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تاريخ دريافت95/2/11 :

باکتری اشريشياکلی به عنوان فلور نرمال روده بطور طبيعی در ساخت ويتامين و همچنين جلوگيری از رشد ميکروبهای مضر
در روده انسان موثر است .بيماریهايی که توسط اشريشياکلی ايجاد می شود در دو دسته عفونت های رودهای و غيررودهای قرار
دارند .بيشتر موارد آلودگی به عفونت های غيررودهای مشاهده شده است .تيپهای اشريشيا کلی انتروتوکسيژنيک ،توانايی توليد
يک يا هردو نوع توکسين مقاوم به حرارت و حساس به حرارت را دارند .تيپهای اشريشياکلی انتروهموراژيک ،توکسين  stxرا توليد
میکنند که شباهت زيادی به توکسين شيگا دارد .هدف از مطالعه تعيين و بررسی شيوع و توزيع ژن های شيگاتوکسين وتوکسين
های حساس ومقاوم به حرارت جدا شده از اشريشياکلی در نمونه های بالينی است .نمونه های بالينی شامل خون ،ادرار ،زخم ،واژن
و غيره از بيماران سرپايی و بستری در بيمارستانهای مختلف تهران نمونه برداری شد و با استفاده از روشهای تشخيصی معمول
(تست های بيوشيميايی و ميکروسکوپی) باکتری  E.coliجداسازی شد .پس از استخراج  DNAاز باکتری های جدا شده برای
شناسايی ژنهای  Multiplex PCR ،ST1,ST2, Stx1,Stx2,LTانجام شد و ژن ها مورد ارزيابی قرار گرفتند .از نمونه های بالينی 103
باکتری  E.coliجدا شده از بيماران  %72/81متعلق به زنان و %27/18متعلق به مردان بودند  .فراوانی هر کدام از ژن های ST1
 45%/63 Stx2 ،49%/51 Stx1 ، 38%/86 ST2 ،50%/48و  33% LTارزيابی شدند .بيشترين فراوانی ژن های Stx1و  Stx2در
اشريشياکلی های جدا شده از نمونه خون مشاهده شد و در ساير نمونههای بالينی توزيع تقريبا يکسانی از وجود ژنهای توليد کننده
توکسين وجود داشت .بنابراين احتمال دارد اشريشيا کلی های دارای ژن توليد کننده توکسين شيگا در ايجاد عفونت خون اهميت
بيشتری داشته باشند.
واژه های کلیدی  :اشريشيا کلی ،ژنهای  ،STژنهای  ,Stxژن  ، LTنمونه های بالينی
مقدمه

رودهای و خارج رودهای شامل اسهال ،عفونتهای مجرای
ادراری ،عفونت کيسه صفرا و مجاری صفراوی ،عفونتهای
گوارش ،باکتريمی ،عفوت زخم ،سپتی سمی و مننژيت

باکتری اشريشياکلی عضو خانواده انتروباکترياسه است و
سويههای بيماريزای آن عامل طيف گستردهای از بيماریهای
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چکیده

فصلنامه علمی پژوهشی دانش زیستی ایران

تاريخ پذيرش95/4/16 :

نوربخش و همکاران

دارای دو زير واحد  Aو  Bهستند .شيگاتوکسين  2و  1از
بيماران مبتال به کوليت هموراژيک جدا شده است ،ولی
شيگاتوکسين  2فراوانی بيشتری در بيماری های انسانی دارد
( .)9هدف از اين مطالعه تعيين و بررسی شيوع و توزيع ژن-
های شيگاتوکسين ( )Stxو توکسينهای حساس و مقاوم به
حرارت ( )LT,STدر اشريشيا کلی جدا شده از نمونههای
بالينی است.

نوزادان هستند ( .)1،2حداقل  10تا  20درصد زنان يکبار
عفونت حاد مجرای ادراری را تجربه میکنند .شدت عفونت
به باکتری و حساسيت ميزبان وابسته است ( .)3اشريشيا کلی
انتروتوکسيژنيک ( )ETECبه سويههايی از اشريشيا کلی
اطالق می گردد که قابليت توليد حداقل يکی از دو نوع
انتروتوکسين حساس به حرارت ( )LTو مقاوم به حرارت
( )STکه از جنس پروتئين است را دارا میباشند و اشريشيا
کلیهايی که توکسين توليد میکنند ،فاکتورهای
کلونيزاسيون باکتری که باعث تسريع و افزايش چسبندگی
باکتری به سلول های اپیتليال روده کوچک می شود ،را
تشديد میکنند .دو نوع از  ( STa , STb) STبر اساس ويژگی
های شيميايی و بيولوژيکی شناخته شدهاند ( .)4،5اشريشيا
کلی شيگاتوکسيژنيک ( )STECو انتروهموراژيک اشريشيا
کلی ) (EHECتوکسينی توليد میکند که در شرايط
آزمايشگاهی روی سلول های ورو ( )veroموثر است (.)3
شيگاتوکسين و توکسينهای شبيه شيگا (وروتوکسينها)
متعلق به خانواده بزرگی از توکسينهای باکتريايی هستند که
طی يک روند بيولوژيک باعث مرگ سلولها می شوند (.)6،7
شيگا توکسين ( )stxتوسط شيگال ديسانتری توليد می شود
( )8که به دو گروه  STX1و  STX2تقسيم می شوند و شدت
بيماری حاصل از اين باکتری را افزايش میدهد .بيماریهای
منتقله از راه غذا معضل اصلی سالمت و بهداشت عمومی
محسوب میشوند که ساالنه ميليون ها نفر ازجمعيت جهان
به آن مبتال هستند و بخشی نيز دچار مرگ و بستری شدن
در بيمارستانها میشوند .انتروهموراژيک اشرشيا کلی
( O157: H7 )EHECبه عنوان اشرشيا کلی توليد کننده
شيگا توکسين  )STEC( 2هم شناخته شده است .اين سويه
باکتريايی مسئول شيوع بيماریهای منتقله از طريق غذا و
اسهال های تک گير است .مواجهه با  STECدر برخی بيمارها
بدليل ايجاد کوليت هموراژيک وسندرم هموليتيک اورميک
( )HUSمنجر به مرگ میشود .اکثريت طغيانهای نسبت
داده شده به  E.coli O157: H7از طريق آب و غذا بوده است.
شيگا توکسين از سموم باکتريايی بسيار قوی است که از سنتز
پروتئين در سلول های يوکاريوتی ممانعت می کند و در ايجاد
کوليت هموراژيک و سندرم هموليتيک اورميک نقش دارد .
STECشيگاتوکسين  1و  2را توليد می کند که هر کدام

مواد و روشها

روشهای تشخیصی بیوشیمیایی

در اين تحقيق  200نمونه بالينی (ادرار ،خون ،زخم،
کشت گلو ،واژن ،تراشه ،آبسه ،آسيت ،و مايع شکمی) از
بيماران سرپايی و بستری بيمارستان های منتخب طی مدت
 3ماه (ارديبهشت تا تير  )1395جمع آوری شدند .با استفاده
از رنگ آميزی گرم و محيط های کشت افتراقی E.M.B
(ائوزين متيلن بلو) ،سيمون سيترات ،MR-VP ،SIM ،اوره و
محيط  103 ، TSIباکتری اشريشيا کلی جدا شد.
استخراج ژنوم

استخراج  DNAبه روش جوشاندن صورت گرفت ،به اين
صورت که نمونه ها در محيط کشت نوترينت براث کشت داده
شدند ،پس از  24ساعت انکوباسيون در دمای  37درجه هر
نمونه را به ميکروتيوپ انتقال داده و در شرايط 12000 rpm
سانتريفيوژ گرديد .سوپرناتانت يا محلول رويی را دور ريخته
و رسوب هر ميکروتيوپ را با آب مقطر استريل مخلوط کرده،
سپس سانتريفيوژ کرده و سوپرناتانت را دور ريخته و رسوب
حاصل در بافر  TEحل شد .سپس ميکروتيوپ های حاوی
نمونه های مورد نظر را در دستگاه ترموبالک با دمای 100
درجه سانتی گراد قرار داده و برای شکستن ديواره باکتری،
ميکروتيوپ ها بالفاصله بر روی يخ در فريزر قرار داده شدند.
ميکروتيوپ های حاوی نمونه را سانتريفيوژ کرده و محلول
رويی بدست آمده را که حاوی  DNAژنوميک باکتری مورد
نظر است به يک ميکروتيوپ جديد منتقل گرديد و جهت
تاييد نهايی الکتروفورز گرديد.
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مورد آناليز قرار گرفت (جدول  .)1پرايمرها جهت بررسی از
لحاظ اختصاصيت در سايت  NCBIبا استفاده از نرم افزار
 Blastبررسی شد پس از بررسی های بيوانفورماتيکی،
پرايمرهای طراحی شده مناسب جهت انجام پروژه انتخاب و
برای سنتز به شرکت سينا ژن سفارش داده شدند.

.
انجام Multiplex PCR

پرايمرهای  ST1,ST2,Stx1,Stx2و  LTتوسط نرم افزار
 ، OligoAnalyzerاز لحاظ دمای ذوب و ساختارهای ثانويه

جدول  :1پرايمر های مورد استفاده جهت انجام .Multiplex PCR
)Seq.(5-3

∞

فراوانی اشریشیاکلی در نمونه های بالینی مختلف

باکتری های اشريشياکلی جدا شده از نمونه های بالينی
شامل %60/19 :نمونه ادرار %18/44 ،نمونه خون%7/76 ،
نمونه زخم %1/94 ،نمونه واژن %3/88 ،نمونه گلو%1/94 ،
نمونه آبسه %1/94 ،نمونه تراشه %1/94 ،نمونه آسيت و
 1%/94نمونه مايع شکمی می باشند (نمودار  .)1از ميان
نمونه های مورد مطالعه  % 72/81مربوط به زنان و % 27/18
را آقايان تشکيل دادند که بيشترين فراوانی در نمونه های
جمع آوری شده در فاصله سنی  60-80سال را در بر می
گيرد.

جدول  :2سيکل دمايی  PCRبرای دو جفت پرايمر .ST1,ST2
Status
Initial denaturation
Denaturation
Anneling
Extention
Final extention
Hold

Temprature
94o C
94o C
58o C
72o C
72o C
4o C
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1
2
3
4
5
6
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نتایج

جهت واکنش  PCRبرای پرايمر STx1,STx2,LTاز
 12/5ميکروليتر  Master mixحاوی بافر (2Mm)،10X
Taq
DNA
و
dNTP
(10mM)،MgCL2
) Polymerase(1.5mMو پرايمرهای رفت و برگشت هر کدام
 1 μMو 2μM DNAبه همراه  4/5 μMآب مقطر برای
شناسايی ژن های مورد نظر استفاده شد .همان مقادير ذکر
شده برای دو ژن  ST1و  ST2نيز استفاده گرديد با اين
تفاوت که مقدار آب مقطر برابر  6/5 μMاضافه شد سپس
واکنش  PCRبا  35سيکل در دماهای ذکر شده در (جدول
 3و  ) 2برای ژن های مورد نظر انجام گرديد و در نهايت
محصول واکنش  PCRبا استفاده از ژل  2درصد و بافر TBE
الکتروفورز گرديد.

Time
5 minute
1 minute
1 minute
1 minute
5 minute

ST1-F
ST1-R
ST2-F
ST2-R
Stx1-F
Stx1-R
Stx2-F
Stx2-R
LT-F
LT-R

فصلنامه علمی پژوهشی دانش زیستی ایران

TCCGTGAAACAACATGACGG
ATAACATCCAGCACAGGCAG
GCCTATGCATCTACACAATC
TGAGAAATGGACAATGTCCG
AGCTGAAGCTTTACGTTTTCGG
TTTGCGCACTGAGAAGAAGAGA
TTTCCATGACAACGGACAGCAGTT
ATCCTCATTATACTTGGAAAACTCA
CCGTATTACAGAAATCTGA
GTGCATGATGAATCCAGGGT

Primer name

نوربخش و همکاران

جدول  :3برنامه  PCRبرای سه جفت پرايمر STx1,STx2,LT
Temprature
94o C
94o C
60o C
72o C
72o C
4o C

Time
5 minute
30 second
45 second
30 second
2 minute

∞

Number
1
2
3
4
5
6

Status
Initial denaturation
Denaturation
Anneling
Extention
Final extention
Hold

70

60/19

50
40
30
18/44

20
7/76

ادرار

خون

زخم

3/88
گلو

1/94
واژن

1/94
خلط

1/94

1/94

1/94

تراشه مایع آسیت مایع
ریوی

فراوانی اشریشیاکلی جدا شده

60

10
0

نوع نمونه های بالینی

نمودار  :1فراوانی اشريشيا کلی بر حسب نمونه بالينی
نتایج الکتروفورز محصوالت Multiplex PCR

694bp ،590و  110bpمی باشند که در شکل 1-3نشان
داده شده اند.

در اين مطالعه اندازه قطعات ژن های مورد استفاده
 Stx2,Stx1,ST2,ST1و LTبه ترتيب bp ، bp278 ،244bp

شکل  :1الکترروفورز محصول  PCRژن  .stx1,stx2ستون  :1مارکر  ،bp100ستون  : 2-6نمونه ها.
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شکل :2الکترروفورز محصول  ، PCRتکثير ژن  LTباکتری اشريشياکلی در اندازه  .bp 110ستون  :1مارکر  ،bp100ستون : 2-4
نمونه ها.

پس از الکتروفورز نمونه ها و آناليز داده های بدست آمده
مشخص گرديد که ژن های مورد مطالعه ST2, Stx1, Stx2,
ST1,و LTهر کدام به ترتيب با فراوانی ،45/63 ،49/51
 50/48 ،37/86و  33درصد تکثير شدهاند ( نمودار  ،)2که
بيشترين تعداد مربوط به ژن مقاوم به حرارت  ST1می باشد
که بيشترين تکثير را داشته است ،در درجه دوم ژن توليد
کننده شيگا توکسين  Stx2سپس ژن  ST2, Stx1و LTمی
باشد .فراوانی ژن ها در زنان به ترتيب ،41/33 ،45/33
 45/33 ،46/66و  32درصد ،در مردان ،28/57 ،60/71
 42/85 ،60/71و  32/14درصد مشاهده گرديد (نمودار .)2
در  62نمونه ادراری مورد مطالعه فراوانی ژن های
Stx2,Stx1,ST2,ST1و  LTبه ترتيب ،48/38 ،48/38 ،51/61
 46/77و  38/70درصد  ،در  19نمونه کشت خون به ترتيب
 63/5 ،52/63 ،26/31 ،42/10و  26/31درصد  ،در  8نمونه
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فراوانی تکثیر ژن ها در نمونه های بالینی

مربوط به کشت زخم  37/5 ، 37/5 ،12/5 ،62/5و 25درصد
 ،در 14نمونه (واژن ،کشت گلو ،آبسه ،تراشه ،آسيت ،مايع
شکمی) ژن ها  21/42 ،57/14 ،21/42 ،50و  21/42درصد
مشاهده شد (نمودار  .)3در نهايت فراوانی ژن های مورد
مطالعه در نمونه های مختلف به صورت جداگانه در خانم ها
و آقايان مورد بررسی قرار گرفتند به اين صورت که در نمونه
های ادراری جدا شده از خانم ها فراوانی ژن های
 Stx2,Stx1,ST2,ST1و  LTهر کدام به ترتيب ،38/70
 37/09 ،33/87 ،41/93و ( 29/03نمودار  )2در آقايان
 9/67 ،14/51 ،6/45 ،12/90و  9/67درصد (نمودار )3
مشاهده گرديد .از نمونه های خون جدا شده در خانم ها
 42/10 ،42/10 ،15/78 ،21/05و  15/78در آقايان ،21/05
 21/05 ،10/52 ،10/52و  10/52درصد ،از نمونه های زخم
جدا شده در خانم ها 25 ،25 ،12/5 ،37/5و  ، 12/5در آقايان
12/5 ،12/5 ،0 ،25و  12/5درصد ،از ساير نمونه های جدا

فصلنامه علمی پژوهشی دانش زیستی ایران

شکل  : 3الکترروفورز محصول  PCRژن  ST1و  . ST2ستون ، ladder100bp: 1ستون  2-7نمونه ها.

نوربخش و همکاران

شده در خانم ها فراوانی ژن ها ،28/57 ،7/14 ،21/42
14/28و  ،14/28در آقايان 7/14 ،28/57 ،14/28 ،28/57و
 7/14درصد مشاهده شدند.

STX1

ST1

فراوانی ژن ها

LT

STX2

ST2

70/00%
60/00%
50/00%
40/00%
30/00%
20/00%
10/00%
0/00%

ژن ها در نمونه های بالینی

آقایان

خانم ها

نمودار  :2فراوانی ژن های مورد مطالعه درخانم ها و آقايان.

فراوانی ژن ها در نمونه های بالینی

70/00%
60/00%
50/00%
40/00%
30/00%
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ادرار

نمودار  :3فراوانی تکثير ژن های  ST1,ST2,Stx1,Stx2و  LTدر نمونه های بالينی.
بحث

پژوهشهای انجام شده نشان دهنده حضور موارد تک گير
باکتری می باشد ( .)11اما درکشورهای توسعه يافته توجه
بيشتری به اين باکتری شده و تصوير نسبتا واضحی از شيوع
آن وجود دارد .به عنوان نمونه بروز  STECدر استراليا %1/6
گزارش شده که اين ميزان در نمونه های مدفوع حاوی خون
 2/5برابر بيشتر بوده است .ميزان شيوع  STECدر سال

خانواده انتروباکترياسه به ويژه اشريشياکلی از عوامل
اصلی ايجاد کننده عفونت ادراری می باشند ( .)10در مورد
فراوانی شيوع اشريشياکلی در ايران اطالعات محدودی وجود
دارد ،زيرا اغلب آزمايشگاههای تشخيص طبی به صورت
روزمره اين ارگانيسم را رديابی نمیکنند و نتايج اغلب
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 1997در قاره اروپا  ،در سال  1997در امريکا  ،در سال
 1999در ولز و در سال  2001در آرژانتين به ترتيب  ،کمتر
از  ،8/8 ،2/7 ،1و  10/4در هر  100،000نفر جمعيت گزارش
شده است ( .)12،13به طور کلی در برخی از نواحی
جغرافيايی و بعضی ازگروه های سنی  ،فراوانی شيوع اين
باکتری باالتر از ديگر پاتوژن های رودهای می باشد.
اشريشياکلی توليد کننده شيگاتوکسين يکی از عوامل
بيماریزای توليد شده توسط شيگال و اشريشياکلی می باشد
که برای اولين بار در بيوتايپ  1شيگال ديسانتری مورد
شناسايی قرار گرفت که عالوه بر اثرات مخرب بر دستگاه
گوارش خصوصا روده از طريق خون به سيستم عصبی مرکزی
نيز انتقال يافته و اثرات مخربی را ايجاد میکند ( .)6برای
شناسايی اين ژنها از تکنيک  PCRکه امروزه از آن به طور
وسيعی در مهندسی ژنتيک و تشخيص طيف گستردهای از
عوامل بيولوژيک استفاده می شود .از اين تکنيک اولين بار در
سال  1989جهت شناسايی ژن شيگا توکسين استفاده شد
( .)14در اين مطالعه از يک جفت پرايمر جهت شناسايی ژن
شيگا توکسين استفاده شد .روش ارائه شده در آن سال دارای
معايبی بود که شامل پايين بودن  Tmو عدم کارايی آن در
شناسايی انواع شيگا توکسين بود .با توجه به مواردی که ذکر
شد جهت شناسايی انواع شيگا توکسين طراحی يک واکنش
 Multiplex PCRکه در آن حداقل از دو جفت پرايمر جهت
شناسايی ژن های شيگا توکسين استفاده شود مد نظر قرار
گرفت ( .)15ضمن اينکه وجود يک قطعه کنترل مثبت
داخلی می تواند به افزايش دقت و صحت انجام واکنش کمک
فراوانی کند .پرايمرهای ارائه شده توسط  M. A. Passو
همکاران ( )16نيز قادر به شناسايی هر دو نوع توکسين می
باشند اما قطعات حاصل به راحتی روی ژل آگارز از هم
تفکيک نمی شوند و جهت شناسايی  stx2نيز بايد از يک
جفت پرايمر ديگر استفاده نمود .پرايمرهای ارائه شده توسط
 Belangerو همکاران ( )17نيز توانايی تفکيک دو نوع ژن را
دارا هستند اما به علت اينکه قطعات تکثير شده از نظر اندازه
به يکديگر نزديک هستند در نتيجه تفکيک آنها بر روی ژل
آگارز مشکل خواهد بود .يک جفت پرايمر ارائه شده توسط
 Philpotو همکاران ( )18نيز برای جستجوی شيگا توکسين
در يک نمونه مناسب می باشد اما توانايی تفکيک بين انواع
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آن را دارا نمی باشند .پرايمرهای مورد استفاده در اين مطالعه
تقريبا شرايط الزم جهت شناسايی دو نوع توکسين را دارا می
باشند ،چراکه با بررسی های انجام شده و اطالعات موجود در
بانک ژنوم مشخص شد که اين پرايمرها قادر به تکثير انواع
ژن شيگا توکسين می باشند ،ضمن اينکه اندازه قطعات جهت
تفکيک و هضم آنزيمی مناسب می باشند .با انجام واکنش
 PCRمشخص شد که بين دو ژن توليد کننده شيگا توکسين
) )stx1,stx2هم در زنان و همچنين در مردان تقريبا از
نظرآماری به يک نسبت تکثير يافته اند .در پژوهش Mohsin
و همکاران در پاکستان در سال  ، 2005از ميان  200کودک
مورد بررسی با  ، Multiplex PCRدر مجموع  22نفر دارای
يک يا هر دو ژن شيگاتوکسين بودند ،به طوری که فراوانی
بيماران دارای ژن های  stx1,stx2با هم  %57/1گزارش گرديد
( .)12کارگر و همکاران در سال  1384در جهرم از روش
 PCRبرای رديابی شيگا توکسين استفاده کردند که از 17
نمونه مثبت با آنتی سرم تنها در يک سويه ژن شيگاتوکسين
 stx2را مشاهده نمودند ( .)19در مطالعه محمدی و همکاران
در سال 1387در شهر خرم آباد بر روی  522نمونه ادرار از
بيماران بستری در بيمارستان نشان می دهد که شايع ترين
عامل اشريشيا کلی با  85مورد  %73/9بوده و عفونت در زنان
 79%/1در مقايسه با  %20/9در مرد ها شايع تر بوده
است( .)20در مطالعه حاضر  103نمونه مورد بررسی قرار
گرفتند که از اين تعداد  %72/81نمونههای زنان و %27/18
نمونههای مرد بودند که اين تعداد شيوع باکتری اشريشياکلی
را در جامعه زنان نشان می دهد که اين آمار با مطالعات انجام
شده مشابهت دارند .حضور ژن های  ST1,ST2,Stx1,Stx2و
 LTدر اين نمونهها مورد بررسی قرار گرفتند که حضور ژن
های توليد کننده شيگاتوکسين تقريبا با مطالعات ذکر شده
همخوانی دارند و ژن مقاوم به حرارت  ST1در اشريشياکلی
توليد کننده توکسين بيشترين درصد را در نمونههای بالينی
داشته است .ناظمی  100نمونه از بيماران مبتال به عفونت
ادراری را بررسی کرد و فراوانی ژن ها را 10و 6مورد به ترتيب
برای ژن های  stx1و stx2گزارش نمودند( Navidinia .)21و
همکاران در سال  2012با مطالعه  12572نمونه ادرار که از
سال  2008تا  2009در تهران از کودکان يک تا  12ساله
مبتال به عفونت مجرای ادراری بودند ،تعداد  378مورد را

نوربخش و همکاران

آلوده به اشريشياکلی تشخيص دادند و فراوانی ژن های
 در.)22(  جدايه گزارش نمود3  برای هر کدام ازstx2  وstx1
مطالعه شکوهی و همکاران با هدف بررسی ژن های توکسين
10 ، نمونه ادراری100  در بينLT  وST ،stx2 ،stx1 های
2 ، Stx2  نمونه از نظر حضور ژن6 ، Stx1 نمونه از نظر ژن
 مثبت بودند و هيچ کدام از نمونه ها حاوی ژنLT نمونه ژن
 نمازی نشان داد اشريشياکلی دارای ژن های.)23( نبودندST
 از نمونه های ادرار قابل جدا سازی است وLT وstx1 ،stx2
 با زخيره ژنتيکی محافظت شدهSTEC  وETEC سويه های
.)24( قادر است عفونت مجاری ادراری ايجاد کند

نتايج ساير محققان می باشد و بيشترين ژن در نمونه های
 خون، پس از نمونه های ادراری. مشاهده شدST1 ادراری
 را نشان داد که حضور ژن هایE.coli باالترين آلودگی با
 باالتر از ژنهای ديگر بوده و نشان دهنده اينStx2وStx1
 پاتوژن که قابليت توليدE.coli مطلب است که باکتری
توکسين شبه شيگا را دارد در ايجاد عفونت در نمونه های
.بالينی خون توان بيشتری را دارد
تقدیر و تشکر

به اين وسيله از زحمات کليه پرسنل آزمايشگاه دانشکده
بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران که ما را مورد لطف قرار
داده ودر انجام اين پروژه همکاری نموده صميمانه تقدير و
.تشکرمی نمايم
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