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Background and Aims: Uropathogenic Escherichia coli (UPEC) are a causative agent in
most of the urinary tract infections (UTIs) contain pathogenic island (PAI) which expresses a
multitude of virulence factors. There is not much information about the type and distribution of
these islands in the phylogenic groups of E. coli causing UTIs in different regions of Iran. In this
study, the distribution of the pathogenicity island (PAI) markers infections was investigated
among phylogenic groups of E. coli isolates collected from patients with UTIs using MultiplexPCR method.
Materials and Methods: In this descriptive study, 100 isolates of E. coli collected from
previous studies were conducted to determine the frequency of pathogenic islands and their
distribution among phylogenic groups. In this method, genomic DNA of isolates was extracted
by boiling method. Determination of the frequency of pathogenic islands was performed using
Multiplex-PCR method. The results were analyzed using Fisher’s exact test.
Results: The prevalence of PAI IV536, PAI ICFT073, PAI IICFT073, PAI II536 and PAI IIJ96 was
84%, 44%, 30%, 16% and 9%, respectively. The PAI I536 and PAI IJ96 pathogens were not
observed in any of the isolates. The highest distribution of PAI IV 536 island between
phylogenetic groups B2 and D was 88% (46 out of 52) and 100% (19 out of 19), respectively.
Conclusions: In this study, isolates belonging to groups B2 and D were found to be the
most pathogenic islands; therefore, they could play a more effective role in urinary tract
infection than other phylogenic groups.
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بررسی توزیع مارکرهای جزایر بیماریزا در گروه های فیلوژنیک باکتری اشریشیاکلی
یوروپاتوژنیک جداشده از بیماران بستری در بیمارستانهای آموزشی زابل
مرضیه شعلیبر ،1احمد راشکی * ،2زهرا راشکی قلعه نو

3

 -1گروه زیستشناسی ،دانشکدۀ علوم ،دانشگاه زابل ،ایران
 -2گروه پاتوبیولوژی ،دانشکدۀ دامپزشکی ،دانشگاه زابل ،ایران
 -3گروه میکروبشناسی ،دانشکدۀ پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی زابل ،ایران
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انتشار آنالین1397/10/08 :

چکیده
زمینه و هدف :سویههای اشریشیاکلی ایجادکنندۀ عفونت دستگاه ادراری ،دارای جزایر حاوی ژنهای کدکنندۀ فاکتورهای
حدت هستند .اطالعات کمی دربارۀ نوع و چگونگی توزیع این جزایر در گروههای فیلوژنی اشریشیاکلی مولّد عفونتهای ادراری در
مناطق مختلف ایران وجود دارد .در این مطالعه ،چگونگی توزیع جزایر حاوی ژنهای کدکنندۀ فاکتورهای حدت بین گروههای فیلوژنی
ایزولههای اشریشیاکلی جداشده از بیماران مبتال به عفونتهای ادراری ،به روش  Multiplex-PCRبررسی شد.
مواد و روش کار :در این مطالعۀ توصیفی ،تعداد  100ایزولۀ اشریشیاکلی جداشده از مطالعات قبلی برای تعیین میزان فراوانی

موضوع:

جزایر بیماریزا و چگونگی توزیع آنها بین گروهها ی فیلوژنیکی بررسی شد .در این روش  DNAژنومی ایزولهها ،به روش جوشاندن

باکتری شناسی پزشکی
IJMM1397;12(5): 311-318

استخراج شد .تعیین فراوانی جزایر بیماریزا با استفاده از روش  Multiplex-PCRانجام گرفت و نتایج با استفاده از آزمون دقیق

نویسندۀ مسئول:
احمد راشکی
دانشیار ،گروه پاتوبیولوژی ،دانشکدۀ
دامپزشکی ،دانشگاه زابل ،ایران

فیشر ،تجزیهوتحلیل شدند.
یافتهها :میزان فراوانی جزایر بیماریزای  PAI II536 ,PAI IICFT073 ,PAI ICFT073, PAI IV536و  PAI IIJ96بهترتیب
84درصد44 ،درصد30 ،درصد16 ،درصد و 9درصد مشاهده شد .جزایر بیماریزای  PAI I536و  PAI IJ96در هیچکدام از ایزولههای
موردمطالعه مشاهده نشد .بیشترین میزان توزیع جزیرۀ  PAI IV536بین گروههای فیلوژنیکی  B2و  Dبهترتیب 88درصد ( 46از 52
ایزوله) و 100درصد ( 19از  19ایزوله) بود.
نتیجهگیری :در این مطالعه مشخص شد که ایزولههای متعلّق به گروههای  B2و  Dحامل بیشترین جزایر بیماریزا هستند؛

پست الکترونیک:
ah_rashki@usal.es

بنابراین میتوانند در عفونت ادراری ،نقش مؤثرتری را نسبت به سایر گروههای فیلوژنی ایفا کنند.
کلمات کلیدی :جزایر بیماریزا ،عفونت ادراری ،گروههای فیلوژنی
کپیرایت © :حق چاپ ،نشر و استفادۀ علمی از این مقاله برای مجلۀ میکروبشناسی پزشکی ایران محفوظ است.

مقدمه
عفونت مجاری ادراری نوعی پاسخ التهابی این مجرا نسبت به
تهاجم عوامل عفونی از جمله باکتریها است .اشریشیاکلی عضوی
از خانوادۀ انتروباکتریاسه است که توانایی کلونیزهشدن و دوام در
زیستگاههای متعدد محیطی و جانوری را دارد ( .)1-4سویههای
اشریشیاکلی بیماریزای خارج رودهای میتوانند در محلهایی مانند
خون ،سیستم اعصاب مرکزی و سیستم ادراری کلونیزه شده و
سبب بیماری شوند .سویههای Uropathogenic Escherichia coli

) (UPECیکی از شایعترین باکتریهای عامل بیماری در انسان
هستند ( .)1-3این سویهها از نظر ژنتیکی گروه ناهمگونی هستند
که انواع فاکتورهای بیماریزای مرتبط با کلونیزاسیون و بقای
باکتری در مجرای ادراری را بروز میدهند ( .)5 ،4سویههای خارج
رودهای اشریشیاکلی ممکن است با چندین عامل بیماریزا مانند
چسبندگیها ،فیمبریه و همولیزین مرتبط باشند که میتواند در
بیماریزایی باکتریایی تأثیر بگذارد .این صفات معموال در جزایر
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بیماریزا ) )PAIsکدگذاری میشوند ( .)6ژنهای کدکنندۀ
فاکتورهای بیماریزای همولیزین ) ,(hlyفاکتور نکروزکنندۀ
سیتوتوکسیک ) ،(pap)p-pili F13 ،(cnf1ادهزینهای خانوادۀ
 ،(sfa) Sائروباکتین ) ،(aerیرسینیا باکتین ) (fyuو تعدادی از
فاکتورهای کپسولی ) )K5و توکسین خودمنتقلشونده ) (sat1در
کروموزوم در دستههایی که تحتعنوان جزایر بیماریزا )(PAIs
خوانده میشوند ،قرار دارند ( .)7 ،6جزایر بیماریزا برای اولین بار
در سال  1990در اشریشیاکلی توصیف شد ،اما با گذشت زمان
مشخص شد که در ژنوم پاتوژنهای مختلف انسانی ،جانوری و
گیاهی هم وجود دارد .این جزایر در مناطق ناپایدار DNA
کروموزومی جای میگیرند .قطعاتی به طول  10تا  200کیلوباز
هستند که ژنهای کدکنندۀ فاکتورهای بیماریزا را در خود جای
دادهاند .تاکنون در سویۀ اشریشیاکلی  ،536چهار جزیرۀ بیماریزا
( III536, II536, I536و  )IV536شناسایی شده است که یک کپی از
اپرونهای  hlyو پیلوس  pروی آن قرار دارد ( .)9 ،8جزایر
بیماریزای  PAI IJ96و PAI IIJ96در سویۀ اشریشیاکلی J96
شناسایی شده که حاوی ژنهای اپرون همولیزین ،پیلوس  pو توالی
ژن cnf1است .عالوه بر آن جزایر  PAIIICFT073و  PAIICFT073در
سویۀ اشریشیاکلی  CFT073شناسایی شده که حاوی ژنهای
کدکنندۀ سیدروفور و اپرونهای  hlyو  papاست ( .)10گروهی از
پژوهشگران تأکید کردهاند که نوع گروه فیلوژنی اشریشیاکلی،
نقش مهمی در بیماریزایی آنها دارد .نتایج حاصل از مطالعات
مولکولی روی فاکتورهای بیماریزای اشریشیاکلی خارج رودهای
نشان داده است که بیشتر فاکتورهای بیماریزا ،در سویههای
متعلق به گروه فیلوژنی  B2دیده شده است .در حالی که سویههای
متعلق به گروههای فیلوژنی  Aو  B1اغلب فاکتورهای بیماریزای
کمتری دارند .بیماریزایی هریک از گروههای فیلوژنی A ,B2 ,B1
و Dبا فعالیت فاکتورهای بیماریزای متفاوتی همراه است (.)12 ،11
بنابراین با توجه به افزایش روزافزون عفونتهای اشریشیاکلی و
متفاوتبودن فاکتورهای دخیل در بیماریزایی در مناطق مختلف
دنیا ،مطالعۀ جزایر بیماریزا و چگونگی توزیع آنها بین گروههای
مختلف فیلوژنی ضروری به نظر میرسد .همچنین این عوامل
میتوانند در صورت وجود ،بهعنوان مارکر برای ارزیابی قدرت
استقرار و پیشرفت عفونتهای ناشی از این ارگانیسمها در دستگاه
ادراری موردتوجه قرار گیرند ،لذا مطالعۀ حاضر با هدف بررسی
میزان فراوانی جزایر بیماریزا و چگونگی توزیع آنها در گروههای
مختلف فیلوژنی اشریشیاکلی جداشده از بیماران مبتال به عفونت
ادراری در منطقۀ سیستان انجام شده است.

مواد و روشها
این مطالعۀ توصیفی روی تعداد  100ایزولۀ جداشده از 185
نمونه ادرار بیماران مبتال به عفونت ادراری جمعآوریشده از
منطقۀ سیستان در مطالعۀ قبلی انجام شد ( .)13نمونههایی که
تعداد کلنی رشدکرده روی محیط کشت ،برابر یا بیش از
 105CFU/mlبود ،از نظر عفونت ادراری مثبت تلقی شد .همچنین
تعیین گروههای فیلوژنی ایزولههای اشریشیاکلی در مطالعۀ قبلی با
استفاده از روش ذکرشده در سال  2000از سوی  Clermontو
همکاران انجام گرفت (.)14 ،13
استخراج  DNAژنومی
ابتدا ایزولههای اشریشیاکلی از تیوبهای ذخیرهشده در -70
درجۀ سلسیوس روی محیط آگار مغذی کشت و در دمای 37
درجۀ سلسیوس بهمدت  24ساعت گرماگذاری شد .سپس یک
کلنی از هریک از ایزولههای رشدکرده به  2میلیلیتر محیط مایع
 HIMEDIA( Tryptic Soy Brothکشور هند) منتقل و در دمای
 37درجۀ سلسیوس بهمدت  18ساعت گرماگذاری شد.
باکتریهای رشدیافته از محیط مایع بهوسیلۀ سانتریفوژ جدا شد.
سلولها طی دو مرحله با محلول 1 PBSدرصد شستشو داده و در
 100میکرولیتر آب دوبار تقطیر استریل ،بهصورت سوسپانسیون
در آمدند .سوسپانسیون بهمدت  10دقیقه در دمای  98درجۀ
سلسیوس جوشانده شد .پس از سانتریفوژکردن محلول رویی
حاوی  DNAبرای انجام  Multiplex-PCRدر دمای  -20درجۀ
سلسیوس ذخیره شد.
آزمون Multiplex-PCR

برای شناسایی وجود جزایر بیماریزا در ایزولههای جداشده
از پرایمرهای جدول  1و تکنیک  Multiplex-PCRاستفاده شد.
واکنش  PCRبا استفاده از دستگاه ترموسایکلر اپندورف (کشور
آلمان) انجام گرفت .برای انجام واکنش  PCRآنزیم
 2×MasterMix Redاز شرکت پیشگام خریداری شد .در این
واکنش  2میکرولیتر از  DNAالگو 12/5 ،میکرولیتر از
 2×MasterMix Redو یک میکرولیتر از پرایمرهای  Forwardو
 20( Reverseپیکومول در میکرولیتر) با یکدیگر مخلوط و حجم
نهایی به  25میکرولیتر رسانده شد .برنامۀ اجرایی سیکلهای
 PCRواجد مراحل زیر بود :واسرشتگی اولیه در  94درجۀ
سلسیوس بهمدت  5دقیقه و سپس  30سیکل شامل :واسرشتگی
ثانویه در  95درجۀ سلسیوس بهمدت  50ثانیه ،اتصال پرایمرها به
313

مرضیه شعلی بر و همکاران| بررسی توزیع مارکرهای جزایر بیماریزا در گروههای فیلوژنیک...

 DNAالگو در دمای  58درجۀ سلسیوس (برای برنامۀ پانل  )1و
 60درجۀ سلسیوس (برای برنامۀ پانل  )2بهمدت  30ثانیه،
طویلشدن رشته الگو در دمای  72درجۀ سلسیوس بهمدت 30
ثانیه و طویلشدن نهایی در دمای  72درجۀ سلسیوس بهمدت 6

دقیقه بود .پس از انجام واکنش 5 ،میکرولیتر از محصول  PCRدر
ژل آگاروز 2درصد بهمدت  40دقیقه تحتتأثیر ولتاژ 75
الکتروفورز شد .قطعات تکثیرشده با استفاده از نشانگر  100جفت
باز ارزیابی شد و با تعیین توالی تأیید شدند.

جدول  .1توالی پرایمرهای بهکاررفته در این مطالعه
نام پرایمر
PAI I536-F
PAI I536-R
PAI II536-F
PAI II536-R
PAI IV536-F
PAI IV536-R
PAI IJ96-F
PAI IJ96-R
PAI IIJ96-F
PAI IIJ96-R
PAI ICFT073-F
PAI ICFT073-R
PAI IICFT073-F
PAI IICFT073-R

توالی)’3

’(5

TAATGCCGGAGATTCATTGTC
AGGATTTGTCTCAGGGCTTT
CATGTCCAAAGCTCGAGCC
CTACGTCAGGCTGGCTTTG
GGA CAT CCT GTT ACA GCG CGC A
TCG TCG GGC AGC GTT TCT TCT
TCGTGCTCAGGTCCGGAATTT
TGGCATCCCACATTATCG
GATATTTTTGTTGCCATTGGTTACC
GGACATCCTGTTACAGCGCGCA
ATG GAT GTT GTA TCG CGC
TCG CCA CCA ATC ACA GC GAA C
TCG TGC TCA GGT CCG GAA TTT
ACG AGC ATG TGG ATC TGC

1802

()15

1042

()15

287

()15

461

()15

2300

()15

930

()15

421

()15

گروه  B1قرار داشتند ( .)13بررسی آماری میزان توزیع جزایر
بیماریزا در ایزولههای متعلق به گروههای فیلوژنی نشان داد که
بهترتیب 52درصد46 ،درصد16 ،درصد17 ،درصد و 9درصد جزایر

تجزیهوتحلیل آماری
برای انجام آنالیز آماری از نرمافزار  SPSSنسخۀ  20استفاده
شد .برای مقایسۀ بین گروههای فیلوژنی و توزیع جزایر بیماریزا و
مقایسۀ فراوانی این جزایر با یکدیگر ،آزمون دقیق فیشر بهکار
گرفته شد.

یافتهها
در این مطالعه ،فراوانی جزایر PAI IICFT073 ̨ PAI ICFT073

اندازه (جفت باز)

منبع

̨

 PAI II536میان  100ایزولۀ اشریشیاکلی مولد عفونت ادراری
بهترتیب 44درصد30 ،درصد و 16درصد تعیین شد .همچنین
بررسی آماری نشان داد که جزیرۀ  PAI IV536با 84درصد بیشترین
درصد فراوانی و جزیرۀ  PAI IIJ96با 9درصد ،کمترین درصد
فراوانی را به خود اختصاص دادند .همچنین جزایر بیماریزای PAI
 I536و  PAI IJ96در هیچکدام از ایزولههای مطالعهشده دیده نشد
(نمودار.)1
عالوه بر آن 11درصد از ایزولههای موردمطالعه ،هیچکدام از
جزایر بیماریزا را نداشتند .طبق تحقیقات  Abdiو همکاران
( )2014از  100ایزوله اشریشیاکلی جداشده ،در مطالعه حاضر
تعداد  55ایزوله (55درصد) در گروه  22 ،B2ایزوله (22درصد) در
گروه  17 ،Dایزوله (17درصد) در گروه  Aو  6ایزوله (6درصد) در

 PAI II536 ̨PAI IICFT073 ̨PAI ICFT073 ̨PAI IV536و  PAI IIJ96در
ایزولههای متعلق به گروه فیلوژنی  B2مشاهده شد .همچنین این
بررسی آماری نشان داد که توزیع جزیرۀ  PAI II536در ایزولههای
متعلق به گروههای  B2و  Dو حضور جزایر  PAI IICFT073و
 PAI ICFT073در ایزولههای متعلق به گروه  B2رابطۀ معنیداری
داشتند .توزیع جزایر  PAI IIJ96و  PAI IV536در هیچیک از
ایزولههای متعلق به گروههای فیلوژنی رابطۀ معنیداری را نشان
نداد .نتایج بهدستآمده در نمودار  2نشان میدهد که جزایر PAI
 PAI II536 ̨ PAI IICFT073 ̨ PAI ICFT073 ،IV536و  PAI IIJ96در گروه
فیلوژنی  Dبهترتیب با فراوری 21درصد4 ،درصد3 ،درصد0 ،درصد
و 0درصد بود (نمودار .)2میزان فراوانی جزایر بیماریزا در سایر
گروههای فیلوژنی در نمودار  2آمده است.
همچنین ،نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که بیشترین
توزیع جزایر بیماریزا بین ایزولههای متعلق به گروه فیلوژنی B2
بود (جدول .)2
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نمودار  .1فراوانی جزایر بیماریزا بین ایزولههای UPEC

نمودار  .2توزیع جزایر بیماریزا بین  89ایزولۀ متعلق به گروههای فیلوژنی
جدول  .2تعداد ایزولههای اشریشیاکلی  UPECحامل بیش از یک جزیرۀ بیماریزا
تعداد PAI

 2جزیره

 3جزیره

 4جزیره

تعداد ایزوله
21
4
1
3
8
3
2
1
5
4

)B2(18),D(3
)D(3),A(1
)B2(1
)B2(3
)B2(7),D(1
)B2(2),A(1
)B2(2
)B2(1
)B2(5
)B2(4

PAI IV536
PAI IV536
PAI IV536
PAI IIJ96
PAI IV536
PAI II536
PAI IV536
PAI IV536
PAI IV536
PAI IV536
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PAI ICFT073
PAI IICFT073
PAI II536
PAI ICFT073
PAI ICFT073
PAIICFT073
PAI IICFT073
PAI ICFT073
PAI ICFT073
PAI ICFT073

PAI IICFT073
PAI IIJ96
PAI II536
PAI II536
PAI IICFT073
PAI IIJ96

PAI II536
PAI II536
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در بررسی احتمال توزیع توأم چند جزیرۀ بیماریزا در یک
ایزوله مشخص شد که جزایر  PAI IV536و  PAI ICFT073در 18
ایزولۀ گروه  B2و  3ایزولۀ گروه  ,Dجزایر PAI ،PAI IICFT073
 ICFT073و  PAI IV536در  7ایزولۀ گروه  B2و یک ایزولۀ گروه ،D
جزایر  PAI ICFT073 ،PAI IICFT073و PAI IC536و PAI II536در 5
ایزولۀ گروه  B2و جزایر PAI II536 ،PAI ICFT073 ، PAI IV536و
 PAI IIJ96در 4ایزولۀ گروه  B2مشاهده شد (جدول  .)2نتایج
بهدستآمده در جدول  2نشان میدهد که حضور بیش از  2جزیره
بهترتیب در  7 ،43و  2ایزولۀ متعلق به گروههای  D ,B2و  Aدیده
شد .همچنین همۀ ایزولههای متعلق به گروه  ،B1فاقد حضور بیش
از  2جزیرۀ بیماریزا بودند.

بحث و نتیجهگیری
این مطالعه برای نخستین بار روی ایزولههای اشریشیاکلی
جداشده از عفونت ادراری ،براساس شایعترین جزایر بیماریزا ،نوع
و چگونگی توزیع آنها بین گروههای فیلوژنی ایزولههای
اشریشیاکلی  UPECدر منطقۀ سیستان انجام شد .در این پژوهش
مشخص شد جزیرۀ بیماریزایی  PAI IV536با 84درصد بیشترین
فراوانی و  PAI IIJ96با 9درصد کمترین فراوانی را دارد .همچنین
فراوانی جزایر بیماریزا برای جزایر  PAI IICFT073، PAI ICFT073و
 PAI II536بهترتیب 30درصد44 ،درصد و 16درصد بود .جزایر
بیماریزایی  PAI IJ96و PAI I536در هیچکدام از ایزولهها مشاهده
نشد .نتایج جدول 2نشان داد که ایزولههای متعلق به گروه B2
حامل تعداد زیادی از جزایر بیماریزا بودند .جزیرۀ بیماریزای
 PAI IV536در ( 46از 88 )52درصد ایزولههای گروه  B2مشاهده
شد که با مطالعات انجامشدۀ تعدادی از محققان همخوانی دارد (،6
 .)18-16همسو با مطالعۀ حاضر Herzer ،و همکاران (،)1990
Navidiniaو همکاران ( )2013و  Najafiو همکاران ()2018
گزارش کردند که جزایر بیماریزا بیشتر در ایزولههای گروههای
 B2و  Dتجمع یافتهاند ( .)19-21همچنین مطالعۀ حاضر نشان داد
که  12 ،22 ،9و  9ایزوله از گروه فیلوژنی  B2بهترتیب واجد ،1
 3 ،2و  4جزیرۀ بیماریزا بودند که ممکن است با بیماریزایی
ایزولههای این گروه ارتباط داشته باشد .در مطالعهای که  Sabatéو
همکاران ( )2006و  Liو همکاران ( )2010انجام دادند ،گزارش
شد که جزایر بیماریزا در گروه  B2بیشتر از سایر گروههای
فیلوژنی تجمع یافتهاند ( .)22 ،15از میان همۀ ایزولههای
مطالعهشده 36 ،ایزوله فقط دارای یک جزیره 31 ،ایزوله دارای 2
جزیره 14 ،ایزوله دارای  3جزیره 9 ،ایزوله دارای  4جزیره و 11

ایزوله فاقد هر نوع جزیرهای بودند .همچنین 23درصد ایزولهها
بیش از دو جزیره داشتند که 91درصد آنها در گروه  B2قرار گرفته
بودند .این مسئله نشاندهندۀ بیماریزایی ایزولههای خارج رودهای
است .همچنین برخالف نتایج مطالعۀ  Liو همکاران ،تمام
ایزولههای متعلق به گروه  B1فقط یک جزیرۀ بیماریزا داشتند
( .)22در مطالعۀ حاضر89 ،درصد ایزولههای مطالعهشده ،واجد
جزیرۀ بیماریزا بودند .این مقدار خیلی بیشتر از مطالعات
انجامگرفته در اسپانیا ( )15و چین ( )22بود .همچنین در این
مطالعه از  89ایزولۀ حاوی جزیرۀ بیماریزا94 ،درصد حامل جزیرۀ
 PAI IV536و 49درصد حامل جزیرۀ  PAI ICFT073بودند .همسو با
مطالعۀ حاضر88 ،درصد و 73درصد از ایزولههای موردمطالعۀ
Sabateو همکاران ،بهترتیب حامل  PAI IV536و  PAI ICFT073بود
( .)15همچنین در راستای نتایج این مطالعه ،سایر گزارشها نشان
میدهد که  PAI IV536در بیشتر خانوادۀ انتروباکتریاسه دیده شده
است ( .)23به هر حال مطالعات  in vitroنشان داده است که جزایر
بیماریزا ( )HPIدر بیماریزایی اشریشیاکلیهای خارج رودهای
شرکت میکنند ( .)23سایر جزایر بیماریزا بین ایزولههای این
مطالعه توزیع یکسانی نداشتند .نتایج این مطالعه ،فراوانی پایین
حضور جزیرۀ بیماریزای  PAI IIJ96و فراوانی باالی جزیرۀ
بیماریزای  PAI I CFT073نسبت به  PAI IICFT073را نشان داد.
عالوه بر آن دو جزیرۀ  PAI I536و  PAI IJ96در هیچکدام از
ایزولههای موردمطالعه مشاهده نشد که نشاندهندۀ اهمیت کم
آنها در بیماریزایی ایزولههای  UPECاست .همچنین در این
مطالعه ،جزیرۀ بیماریزای  PAI II536در 16درصد ایزولهها مشاهده
شد .در مطالعهای  Middendorfو همکاران گزارش کردند که
جزیرۀ بیماریزای  PAI II536و  PAI I536در اشریشیاکلی 536
بسیار ناپایدار بوده که ممکن است دلیل فراوانی کم آن در
ایزولههای این مطالعه باشد ( . )24بنابراین ،نتایج این مطالعه نشان
داد که ممکن است اشریشیاکلیهای جداشده از جمعیتهای
مختلف انسانی ،نهتنها در توزیع گروههای فیلوژنی ،بلکه در نوع و
تعداد جزایر بیماریزا نیز متفاوت باشند .عالوه بر آن ،ممکن است
بررسی ایزولههای اشریشیاکلی  UPECاز جمعیتهای متنوعتر در
مناطق مختلف جغرافیایی ،اطالعات بیشتری را در زمینۀ چگونگی
توزیع جزایر بیماریزا بین گروههای فیلوژنی نشان دهد .همچنین
این موضوع که آیا تغییرات در ترکیب جزایر بیماریزا بین
گروههای مختلف فیلوژنی با کاهش یا افزایش حمل ژن بیماریزا
در جمیعت باکتریایی جداشده در مناطق مختلف جغرافیایی همراه
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سپاسگزاری
از حمایت بخش میکروبشناسی دانشکدۀ دامپزشکی دانشگاه
زابل و دوستانی که ما را در اجرای این تحقیق صمیمانه یاری
. نهایت سپاسگزاری را داریم،دادهاند

 در. میتواند برای شناسایی پاتوتیپهای جدید بررسی شود،است
 میتواند بهUPEC  شناسایی جزایر بیماریزا در ایزولههای،پایان
 شناسایی پاتوتایپهای جدید،شناسایی اهداف جدید برای درمان
.و درنتیجه اپیدمیولوژی آنها کمک کند
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