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چكيده
زمينه :تشخيص با روشهای استاندارد نتوانسته است تمام مشكالت تشخيصي اشرشيا کلي را حل نمايد .اما با گسترش مطالعات ژنوميک،
به نظر ميرسد واکنش زنجيرهای پليمراز ( )PCRتوان کافي برای حل اين مشكل را داشته باشد .هدف از اين مطالعه تشخيص جدايههای
محيطي اشرشيا کلي با کاربرد روش  PCRو استفاده از پرايمرهای اختصاصي برای قطعات ژنهای  cyd ،uidA ،lacZو  lacYبود.
مواد و روشها :شناسايي ملكولي اشرشيا کلي با آزمايشهای  PCRو پرايمرهای چهارگانه فوق بر روی  DNAژنومي تخليص شده از
 731جدايه محيطي اشرشيا کلي به همراه سويههای استاندارد شيگال و سويههای انتروهموراژيک اشرشيا کلي به عنوان کنترل انجام شد.
کليه جدايههای محيطي مورد استفاده در يک مطالعه قبلي از آب سواحل بوشهر جداسازی و با روشهای استاندارد باکتریشناسي شناسايي
شده و سپس جهت مطالعات بعدی در دمای منفي  11نگهداری شدهاند.
يافتهها :پرايمرها قدرت شناسايي اهداف خود را در جدايههای محيطي و سويههای استاندارد داشتند .مشخص گرديد بهطور همزمان چهار
قطعه مربوط به ژنهای  cyd ،uidA ،lacZو  lacYفقط در جدايهها و سويههای اشرشيا کلي وجود دارند .اين روش  PCRقدرت
جداسازی اشرشيا کلي را از شيگال ،بهعنوان نزديکترين جنس فيلوژنيک ،داشته و برخالف روشهای کالسيک ،توانست سويه
انتروهموراژيک را به عنوان اشرشيا کلي تشخيص دهد.

نتيجهگيری :روش  PCRطراحي شده برای قطعات ژنهای  cyd ،uidA ،lacZو  lacYدقت الزم برای شناسايي و جداسازی اشرشيا کلي
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مقدمه
محيطي برای سالمت انسان مهم است .اشرشيا کلي

بيوشيميایي در تشخيص و افتراق جنس و گونه

باکتری فلورای غالب روده انسان و سایر حيوانات خون

باکتریهای کليفرم و اشرشيا کلي بر اساس فعاليت

گرم است ( .)1تکوین سویههای بيماریزا از این باکتری

آنزیمهایي نظير بتا -دی گلوکورونيداز و بتاگاالکتوزیداز

سبب توسعة بيماریزایي این باکتری شده بهطوریکه

ميباشد ( ،)2در حاليکه در مراحل تکوین بعضي از

عالوه بر عفونتهای بيمارستاني ،به عنوان عامل بعضي

سویههای پاتوژن اشرشيا کلي نظير سویه  O157هر

از عفونتهای رودهای و خارج رودهای انسان نيز

چند ژن بتا -دی گلوکورونيداز ( )uidAدر آنها حفظ

شناخته شده است ( .)2گسترش جوامع بشری در کنار

شده ولي این ژن بيان نميشود .لذا روشهای استاندارد

سواحل سبب ورود فاضالبها به آب دریاها بهویژه در

قادر به شناسایي این سویه به عنوان اشرشيا کلي نيستند

مناطق درحالتوسعه شده و این آلودگي سالمت انسان

( 1و  .)4به دليل وجود محدودیت در آزمایشهای

و اکوسيستم دریاها را به خطر انداخته است (.)3

استاندارد ،روشهای ملکولي نظير  PCRاز دو جنبه،

شناسایي اشرشيا کلي بهعنوان مهمترین شاخص آلودگي

یکي شناسایي باکتری اشرشيا کلي ( )1و دیگری

مدفوعي ،اهميت بسزایي در پایش مستمر اکوسيستم آب

شناسایي سویههای بيماریزای (پاتوتيپ) این باکتری

و مدیریت آلودگي آب سواحل دارد ( 3و  .)4تشخيص

مورد توجه قرار گرفتهاند ( 9و  PCR .)11یک تکنيک

اشرشيا کلي در منابع آب بر اساس روش لولههای

پيشرفته و سریع برای تشخيص ميکروارگانيسمها است

تخميری ( )Multiple tube fermentationنياز به

( 4 ،1و  )6و ميتواند به عنوان یک روش جایگزین ،بر

شناسایي کلنيهای جدا شده و مشکوک به اشرشيا کلي

مشکالت روشهای تشخيص استاندارد اشرشيا کلي

از لولههای تخميری با روشهای استاندارد

غلبه کند .کاربرد  PCRدر شناسایي جنس و گونه

باکتریشناسي دارد ( .)5روشهای استاندارد مورد

باکتریهای شاخص آلودگي مدفوعي و یا باکتریهای

استفاده در تشخيص اشرشيا کلي بر اساس کشت و رشد

کليفرم اولين بار توسط بژ ( )Bejو همکاران با استفاده

بر روی محيطهای انتخابي ،تخمير الکتوز و

از دو جفت پرایمر  UidAو  LacZبررسي شد (،6

آزمایشهای بيوشيميایي است ( 4 ،1و  .)6گرچه این

11و  .)12در ادامه مشخص گردید که این دو ژن

روشها بهطور گسترده مورد استفاده قرار ميگيرند اما

اختصاصي اشرشيا کلي نبوده ،بهطوریکه ژن  ،lacZژن

دارای محدودیتهایي از قبيل اختصاصيت پایين ،دوره

کد کننده بتا -دی گاالکتوزیداز ،عالوه بر اشرشيا کلي

نگهداری طوالني ( 44-22ساعت) ،امکان آلودگي با

در تمام باکتریهای کليفرم و ژن  ،uidAژن کد کننده

سایر باکتریها و عدم توانایي تشخيص سویههای

بتا -دی گلوکورونيداز ،در  94درصد از سویههای

اشرشيا کلي زنده غيرقابل کشت ميباشند ( 1و .)4

اشرشيا کلي و همچنين در باکتریهای سالمونال،

حجم زیاد آزمایشهای تشخيصي در روشهای

شيگال ،فالووباکترها وجود دارد ( 1و  .)4در مطالعه

استاندارد ،پایش مستمر شناسایي آلودگي منابع آب

مولينا ( )Molinaو همکاران برای افزایش اختصاصيت

محيطي را دشوار نموده و نياز به روشهای قابل اطمينان

تشخيص ملکولي و ژنومي اشرشيا کلي از ژن  yaioبه
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همراه ژن  lacZاستفاده شد .اما نتایج آنها نشان داد

نمونهها

که ژن  yaioدر پاتوتيپ انتروهموراژیک اشرشيا کلي

( 1و .)15

( )O157:H7وجود نداشته و با این روش شناسایي

هدف از مطالعه حاضر کاربرد  PCRبا استفاده از

این پاتوتيپ مهم در آب امکانپذیر نبود ( .)4بنابراین

پرایمرهای اختصاصي ژنهای  cyd ،uidA ،lacZو

در تحقيقات انجام شده توسط هوراکاوا ()Horakova

 lacYبرای تشخيص جدایههای محيطي اشرشيا کلي

و همکاران عالوه بر ژن  lacZو  uidAاز ژن  cydکه

جدا شده از آب سواحل بوشهر و مقایسه آن با نتایج

کد کننده سيتوکروم  bdکمپلکس است ،استفاده شد.

تشخيص با روش استاندارد باکتریشناسي بود.

برخوردار

نميباشند

رودهای نظير سراشيا مارسسنس ،سالمونال ،سيتروباکتر
فروندی ،کلبسيال پنمونيه ،یرسينيا پستيس و روتال نيز
وجود دارد بنابراین اختصاصيت الزم برای تشخيص
اشرشيا کلي را ندارد ( 1و  .)6هوراکاوا و همکاران
بهمنظور افزایش اختصاصيت شناسایي اشرشيا کلي در
مطالعه دیگری ژن  ،lacYکد کننده الکتوز پرمئاز ،را

مواد و روشها
نوع مطالعه
این مطالعه توصيفي تحليلي و از نوع مقطعي
( )Cross sectionalبوده و مطابق با قوانين تحقيقاتي
دانشگاه علوم پزشکي بوشهر با کد اخالق در پژوهش:
 IR.BPUMS.REC.1394.132در فاصله سالهای

به مجموعة سه ژن قبل اضافه کردند ( .)1هرچند ژن

 1394تا  1395انجام شد.

الکتوز وجود دارد اما نتایج مطالعات آنها نشان داد که

جمعآوری سويههای باکتری

آزمایش حضور همزمان  4ژن  cyd ،uidA ،lacZو

از  121جدایه محيطي اشرشيا کلي که در یک مطالعه

 lacYاختصاصيت و اعتبار الزم برای شناسایي

قبلي از مناطق مختلف سواحل بوشهر جدا شده بودند

اشرشيا کلي در تمامي سویههای مختلف محيطي و

استفاده شد .جدایههای محيطي اشرشيا کلي از زمان

کلينيکي از سایر باکتریهای مشابه را دارد بهطوریکه

جداسازی در دمای  -21درجه سانتيگراد در بانک

ميتواند اشرشيا کلي و شيگال که از نظر فيزیولوژیکي

ميکروبي گروه ميکروبشناسي دانشکده پزشکي

و ژنتيکي خویشاوندی نزدیکي با هم دارند را افتراق

دانشگاه علوم پزشکي بوشهر جهت انجام آزمایشهای

دهد ( .)13تشخيص اشرشيا کلي با روش  PCRدر

بعدی نگهداری شدهاند .از سویههای کلينيکي

طي مطالعات قبلي در ایران گزارششده است .دهقان

انتروهموراژیک اشرشيا کلي (،)G4S45 ،G4S42

و همکاران از دو ژن  lacZو  uidAو ابطحي و

شيگال فلکسنری  ATCC12022و شيگال سونئي

همکاران از ژن  16SrRNAبرای شناسایي

 ATCC 9290بهعنوان کنترل استفاده گردید.

 lacYنيز در سایر باکتریهای گرم منفي تخميرکننده

اشرشيا کلي استفاده کردند ( 14و  .)15نتایج آنها
نشان ميدهد که این روشها از اختصاصيت کافي
برای شناسایي اشرشيا کلي در نمونههای آب و سایر

روش بيوشيميايي تعيين هويت جدايههای محيطي

اشرشيا کلي
جداسازی و شناسایي جدایههای محيطي قبالً توسط
گروه ميکروبشناسي دانشکده پزشکي بوشهر انجام شده
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باکتریشناسي مربوط به شناسایي خانواده انتروباکتریاسه

متفاوت ( 1الي  2/5درصد) و با استفاده از بافر ،TAE

شامل رنگآميزی گرم ،آزمایشهای اکسيداز ONPG ،و

رنگ ایمن فلورسينه  DS1000( DNAساخت کره)،

کشت بر روی محيطهای آزمایشگاهي  ،TSIسيمون

مارکرهای ملکولي  SMOBiO-DM1100( DNAو

سيترات ،متيل رد ،SIM ،اوره ،استفاده شد (کليه مواد و

 SMOBiO--DM2300ساخت کره) در دمای اتاق و

محيطهای کشت از شرکت .)Merck

ولتاژ  25انجام شد .سپس نتایج الکتروفورز با روش
عکسبرداری تحت نور  UVبا کمک دستگاه

استخراج آنزيمي  DNAژنومي

 (BioDuc-It( Gel docساخت شرکت BIO-RAD

یک کشت شبانه از کلنيهای مجزای هر یک از

ذخيره و برای آناليزهای بعدی ثبت گردید.

اشرشيا کلي و شيگال درون محيط نوترینت مایع در دمای

آناليز بيوانفورماتيک و رديف بازی پرايمرها

 32درجه سانتيگراد با سرعت شيکر 211RPM

ترادف و وزن محصوالت حاصل از پليمریزاسيون هر یک

( )Round per minuteتهيه شد .ژنوم باکتریها از

از پرایمرهای انتخاب شده قبل از سفارش ،توسط

سوسپانسيون ميکروبي بهدستآمده در فاز رشد لگاریتمي

نرمافزار

بالست

بر اساس دستورالعمل کيت استخراج ژنوم باکتریایي

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/primer )blastدر شبکه  NCBIمورد پيشبيني اوليه قرار گرفت.

جدایههای محيطي و سویههای استاندارد انتروهموراژیک

شرکت  Gene Allساخت کره استخراج گردید.

بر

خط

پرایمر

جدول  1ترادف هر یک از پرایمرها را نشان ميدهد.

الكتروفورز در ژل آگارز

اختصاصيت پرایمرها با روش  PCRو استفاده از

برای بررسي بازدهي تخليص آنزیمي  DNAدر هر

سویههای کنترل برای ژنهای هدف آزمایش شد.

جدایه از روش الکتروفورز استفاده شد .مراحل
جدول  )7توالي پرايمرهای مورد استفاده جهت تشخيص ملكولي سويههای محيطي اشرشياکلي
محصول )bp) PCR

بهينه دمای )0C(Annealing

319

55

463

55

265

54
54

393
(Reference)1

توالي پرایمر 5′-3′

ATC GGC GAA ATT CCA TAC CTG
GTT CTG CGA CGC TCA CAC C
ACC AGA CCC AGC ACC AGA TAA G
GCA CCT ACG ATG TTT TTG ACC A

پرایمر
UidA F
UidA R
LacY F
LacY R

LacZ F
ATG AAA GCT GGC TAC AGG AAG GCC
LacZ R
GGT TTA TGC AGC AAC GAG ACG TCA
Cyd F
CCG TAT CAT GGT GGC GTG TGG
Cyd R
GCC GGC TGA GTA GTC GTG GAA G
R: Reverse primer.
F: Forward primer

در جدول  2در حجم  25ميکروليتر و با حداقل دو بار

آزمايش PCR

دمایي

تکرار انجام شد .واکنش پليمریزاسيون  DNAدر سه

( ،)Temprature gradiant PCRدمای مناسب

برنامه متوالي توسط دستگاه ترموسایکلر مدل T100

آنيلينگ ( )Anealingپرایمرها انتخاب گردید (جدول

ساخت شرکت  BIO-RADاجرا گردید .در برنامه اول

 .)1آزمایش  PCRبا استفاده از واکنشگرهای موجود

نمونهها در دمای  94درجه سانتيگراد به مدت  5دقيقه

ابتدا

با

استفاده

http://bpums.ac.ir
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 ،94دمای  Anealingاختصاصي برای هر پرایمر و 22

شدند .سپس نتایج حاصل از الکتروفورز با استفاده از

درجه سانتيگراد هر یک به مدت  31ثانيه اجرا گردید.

نور  UVتوسط دستگاه )BioDoc-It( Gel doc

در پایان دمای  22درجه سانتيگراد به مدت  5دقيقه

ساخت شرکت  BIO-RADعکس برداری و برای

اضافه گردید .پس از خاتمه  ،PCRمحصوالت واکنش

آناليزهای بعدی ثبت گردید.

جدول  )3واکنشگرهای  PCRو حجمهای مورد نياز
واکنشگرها

حجم به ميكرو ليتر

غلظت

شرکت سازنده

9

2X

آمپليکون ()Amplicon

Master Mix Red

1

11p mol/µl

ماکروژین ()Macrogen

Primer forward

1

11p mol/µl

ماکروژین ()Macrogen

Primer reverse

2

1/211

کيت ژین آل ()Gene-All

Genomic extracted DNA

12

-

دارو پخش

Sterile injection distilled water

 cyd ،uidA ،lacZو  lacYميتواند اشرشيا کلي را با

يافتهها

وجود شباهت ژنتيکي و فيزیولوژیکي زیاد از شيگال

اختصاصيت پرايمرها برای ژنهای هدف

تشخيص دهد .مطابق نتایج ارایه شده در شکل 1

در آزمایش  PCRبا کاربرد هریک از پرایمرهای

ژنهای  uidAو  cydدر تمامي سویههای شيگال و

چهارگانه  Cyd ،UidA ،LacZو  LacYمشخص

اشرشيا کلي مثبت ميباشند .ژن  lacZدر تمام سویهها

گردید که این پرایمرها قدرت شناسایي ژنهای هدف

بجز شيگال فلکسنری در حالي که ژن  lacYتنها در

در  DNAژنومي استخراج شده از سویههای کنترل

اشرشيا کلي مشاهده شد .در نتيجه ،الگوی پاسخ مثبت

مثبت را داشته (شکل  )1و محصوالت  PCRبا وزن

هر چهار ژن فقط در باکتری اشرشيا کلي مشاهده شد

قابل پيشبيني توليد کردند (جدول  .)1نتایج بهدست

(شکل .)1

آمده همچنين نشان داد الگوی پاسخ  PCRژنهای

شکل  )1اختصاصيت پرایمرهای تشخيصي Cyd ،UidA ،LacZ ،و LacYدر سویههای کنترل :M .مارکر ملکولي  :1 ،DM2300کنترل منفي:2 ،

انتروهموراژیک اشرشيا کلي ( :3 ،)G4S42انتروهموراژیک اشرشيا کلي ( :4 ،)G4S45شيگال سونئي ( :5 ،)ATCC9290شيگال فلکسنری
(.)ATCC12022
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تشخيص جدايههای محيطي اشرشيا کلي با روش
PCR

نتایج آزمایش  PCRبرای قطعات ژنهای ،uidA ،lacZ
 cydو  lacYبر روی  DNAژنومي تخليص شده از
و کنترل منفي نشان داد که تمامي جدایههای مورد

اشرشيا کلي شناسایي شدند .شکل  2نتایج پاسخ PCR

ژنهای مذکور را در کنار کنترلهای مثبت و منفي در
بعضي از جدایههای مورد بررسي را نشان ميدهد.
تشخيص  PCRبا ژنهای  4گانه با نتایج آزمایشهای
بيوشيميایي بر روی جدایههای محيطي هماهنگ بود.

شکل  )2الکتروفورز محصول  PCRبا پرایمرهای  Cyd ،UidA ،LacZو LacYبرای تشخيص جدایههای محيطي اشرشيا کلي .چاهکهای شماره :1
مارکر  :2 ،DM 2300کنترل منفي :3 ،انترو هموراژیک اشرشيا کلي ( )G4S42به عنوان کنترل مثبت :4 ،جدایه محيطي اشرشيا کلي  :5جدایه محيطي
اشرشيا کلي :6 111جدایه محيطي اشرشيا کلي  .231جدایههای محيطي اشرشيا کلي همانند سویه کنترل مثبت دارای پاسخ مثبت  PCRبرای تمامي پرایمرهای
تشخيصي هستند.

بحث

کلينيکي بویژه در مناطق در حال توسعه انجام شده است

پدیده انتقال افقي ژن( )Gene horizontal transferهر

( 9و  .)11عالوه بر این ،تشخيص حضور کليفرمها

چند سبب تکامل و تکوین سویهها و گونههای جدید

بویژه اشرشيا کلي از جنبههای زیست محيطي ،بهداشت

ميگردد ولي مشکالتي را نيز در تشخيص ،هم از جنبه

آب و مواد غذایي دارای اهميت ميباشد .با توجه به اقليم

شناسایي اشرشيا کلي از دیگر جنسهای کليفرم یا

گرم و مرطوب و وجود زیستگاههای آب محيطي در

باکتریهای هم منشأ با آن نظير شيگال و هم از جنبه
شناسایي سویههای بيماریزای اشرشيا کلي از یکدیگر
ایجاد کرده است .تشخيص باکتری اشرشيا کلي از ابعاد
مختلفي حایز اهميت است اما تبادالت ژنتيکي به همراه
حفظ شدن ژنهای ضروری اشرشيا کلي در بسياری از
باکتریها بویژه در کليفرمها و سایر باکتریهای مشابه،
تشخيص را پيچيده و دشوار کرده است ( .)4شناسایي
پاتوتيپهای اشرشيا کلي که توانایي ایجاد انواعي از
بيماریهای رودهای و خارج رودهای در انسان را دارند
از لحاظ کلينيکي ،حایز اهميت بوده ( )1و تحقيقات
متعددی برای شناسایي ملکولي آنها در نمونههای
http://bpums.ac.ir

منطقه بندر بوشهر ،تشخيص اشرشيا کلي جهت پایش
مستمر کنترل کيفي آب شرب و آبهای ساحل بسيار

حائز اهميت است .تشخيص و افتراق کليفرمها و اشرشيا
کلي بر اساس روشهای استاندارد مبتني بر تخمير الکتوز
و آزمایشهای بيوشيميایي ميباشد ،اما هيچکدام توانایي
پاسخگویي به تمامي ابعاد تشخيصي اشرشيا کلي را ندارد
( 1و  .)4بنابراین تشخيص اوليه اشرشيا کلي عالوه بر
مطالعات این ميکروارگانيزم به عنوان شاخص شناسایي
آلودگي آب و مواد غذایي ،در شناسایي پاتوتيپهای
بيماریزا نيز دارای اهميت ویژه است ( .)16تاکنون
روشهای ملکولي مختلفي بر مبنای  PCRمعرفي شدهاند
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گونه اشرشيا کلي داشتهاند .شناسایي ملکولي با روش

 uidA ،lacZو  cydبه منظور افزایش دقت تشخيص

 PCRبر اساس کاربرد  2ژن ( )lacZ ،uidAو  3ژن

و افتراق باکتری اشرشيا کلي از باکتریهای مشابه نظير

( )lacZ ،uidA ،cydدقت کافي برای تشخيص

شيگال استفاده کردند .نتایج مطالعه مذکور نشان داد که

اشرشيا کلي را نداشته و همگي منجر به تشکيل پاسخهای

طراحي روش  PCRمبتني بر  4ژن cyd ،uidA ،lacZ

کاذب ميشدند ( )6این قبيل اشتباه در تشخيص ميتواند

و  lacYاز دقت الزم برای تشخيص جدایههای محيطي

به دليل حفاظتشدگي ژنهای هدف در باکتریهای

و کلينيکي برخوردار ( )1بوده و ميتواند جدایههای

دیگر و یا شباهت متابوليسمي و خویشاوندی نزدیک

مختلف اشرشيا کلي را از سایر باکتریهای مشابه نظير

اشرشيا کلي با شيگال باشد (.)13

شيگال شناسایي کند .در مطالعه حاضر نيز نتایج مشابه

بر اساس یافتههای مطالعه حاضر ،ژن  lacZکد کننده

حاصل شد و به دليل فقدان ژن  lacYدر سویههای

آنزیم بتاگاالکتوزیداز که از بارزترین ویژگيهای

شيگال سونئي و شيگال فلکسنری ،اختصاصيت این ژن

باکتریهای کليفرم ميباشد در سویههای شيگال

در باکتری اشرشيا کلي نشان داده شد (شکل  .)1در

سونئي نيز مشاهده شد (شکل  .)1همچنين ژن uidA

برخي مطالعات دیگر نيز به عدم حضور ژن  lacYدر

کد کننده آنزیم بتاگلوکورونيداز که از صفات ویژه

گونههای شيگال فلکسنری و شيگال دیسنتری اشاره

باکتری اشرشيا کلي فرض مي شود ،در سویههای

شده است ( .)12بر اساس نتایج مطالعة حاضر بر مبنای

شيگال سونئي و شيگال فلکسنری حضور داشت (شکل

استفاده همزمان از  4ژن  cyd ،uidA ،lacZو lacY

 .)1بنابراین نتایج این مطالعه اختصاصي نبودن دو ژن

بر روی سویههای استاندارد و  121جدایه محيطي

 uidAو  lacZدر تشخيص اشرشيا کلي را تأیيد کرده

اشرشيا کلي جدا شده از آب سواحل بوشهر مشخص

و همسو با نتایج برخي مطالعات دیگر ( 6 ،1و )11

شد که پرایمرهای به کار برده شده برای قطعاتي از

نشان داد که استفاده هم زمان این  2ژن به تنهایي

ژنهای  4گانه بهطور اختصاصي ميتوانند جایگاههای

قدرت تشخيص دقيق اشرشيا کلي را ندارد .ژن cyd

هدف خود را شناسایي کنند (شکل  .)2در نتيجه،

کد کننده کمپلکس سيتوکرومهای  bdبهعنوان یکي از

الگوی پاسخ مثبت  PCRبرای هر  4ژن توان کافي

دو آنزیم اکسيداز زنجيره تنفسي نيز عالوه بر

برای تشخيص صحيح جدایههای مختلف اشرشيا کلي

خانواده

را دارد .کاربرد روشهای ملکولي در ایران توسط

انتروباکتریاسه نظير شيگال گزارش شده است ( .)1در

ابطحي و همچنين دهقان و همکاران ( 15و  )14دقت

مطالعه حاضر نيز وجود این ژن در سویههای شيگال

کافي برای جلوگيری از پاسخ مثبت و منفي کاذب را

سونئي و شيگال فلکسنری نشان داد که استفاده از

نداشتند .نتایج مطالعة حاضر استفاده از این  4پرایمر

ترکيب سه ژن  lacZ ،uidA ،cydتوان کافي برای

را برای تشخيص جدایههای اشرشيا کلي در آینده

شناسایي اشرشيا کلي را ندارد (شکل  .)1آنزیم پرمئاز

پيشنهاد ميکند .بر اساس دقت و سرعت مطلوب این

محصول اختصاصي ژن  lacYدر اشرشيا کلي است که

روش ملکولي در شناسایي اشرشيا کلي در مطالعه

در انتقال الکتوز از غشای سلولي باکتری نقش دارد.

حاضر و دیگر مطالعات ،به نظر ميرسد این روش با

اشرشيا

کلي

در
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دقيق به منظور پایش مستمر اشرشيا کلي بهعنوان

کم کردن مدت زمان و حجم کارهای آزمایشگاهي

شاخص آلودگي مدفوعي در نمونههای مختلف بهویژه

روشي مناسب برای پایش آلودگيهای اشرشيا کلي در

در کنار روشهای کمي شمارش اشرشيا کلي در

منابع مختلف از قبيل آبهای محيطي باشد و بتواند

.نمونههای آب مفيد باشد

در برنامهریزی و مدیریت پيشگيری از گسترش

سپاس و قدرداني

.آلودگي اکوسيستمهای آبي مفيد واقع شود

این مقاله منتج شده از پایان نامه کارشناسي ارشد خانم
زهرا رحيمي ميباشد که با حمایت دانشگاه علوم

نتيجهگيری

 صورت گرفته94-3-125 پزشکي بوشهر با کد مالي

،UidA ،LacZ  با بکارگيری پرایمرهایPCR روش

 نویسندگان مقاله بدینوسيله از مسئولين محترم.است

 دقت کافي برای تشخيص باکتریLacY  وCyd

به جهت تأمين بودجه طرح و تهيه امکانات تقدیر و

اشرشيا کلي را دارد و ميتواند آن را از شبيهترین گونه

.قدرداني مينمایند

 عالوه بر این.نزدیک به خود یعني شيگال شناسایي کند

تضاد منافع
هيچگونه تعارض منافع توسط نویسندگان بيان
.نشده است

سویه انتروهموراژیک اشرشيا کلي را که روشهای
کالسيک قادر به شناسایي جنس و گونه آن نبودند با
 روش، عالوه بر این.این روش قابل شناسایي ميباشد
مذکور ميتواند به عنوان یک روش تشخيصي سریع و
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Abstract

Background: Standard methods of identification have not been able to solve all issues concerning E. coli.
With the development of genomic studies, PCR appears promising to deal with the shortcomings. This study
aimed to utilize PCR with specific primers for lacZ, uidA, cyd, and lacY gene segments to identify
environmental E. coli isolates.
Materials and methods: PCR and the aforementioned four primers were used for molecular identification
of E. coli on purified genome DNA from 120 environmental E. coli isolates, standard strains of Shigella,
and Enterohaemorrhagic E. coli strain as controls. All environmental E. coli isolates were isolated from
Bushehr coastal areas and identified in a previous study by standard bacteriological methods and then
preserved in -70 ˚C for further studies.
Results: The primers successfully showed their ability to identify the targets in environmental isolates and
standard strains. It is shown that the four PCR fragments related to lacZ, uidA, cyd, and lacY genes were
observed only for E. coli isolates and strains.
Conclusion: PCR method proved capable to distinguish E. coli from Shigella as the most phylogenetically
related genus and contrary to the classical methods, it could detect enterohaemorrhagic strains as
Escherichia coli.
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