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با استفاده از روش ERIC-PCR
ابوالفضل مقدم ( ،6 )MScشهرام نظريان

()PhD

*2

 6گروه سلولي و مولكولي ،دانشكده زيست شناسي،دانشگاه تهران ،تهران ،ايران
 2گروه زيستشناسي ،دانشكده علوم پايه ،دانشگاه جامع امام حسين(ع) ،تهران ،ايران
(دريافت مقاله -35/66/63 :پذيرش مقاله)34/6/61 :

چكيده
زمينه :سالمونالها از باكتریهای مهم خانواده انتروباكترياسه بوده كه از نظر بيوشيميايي و سرولوژيك بسيار متنوع ميباشند و عمدتاً از راه
مواد غذايي منتقل ميشوند .گسترش سالمونالهای غير تيفوئيدی يكي از مهمترين موضوعات قابل بررسي در تحقيقات امروزی ميباشد.
بنابراين تشخيص و تايپينگ سريع اين بيماریزاها اطالعات مناسبي در رديابي و كنترل عفونت در اختيار ميدهد .هدف از مطالعه حاضر
تايپينگ سويههای باليني سالمونال اينفنتيس ميباشد.
روشهای استاندارد ميكروبيولوژی ،بيوشيميايي و مولكولي مورد شناسايي قرار گرفتند .رابطه ژنتيكي سويهها با استفاده از روش
 ERIC-PCRمورد بررسي قرار گرفت.
يافتهها :در اين تحقيق از مجموع  262نمونه مدفوع و خون بيماران مبتال به اسهال 62 ،سويه مربوط به سالمونال اينفنتيس جداسازی شد.
جدايهها با استفاده از روش  ERIC-PCRاز نظر ژنوتايپينگ به  66گروه مختلف دستهبندی شدند كه بيشترين تعداد سويه در گروه 5ام
( 22درصد 62،سويه) جای گرفتند.
نتيجهگيری :نتايج اين مطالعه نشان داد كه سويههای سالمونال اينفنتيس مورد مطالعه از نظر ژنتيكي متنوع بودند كه ميتواند به علت شيوع
پلي كلونال سويهها در نمونههای انساني باشد .همچنين نشان داده شد كه روش  ERIC-PCRقدرت تمايزی بااليي را جهت تايپينگ
مولكولي دارد.
واژگان كليدی :سالمونال اينفنتيس ،ERIC-PCR ،تنوع ژنتيكي ،تايپينگ مولكولي
* تهران ،گروه زیست شناسی ،دانشکده و پژوهشکده علوم پایه ،دانشگاه جامع امام حسین(ع) ،تهران ،ایران
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مواد و روشها :در اين پژوهش از مراكز درماني مختلف سويههای سالمونال اينفنتيس جداسازی شد .تمامي سويهها با استفاده از

مقدم و همكاران

تايپينگ مولكولي جدايههای سالمونال انتريكا سرووار اينفنتيس 621 /

مقدمه
سالمونالها از باكتريهاي مهم خانواده انتروباكتریاسه

تشخیص منبع عفونتها ،ردیابی و شناسایی سویههاي

بوده كه از نظر بیوشیمیایی و سرولوژیك بسیار متنوع

بیماريزاو ارزیابی روشهاي ژنوتیپی تقسیم میگردند،

میباشند .سالمونال در انسان میتواند عامل بیماريهایی

بر این اساس كنترل و نظارت همهگیرشناسی و شناسایی

همچون گاستروانتریت ،تب رودهاي تیفوئید و

منابع بالقوه عفونت سرو تایپهاي سالمونال نیازمند

پاراتیفوئید و باكتریمی باشد (. )1عفونتهاي

تایپینگ دقیق سویهها میباشد .روش ERIC-PCR

سالمونالیی یکی از بیماريهاي مشترك انسان و دام

یکی از روشهاي مفید در تایپینگ انواع گونههاي

است كه هر ساله خسارات عمدهاي به سرمایه دامی و

باكتریایی به شمار میرود .این روش مبتنی بر بررسی
تکرار

شونده

ERIC

 0022سروتیپ سالمونال شناسایی شده كه برخی از آنها

 124-127جفت باز است .توالیهایی واجد ناحیه

میزبانهاي اختصاصی نداشته و در انسان و اكثر

معکوس تکرار شونده حفاظت شده كه به شکل خارج

حیوانات عفونت ایجاد میكنند ( )0به طور كلی در یك

ژنی در ژنوم باكتريهاي رودهاي موجود میباشد .این

نوع تقسیمبندي ،سروتیپهاي سالمونال به دو

توالیها و تفاوت در تکرار آنها به عنوان یك ابزار

دستهبندي سالمونال تیفوئیدي و سالمونال غیر تیفوئیدي

بیولوژیك مولکولی براي بررسی ژنتیکی خانواده

تقسیم میشوند.

انتروباكتریاسه از جمله سالمونال كاربرد داد .این توالیها

گسترش سالمونالهاي غیر تیفوئیدي یکی از مهمترین

در ابتدا در  E.coliو سپس در سالمونال انتریکا گزارش

موضوعات قابل بررسی در تحقیقات امروزي میباشد

شدند (.)5

زیرا براي درمان آن در نوزادان و خردساالن گزینههاي

در  ERIC-PCRاز پرایمرهایی كه مکمل این توالیها

درمانی كمی وجود دارد .بنابراین تشخیص و تایپینگ

هستند براي ژنوتایپینگ باكتريهاي گرم منفی رودهاي

سریع این بیماريزاها و تعیین الگوي مقاومت

مانند گونههاي سالمونال استفاده میشود .این روش یك

آنتیبیوتیکی ،اطالعات مناسبی در مورد انتخاب داروي

روش ارزشمند و كارا جهت تایپینگ مولکولی

مناسب ،ردیابی و كنترل عفونت و كاهش مصرف

سویههاي مربوط به جنس سالمونال ارزیابی شده است

داروهاي غیر ضروري ،در اختیار میدهد ( .)3یکی از

(.)0-8

رایجترین سروتایپهاي سالمونالهاي غیرتیفوئیدي

قبل از ابداع روشهاي بیولوژي مولکولی ،دانشمندان

زیرگونه انتریکا سالمونال اینفنتیس است كه معموالً،

براي تحقیق در مورد گسترش بیماري ،یافتن منابع

سالمونال اینفنتیس نامیده میشود .سالمونال اینفنتیس

عفونت و نیز نحوه انتشار عفونت ،با مشکالت زیادي

عمدتاً از طریق تماس مستقیم و غیرمستقیم انسان با

مواجه بودند و مطالعات اولیه همه گیرشناسی در مورد

منشاء آلوده منتقل میشود (.)4

عفونتهاي

تیپبندي سویههاي میکروبی جزء الینفك بررسیهاي

روشهاي فنوتیپیك از جمله سروتایپینگ ،بیوتایپینگ،

همه گیرشناسی بیماريهاي عفونی میباشد .این فرآیند

كولیسین

مقاومت

از نظر همه گیرشناسی جهت شناسایی همهگیريها،

آنتیبیوتیکی و تعیین پروفایل پالسمیدي انجام میشد.
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با

طول
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 / 622طب جنوب

به علت اینکه روشهاي فنوتیپیك زمان بر ،پر هزینه و

مدت  04ساعت در دماي  33درجه سانتیگراد انکوبه

خسته كننده است ،از نظر همه گیرشناسی داراي ارزش

شدند .با تستهاي بیوشیمیایی و محیطهاي افتراقی

محدود بوده و قدرت افتراقدهی بین سویههایی با تشابه

مانند  ،MR-VP ،TSIلیزین آیرون آگار ،سیمون

ژنتیکی زیاد را ندارد ( .)9-11روشهاي مولکولی مبتنی

سیترات و اوره (مرك آلمان) ،كلنیهاي مشکوك به

بر  DNAبراي شناسایی و طبقهبندي میکروبها،

سالمونال جداسازي و پس از انجام آزمونهاي افتراقی

وابستگی كمتري به عوامل متغییر و مؤثر در رشد باكتري

مذكور ،آزمونهاي سروتایپینگ با آنتی سرمهاي  Oو

داشته و در مدت زمان كوتاهتر و با انعکاس روابط

 Hانجام پذیرفت ( .)10واكنش آگلوتیناسیون به عنوان

فیلوژنی بین جدایههاي مختلف ،میتواند آنها را در

واكنش مثبت ثبت شد ،سپس با استفاده از روشهاي

گروههاي خاص قرار دهد.

استاندارد باكتریولوژیك ،باكتريها در محیط  LBبراث

با توجه به مخاطرات جدي عفونت سالمونال براي

كشت داده شدند.

سالمت یك جامعه پایش تغییرات ژنتیکیاي باكتري
بسیار حائر اهمیت میباشد .از طرفی با توجه به اینکه
سالمونال اینفتیس یکی از سرووارهاي مهم سالمونال در
مسمومیتهاي غذایی میباشد ،تحقیق حاضر به منظور
بررسی رفتارها و تغییرات ژنتیکی این باكتري با استفاده
از روش  ERIC-PCRصورت گرفته است.

استخراج DNA

به منظور استخراج DNAاز روش  CTABاستفاده شد.
تك كلنی از باكتريها انتخاب و به  5میلیلیتر از محیط
مایع  LBمنتقل و در دماي  33درجه سانتیگراد و سرعت
چرخش  152دور در دقیقه تا رسیدن  ODكشت سلولی
به  2/3نگهداري شد .رسوب حاصل از سانتریفیوژ 1/5
میلیلیتر از سوسپانسیون سلولی در  503میکرولیتر بافر

ايزولههای باكتريايي :در یك مطالعه توصیفی از بهمن

گردید .در ادامه  3میکرولیتر از آنزیم  Proteinase Kبه

ماه سال  1393تا شهریور ماه سال  130 ،1394نمونه از

آن اضافه و پس از به هم زدن به مدت  1ساعت در 33

بیماران مبتال به اسهال حاد مراجعه كننده به مراكز

درجه سانتیگراد نگهداري شد.

درمانی و بیمارستانهاي مختلف كرمان گرفته شد .قابل

به نمونه حاصل  122میکرولیترنمك 5 NaClموالر

ذكر است كه نمونهها توسط مجري و صرفاً به منظور

و 82میکرولیتر محلول  CTAB/NaClاضافه و به مدت

این طرح از بیمار اخذ نگردیده است و به صورت روتین

 15دقیقه در  05درجه سانتیگراد گرمادهی شد .حذف

از آزمایشگاههاي مراكز درمانی گرفته میشد .نمونهها

پروتئینها با افزودن فنل -كلروفرم -ایزوآمیل الکل به

براي شناسایی جنس سالمونال با روشهاي استاندارد

نسبت ( )1/04/05انجام گرفت .اضافه و به مدت 02

سرولوژي و باكتریولوژي در محیط راپاپورت

دقیقه با سرعت  0522دور در دقیقه در دماي  4درجه

واسیلیادیس (مرك آلمان) در مجاورت یخ به آزمایشگاه

سانتیگراد سانتریفیوژگردید .ژنوم موجود در نمونه با

میکروبیولوژي منتقل شدند .كشت اولیه و افتراقی بر

استفاده از ایزوپروپانل و استات سدیم  3موالر آبگیري

روي نمونهها در محیطهاي انتخابی مانند سالمونال-

شد .رسوب حاوي  DNAبا اتانول  32درصد شستشو

شیگال ( )SSآگار ،بیسموت سولفیت آگار انتقال و به

و در 02میکرولیتربافر  TEحل گردید .جهت حذف
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 TEو 32میکرولیتر از بافر 12 SDSدرصد یکنواخت
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 RNAاز  RNase Aبا غلظت  02میلیگرم در میلیلیتر

استخراج شده برا بر روي دستگاه قرار داده و غلطت آن را

استفاده شد.

در طول موج  002و  082نانومتر مورد بررسی قرار گرفت.

براي اندازهگیري غلظت نمونههاي استخراج شده ،از
دستگاه نانو دراپ و طول موج  002و  082نانومتر استفاده
گردید .به این منظور ابتدا با الکل نانو دراپ را تمیز كرده
و از آب مقطر و یا بافر  TEبه عنوان بافر شاهد براي صفر
كردن دستگاه نانودراپ استفاده شد .یك میکرولیتر از نمونه

واكنش PCR

طبق بررسیهاي به عمل آمده و مرور مطالعات انجام
شده قبلی توسط سایر محققین ،جفت پرایمرهاي
اختصاصی براي شناسایی سالمونال اینفنتیس انتخاب
گردید (جدول .)1

جدول  )6مشخصات پرايمرهای استفاده شده
هدف

توالي هدف

شناسایی سالمونال انفنتیس

fljB

ERIC-PCR

ERIC region

توالي پرايمر

طول قطعه

دمای اتصال

()bp

(سانتيگراد)

304

50

()04

متغییر

42

()05

F: AACAACGACAGCTTATGCCG
R: CCACCTGCGCCAACGCT
F:ATGTAAGCTCCTGGGGATTCAC
R:AAGTAAGTGACTGGGGTGAGCG

منبع

استفاده از نرم افزار  Oligoویرایش  5برخی ویژگیهاي

اتصال پرایمر در درجه حرارت  50درجه سانتیگراد و

پرایمرها مانند میزان  ،GCدماي  ،Tmاحتمال تشکیل

مدت زمان  45ثانیه ،مرحله تکثیر در درجه حرارت 30

لوپ و جفتشدگی بررسی شد .پرایمرها توسط شركت

درجه سانتیگراد و مدت زمان  1دقیقه انجام شد .در

سینا كلون سنتز گردید.

انتها نیز مرحله تکثیر نهایی به مدت  12دقیقه در دماي

به منظور اطمینان از صحت عملکرد  PCRاز سالمونال

 30درجه سانتیگراد انجام شد.

اینفنتیس  ATCC 51741بهعنوان كنترل مثبت و از

 0میکرولیتر محصول  PCRبه همراه  1میکرولیتربافر

اسینتوباكتر بومانی ATCC 19606بهعنوان كنترل منفی

نمونهگذاري الکتروفورز ( )0Xمخلوط گردید و بر روي

استفاده شد .به منظور بهینهسازي روش  ،PCRمقادیر و

ژل آگارز  1/5درصد ساخته شده با بافر  ،TAE 1Xبه

غلظتهاي مختلف  dNTPs ،MgCl2و  DNAژنومی

مدت  42دقیقه با ولتاژ  102ولت الکتروفورز گردید،

و همچنین دماهاي مختلف براي مرحله اتصال پرایمرها

سپس با رنگ اتیدیوم برماید رنگآمیزي و در نهایت زیر

مورد بررسی قرار گرفتند .در نهایت واكنش  PCRدر

نور ماوراي بنفش مورد بررسی قرار گرفت.

حجم نهایی  05میکرولیتر شامل بافر 0 )10X( PCR
میکرولیتر 2.0dNTPs ،میلیمول ،پرایمرها هر كدام 2/5

واكنش ERIC-PCR

میکرومول و  1واحد آنزیم  Taqپلیمراز0 Mgcl2 ،

سویههاي شناسایی شده سالمونال اینفنتیس با استفاده از

میلیمول DNA ،الگو  152نانوگرم و آب مقطر استریل

آزمایش  ERIC-PCRتایپینگ شدند .توالی پرایمرهاي

 12/5میکرولیتر راهاندازي گردید.

استفاده شده براي این آزمایش طبق جدول  1بودند.

واكنش  PCRبا  35سیکل شامل مرحله واسرشت در

آزمایش  ERIC-PCRدر حجم  05میکرولیتر تهیه شدند
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جهت اطمینان از عملکرد پرایمرهاي مورد استفاده ،با

درجه حرارت  95درجه سانتیگراد و  42ثانیه ،مرحله

سال بيستم /شماره  /5آذر و دی 6334

 / 632طب جنوب

كه شامل  1میکرولیتر از هركدام از پرایمرها (با غلظت 12

كه  Nتعداد كل سویههاي مورد مطالعه جهت روش

پیکومول در میکرولیتر) 12 ،میکرولیتر مسترمیکس

 S ،ERIC-PCRتعداد تیپهاي ژنتیکی محاسبه شدهnj ،

 4 ،Amplicon 2Xمیکرولیتر آب دیونیزه و  4میکرولیتر

تعداد سویههاي متعلق به تیپ  jاست.

 DNAالگوي استخراج شده ( 152نانوگرم) بود.
واكنش  PCRبا  35سیکل شامل مرحله واسرشت در

يافتهها

درجه حرارت  95درجه سانتیگراد و  42ثانیه ،مرحله

در این پژوهش از مجموع  840نمونه مدفوع و خون

اتصال پرایمر در درجه حرارت  42درجه سانتیگراد و

بیماران مبتال به گاستروانتریت 48 ،سویه مربوط به

مدت زمان  45ثانیه ،مرحله تکثیر در درجه حرارت 30

سالمونال اینفنتیس بود كه براي تایپینگ مولکولی مورد

درجه سانتیگراد و مدت زمان  0دقیقه انجام شد .در انتها

بررسی قرار گرفتند.

نیز مرحله تکثیر نهایی به مدت  12دقیقه در دماي  30درجه

میانگین سنی افراد تحت مطالعه  15-55سال كه  04مورد

سانتیگراد انجام شد.

مرد و مابقی زن بودند .به طور كلی آنالیز شکلها و

 0میکرولیتر محصول  PCRبر روي ژل آگارز  1.5درصد

دندوگرام حاصل از آنها ،تمامی سویهها در سطح تشابه 05

ساخته شده با بافر TAE 1Xبارگزاري شد و به مدت 42

درصد به 14گروه مجزا قابل تمایز بودند .بهطوري كه در

دقیقه با ولتاژ  102ولت الکتروفورز گردید ،سپس با رنگ

گروههاي  C10 ،C8 ،C1تا  C12و  C14و هركدام یك

اتیدیوم برماید رنگآمیزي و در نهایت زیر نور ماوراي

ایزوله ،سه ایزوله در گروه  C2و  ،C6هشت ایزوله در

بنفش مورد بررسی قرار گرفت.

گروه  C3و  ،C13دو ایزوله در گروه  ،C4چهار ایزوله در
گروه  C7و  12 ،C9ایزوله در گروه  C5قرار گرفتند

نرمافزار NTSYS

نتایج حاصل از  ERIC-PCRدر شکل  1آمده است.

مقایسه الگوهاي  ERIC-PCRتوسط نرمافزار NTSYS

با توجه به اطالعات مندرج در جدول  0و تعداد تیپهاي

انجام گرفت بدین صورت كه وجود باند با عدد  1و عدم

ژنتیکی بهدست آمده ،قدرت تمایزي روش ،ERIC-PCR

وجود باند با عدد صفر در یك ماتریکس كدگذاري شدند.

 2/83محاسبه شد.

ماتریکس ایجاد شده با نرمافزار  NTSYSتجزیه و تحلیل

با بررسی  14گروه مختلف مشاهده میشود توزیع نمونهها

شد و دندوگرام نشان دهنده تنوع ژنتیکی با استفاده از

از نظر جنس و مراكز جداسازي شده تقریباً یکسان میباشد

ضریب تشابه جاكارد و استفاده از الگوریتم UPGMA

كه میتواند دال بر چرخش این سرووار سالمونال در جامعه

رسم گردید.

باشد .همچنین از نظر نوع نمونه با توجه به اینکه اكثر

قدرت تمایزي روش  ERIC-PCRنیز توسط معادله

نمونهها از مدفوع گرفته شده است پراكنش نمونههاي جدا

 Simpon's Index Diversityبر طبق فرمول زیر

شده از مدفوع در گروهها بیشتر است اما نمونههاي جدا

انجام گرفت:

شده از خون در گروههاي ،C9 ،C7 ،C6 ،C5 ،C4 ،C3
𝑆

1
𝐷 =1−
) ∑ 𝑛𝑗 (𝑛𝑗−1
)𝑁(𝑁 − 1
𝑗=1
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 C12و  C13قرار گرفتهاند.
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شکل  )1دندوگرام حاصل از آزمایش  ERIC-PCRبا ضریب تشابه جاكارد و روش  UPGMAو  05 Cut offدرصد

جدول  )2مشخصات ايزولههای سالمونال انتريكا سرووار انفنتيس
1

مدفوع

C2

13

مدفوع

C10

33

مدفوع

C6

0

مدفوع

C3

18

مدفوع

C11

34

مدفوع

C5

3

مدفوع

C3

19

مدفوع

C13

35

مدفوع

C5

4

مدفوع

C3

02

مدفوع

C8

30

مدفوع

C5

5

مدفوع

C3

01

مدفوع

C13

33

خون

C9

0

مدفوع

C3

00

مدفوع

C13

38

مدفوع

C9

3

خون

C3

03

مدفوع

C13

39

مدفوع

C9

8

مدفوع

C2

04

خون

C13

42

مدفوع

C9

9

مدفوع

C2

05

خون

C5

41

خون

C7

12

مدفوع

C3

00

مدفوع

C5

40

مدفوع

C7

11

خون

C3

03

مدفوع

C5

43

مدفوع

C7

10

مدفوع

C1

08

مدفوع

C5

44

مدفوع

C5

13

مدفوع

C14

09

مدفوع

C5

45

خون

C7

14

مدفوع

C13

32

مدفوع

C5

40

مدفوع

C13

15

مدفوع

C13

31

مدفوع

C6

43

مدفوع

C4

10

خون

C12

30

خون

C6

48

خون

C4
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نوع نمونه

كالستر

 / 632طب جنوب

بحث

سال بيستم /شماره  /5آذر و دی 6334

دیگري كه از تنوع گروهها در نتایج  ERICمیتوان

از نظر اپیدمیولوژیکی ،اهمیت تیپبندي سویههاي

حدس زد منشاءهاي متفاوت سویهها میباشد كه ممکن

میکروبی در بررسی كانون مشترك بیماري ،بررسی

است به علت همهگیريهاي عمدي مانند حمالت

انتشار عفونت از یك بیمار به بیمار دیگر ،بررسی

بیوتروریستی ،رعایت نکردن شرایط بهداشتی ،مصرف

عفونت اسپورادیك ،تعیین هویت تیپهاي بیماريزاي

خودسرانه آنتیبیوتیك و یا سایر عوامل مؤثر در

عوامل میکروبی ،افتراق سویههاي اندمیك از سویههاي

رفتارهاي ژنتیکی باكتريها باشد .بنابراین با بررسی و

با اپیدمی دهنده میکروبی ،تمایز سویههاي میکروبی به

زیر نظر گرفتن مداوم رفتارهاي ژنتیکی باكتريهاي در

كار گرفته شده در همه گیريهاي عمدي (مد نظر در

یك جامعه با روشهاي سادهاي مانند  ERICمیتوان

حمالت بیوتروریستی) از سویههاي اندمیك جامعه،

از بروز بسیاري از تهدیدات و خطرات بهداشتی در

مونیتورینگ اقدامات درمانی ،تعیین الگوي مقاومت و

جامعه جلوگیري بهعمل آورد.

حساسیت آنتیبیوتیکی و بررسی شکست درمان دارویی

با وجود قرابت ژنتیکی بسیار نزدیك در جنس سالمونال،

میباشد ( .)13با توجه به گسترش سرووارهاي

تغییرات گستردهاي در بروز بیماري ،ویروالنس و توزیع

سالمونال از جمله سرووار اینفنتیس در مناطق مختلف

جغرافیایی این باكتري وجود دارد ( .)15كسب یا از دست

جهان و همچنین ایران و همچنین تغییرات ژنتیکی در
این سرووار ،تایپینگ مولکولی این سرووار اطالعات
مفیدي در ارتباط با اپیدمیولوژي و شناسایی منابع

دادن برخی از ژنها و موتاسیونها ،نقش مهمی در تکامل
تایپهاي مختلف سالمونال ایفا میكند .كه ردیابی و
بررسی این تغییرات ژنتیکی در جامعه نقش بسیار مهم و

عفونت در اختیار قرار میدهد (.)14

حائز اهمیتی و اطالعات زیادي در مورد اپیدمیولوژي و

اهمیت تیپبندي سویههاي میکروبی در بررسی كانون

شناسایی منابع عفونت به منظور كنترل عفونت و نظارت

مشترك بیماري ،بررسی انتشار عفونت از یك بیمار به

همه گیرشناسی در اختیار قرار میدهد.

بیمار دیگر ،بررسی عفونت اسپورادیك ،تعیین هویت
تیپهاي بیماريزاي عوامل میکروبی ،افتراق سویههاي
اندمیك از سویههاي اپیدمی دهنده عوامل میکروبی،

نسبتاً باالي داشتند .در مطالعهاي كه در بلغارستان توسط
نورگادي ( )Nogradyو همکاران انجام شد ،تعداد 13
سویه سالمونال اینفنتیس از نمونههاي مدفوعی انسان و

همهگیريهاي عمدي از سویههاي اندمیك جامعه،

تعداد  108سویه از نمونههاي مدفوعی جوجهها جدا

مونیتورینگ اقدامات درمانی ،تعیین الگوي مقاومت و

كردند كه در مطالعه حال حاضر هم این سروتایپ از

حساسیت آنتیبیوتیکی و بررسی شکست درمان دارویی

فراوانی باالیی برخوردار بود ( .)10همچنین در

میباشد .در صورتی كه در روش  ERICشاهد
گروههاي متفاوت باشیم میتوان نشان دهنده الگوهاي
مقاومت آنتیبیوتیکی متفاوت در سویههاي مورد مطالعه
باشد كه میتوان از آن جهت جلوگیري از تجویز
نامناسب آنتیبیوتیك جلوگیري به عمل آورد .احتمال
http://bpums.ac.ir

آرژانتین ،سالمونال انتریکا سرووار اینفنتیس دومین عامل
شایع در میان سرو تیپهاي سالمونال در میان كودكان
بستري شده در بیمارستان بود (.)13
در این مطالعه از روش  ERIC-PCRجهت تایپینگ
سویههاي سالمونال اینفنتیس مورد استفاده قرار گرفت.
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قدرت افتراقپذیري مناسبی جهت تمایز ایزولههاي

سویههاي سالمونال میباشد (.)02

سالمونال اینفنتیس بود .كیملسکی ( )Chmeielewskiو

روش  ERIC-PCRدر پژوهشهاي قبلی در سراسر

همکاران ،كاربرد روش  ERIC-PCRرا جهت ژنوتایپینگ

دنیا از جمله ایران براي تایپنگ مولکولی ایزولههاي

سویههاي سالمونال بر روي  31ایزوله سالمونال با

سالمونال مورد استفاده قرار گرفته است ،به طوري كه

روشهاي  ERIC-PCRو  Rep-PCRو ریبوتایپینگ

در كره جنوبی لیم ( )Limو همکاران ،تایپینگ مولکولی

تفریق سویهاي نمونه و این سه روش را مورد مقایسه قرار

 53سویه سالمونال را با روش  ERIC-PCRانجام دادند

دادند و نتیجه گرفتند كه در بین این سه روش  ERICو

و  52الگوي  ERIC-PCRبدست آوردند و نشان دادند

 Repداراي قدرت افتراق بیشتري از ریبوتایپینگ

كه این روش براي مطالعات اپیدمیولوژیکی سویهها

میباشند( .)0همچنین در مطالعات قبلی ارزیابی قدرت

مفید است ( .)01در مطالعات دیگري در كشور هند كه

تمایزي روش  ERIC-PCRنیز مورد محاسبه قرار گرفتند.

توسط سکانا ( )Sexanaو همکاران صورت گرفت04 ،

در مظالعه حاضر قدرت تایپینگ روش ،ERIC-PCR

ایزوله از سرووارهاي سالمونال را با روش

 2/83محاسبه شد ،به طوري كه در مطالعه گوپال ()Gopal

 ERIC-PCRمورد تمایز قرار دادند و  01تیپ ژنتیکی

و همکاران در هند ،تعداد  113سویه سالمونال را مورد

بدست آمد و نتایج این پژوهشگران نشان داد كه این

مطالعه قرار دادند و از این تعداد ،به صورت تصادفی 89

روش قادر است واریانتهاي ژنتیکی مختلفی در

و  33سویه را به ترتیب با روش  ERIC-PCRو RAPD

سالمونال تایفی موریوم را از هم تمایز دهد (.)01

مورد ژنوتایپینگ مولکولی قرار دادند و قدرت تمایزي این

همچنین اولیویرا ( )Olivieraو همکاران ،تعداد 120

روشها را به ترتیب  2/32و  2/89محاسبه كردند (،)18

سویه از سالمونال انترتیدیس را با روش ERIC-PCR

همچنین در ایران رنجبر و همکاران 53 ،ایزوله سالمونال

مورد مطالعه قرار دادند و نتایج این مطالعه نشان داد كه

انتریتیدیس را با روش  ERIC-PCRمورد ژنوتایپینگ قرار

با استفاده از روش  ERIC-PCRسویهها داراي 3

دادند و قدرت تمایزي روش  ERIC-PCRرا 2/33

الگوي ژنتیکی هستند ( .)00در ایران نیز مطالعاتی بر

محاسبه كردند ( )19كه این اعداد نزدیك به عدد محاسبه

روي تایپینگ سالمونال انتریتیدیس انجام شده است به

شده در این مطالعه میباشد و هر چقدر این عدد به 1

طوري كه رنجبر و همکاران تعداد  53سویه سالمونال

نزدیكتر باشد ،نشان دهنده میزان باالي قدرت تمایزي

انتریتیدیس را توسط  ERIC-PCRمورد مطالعه قرار

روش تایپینگ میباشد.

دادند و  9الگوي  ERIC-PCRبهدست آورند .نتایج

همچنین در مطالعه سوریا ( )Soriaو همکاران در اسپانیا،

این محققین نشان داد كه روش  ERIC-PCRمیتواند

تعداد  43سویه از سالمونال را با روش Ribotyping

ایزولههاي سالمونال انتریکا را به خوبی تمایز دهد زیرا

مورد ژنوتایپینگ مولکولی قرار دادند و قدرت تمایزي

تمامی ایزولهها با این روش قابل تایپبندي بودند (.)19

این روش را  2/44تا  2/55گزارش نمودند .بنابراین با

در مطالعهاي كه فرد صانعی و همکاران با استفاده از

توجه به هزینه ،وقت و قابلیت در دسترس بودن روش،

روش  ERIC-PCRانجام داده بودند نشان دهنده این

تکرارپذیري و مقایسه قدرت تمایزي ،روش

بود كه گوناگونی ژنتیکی بین سویههاي سالمونال
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نتایج مطالعه ما نشان داد كه روش  ERIC-PCRداراي

 ERIC-PCRروش مناسبی جهت ژنوتایپینگ مولکولی
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همه گیرشناسی و تعیین راهبردهاي كنترل عفونت استفاده

) اما در مطالعه حاضر03( انتریتیدیس وجود نداشته

 برنامههاي نظارتی، لذا الزم است بررسیهاي مستمر.نمود

ERIC سویههاي سالمونال اینفنتیس داراي الگوهاي

و غربالگري انجام شود و نوع سالمونالي غالب یا ژنوتایپ

متفاوتی بودند كه نشان دهنده تنوع ژنتیکی سویههاي

غالب آن جامعه مشخص گردد تا براي سیر درمان مبتالیان

سالمونال اینفنتیس در شهر كرمان میباشد و احتماالً این

 با توجه به محدود بودن.بهترین مسیر را بتوان انتخاب نمود

سویهها منشاء متفاوتی داشته كه در حال چرخش بین

تعداد نمونهها و یکسان بودن منبع جداسازي آنها الزم

 بنابراین پیدایش سویههاي.حیوانات و انسان است

است بررسی روي سویههاي بیشتري با منابع غذایی و

جدید و شناسایی كلونهاي كم شیوع در مطالعات

.انسانی نیز صورت پذیرد

مولکوالر اپیدمیولوژي به لحاظ پیشبینیهاي روشهاي

سپاس و قدرداني
بدینوسیله از حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه امام
حسین (ع) به دلیل حمایتهاي همه جانبه خود
.سپاسگزاري میگردد

كنترل بهداشتی به منظور محدود كردن آنها از دیگر
.رویکردهاي مفید این مطالعه است
نتيجهگيری
با توجه به نتایج حاصل شده از این پژوهش میتوان نتیجه

تضاد منافع

 روش مناسبی جهتERIC-PCR گرفت كه روش

هیچ گونه تعارض منافع توسط نویسندگان بیان

تایپینگ مولکولی سویههاي سالمونال و تعیین كانونهاي

.نشده است

شیوع عفونت میباشد كه میتوان از آن جهت مطالعات
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Abstract
Background: Salmonella are significant bacteria of the Enterobacteriaceae which are very diverse biochemically
and serologically. These bacteria are primarily transmitted through food ingestion. The spread of non-typhoid
Salmonella is one of the challenging issues in the current medical research. Therefore, rapid diagnosis and
identifying the type of these pathogens provide crucial information for early detection and controlling the spread
of the infection. The aim of this study was typing the clinical strains of Salmonella Infantis.
Materials and Methods: In this study, strains of Salmonella Infantis were isolated from several health
centers. All of the strains were identified by standard microbiology, biochemical and molecular methods.
Genetic relationship between strains was analyzed using the ERIC-PCR method.
Results: In this study, 842 stool and blood sample of patients with diarrhea were examined, and 48 different
strains linked to Salmonella Infantis were isolated. Strains categorized into 14 different groups by
genotyping using the ERIC-PCR method, and the highest number of the strains were placed in group 5
(20%, 10 strains).
Conclusion: Results of this study revealed that strains of Salmonella Infantis which were examined
genetically were rather diverse in nature. This could be due to the high prevalence of polyclonal strains in
human samples. It was also shown that ERIC-PCR method has an abundant differential power for the
molecular typing purposes.
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