برداشته شد و در یناز ا یکه مقداری کلون

از  و پس شد یدهجوشان C° 35دمای  در یقهدق 5وارد و به مدت 

درجه  -20الگو در  DNA به عنوان ییمحلول رو یفوژ،سانتر

 اساس بر ذخیره شد. PCRبه منظور انجام واکنش  لسیوسس

 MP  با استفاده از نرم افزار  یمرپرا جفت یک مورد نظر ژن توالی

primer (. شناسایی ژن های کد کننده 2گردید )جدول  طراحی

http://www.google.com/url?q=http://www.liofilchem.net/&sa=U&ei=YnpoU-iMM8GBPaW7gKgJ&ved=0CCAQFjAA&usg=AFQjCNHSzsnJm_V30jDno3m_3N5v5uJCSQ
http://www.google.com/url?q=http://www.liofilchem.net/&sa=U&ei=YnpoU-iMM8GBPaW7gKgJ&ved=0CCAQFjAA&usg=AFQjCNHSzsnJm_V30jDno3m_3N5v5uJCSQ
http://www.google.com/url?q=http://www.liofilchem.net/&sa=U&ei=YnpoU-iMM8GBPaW7gKgJ&ved=0CCAQFjAA&usg=AFQjCNHSzsnJm_V30jDno3m_3N5v5uJCSQ
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انجام پذیرفت.  Multiplex-PCRبه روش  بیماریزافاکتور های 

 5/22استخراج شده با  DNAمیکرولیتر از  2بدین منظور 

مخلوط گردید. مستر میکس  ×Master Mix RED, 2میکرولیتر از

 400و  DNApolymerase qTa  2MgCl   1.5Mmشامل آنزیم 

جفت  4بود. در این بررسی از  dNTPمیکرومول از هر کدام از 

 پرایمر، توالی های پرایمر استفاده گردید. ژن های مورد ارزیابی ،

ارائه شده است. برنامه  2در جدول شماره  PCRمحصوالت  اندازه

Multiplex-PCR  90 ,دقیقه 5درجه  34به صورت یک سیکل 

 70درجه  72 ,ثانیه 50درجه  53 ,دقیقه 2درجه  34سیکل 

دقیقه انجام پذیرفت. الکتروفورز  6درجه  72ثانیه و یک سیکل  

دقیقه  50درصد آگارز به مدت  5/2در ژل  PCRمحصوالت 

ولت صورت گرفت. رنگ آمیزی ژل با استفاده اتیدیوم  50در

 برومید انجام شده و نتایج توسط دستگاه

(UVITEC,Cambridge) Gel Documentation  .مشاهده شد

محصوالت  کلیبرای تایید وزن مول bp200همچنین از مارکر 

PCR  (.تمام مواد و آنزیم های بکار رفته 2استفاده گردید)شکل

 از شرکت پیشگام خریداری شده است. PCRدر واکنش های 

 به با و توصیفی آمار از استفاده با شده آوری اطالعات جمع

 و تجزیه مورد فیشر دقیق تست و کای مجذور کارگیری آزمونهای

که  کلیاشریشیا در این مطالعه از ایزوله های  .قرارگرفتند تحلیل

 PCRقبال توسط تعیین توالی یا برش آنزیمی درستی محصول 

 کلیاشریشیا آنها تایید شده بود به عنوان کنترل مثبت و سویه 

DH5a رای ژن های به عنوان کنترل منفی بhlyA, iroN, iucD, 

fimH   ایزوله های جمع آوری شده  فیلوژنیاستفاده شد. بررسی

و  Clermont توسط 2000از روش ذکر شده در سال با استفاده 

(. به طور خالصه پس از 1A( )شکل 7همکاران انجام شد )

 chuA yjaA,ژنومی توالی های ژن های مارکر  DNAاستخراج 

تکثیر گردید.  Triple-PCRاستفاده از روش  با TspE4.C2وقطعه 

 90 ,دقیقه 5درجه  34به صورت یک سیکل  Triple-PCR برنامه

 90درجه  72 ,ثانیه 90درجه  55 ,ثانیه 90درجه  34سیکل 

دقیقه انجام پذیرفت.    7 سلسیوس درجه 72 ثانیه و یک سیکل

یری گروه بندی فیلوژنی بر اساس وجود یا عدم وجود باندهای تکث

±و B2 (+chuA, +yjaAژن های فوق یه صورت: گروه 
TspE4.C2), 

±و D (+chuA, -yjaAگروه   
TspE4.C2 و گروه )B1 (-chuA, 

±
yjaA و+

TspE4.C2 و گروه )A (-chuA, ±
yjaA و-TspE4.C2 )

 انجام گرفت.

 کلی ایشیاشر زاییماریب یهاژن یها مریپرا یتوال: 2جدول 

 رفرنس اندازه (bp)  (3ʹ به 5ʹتوالی پرایمر ) Accession number ژن

hlyA 1039496 

 

F-   GTTAGCGGGTGTCACCAGAAAT 

R-     GTGTGATTACCCTGCCGTCTTT 

 این مطالعه 1361

iroN 1034931 

 

F-   CGGTTCCTGGCACGAATATCAT 

R-   TTTTGGGATTTCCCCAACCTGG 

 این مطالعه 1048

iucD 1039579 

 

F-    ATGGCATCACTGCCGATTCTTT 

R-  AGTGAGTTAAAGCAGCAGCCTC 

 این مطالعه 534

fimH 1037233 

 

F-  ATTCCTCACAATCAGCGCACTT 

R-ATCAGCAGTACAGCAAACAGGG 

 این مطالعه 170

ChuA - F- GACGAACCAACGGTCAGGAT 

R- TGCCGCCAGTACCAAAGACA 

279 (7) 

YjaA - F- TGAAGTGTCAGGAGACGCTG 

R- ATGGAGAATGCGTTCCTCAAC 

211 (7) 

TspE4C2 - F- GAGTAATGTCGGGGCATTCA 

R- CGCGCCAACAAAGTATTACG 

152 (7) 

 

 هاافتهی

سواب  950تمامی روی بر بیوشیمیایی های تست پس از

کشت داده از نمونه های گرفته شده از ترشحات واژن و 

ال اندوسرویکس زنان باردار و غیر باردار مشکوک به عفونت واژین

 , مراجعه کننده به کلینیک های خصوصی زنان شهرسنان زابل

مشخص گردید. سپس با انجام واکنش  کلیاشریشیا ایزوله  292

PCR  با روشMultiplex-PCR  بررویDNA  های استخراج شده

 ,fimH+ایزوله  292مشخص گردید که  از  ,از این این نمونه ها

(72%) +icuD, (97%) %)92(+iroN  و+hlyA (27%)  را حاوی

توجهی مشخص شد که فقط  جالب طور به(. 2)نمودار  بودند

 سطح روی ادهسین فاقد  هرگونه بررسی مورد های نمونه از 23%

ژن ها ی کد کننده  که مشخص شد مطالعه این هستند. در خود
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درصد از ایزوله  92و  97گیرنده های سطح سلولی سیدروفور در 

 سویه های بین در که داد نشان عهمطال این ها وجود دارد.  نتیجه

 به خود را آماری درصد بیشترین fimژن  شیوع بررسی مورد

 icuDاست و شیوع ژن های کد کننده سیدروفور ) اختصاص داده

( به ترتیب در رده های بعدی قرار hlyA( و توکسین)iroNو 

با  کلیاشریشیا ایزوله  292(. تعیین فیلوژنی  2گرفتند)نمودار

و پرایمر های ذکر شده در جدول  Triple-PCRاز روش  استفاده

اشریشیا ایزوله  292نشان داد که از  2انجام شد. نمودار شماره  2
 به ترتیب در گروه های %24و  %7 ،%23  ،%60  کلی

 B1, D ,B1 ,B2  قرار گرفتند. مقایسه فراوانی ژن های دخیل در

که فراوان ترین بیماری زایی ایزوله های مورد مطالعه نشان داد 

(. بیشترین میزان فراوانی 2قرار گرفتند)نمودار B2ژن ها در گروه 

 fimH (2/63%), hlyAبه صورت:  B2ژن های بیماری زا در گروه 

(22/34% )iucD, (56/67%)  وiroN (57/59%) قرار گرفتند 

نشان می دهد که فقط دو ژن  2(. همچنین نمودار 2)نمودار

fimH   وIucD در گروه  % 4/5و  %52/2با فراوانی  به ترتیبD 

حاوی چهار ژن  B2و   B1مشاهده شده است. گروه های 

به  Dو  Aزای مورد بررسی را  بودند در حالیکه گروه های بیماری

 ژن را دارا بودند. 2و   9ترتیب 

 
 

                       

A B

 

و قطعه   chuA¸yjaA یژن ها یمثبت برا یها یزوله, ا7تا  2 شماره یچاهک ها A یجفت باز 200مارکر)الدر(  L ;الکتروفورز ژل آگارز یرتصو: 2شکل 

TspE4C2   یرتصو  یکنترل منف 5و شماره B شده را  یرتکث یهمراه با اندازه باند ها بیماریزا یکد کننده فاکتور ها یحضور ژن ها 24تا  3شماره  یچاهک ها

 دهد یم را نشان یکنترل مثبت و منف ترتیب به 26 و 25 چاهک ˛دهد ینشان م
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 . نمودار یتناسل -یادرار دستگاه یهاعفونت از شده جدا کلیایشیاشر یباکتر در زایماریب یهاژن یفراوان زانیم ت چپسم نمودار: 2 نمودار 

 یلوژنیف یو ارتباط آن با گروه ها کلیاشریشیا یزا در باکتر یماریب یهاژن یفراوان یزاننمودار مسمت راست 
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 را نشان می دهد. کلیشیا یاشرایزوله های  فیلوژنیدر گروه های  بیماریزاکد کننده فاکتور های ژن های  درصد توزیع: 2نمودار 

بحث

کننده عفونت دستگاه  یجادعامل ا یکبه عنوان  کلی یشیااشر

شود. در اکثر موارد  یدر انسان محسوب م یتناسل-ادراری

گردد که  ید و تصور مدر مدفوع وجود دارن یوروپاتوژنیککلونهای 

 کلی یشیااشرهای  یهبودن سو یکبالقوه برای پاتوژن ییتوانا

 (. 17-14)شدبا بیماریزاوابسته به حضور فاکتورهای 

عفونت  یجادمرحله درا ینباورند که اول ینبر ا دانشمندان

 یم یکسسرو یاواژن  یتلیوماتصال باکتری به اپ ی،دستگاه تناسل

 یمبریهف یها یننشان داده شد که پروتئ یادیباشد. در موارد ز

 یها ین(. عالوه بر پروتئ13, 18, 3باشند) یاتصال م ینواسطه ا

 یماریدر ب تواند یسلول م طحس یدروفورس یرنده هایگ, سیناده

 یمطالعه برا یننقش داشته باشد. ا کلی یشیااشر یباکتر ییزا

 یجدا شده از عفونت ها کلییشیااشر یبار بر رو یناول

زا و نوع  یماریب یفاکتور ها ترین یعبر اساس شا یکوواژینالسرو

و شهر زابل انجام شد. در مطالعه  یراندر ا یباکتر یلوژنیگروه ف

های  حضور ژن یبررس یبرا Multiplex-PCRحاضر از روش 

بکار رفته در  TspE4.C2و   yjaA و chuA, یو ژن ها بیماریزا

استفاده شد.   کلییشیاراش یها یزولها ییلوژنتیکمطالعات ف

Multiplex-PCR یاختصاص یلیخ یپیروش مطالعه ژنوت یک 

 ینکد کننده ادهس یاز ژن ها یآشکار سازی گروه یاست که برا

کمتر مورد استفاده  ینهبا وقت و هز یبیماریزافاکتورهای  یگرو د

های  ژن یوعشد که ش یافتمطالعه در ین.  در ایردگ یقرار م

و  ین, آئروباکت یدروفورس ی, کد کننده رسپتور هایایمبرف بیماریزا

 ینباشد. ا می درصد 27 و 92 ¸97و 72¸ یببه ترت یزینهمول

و  Elmiahاز مطالعات  مدهبه دست آ یجکمتر از نتا ها یافته

 یوعباشد. آنها عنوان کردند که ش یم 2029همکارانش در سال 

( و iucD) نی, آئروباکتI ((fimH نوع یمبریهکد کننده  ف یژن ها

درصد  72,7و  30,3,  200در  یب( به ترت hylA) یزینهمول

که  ی(. در مطالعه ا13جدا شده مشاهده شده است) یها یزولها

 یشیگاندر دانشگاه م 2007و همکارانش در سال  Lanتوسط 

در  یادیبه مقدار ز Iنوع  یمبریهکه ف یدانجام شد، مشخص گرد

تواند  یم یانب ینگردد که ا یم یانطول عفونت دستگاه ادراری ب

 یکموضوع به عنوان  ینگردد و ا یمنجر به کاهش حرکت باکتر

در  نیزاسیونساعت از زمان کلو 24در  یژهعامل مهم در عفونت، بو

و همکاران  Karimian یدر مطالعه ا (.14گردد) یم یمثانه، تلق

را به  iucو  hlyA˛ iroN یژن ها یفراوان یزانم 2022در سال 

جدا شده  کلی اشریشیا از %20,56 و %42,27 ˛%50,4در  بیترت

 یمارستانمراجعه کننده به ب یمارانب یادرار یاز عفونت ها مجار

و همکاران در   bahalo ینهمچن (.21)دنداهلل گزارش کر بقیه

جدا  کلی یشیااشردرصد  90را در  fimHژن  یفراوان 2029سال 

 یشگاهه کننده به آزماکودکان مراجع یادرار یشده از عفونت ها
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مطالعه حاضر  یج(. نتا21شهر کرد گزارش کردند) یخصوص یها

 2020و همکاران در سال  Goral ه از مطالعاتبدست آمد یجبا نتا

و  iroN و  iuc D, یمطابقت دارد. آن ها گزارش کردند که ژن ها

hlyA جدا شده از  کلی یشیااشراز  %99و  57, 40در  یببه ترت

(. در مطالعه حاضر 5شده است) یرباردار تکث یرار و غزنان بارد

 یشیااشر یها یهجدا یلوژنیف یزا برو یماریب یعالوه بر ژن ها
و همکاران در  Clermont وسطبر اساس روش ارائه شده ت کلی

, %23, %60بدست آمده   یجشد. بر اساس نتا یبررس 2000سال 

ار گرفتند. قر B1, D,B1,B2 یدر گروه ها یببه ترت %24و  7%

 یشترب یزینو همول یدروفور, سیمبریهکد کننده ف یژن ها یوعش

نشان داده است که  یشد. مطالعات قبل یدهد B2در گروه 

و  یلوژنی, فیبیماریزا پروفایل( VPEC) یها کلی یشیااشر

 یجدا شده از عفونت ها یها کلی یشیااشربا  یمشترک  یپیسروت

با منشاء  یها کلی یشیااشر با یسهو نئونتال در مقا یادرار

به  یتوانتفاوت را م ینا یل(. دل24, 23, 3) دارند  یمدفوع

 که ییگونه ها یکهواژن نسبت داد. بطور یطمح یکآناتوم یطشرا

و  یگزینیهستند قادر به جا یقو ییزا یماریب یاتخصوص یدارا

عوامل  یباال یوع(. ش25) باشند یم یطمح یندر ا یماریب یجادا

 یدروفورس یها یرندهگ(, %63,02) ینادهس یزا یماریب

( در گروه %34,22)یزین( و همول%67,56) ینآئروباکت ،(59,57%)

B2 ها به  یزولها این یباال ییزا یماریب یلنشان دهنده پتانس

نشان  یباشد. مطالعات قبل یم یخارج روده ا یها یزولهعنوان ا

 یم B2به گروه متعلق  یخارج روده ا یها یزولها یشترداد که ب

تعداد  یدارا کلی یشیااشر اتوژنتیکیوروپ(. عالوه برآن, 26) باشد

 یمبریه)ف ینادهس یها نئیوتپر ;زا از جمله یماریعوامل ب یادیز

P، نوع  یهمبریفI)، فاکتور نکروز کننده  ،یزینها )همول ینتوکس

( و  کپسول نوع ینآئروباکت یستم)س یدروفورهاس ،(یتوتوکسیکس

II حضور عوامل  یقتحق یندر ا ین(.  همچن28, 27) باشند یم

 یزهای جمع کننده آهن و ... ن یستمها، س ینمثل توکس بیماریزا

 یدستگاه تناسل یعفونت ها ربار  د یناول یبرا یمبریههمراه با ف

ها  یهجدا یلوژنیعوامل با ف ینباردار و ارتباط ا یرزنان باردار و غ

ژنها را در  ینوجود ا یتمطالعه اهم ینقرار گرفت. ا یمورد بررس

 یدیدهد. با دانستن نقش مهم و کل ینشان م VPECهای یهسو

 یکننده عفونت ها یجادهای ا یهسو ییبیماریزا ژنها در ینا

که هر ساله برای  یادیهای ز ینهو با وجود هز یتناسل اهدستگ

 یشود م یم یلنوع عفونت ها بر جامعه و خانواده تحم یندرمان ا

 یننمود. همچن یشنهادرا پ یماریب ینا یهواکسن عل یراحتوان ط

ژن ها  ینا یتدر رابطه با اهم یمطالعه اطالعات جامع ا ینا یجنتا

 CVI یریت, مدیتناسل-دراریعفونت دستگاه ا یشناس یبدر آس

کاران بهداشت و درمان ردست اند یاردر اخت یدرمان یو راه کارها

 دهد. یقرار م

 تشکر و قدردانی

 یدانشکده دامپزشک شناسییکروبمبخش  یتااز حم

 یمانهصم یقتحق ینا یکه ما را در اجرا یدانشگاه زابل و دوستان

 .یمرا دار یسپاسگزار یت، نهااندداده یاری
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