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Abstract
Background and Aim: The most important factors of colorectal cancer (CRC),
as a multifactorial disease is bacterial infections. The studies showed that a certain type
of infection with E.coli with PKS positive strain. This strain of bacteria can be
promoted colorectal cancer in patients with inflammatory bowel disease (IBD) and
ulcerative colitis (UC). In fact, the E.coli with PKS gene disrupt the cell cycle by
producing the colibactin as secondary metabolites of bacteria, so leads to initiation and
progression of colorectal cancer. The aim of this paper is describing the latest
achievements regarding molecular study of this matter in the Iranian patients with
CRC.
Materials and Methods: 126 colon biopsies were obtained from colorectal
cancer patients (60sample) and the healthy individuals (66samples) during Aug_Dec
2013. After Isolating the E.coli and extraction of their DNA, duplex-PCR performed
for PKs Island region.
Results: The frequency of E.coli with Pks positive strains was 12.2% and 4% in
colorectal cancer patient and healthy individuals, respectively.
Conclusions: The results of this study rather than similar studies in European countries
showed the lower frequencies for E. coli with PKs positive strain in patients with CRC.
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بررسی ارتباط سویه های باکتری  E.coliو سرطان کولورکتال
1

فريبا دستجانی فراهانی ،1شهال محمد گنجی ،6مجتبی سهرابی
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دانشگاه ازاد اسالمی ،واحد قم ،گروه میکروبیولوژی ،قم ،ايران.
پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زيست فناوری ،تهران ،ايران.

اطالعات مقاله
تاریخچه مقاله

چکیده
زمینه و اهداف:

یکی از مهم ترین فاکتورهای ایجاد سرطان کولورکتال ،عفونتهای باکتریایی است.

دریافت9313/04/82:

بررسی ها نشان می دهد عفونت با نوع خاصی از باکتری E.coliدر افراد مبتال به بیماری های التهابی

پذیرش9314/08/84:

روده ،بخصوص کولیت اولسراتیو ،می تواند باعث شروع سرطان کولورکتال شود .این باکتریها با استفاده

انتشار آنالین9314/03/80:

از التهاب موجود ،شرایط فلور میکروبی روده را برای پاتوژنز خود مهیا می کنند .باکتری با تولید توکسین

موضوع:
باکتری شناسی پزشکی

ترشحی کلی باکتین که بعنوان متابولیت ثانویه باکتری مطرح می باشد ،با اختالل در سیکل سلولی باعث
شروع ،پیشرفت و توسعه سرطان کولورکتال می گردد .لذا هدف این مطالعه بررسی ارتباط سویه های
خاصی از باکتری اشریشیا کلی و سرطان کولورکتال می باشد.
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مواد و روش کار:

 621بیوپسی از روده بزرگ مراجعه کنندگان به کلینیک گوارش شامل  16نمونه از

نویسنده مسئول:

افراد مبتال به سرطان کولورکتال و  11نمونه از افراد سالم از نظر بیماری های روده ای و سرطان

دکتر شهال محمد گنجی

کولورکتال) گرفته شد .پس از جداسازی باکتری  E.coliو استخراج  DNAتکنیک  Duplex-PCRبرای دو

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک
و زیست فناوری ،تهران ،ایران.

تلفن32162612060 :
پست الکترونیک:
shahlamg@yahoo.com

ژن  clbBو  clbNبعنوان مار کر جزایر ژنومی ) Polyketide synthases (PKSsانجام شد.

یافتهها:

از میان باکتری های  E.coliجدا شده از بیوبسی افراد مبتال به سرطان کولورکتال و گروه

شاهد ،به ترتیب  %62/2و  %4موارد دارای این دو ژن بودند .در این مطالعه ،ارتباط معناداری بین فراوانی
باکتری های  E.coliواجد ژنهای  clbBو  clbNو سرطان کولورکتال یافت نشد).( p =6/2
نتیجهگیری :نتایج حاصله بررسی این ژنها که برای اولین بار در جامعه ایرانی انجام شده است ،نسبت
به نتایج منتشر شده مشابه در کشورهای اروپایی ،فراوانی کمتری را نشان می دهد.
کلمات کلیدی :اشریشیا کلی ،کلی باکتین ،سرطان کولورکتال
کپیرایت © :حق چاپ ،نشر و استفاده علمی از این مقاله برای مجله میکروبشناسی پزشکی ایران محفوظ است.

مقدمه
سرطان کولورکتال سومین سرطان رايج و چهارمین دلیل مرگ و
میر در جهان است .شیوع سرطان کولورکتال ،بیش از  %2تمام
انواع سرطانها است.سرطان کولورکتال در ايران ،پس از سرطان-
های معده ،مثانه و پروستات در مردان ،چهارمین سرطان بوده و
در زنان بعد از سرطان سینه ،دومین سرطان محسوب میشود
( .)9از نظر فیلوژنی E. coli ،به چهار گروه  A,B1,B2,Dتقسیم
می شود که هرگروه نقش اکولوژيکی خاصی دارند.کلی باکتین
اغلب درسويه های  E. coliپاتوژن خارج روده ای

( )extraintestinalاز گروه فیلوژنیک  B2مشخص شده است (.)8
اين گروه دارای توالی حفاظت شده ای به نام جزاير پلی کتايد
سنتاز می باشند .پلی کتايدها دسته ای از متابولیت های ثانويه
می باشند که دارای خاصیت های متنوعی از جمله خاصیت های
دارويی می باشند .پلی کتايد به همراه پپتید غیرريبوزومی
تشکیل هیبريد می دهند و باعث تولید ژنوتوکسین به نام
کلی باکتین ) (Colibactinمی شوند .هر دو نوع باکتری کومنسال
و پاتوژن  ،E.coliدر روده بزرگ يافت شده است .توکسین
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کلی باکتین در باکتری های انتروباکترياسه ديده شده است ونه
تنها در سويه های  E.coliبلکه در کلبسیال پنومونیه و انتروباکتر
ائروژينز ( )Enterobacter aerogenesو Citrobacter koseri
مشاهده شده است ( .)3آنزيم های مورد نیاز جهت سنتز کلی-
باکتین توسط محدوده ژنی با اندازه  41kbرمز شده و بیان می-
شود و محل اين ژن در لوکوس  asnWاز  tRNAواقع شده است.
محدوده ژنومی سنتز کننده کلی باکتین از  0تا  0 ،NRPSتا
6 ،PKSهیبريد  NRPS/PKSو  2آنزيم کمکی ويرايشی و برش
دهنده شامل clbA, clbB, clbC, clbH, clbI, clbJ, clbK, clbN,
 clbOتشکیل شده است ( .)4خواص شیمیايی کلی باکتین به
علت وجود سه آنزيم  clbP, clbB, clbNاست که در سنتز و
طويل شدن و شکست  foldingکلی باکتین نقش دارند .در ابتدا
 clbNبه همراه  clbBو  NRPS/PKSباعث تولید precolibactin
در فضای سیتوپالسمی باکتری شده و سپس با عبور از کانال ها
وارد فضای پری پالسمیک می شود و در آنجا توسط  clbPبه
 colibactinتبديل می شود .کلی باکتین می تواند با عبور از
غشای خارجی باکتری ترشح شده و روی سلول های انتروسیت
روده میزبان اثر سايتوتوکسیک می گذارد )5( .کلی باکتین با
فعال شدن مسیر سیگنالینگ ،باعث آسیب به  DNAمی شود.
بدين ترتیب که ابتدا پروتیئن(ATM) Ataxia telangiectasia mutated
را در پاسخ به آسیب  DNAفعال می کند و باعث فسفوريله شدن
 Chk2و سپس فسفريله شدن  Cdc25Cمی گردد .در انتها نیز
( Cdk1با ايفای نقش در چک پوينت  G2چرخه تقسیم سلولی
میتوز) ،فسفريله شده و مقادير زيادی  try15غیرفعال فسفريله از
 Cdk1نمايان می شود .همچنین هیستون  γH2AXو چرخه
سلولی در مرحله  G2متوقف می گردد و اين اختالل در سیکل
سلولی منجر به ايجاد سرطان کولون می شود ( .)6هدف از اين

تا آذر ماه  1026از بافت روده سالم (بیماران به بیمارستان
مراجعه کرده ،مورد کولونوسکوپی قرار گرفته اند اما نتايج
پاتولوژی حاکی از سالمت ايشان از نظر سرطان کولورکتال بوده
است) .جهت مقايسه با فلور طبیعی از بیماران مراجعه کننده به
کلینیک گوارش بیمارستان های بقیه ا( ...عج) و مرکز تومور بانک
امام خمینی ،درون ويال های استريل بر روی يخ به آزمايشگاه
انتقال داده شد .جهت جمع آوری نمونه تازه ،پس از هماهنگی با
مسئولین بیمارستانهای باال ،فرم های پرسشنامه طرح تحقیقاتی و
رضايت نامه توسط بیماران تکمیل و امضا شد .از طرفی اين پروژه
در مرکز تحقیقات بیمارستان امام خمینی داوری و در کمیته
اخالق پزشکی آن مرکز تصويب شد.
جامعه آماری مورد نظر ما شامل بیماران مبتال به سرطان
کولورکتال می باشد که به بخش جراحی بیمارستان امام خمینی
مراجعه می کنند .پس از تعیین حجم نمونه و هماهنگی با
مسئولین مراکز جراحی ،اقدام به شناسايی بیماران و اخذ نمونه از
آنها می نمايیم .حجم نمونه ،پس از مشاوره با متخصص آمار و با
توجه به عوامل زير تعیین گرديد:
شیوع اين بیماری در ايران ،مطالعات انجام شده قبلی
توسط ساير محققین و نتايج حاصل از اين بررسیها ،در نظر
گرفتن خطاهای نوع اول و دوم و با توجه به فرمول زير .با توجه
به اينکه انتظار داريم در روش پیشنهادی (بررسی سنجش کمی
میزان بیان ژن  HIFجهت شناسايی مراحل توموری بويژه
متاستاز در سرطان کولورکتال) حداقل همبستگی برابر  ./0داشته
باشیم ،با اطمینان  %24و توان آزمون  ،%03تعداد نمونه برای
بررسی با هر دو روش  Realtime PCRو ايمونوهیستوشیمی و
مقايسه آنها بر اساس فرمول زير ،برابر  04نمونه خواهد بود.

مطالعه ،جدا سازی و شناسايی ياکتريولوژی و مولکولی سويه های
خاصی از باکتری  E.coliواجد ژن  pksاز بیوبسی بیماران ايرانی
مبتال به سرطان کولورکتال می باشد.

مواد و روشها
جمع آوری نمونه ها و جداسازی

E.coli

تعداد  23نمونه بیوپسی روده بزرگ بیماران مبتال به
سرطان کولون و  22نمونه بیوبسی طی مدت زمان خرداد 1026

معیار ورود و خروج نمونه ها:
در اين مورد الزم است که ابتدا با تنظیم پرسشنامه ،اطالع
به بیماران و اخذ رضايت نامه از آنها ،قوانین اخالق زيستی را
رعايت نمود.
نمونه هايی که از ادامه مطالعه در اين بررسی خارج خواهند
شد ،نمونه هايی خواهند بود که فاقد شرايط الزم به شرح زير
باشند:
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اگر محل اولیه سرطان نامشخص باشد
اگر بیمار عالوه بر کولورکتال  ،به نوع ديگری از سرطان
مبتال باشد
اگر از نظر هیستولوژيکی برای تومور ،تشخیصی غیر از
کولورکتال تايید شود
اگر اطالعات دقیقی در مورد تاريخچه يا گزارشات پاتولوژی
بیماران در دسترس نباشد
در صورتیکه بیماران با هم نسبت فامیلی داشته باشند و يا
سرطان کلورکتال درآنها بصورت ارثی باشد
برای جداسازی باکتری  E.coliاز بافت روده بزرگ بیماران
مبتال محیط های کشت مغذی از جمله محیط  LB broth،و
افتراقی برای باکتری های خانواده انتروباکترياسه EMB Agar ،و
محیط های بیوشیمیايی از جمله Urea agar ،IMViC ،TSI :و
بافر  PBSجهت شستشوی اولیه قسمتی از بافت مورد استفاده
قرار گرفت .تمامی محیط های کشت از شرکت MERCK
خريداری شده بود.
هر نمونه در شرايط استريل و در زير هود آزمايشگاهی با
کمک اسکالپل به دو قسمت تقسیم شد .يک قسمت در درون
ارلن حاوی  4mlمحیط  LB brothو ديگری در ارلن حاوی 4ml
بافر PBSريخته شد و بمدت 61ساعت در انکوباتور شیکردار در
دمای  02 °Cگرماگذاری شد .بعد از  61ساعت نمونه ها بیرون
آورده شد و تعین رقت در محیط های حاوی  2mlبافر PBS
انجام گرفت و سپس براساس پروتکل میکروبی از تمامی رقت ها
بر روی محیط افتراقی مک کانکی آگار برده شد بصورتی که
هنگامی که محیط به دمای 14 °Cرسید از محیط حاوی باکتری
به میزان  1mlدرون پلیت ريخته و بعد محیط را به آن اضافه
کرده و در جهت عقربه های ساعت پلیت چرخانده می شود تا
محیط کامال پخش شود سپس به مدت  61ساعت در دمای
 02 °Cگرما گذاری انجام گرفت.

کرده و به مدت  61ساعت در دمای  02 °Cگرماگذاری شد و
سپس 243μLگلیسرول استريل به فالکون های حاوی باکتری
خاص شده اضافه گرديد و به درون ويال های استريل انتقال يافت
و در فريزر  -63 °Cجهت نگهداری ذخیره شد.
استخراج  DNAاز نمونه ها
پس از تلقیح باکتری ها در 4mlمحیط مايع  BHIو پس
ازگرما گذاری به مدت  61ساعت در دمای  02°Cاستخراج ژن از
باکتريها بر اساس دستورالعمل کیت سیناکلون انجام شد.
کیفیت  DNAاستخراج شده توسط الکتروفورز بر روی ژل
آگاروز  %1بررسی شد و کمیت آنها توسط اسپکتروفتومتری در
طول موج ها  623و  603نانومتر بررسی شد در نهايت DNA
استخراج شده از باکتریها در فريزر  -63 °Cذخیره شد.
واکنش ملکولی

Duplex PCR

پس از طراحی پرايمر اختصاصی برای ژنهای  clbBو

clbN

مطابق جدول  ،1آزمايش دوبلکس  PCRبرای DNAهای
استخراج شده از باکتریهای بیماران انجام شد .تکثیر ژن با حجم
نهايی  64μlبرای هر مخلوط واکنش بود .مقدار مورد نیاز از هر
ماده برای انجام اين آزمايش به شرح زير است طبق جدول : 6
 ،1 μl DNA ، 9.5 μl Deionized Water ،12.5 μl Master mixو
 0.5 μlاز هر يک از پرايمرهای  clbB Rو  clbB Fو  clbN Rو
 master mix .clbN Fاز شرکت DreamTaq, Fermentase, Ca.
و پرايمرها از شرکت ژن فن آوران تهیه شد .میکروتیوبها در
ترموسیکلر  Techno, UKو در شرايط دمايی  21°Cبمدت 4
دقیقه ،سپس 04سیکل دمايی بصورت  42°C ، 21°Cو  26°Cو
هر يک بمدت  03ثانیه و در نهايت بمدت  4دقیقه در 26°C
گذاشته شد .مطابق جدول  0پس از انجام آزمايش PCR
 ،Duplexمحصوالت حاصله بر روی ژل آگاروز  %6بررسی شد.

پس از رنگ آمیزی گرام ،کشت  1مرحله ايی باکتری ها بر
روی محیط افتراقی  EMBانجام و به مدت  61ساعت در دمای
 02 °Cگرماگذاری شد تا باکتری  E.coliايزوله شود.

جدول  :1توالی پرايمرهای مورد استفاده در اين مطالعه

بعد از جداسازی و خالص سازی باکتری تست های
بیوشیمیايی  IMViC ،TSIو اوره برای باکتری مورد نظر انجام
گرفت و پس از شناسايی به روش بیوشیمیايی يک پلیت کامل
حاوی کشت تازه باکتری به درون  4mlمحیط  LB brothتلقیح
60

توالی(' 5به ')3

نام پرایمر

'5'GAT TTG GAT ACT GGC GAT AAC CG3

ClbB F

'5'CCA TTT CCC GTT TGA GCA CAC3

ClbB R

'5'GTT TTG CTC GCC AGA TAG TCA TTC3

ClbN F

'5'CAG TTC GGG TAT GTG TGG AAG G3

ClbN R
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آزمون آماری
در اين مطالعه از آزمون های آماری  t-Testاستفاده شد و
در صورتی  P-Valueمعنادار درنظر گرفته شد که ) (p<0.05بود.

عفونت باکتريايی و التهاب روده افزايش می يابد که در بیماران با
التهاب روده مشاهده شده است.

یافتهها
نتايج حاکی از آن بود که باکتری ايزوله شده با رنگ آمیزی
گرم ،بصورت کوکوباسیل های گرم منفی در زير میکروسکوپ
مشاهده شد .سپس باکتریها بوسیله تست های بیوشیمیايی
تشخیص داده شد .نتايج نشان داد که باکتريهای  E.coliاز نظر
تست های بیوشیمیايی Motility ،endol ،و  TSI ،MRمثبت
هستند و برای تست های  Citrateو  Ureaمنفی می باشند.
نتايج آزمايش  Duplex PCRبر روی باکتری های
اشريشیاکلی ايزوله شده و شناسايی شده بصورت باال ،و
پرايمرهای اختصاصی برای ژنهای  clbBو clbNنشان داد که 11
نمونه اشريشیاکلی از  23بیمار مبتال به سرطان کولورکتال جدا
گرديد که  4باکتری دارای ژن های  clbBو clbNبودند (.)%16/6
در گروه کنترل از  22نمونه بافت سالم روده بزرگ  12نمونه
اشريشیاکلی جدا گرديد که  1باکتری دارای باند در منطقه مورد
نظر ما ( )433-233 kbمشاهده گرديد (.)%0/4
بحث
ارتباط باکتری ها با سرطان از مدت ها پیش مورد مطالعه
بوده است ( )7اما اخیراً افزايش شیوع باکتری  E.coliدر سرطان
روده بزرگ و کولون گزارش شده است )2( .که حضور باکتری
های مهاجم در اين سرطان احتماالً می تواند ناشی از نقش آنها
در ايجاد بیماری ،مشابه با نقش هلیکوباکتر پیلوری در سرطان
معده باشد )1( .مطالعه  Arlette Darfeuille–Michaudو
همکارانش در سال  2004بر روی بیماری کرون نشان داد که در
اين بیماری تعداد باکتری  E.coliدر مخاط کولون و ايلئوم
افزايش يافته است .يدين صورت که  E.coliبه ناحیه ايلئوم می
چسبد و در شرايط  in Vivoبه سلول های اپی تلیال حمله
می کند .در بیماران مبتال به کولیت اولسراتیو يا بیماری کورن،
خطر احتمال ابتال به سرطان کولورکتال تا  4برابر افزايش می
يابد )90( .التهاب روده بزرگ موجب استقرار پاتوژن های روده ای
مانند  E.coliمی شود .اگر اپی تلیوم ،بعنوان اولین اليه دفاعی
روده در مقابل آنتی ژن ها و باکتری ها درست کار نکند ،احتمال

شکل  :1نتايج آزمايش Duplex PCRبرای ژنهای  clbBو clbN
واقع در محدوده ژنومی  PKSبرروی ژل آگاروز  .%6از چپ به راست :لدر
 ,bp133کنترل منفی ،چاهک 1کنترل مثبت ،باکتری  E.coliسويه Nissel
که از کاشف اين ژن و از دانشگاه  Toulouseفرانسه برای اين مطالعه هديه
داده شد .چاهکهای  : 6-2نمونه های باکتريايی جدا شده از بیماران که واجد
ژن منطقه  pksبودند ،چاهکهای  2-2نمونه های باکتريايی جدا شده از
بیماران که فاقد ژن منطقه  pksبودند.

مطالعات نشان داده است در تعدادی از بیماری ها مانند
 IBDروابط همزيستی میزبان و فلور میکروبی شکست می خورد.
سابقه بیماری های روده ای مانند  ،IBDکولیت اولسراتیو و
بیماری کرون احتمال ابتال به سرطان کولورکتال را افزايش می
دهد ،زيرا در اين بیماری ها روده بزرگ به مدت طوالنی ملتهب
می باشد.در سال  Putze ،6332به بررسی وجود توکسین
کلی باکتین در خانواده انتروباکترياسه پرداخت و به اين نتیجه
مهم رسید که عالوه بر سويه های  E.coliاين ژن با فراوانی بسیار
کمتری در کلبسیال پنومونیه و سیترو باکتر و انتروباکتر وجود
دارد )3( .بررسی حاضر برای اولین بار در ايران به منظور
جداسازی باکتری  E.coliحاوی ژن  pksاز ايزولههای
اشريشیاکلی جداسازی شده از بیماران مبتال به سرطان
کولورکتال و گروه کنترل انجام گرفت .در مطالعه حاضر از روش
 Duplex-PCRبرای بررسی حضور دو ژن  clbBو( clbNتولید
کننده کلی باکتین) در ايزوله های  E.coliاستفاده شد و باکتری
 E.coliسويه  Nisselکه از کاشف اين ژن و از دانشگاه Toulouse
فرانسه برای اين مطالعه هديه داده شد ،بعنوان کنترل مثبت
درنظر گرفته شد .مطابق نتايج اين مطالعه ،از نظر مولکولی از
میان باکتريهای  Ecoliجدا شده از مبتاليان به سرطان
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کولورکتال %16/6 ،افراد مبتال برای ژنهای clbBو ( clbNاز
ژنهای مهم محدوده ژنومی  PKSو تولید کننده کلی باکتین) در
باکتری  Ecoliجدا شده مثبت بودند درحالیکه اين فراوانی در
افراد گروه کنترل تنها  %0/4بود .بررسی حاضر در راستای
مطالعات قبلی شکل گرفت ،درسال  6330توسط  Johnsonو
همکاران ارتباط فیلوژنی و اپیدمیولوژی باکتری  E.coliحاوی pks
که کد کننده ژنوتوکسین کلیباکتین را بررسی و بیان کرد دو ژن
 clbBو  clbNبا سويه های متعلق به گروه فیلوژنی ( B2
 Extraintestinal pathogenic Escherichia coli (ExPECارتباط
دارد و  11تا از  40سويه برای اين ژن مثبت بودند ( .)99از حیث
بررسی دو ژن مطالعه حاضر مشابه بوده است اما در مطالعه ايشان
تعداد سويه های کمتری حاوی دو ژن  clbBو  clbNاست .در
مطالعه انجام شده توسط  jobinو همکاران در سال  2012و بر
روی سويه  E.coli NC101جدا شده از روده به منظور بررسی
ارتباط بین  PKS islandو بیماريهای التهابی روده
( )syndrome bowel Inflamatoryو سرطان کولورکتال ()CRC
مشخص شد در بین  04نمونه  61 ،IBDنمونه  CRCو 61نمونه
سالم از لحاظ بیماريهای التهابی روده و سرطان کولورکتال،
محدوده های ژنومی  PKSدر حدود63/0 %نمونه های کنترل،
 %13نمونه های  IBDو %22/2از نمونه های  CRCموجود هستند
( .)98در مقايسه کار انجام شده با کار مورد مطالعه ما تعداد باالی
سويه های مثبت در کشورهای اروپايی ديده شده است که می-
توان علت آن را ترکیب متفاوت فلور باکتريايی روده در دو جامعه
ايرانی و اروپايی و هم چنین شیوع باالی سرطان کولورکتال و
بیماری های روده ای در جوامع اروپايی دانست .هدف اين
پژوهش بررسی وجود سويههای اشريشیاکلی حاوی ژن  pksدر
جامعه ايرانی بود که مشاهد کرديم با فراوانی کمتری در جامعه
مورد مطالعه در افراد مبتال به سرطان کولورکتال وجود دارد و هم

چنین در ادامه هدف بعدی ما بررسی ارتباط سويه های
اشريشیاکلی حاوی ژن  pksبا سرطان کولورکتال بود که با
 P valu =0.2ارتباط معنیداری وجود نداشت که داليل مختلفی
می تواند داشته باشد .يکی اينکه تعداد کم نمونه تهیه شده در
صورت افزايش آنها ،جوابهای جامع و کامل بدست خواهد آمد
اين مطالعه يک برآورد آزمايشگاهی بوده و لذا نتايج بدست آمده
در مرحله مقدماتی ارزشمند به نظر می رسد .الزم است در آينده
بررسی جامع تری صورت گیرد و هم چنین دسترسی به بیماران
در مراحل مختف پیشرفت بیماری امکان پذير نبود زيرا همان
طور که اشاره شد التهاب موجود در روده شرايط را برای استقرار
اين سويه جديد از  E.coliمهیا می کند .امید است با ارتباط بهتر
مراکز درمانی و بیماران و دانشگاه ها اهداف مطالعاتی به سمت
بهبود حال بیماران آينده قدم بگذارد.
تقدیر و تشکر
نويسندگان بر خود الزم می دانند از متخصصین گوارش
بیمارستان شهید بهشتی استان قم ،آقايان دکتر سرکشیکیان،
دکتر محمدرضا قدير ،دکتر پزشکی ،دکتر ايرانی خواه و جراح
بیمارستان ولیعصر استان قم آقای دکتر علی بزم و از آقای دکتر
امینی و همکاران در کلینیک گوارش بیمارستان بقیه ا( ...عج) و
نیز مسئوالن محترم تومور بانک ايران واقع در بیمارستان امام
خ مینی تهران جهت همکاری ارزشمندشان در تهیه نمونه های
بیوبسی از بیماران و افراد نرمال ،قدردانی نمايند.
تعارض منافع:
بین نويسندگان و مجله میکروبشناسی پزشکی ايران هیچ
گونه تعارض منافعی وجود ندارد.
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