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Background and Aim: Escherichia coli  is considered  as  one  of  the  most  important  

causes  of   bacterial    infections   transmitted   through   water   and  foods. Several factors are 

involved in the pathogenesis of Escherichia coli  .  The aim  of  this  study  was  to   investigate  

the  prevalence of E coli  strains carrying  virulence gene  intimin isolated from different water 

sources in  Alborz province. 

Materials and Methods: This study was carried  out in 2013.   The  research  included   

all  E. coli  strains isolated from different surface water sources in Alborz province. Escherichia 

coli isolates were detected and identified by standard microbiological and biochemical tests. The 

strains were evaluated for the presence of intimin gene by  PCR using specific primers. 

Results: One hundred E. coli  strains  were isolated  then PCR was successfully optimized 

for detection of intimin gene. The  PCR  results  showed  33%  of  the  strains carried out  

intimin  gene. 

Conclusions: Compared to many studies, our findings showed the high frequency of E. 

coli  strains carrying  intimin gene  isolated from surface water sources. The presence of this 

virulence genes is a potential threat for contamination of drinking water which is important for 

health care systems. 
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 غذایی مواد و آب طریق از منتقله یهاعفونت باکتریایی عوامل ینترمهم از یکی کلی اشریشیا زمینه و اهداف:

 هاییهسو شناسایی و بررسی مطالعه این از شوند. هدفیم کلی اشریشیا زایی بیماری موجب متعددی فاکتورهای. است

 .باشدیم البرز استان آبی منابع از (Intimin) اینتیمین زای بیماری ژن حامل کلی اشریشیا

 در البرز آبی مختلف استان منابع از شده جدا کلی اشریشیا هاییزولها روی بر مطالعه اینمواد و روش کار: 

 بیوشیمیایی یهاتست و میکروبیولوژی استاندارد یهاروش توسط کلی اشریشیا هاییزوله. اانجام شد 1931-2 سال

و به کمک  اختصاصی پرایمرهای توسط زای اینتیمینیماریب ژن حضورازلحاظ  هایه. سودشدن جداسازی و شناسایی

PCR شدند بررسی. 

 طوربه PCR. گرفتند قرار یموردبررس مطالعه این در شده یجداساز کلی اشریشیا ایزوله 111: هایافته

ژن  ها حاملیزولها از( %99)ایزوله  99اد د نشان PCR سازی شد. نتایجینهبه  آمیزی جهت شناسایی ژن اینتیمینیتموفق

 اینتیمین بودند.

 

ژن اینتیمین در مقایسه با بسیاری واجد  کلی اشریشیا هاییزولها شیوع میزان داد نشان ما هاییافته: گیرینتیجه

باقدرت  فراوان احتمالبه کلی اشریشیا هاییهسو در هاژن این حضورقبلی، نسبتاٌ باالتر است.  شدهانجاماز مطالعات 

ی هاژنگونه یناحضور  .دارد آینده در بیشتری مطالعات به نیاز آن اثبات که دارد ارتباط هایهسو آن در زایییماریب

اهمیت بهداشتی حضور این میکروارگانیسم در آب شرب  دهندهنشان کلی اشریشیازایی یماریبزا و پتانسیل یماریب

 باشد.یم مورداستفاده

 اینتیمین ژن ،PCR ،اشریشیا کلی یدیکل کلمات 
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 مهمقد

منفی خانواده  ای شکل گرمیلهمباکتری  اشریشیا کلی

روده  اشریشیا کلی. زیستگاه طبیعی (1است )انتروباکتریاسه 

چند ساعت پس  طورمعمولبهانسان و حیوانات خونگرم است که 

 اشریشیا کلی .(2, 3)شود یماز تولد در روده نوزادان مستقر 

شاخص کیفیت آب  عنوانبهبارزترین کلی فرم مدفوعی است که 

آب آشامیدنی باید سالم و  .(4-6)است  شدهانتخابی آشامیدن

های نشانگر یباکترو  شدهشناختههای یکروارگانیسممعاری از 

های ناشی از آب توسط عوامل یماریب باشد. بسیاری از

عمده از طریق مسیر  طوربهشود که یمی ایجاد ارودهزای یماریب

هایی نشأ بیماری. آب آلوده م(0)شوند یمدهانی منتقل _مدفوعی

نظیر التهاب معده و روده )گاستروانتریت(، التهاب بافت کبد 

. (1)باشد یمی )ژیاردیازیس( اروده( و عفونت انگلی A)هپاتیت 

آب در شرب و بهداشت جوامع،  انکارقابلبا توجه به نقش غیر 

نقش مهمی در حفظ و پاالیش بهداشت و  اشریشیا کلیشناسایی 

وجود این باکتری در آب و  چراکه ،ی داردسالمت جوامع بشر

المللی ممنوع بوده و ینبمواد غذایی از سوی استانداردهای ملی و 

در محصوالت غذایی بیانگر آن است که سایر  کلی اشریشیاوجود 

ی ارودههای انتروباکتریاسه با منشأ مدفوعی یا یکروارگانیسمم

 پزشکی ایران یشناسکروبیممجله 
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طیف  کلیاشریشیا ممکن است در غذا وجود داشته باشند. 

ی بالینی را در انسان ایجاد کرده است که هاعفونتوسیعی از 

ی، عفونت مجرای ادراری، ارودهی هاعفونتاز اسهال یا  اندعبارت

التهاب پرده محافظتی مغز و نخاع )مننژیت( و مسمومیت خون 

از  کلی اشریشیا. پاتوتیپ های اسهال زایی (1-12)سمی(  )سپتی

باشند. گیر در جهان میگیر و تکهای همهترین عوامل اسهالمهم

های یژگیوهای بالینی، خصوصیات ظاهری و بر اساس یافته

 ازاند عبارت کلی اشریشیا زای اسهال های زایی، پاتوتیپیماریب

 اشریشیا کلی ،(ETECی )ارودهتوکسین زای  کلی اشریشیا

، (EAEC) یاچسبنده روده اشریشیا کلی ،(EPEC) پاتوژنی

خونریزی  اشریشیا کلی و (EIEC) یامهاجم روده ریشیا کلیاش

 از حاد، یکی عفونی . اسهال(12-13) (EHEC) یادهنده روده

 خصوصبهدر سراسر جهان  کودکان یروممرگ عوامل ینترمهم

 بروز میزان بیشترین کهیطوربهاست توسعه درحال کشورهای

هر یک از  .(16-11)است  کودک زندگی اول سال 1در  اسهال

های یسممکانتوسط  اشریشیا کلیپاتوتیپ های اسهال زای 

زایی در دو یماریبکنند. مکانیسم اصلی یممتفاوتی ایجاد بیماری 

خونریزی دهنده  اشریشیا کلیپاتوژنی و  اشریشیا کلیپاتوتیپ 

. (21, 21) یردگیمتخریب انجام _ی توسط مکانیسم اتصال اروده

خونریزی دهنده  اشریشیا کلیتصال باکتری هایی که در اینپروتئ

ی به سطح پوشش روده نقش اصلی را بر عهده دارند شامل اروده

 (EspA) 3، بخشی از سیستم ترشحی نوع  سه پروتئین اینتیمین

 . پروتئین اینتیمین(22)باشند یم (Tirو پروتئین گیرنده تیر )

یله وسبهباشد و یمکیلو دالتونی غشای خارجی  34یک پروتئین 

. این پروتئین مسئول اتصال (23)شود یمکد  ژن اینتیمین 

روده و ایجاد آسیب طی  ی مخاطیهاسلولنزدیک باکتری به 

. هدف از انجام (24)باشد یممکانیسمی به نام اتصال و تخریب 

 بیماری حامل ژن کلی اشریشیا هاییهسو این تحقیق شناسایی

است و هدف کاربردی نیز  آبی مختلف منابع از اینتیمین زای

ع شناسایی ژن بیماری زای اینتیمی ی سریهاروشی اندازراه

 .باشدیم

 هاروشمواد و 

 جمع آوری نمونه:

و  بوده تحقیقی -توصیفی از نوع پژوهش این انجام روش

 آب مختلف منابع ازآمده دستبه نمونه 711جامعه آماری آن 

ی سطحی مانند هاآبباشد که از یم البرز استان سطحی

 از آن منبع که( طالقان) شهر رجایی خانهیهتصف ، ورودیهاچشمه

است، تصفیه ورودی خانه بیلقان )کرج( که منبع آن از  طالقان

باشد یمی شهرستان کرج هاچاهتعدادی از  رودخانه کرج است و

 یآورجمع 32 مهرماه تا 37 مهرماه از سال یک حدود طی و در

 شد.

 ی:شناسایی باکتر

 البرز، استان آبی منابع از آب یهانمونه یآورجمع از پس

 سه شامل که شد انجامها نمونه روی شناسی بریباکتر امور

 کلیه احتمالی، مرحله در. بود تکمیلی و تأییدی احتمالی، مرحله

محصول   (P-Aابسنس ) -پرسنس کشت محیط به آب یهانمونه

 به سلسیوس 31 ±%1 دمای در و تلقیح شرکت مرک آلمان،

 وجود مدت ینا از . بعدشد گذاریخانه گرم ساعت 24-41 مدت

ها فرم کلی حضور اسیدی مبنی بر pH ایجاد و دورهام لوله در گاز

 مرحله در مثبت یهانمونه تأییدی مرحله در. بود نمونه در

 دمای در و داده کشت براث گرین برلیانت محیط در احتمالی

 ینبعدازا .شد گذاریخانه گرم عتسا 24-41 مدت به 1%±31

 بر مبنی اسیدی PH ایجاد و دورهام لوله در گاز وجود مدت

 مرحله از پس مثبت یها. نمونهبود نمونه درها فرم کلی حضور

محصول شرکت مرک آلمان  EC broth محیط کشت در تأییدی

 در ساعت 24 مدت به 1/44±%2 دمای در و شدند داده کشت

 و دورهام لوله در گاز وجود. شد گذاریخانه گرم گرم، آب حمام

 یگرما پا یهافرم کلی حضور بر مبنی اسیدی PH ایجاد

(Thermotplerant coliform) کلی  اینکه  بودها نمونه در

 و انترو ،کلبسیال ،کلی اشرشیا یهاگونه شامل گرماپای یهافرم

 در د.باشنیم گاز و الکتوز تولید به قادر که است باکتر سیترو

محیط ائوزین  روی بر مثبت الکتوز یهانمونه کلیه بعد مرحله

 ، محصول شرکت مرک آلمان کشت(EMB) متیلن بلو آگار

. شدند گذاریخانه گرمسلیوس  31±%1 دمای در وشده داده

 اشریشیا حضور بیانگر فلزی سبز جالی دارای هاییکلن حضور
اشریشیا  عنوانبه فلزی سبز جالی واجد هاییکلن بود. کلیه کلی
 وکشو -متیل رد -دولی انهاآزمون مورد احتمالی کلی

 نتایج کهیدرصورت وقرارگرفته  (IMVIC)سیترات  -رئپروسکو

( و سیترات -ر )پروسکوئ وکشندول )+(، متیل رد )+(، وا صورتبه

ی شدند دارنگهجداسازی و  کلی اشریشیاسویه  عنوانبه( بودند -)

(22). 
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 :DNAاستخراج 

ژنوم  مرحله استخراج اشریشیا کلیپس از تأیید باکتری 

 کیت از استفاده با کلی اشریشیا هاییزولهاانجام شد که ژنوم 

 Accuprep ® Genomic DNA) ستونی روش به DNA استخراج

Extraction kit, Bioneer, South korea )دستورالعمل با مطابق و 

 .شد انجام کیت در مندرج

 PCRانجام 

روش  زای اینتیمین ازیماریبژن  حضور بررسی هتج 

طبق . استفاده گردید (PCR) رازیمپلای یرهزنجواکنش 

و مرور و مطالعه توسط سایر محققین  آمدهعملبههای یبررس

یید تأاز سایر مقاالت استخراج شد و  موردنظرجفت پرایمرهای 

 منظوربهیت درنهاانجام شد و  BLASTکارایی پرایمرها از طریق 

ایران( سفارش داده شد. پرایمرهای  -تهیه به شرکت )تکاپوزیست

است  شدهدادهنشان  7در این مطالعه در جدول  مورداستفاده

با استفاده از برنامه دمایی  موردنظرژن  PCR. برنامه دمایی (26)

 Mastercyclerشده توسط سایر محققین در دستگاه یهتوص

gradient  ساخت شرکتEppendorf  انجام گرفت. ابتدا پرایمر

شده از طرف شرکت تکاپوزیست تا موجود طبق دستور کار ارسال

شده و با آب مقطر دو بار استریل رقیق Pmol/µL711غلظت 

درجه  21مدت در فریزر عنوان استوک برای نگهداری طوالنی به

آب  µL 31سلسیوس منتقل شد و محلول کاری با اضافه کردن 

حلول استوک فراهم شد. حجم نهایی واکنش م µL71مقطر به 

PCR ،µL21 و حاوی µL  1/72 مسترمیکس امپلیکون (Master 

mix amplicon) ،µL7 ،از هر یک از پرایمرها µL2 DNA الگو و 

µL 1/1  آب مقطر استریل انجام شد. غلظتDNA ،mgr 7 در هر 

µL  بود. واکنشPCR  اولیه واسرشت صورتبهبا شرایط دمایی 

درجه  34 شدندقیقه، واسرشت  4درجه سلسیوس در زمان  34

ثانیه، دمای  31درجه  01 ثانیه، دمای اتصال 31سلسیوس 

درجه  12 ثانیه و دمای گسترش نهایی  41درجه  12گسترش  

دقیقه انجام شد. از نمونه واجد ژن اینتیمین حاصل از مطالعات  1

یت درنهاه شد. کنترل مثبت در این مطالعه استفاد عنوانبهقبلی 

µL71  از محصولPCR  درصد  1/7ی ژل آگارز هاچاهکبه درون

پس از انجام  .افقی منتقل شد صورتبهدر داخل تانک الکتروفورز 

 71دیوم بروماید به مدت الکتروفورز رنگ آمیزی در محلول انی

دقیقه انجام شد. سپس شستشوی ژل در آب مقطر و سرانجام در 

ی از ژل و ذخیره بردارعکسعمل  Gel documentationدستگاه 

 اطالعات انجام گردید.

 

 تحقیق این درمورداستفاده  پرایمرهای و هدف ژن: 1 جدول

 اندازه باند دمای ذوب ترادف سکانس پرایمر (2´-3´) نام پرایمر

eaeA 
CACACGAATAAACTGACTAAAATG 01 310 
AAAAACGCTGACCCGCACCTAAAT 

 

 آنالیز آماری:

 SPSS افزارنرمی این پژوهش از هادادهوتحلیل یهتجز برای

( در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. 71)نسخه 

میانگین، انحراف  ،درصد سطح آمار توصیفی از توزیع فراوانی،در 

 -معیار و در سطح آمار استنباطی از آزمون کالموگروف

آزمون کای . داستفاده ش( 2Xآزمون کای اسکور )سمیرونوف و ا

( 11.5602X=) ( نشان داد که مقدارکای اسکور2X) اسکور

که در سطح احتمال یک درصد بزرگتر است. بنابراین  باشدیم

اشریشیا  هاییهفاقد ژن و واجد ژن بر اساس سو یهابین نمونه
اینتیمین در منابع مختلف آبی استان  زاییماریحامل ژن ب کلی

 -آزمون کالموگروف جود دارد.تفاوت و PCR  روش با البرز

  اسمیرونوف-کالموگروف که مقدار نشان دادنیز ( kmoاسمیرونوف )

 

 

(**211/4kmo =م )سطح احتمال یک درصد  رباشد که دی

 .است داریمعن

 هایافته

 اشریشیا کلیهای یزولهای آب مربوط به هانمونهاز کل 

 7337-32 از منابع آبی استان البرز که از مهر جداشده

 موردمطالعهایزوله جداسازی و  711 درمجموعی گردید، آورجمع

 زای اینتیمینیماریببرای شناسایی ژن  PCRقرار گرفتند. آزمون 

از منابع آبی با کمک  جداشده اشریشیا کلیهای یزولهاروی  بر 

بود انجام شد.  شده استخراجپرایمرهای اختصاصی که از مقاالت 

PCR  اختصاصی ژن  طوربهآمیزی و یتقموف طوربهتوانست

نتیجه آزمون  7ویروالنس اینتیمین را تکثیر نماید. تصویر 
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دهد. یمرا برای شناسایی ژن اینتیمین نشان  PCR سازیینهبه

از  (%33ایزوله ) 33نشان داد  هانمونهبر روی کل  PCRنتایج 

 این مطالعه بررسی  ند. درها واجد ژن اینتیمین بودیزولها

 ها صورت نگرفت. تیپپاتو

 

جهت شناسایی ژن اینتیمین در برخی  PCR: آزمایش 1تصویر 

ی آبی را نشان هانمونهجدا شده از  اشریشیا کلیهای نماینده یزولها

ی هانمونه 2و  1 ، ستونbp 100 یمولکول مار کر Mدهد. ستون یم

کنترل مثبت واجد ژن  +Cستون نمونه مثبت و  3منفی، ستون 

 باشند.یمن اینتیمی

 بحث

تمام انواع آب  و دارد انسان زندگی در به سزایی نقش آب

های مختلفی است که این یکروارگانیسممثابتی حاوی  طوربه

شوند. تخمین یمها از طرق گوناگونی وارد آب یکروارگانیسمم

تواند اطالعات مفیدی برای ارزیابی و نظارت یم هاآنتعداد کلی 

دهد. شمارش کلی برای ارزیابی سالم  بر کیفیت آب به دست

بودن منابع آب زیرزمینی و همچنین مؤثر بودن فرآیند تصفیه 

افزایش در شمارش، زنگ خطری برای  هرگونهآب ضروری است و 

ی و تحقیق قرار بررس موردآلودگی شدید آب است و باید سریعاٌ 

ه باشد کیم انسان سالمت بر مستقیم اثرات دارای گیرد. آب آلوده

 اشاره نمود. آلوده آب منشأ هایی بایماریبتوان به یماز آن جمله 

 است اسهال نام به گوارشی اختالل یک هایماریب این از یانمونه

توسعه درحال در کشورهای کودکان یروممرگمهم  عوامل از که

این بیماری جان خود را  براثرها کودک یلیونمباشد و ساالنه یم

دهند. اسهال عفونی حاد دومین عامل شایع یماز دست 

سال است و توسط بسیاری از عوامل  1یر در کودکان زیر وممرگ

عفونی ویروسی مانند آدنوویروس ها، عوامل باکتریایی مانند 

و  سالمونالو  کمپیلو باکتر، اشریشیا کلیپاتوتیپ های مختلف 

ایجاد  یکایتولآنتاموبا هیستهمچنین عوامل انگلی مانند ژیاردیا و 

ین ترعمدهاسهال زا از  هاییکلاشریشیا ها و یروسوشود. روتا یم

در مطالعه حاضر فراوانی ژن  باشند.یمعوامل ایجاد کننده اسهال 

از  جداشده اشریشیا کلیهای یزولهازای اینتیمین در یماریب

که  منابع آبی استان البرز مورد ارزیابی قرار گرفت. در این بررسی

 PCRجداسازی شده آزمایش  اشریشیا کلیایزوله  711روی  بر

و مشاهده باندهای  PCRانجام شد، پس از بررسی محصوالت 

 ( مشخص شد.%33ایزوله ) 33یجادشده فراوانی ژن اینتیمین ا

مطالعات متعدد بالینی، مطالعات چندانی در رابطه با  برخالف

بع آبی در دنیا و در منا اشریشیا کلیزای یماریبی هاژنفراوانی 

که منابع آبی توسط افراد  جهتازآناما ،است نشدهانجامایران 

شوند لذا اهمیت یمپاتوتیپ های مختلف اسهال زا آلوده  مبتالبه

 شود.یمموضوع نمایان 

 در همکاران و Dallal توسط 7331 سال در یامطالعه 

 تهران یهاپارک چاه آب از کلی اشریشیا ژنی تنوع تعیین با رابطه

 نمونه 701 پژوهش این در. شد انجام PCR پلکس مولتی روش با

 شرق، جنوب، شمال، جغرافیایی منطقه 1 ازها پارک چاه آب

 فیلتر با بررسی از پس شد. یبردارنمونه تهران مرکز و غرب

 بررسی طی این. گرفت قرار یموردبررس ها پاتوتیپ انواع غشایی

 اشریشیا کلیتهران  گانه 1 مناطق ازجداشده  پاتوتیپ ترینیعشا

ژن  دارای( %1/02) سویه 42 که یاگونهبه بود انتروپاتوژنیک

در   Dallal. فراوانی ژن اینتیمین در مطالعه (20)بودند  اینتیمین

تواند تعداد یمحاضر بیشتر بوده و یک احتمال  بامطالعهمقایسه 

ر باشد. در نسبت به مطالعه حاض Dallalی بیشتر مطالعه هانمونه

 2173 سال در همکاران و Widmer توسط که ی دیگرامطالعه

 برای تایلند و ویتنام، اندونزی، کامبوج کشور 4 در همزمان

 انجام سطحی یهاآب روی بر زایماریب یهاژن فراوانی بررسی

 دارای( حداقل %3/3) ایزوله 22 کلیاشریشیا ایزوله 104 از گرفت

جداشده  پاتوژن ترینیعشا مطالعه این در .بودند زابیماری ژن یک

 از نمونه 3 شامل که ی بودارودهخونریزی دهنده  اشریشیا کلی

اشریشیا  هاییهسو دوم مرتبه در معمول پاتوژن. بود نمونه 22
 سویه. شدند گزارش نمونه 22 از نمونه 1 شامل پاتوژنی کلی

 سه. شد مشاهده نمونه 0 در یارودهتوکسین زای  اشریشیا کلی

 شیگا توکسین و ی اینتیمینهاژن پاتوژنی با اشریشیا کلی گونه

(stx1)  یافت ایزوله 22 از ایزوله 1 ژن اینتیمین در .شد مشاهده 

 اشریشیا کلیهای یزولهاتعداد  ازنظر. این مطالعه (21)شد 

 ظرن ازولی  ،ی نسبت به مطالعه حاضر داشتهتوجهقابلفراوانی 
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درصد بسیار کمتری نسبت به مطالعه حاضر فراوانی ژن اینتیمین 

 با 2111 سال در همکاران و Halabi ی دیگرامطالعه دارد. در

 و 2111 نوامبر بین که ییهاآب نمونه 2033 روی بر بررسی

 و بود شدهیآورجمع اتریش اطراف در روستایی در 2113 دسامبر

 چشمه، آشامیدنی، آب شاملها آب نمونه یآورجمع منابع

 شیگاتوکسین یهاژن شیوع بررسی. بودحفرشده  یهاهچا

) stx2و (stx1یزینلهمو ، اینتیمین و (hlyA) نمونه 211 روی بر 

 پس میان این در و گرفت قرار ارزیابی مورد کلی اشریشیا مثبت

 یهاژن واجد هایزولها از( %3/3) ایزوله PCR ،77 آزمون انجام از

. در (21)اینتیمین بودند  د ژنواج ایزوله 1 بودند که زایماریب

بیشتر از مطالعه  اشریشیا کلیهای یزولهااین مطالعه نیز تعداد 

ولی درصد فراوانی ژن اینتیمین کمتر از مطالعه حاضر  ،حاضر

 بوده است.

 0 از آب نمونه 311 همکاران و Sidhu ،2173 سال در

 زاییماریب ژن 77 حضور برای استرالیا Brisbane در سایت

 حضور مطالعه این در. دادند قرار یموردبررس کلی ریشیااش

ی اچسبنده اشریشیا کلی در aggRی مختلفی از جمله هاژن

توکسین مقاوم به  و (LT)توکسین حساس به حرارت  ی،اروده

 ipaH ی،ارودهتوکسین زای  اشریشیا کلی سویه در (ST)حرارت 

و پیلی تشکیل ی، اینتیمین ارودهمهاجم  اشریشیا کلی سویه در

 یموردبررسپاتوژنی  اشریشیا کلی سویه در(  (bfpدسته دهنده 

( بود %10زای اینتیمین )یماریب ژن فراوانی گرفت که درصد قرار

و هم  اشریشیا کلیهای یزولها. در این مطالعه هم تعداد (31)

 درصد فراوانی ژن اینتیمین نسبت به مطالعه حاضر بیشتر بود.

 یکیهپا بر کاربردی تحقیق یکعنوان به حاصل تحقیق 

 و با بوده استوارموردتوجه قرارگرفته  کمتر که ضروری و مهم نیاز

 برای مولکولی هاییکتکن توسط زایماریژن ب فراوانی تعیین

 این نمودن نهادینه به توانیم بیماری زا هاییهسو شناسایی

 اینما،  اطالعات طبق بر. پرداخت آب بهداشت مراکز در روش

 زایماریب یهاژن شیوع و وجود کشور در بار اولین برای مطالعه

 البرز استان آبی منابع ازجداشده  کلی اشریشیا هاییزولها بین در

 .دهدیم گزارش را

 هاییافته دیگر کشورهای در مطالعات سایر مقایسه نتایج با

 یهانهنمو از نسبتاٌ باال وقوع فرکانس با زایماریب ژن داد نشان ما

 هاییهسو در هاژن این حضور. شدند یافت البرز استان آبی منابع

 آن در زایییماریب قدرت با فراواناحتمال به کلی اشریشیا

 در بیشتری مطالعات به نیاز آن اثبات که دارد ارتباط هایهسو

 .دارد آینده

 تقدیر و تشکر 

ه ی )کارشناس آزمایشگاپور علسرکار خانم  از وسیلهینبد

خیری )کارشناس  ...اروح آقای ( و جناب)عج(ا...یهبقتحقیقاتی 

 این یدر اجراارشد اداره آب و فاضالب( به جهت همکاری 

 نامهیانپااز  بخشی مقاله این. یمرادار تشکر کمال پژوهش

 .می باشد ارشد کارشناسی مقطع در دانشجوئی

 تعارض منافع:
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