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شده از چند مرکز  جمع آوري نگ مولکولی سویه هاي سالمونال انتریتیدیسیتایپ
  ERIC-PCRروش   شهر تهران با استفاده از آزمایشگاهی

  2میر میزراییا، 2، رضا ترابی1رضا رنجبر
  ranjbarre@gmail.com، 021-82482556 ،)مولف مسئول( .، تهران، ایران)عج(مرکز تحقیقات بیولوژي مولکولی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهللا  .1
  ، تهران، ایران)عج(مرکز تحقیقات بیولوژي مولکولی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهللا . 2
  

  چکیده
  انتریتیـدیس یکـی از رایـج تـرین سـروتایپ هـایی اسـت کـه باعـث          تایپسالمونال انتریکا زیرگونه انتریکـا سـرو   :و هدفزمینه 

مولکـولی سـویه هـاي سـالمونال انتریتیـدیس       نـگ یتایپ ،ایـن مطالعـه  از انجـام  هـدف  . سان مـی شـود  در ان گاستروانتریت و باکتریمی
  .بود  ERIC-PCR اهی شهر تهران با استفاده از روشآوري شده از چند مرکز آزمایشگ جمع

 بیمارانی که به از سانتریکا سروتایپ انتریتیدی سویه هاي سالمونال ،1388تا  1386از سال  توصیفی مطالعه در یک :روش بررسی
با استفاده از روش هاي استاندارد  ي سالمونالها شناسایی سویه .جداسازي شد مراجعه کرده بودند، شهر تهران چند بیمارستان
 ها و  تایپینگ مولکولی سویهسرانجام انجام شد و  واالنپلی و  مونو هاي آنتی سرم یناسیون بااسالید آگلوت و میکروبیولوژي

 .مورد بررسی قرار گرفت ERIC-PCRبا استفاده از روش  ژنتیکی آنهاطات ارتبا

. قابل تایپ بندي بودند ERIC-PCRهاي مورد بررسی با روش  تمام ایزولهکه نتایج بدست آمده حاکی از آن بود  :یافته ها
طور ببر این اساس  .متفاوت بود باز جفت  3200تا  200باند با وزن مولکولی  17تا  6تعداد باندهاي ایجاد شده در هر سروتایپ بین 

  .قرار گرفتند) E1(، با داشتن الگوي مشابه در گروه اول )%35(که بیشترین تعداد  بدست آمد )E1-E9( الگوي مختلف 9کلی 
ستجات ها به د سویه شایع ترین سروتایپ سالمونال در شهر تهران، انتریتیدیس بوده و نتایج این مطالعه نشان داد که :گیرينتیجه 

   .تعلق دارند ERIC-PCRمختلف ژنوتایپی مبتنی بر 
 ERIC-PCRسالمونال انتریتیدیس، ژنوتایپینگ، : واژگان کلیدي

  20/12/91: پذیرش 11/5/91: اصالحیه نهایی 19/11/90: وصول مقاله
  

  مقدمه
له از یکی از معمول ترین پاتوژن هاي منتق سالمونالباکتري 

در انسان و حیوان  سرتاسر جهان راه مواد غذایی است که در
منبع اصلی  محصوالت گوشتی آلوده،. کند بیماري میایجاد 

به گزارش سازمان بهداشت و  سالمونال معرفی شده اند
تا  500میلیون مورد بیمار و  33تا  16سالیانه بالغ بر  ،جهانی

اتفاق می افتد که این  هزار مرگ ناشی از سالمونال 600
ک معضل بزرگ بهداشتی در کشورهاي به عنوان ی مسئله

 ).1-3( می باشدمطرح ه از جمله کشور ما در حال توسع
  یکی از  1990 از سالهمچنین بر اساس گزارش این سازمان، 

  

  
که باعث  از سالمونال هایی سروتایپترین  شایع

کا نتریسالمونال ا ،دنمی شو و باکتریمی انسانی گاستروانتریت
براي  ).4و5( می باشد دیستیر انتریسرووازیرگونه انتریکا 

و به منظور شناسایی  کنترل و نظارت اپیدمیولوژیک موثر
به تایپینگ دقیق  ،هاي سالمونال سروتایپمنابع بالقوه عفونت 

 مختلفی هاي فنوتیپی روشبطور معمول . باشد مینیاز ها  سویه
 مطالعات اپیدمیولوژیکدر فاژتایپینگ  سروتایپینگ،مانند 
ر بودن ـبه دلیل وقت گیاما د نبکار می رواي سالمونال ه گونه

 هاي روش گـپینـایـو فاژت ینگـسروتایپه زیاد، ـو هزین
 باشند نمیسالمونال  ناشی ازمناسبی براي ردیابی منبع عفونت 
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ینگ دیگري براي تمایز پیهاي تا روش به همین دلیل )6(
  . تتایپ نیاز اس سویه هاي متعلق به یک سروتایپ و فاژ

هاي مولکولی مختلفی مانند  روشمحققان از امروزه 
RFLP )Restriction Fragment Length 

Polymorphism( )7(  و پروب براي توالی الحاقی
IS200 )8 ( و اپران rrn )9( ،AP PCR )arbitrary 

primers- PCR( )11تعیین ، )12( ، ریبوتایپینگ)10و
 Random( RAPD، )13( يپالسمیدپروفایل 

Amplified Polymorphic DNA( )1514و( ،
ERIC PCR )Enterobacterial Repetitive 

Intergenic Consensus Sequence PCR( )16( ،
PFGE )Pulse Field Gel Electerophoresis( 

اکتریایی بیماریزا و غیره براي تایپینگ گونه هاي ب )17و18(
ها براي بررسی  همه این روش .اند استفاده نموده

سرووارهاي سالمونال  و تایپینگ مولکولی کپیدمیولوژیا
ولی براي انتخاب نوع روش تایپینگ  باشند مفید می

سرعت روش، آسانی و توانایی تمایز  ی مانندهای مشخصه
روش  امروزه. نظر گرفته شود روش باید در آن دهندگی
PFGE هاي سالمونال  رایج براي ژنوتایپینگ گونه بطور

نیاز دارد و  DNAما به مقادیر زیادي از گیرد ا انجام می
اساس روش  اما تایپینگ بر .)19( پرهزینه و وقت گیر است

ERIC-PCR تر بوده و داراي قدرت تمایزي مناسبی  سریع
است و در هر آزمایشگاهی که داراي قابلیت انجام روش 

PCR 20( می باشد است قابل انجام(.   
و  127bp-124هاي  در واقع توالی ERICهاي  توالی

واجد یک ناحیه معکوس تکرار شونده مرکزي حفاظت 
هاي  تريشده هستند که به شکل خارج ژنی در ژنوم باک

-ERIC اي موجود بوده و پرایمرهاي مورد استفاده در روده

PCR د و براي ژنوتایپینگ مکمل این توالی ها هستن
ر هاي سالمونال بکا اي مانند گونه منفی روده گرم هاي باکتري

تایپینگ مولکولی  هدف از انجام این مطالعه، .می رود

هاي سالمونال انتریتیدیس جمع آوري شده از چند  سویه
-ERICمرکز آزمایشگاهی شهر تهران با استفاده از روش 

PCR  بود.  
  

  ها مواد و روش
هاي  سویه، 1388تا  1386سال  از در یک مطالعه توصیفی

 بالینی نمونه 650 از دیسسالمونال انتریکا سروتایپ انتریتی
 به عفونت سالمونال که بهبیماران مشکوك  مدفوع و خون

، مرکز طبی کودکان و برخی از )عج(بیمارستان هاي بقیه اهللا 
. شد اخذ ،اي سطح شهر مراجعه کرده بودندآزمایشگاه

ي مدفوع بیماران بالفاصله پس از نمونه گیري به نمونه ها
 6به مدت  نمونه ها. گردید منتقل می Fمحیط کشت سلنیت 

سپس به  شدند و عت در این محیط نگهداري میسا
آگار ) SS(شیگال  -هاي کشت انتخابی مانند سالمونال محیط

درجه  37ساعت در دماي  24انتقال یافته و به مدت 
هاي خون نیز ابتدا در  نمونه. شدند میگراد قرار داده  سانتی
سپس به هاي دي فازیک کشت داده شده و  محیط
 ،در روز بعد. هاي انتخابی انتقال داده می شدند محیط
هاي مشکوك به سالمونال جداسازي و توسط  کلنی
اي بیوشیمیایی استاندارد نظیر انتقال بر روي محیط ه تست

Triple sugar iron (TSI) agar اوره، سیمون ،
. گرفتند مورد شناسایی قرار می MRVPسیترات آگار و 

با  تست سروتایپینگ ،هاي افتراقی مونپس از انجام آز
بر اساس دستورالعمل شرکت  Hو  Oآنتی سرم استفاده از 

 ,Staten Serum Institut, Copenhagen(سازنده 

Denmark(  گرفتانجام بر پایه اسالید آگلوتیناسیون.  
  DNAاستخراج 
، )21(کلروفرم انجام گرفت -به روش فنل DNAاستخراج 

هاي خالص شده  نمونهساعته  24کشت بطور خالصه، بعد از 
، از Luria brothبر روي محیط کشت  سالمونال

سوسپانسیون باکتریایی رسوب تهیه شد و به رسوب موجود 
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 3و  SDS 20%میکرولیتر  13میکرولیتر بافر لیز،  620
اضافه شد و این  )K )20 mg/ml میکرولیتر پروتئیناز

ساعت انکوبه  درجه به مدت یک 60سوسپانسیون در دماي 
آیزوآمیل -کلروفرم-در مرحله بعد از محلول فنل. گردید

براي جداسازي پروتئین ها استفاده  25-24-1 الکل با نسبت
به فاز  ،DNAبراي خالص سازي  شد و در مرحله پایانی

درصد افزوده شد و  70و  90رویی محلول اتانل سرد 
DNA  میکرولیتر آب مقطر   50-100خالص شده را در

، DNAهمچنین براي تعیین غلظت و خلوص  . ل گردیدح
بررسی باند از روي الکتروفورز بر روي ژل و تعیین نسبت 

 .توسط اسپکتروفتومتر انجام شد OD260/OD280جذب 

  
  
  
  
  

  ERIC-PCR انجام روش
هاي  متعلق به سویه DNAراي انجام این روش، نمونه هاي ب

-ERIC1R 5′مختلف با استفاده از پرایمرهاي
ATGTAAGCTCCTGGGGATTCAC-3′ 

and ERIC2 5′-  
AAGTAAGTGACTGGGGTGAGCG-3′ 

توسط ترموسایکلر  PCRآزمایش . )22( تکثیر داده شدند 
 12میکرولیتري که شامل  20اپندورف و در یک حجم 

، 10x PCRمیکرولیتر از بافر  2میکرولیتر آب دیونیزه، 
   ز، یک میکرولیتر اmM MgCl2 50یک میکرولیتر از 

10 mM dNTPs یک میکرولیتر از هر پرایمر داراي ،
 Taq DNA، یک میکرولیتر آنزیم pmol 20 غلظت

polymerase  و یک میکرولیترDNA  انجام مورد نظر
در  ERIC-PCRاطالعات کامل در مورد نحوه انجام  .شد

  .آمده است 1جدول 

  ERIC-PCRنحوه انجام واکنش  :1 جدول

  طشرای                 
  مراحل

  تعداد چرخه  )دقیقه(زمان   )سلسیوس(دما 

  1  4  94 واسرشت سازي اولیه
  35  1  94  واسرشت سازي

  35  1  52  متصل شدن پرایمرها
  35  8  65  طویل سازي پرایمرها
  1  15  65  طویل سازي نهایی

به  70صد با ولتاژ در 1بر روي ژل آگارز  PCRمحصوالت 
نهایت از روي ژل  مدت یک ساعت الکتروفورز شدند و در

با رویت ، ERIC-PCRمقایسه الگوهاي . عکسبرداري شد
و محاسبه نحوه قرارگیري آنها در ژل بر اساس وزن 
مولکولی آنها و مقایسه با مارکر مولکولی و شمارش باندها 

-ERICمقایسه الگوهاي . جهت هر نمونه صورت گرفت

PCR  در پایگاه اینترنتیInsilico.ehu.es ت، نجام گرفا
جود بدین صورت که یک ماتریکس صفر و یک به منظور و

در پایگاه اینترنتی ثبت شد و یا عدم وجود باند تهیه شد و 

توسط پایگاه اینترنتی،  ي ژنتیکیاساس محاسبه الگوها
نحوه قرارگیري آنها در ژل بر اساس وزن مولکولی مشاهده 

هر آنها و مقایسه با مارکر مولکولی و شمارش باندها جهت 
توسط  ERIC-PCRقدرت تمایزي روش  .نمونه بود

انجام  Simpson’s Index of Diversityمعادله 
  : گرفت که به ترتیب زیر است
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تعداد کل سویه هاي مورد مطالعه جهت روش  Nکه 
ERIC-PCR ،S  ،تعداد تیپ هاي ژنتیکی محاسبه شدهnj 

  . است j تعداد سویه هاي متعلق به تیپ
  

  یافته ها
، مربوط به ایزوله 57مجموع کل سرووارهاى جداشده، از 

و  بود انتریتیدیسسالمونال انتریکا زیرگونه انتریکا سرووار 
شایع ترین سروتیپ، سالمونال انتریتیدیس با  بدین ترتیب

لذا سویه هاي این سروتایپ انتخاب و  ،بود% 3/41فراوانی 
راحل پس از انجام کلیه م .مورد بررسی بیشتري قرار گرفت

ERIC-PCR  و تهیه عکس از الگوهاي الکتروفورزي این
سروتایپ و مقایسه هر کدام از الگوها بصورت تک تک با 

که تمام ایزوله ها هم، نتایج بدست آمده حاکی از آن بود 
تعداد باندهاي ایجاد . با این روش قابل تایپ بندي بودند

باند با  17تا  6بین  ،هر سروتایپ ERIC-PCRشده در 
  عداد ـترین تـبود و بیش bp 3200 تا bp 200کولی ـوزن مول

قرار ) E1(در گروه اول ، با داشتن الگوي مشابه )ایزوله 20(
ایزوله، در گروه سوم  16تعداد ) E2(در گروه دوم . گرفتند

)E3 (10  ایزوله، در گروه چهارم)E4 (4  ایزوله، در گروه
ایزوله و در  2 نیز) E6(ایزوله، درگروه ششم  2) E5(پنجم 
نیز هر کدام یک ایزوله ) E7-E9(هاي هفتم تا نهم  گروه

 1شکل  مشخصات سویه ها و 2جدول  .جاي گرفتند
 ERIC-PCRایجاد شده از ) Clusters(دستجات 

  .نشان می دهدرا  هاي سالمونال انتریتیدیس سویه
هاي  و تعداد تیپ 2عات مندرج در جدول با توجه به اطال
، ERIC-PCRآمده، قدرت تمایزي روش ژنتیکی بدست 

  .محاسبه شد 77/0

  .مشخصات ایزوله هاي سالمونال انتریتیدیس 2:جدول
شماره 
  سویه

نوع   محل جداسازي
  نمونه

الگوي 
ERIC-
PCR 

شماره 
  سویه

نوع   محل جداسازي
  نمونه

الگوي 
ERIC-
PCR 

شماره 
  سویه

نوع   محل جداسازي
  نمونه

الگوي 
ERIC-
PCR 

  E2  خون  E1 128  B  مدفوع  مرکز طبی کودکان  E1 87  مدفوع انمرکز طبی کودک  24

  E2  مدفوع E1  129  B  مدفوع مرکز طبی کودکان  E1  88  مدفوع مرکز طبی کودکان  29

  E2  خون  بقیه اهللا  E8  130  مدفوع مرکز طبی کودکان  E1  89  مدفوع بقیه اهللا  32

  E2  خون  بقیه اهللا  E1  131  مدفوع بقیه اهللا  E1  92  مدفوع بقیه اهللا  33
  E2  خون  بقیه اهللا  E1  132  مدفوع بقیه اهللا  E1  93  مدفوع مرکز طبی کودکان  46
  E4  مدفوع  بقیه اهللا  E1  133  مدفوع مرکز طبی کودکان  E5  94  مدفوع مرکز طبی کودکان  49
  E1  خون  بقیه اهللا  E1  134  مدفوع مرکز طبی کودکان  E1  95  مدفوع مرکز طبی کودکان  51
  E4  خون  مرکز طبی کودکان  E1  136  مدفوع  بقیه اهللا  E1  100  مدفوع مرکز طبی کودکان  53
  E3  خون  مرکز طبی کودکان  E2  137  مدفوع مرکز طبی کودکان  E5  101  مدفوع مرکز طبی کودکان  54
  E3  مدفوع مرکز طبی کودکان  E2  144  مدفوع مرکز طبی کودکان  E1  102  خون بقیه اهللا  55
  E3  مدفوع مرکز طبی کودکان  E2  150  مدفوع مرکز طبی کودکان  E7  109  مدفوع مرکز طبی کودکان  58
  E3  مدفوع مرکز طبی کودکان  E2  152  مدفوع مرکز طبی کودکان  E6  110  مدفوع مرکز طبی کودکان  60
  E3  مدفوع مرکز طبی کودکان  E2  153  مدفوع مرکز طبی کودکان  E1  115  مدفوع مرکز طبی کودکان  61
  E3  مدفوع مرکز طبی کودکان  E4  154  مدفوع بقیه اهللا  E1  118  مدفوع مرکز طبی کودکان  62
  E3  مدفوع مرکز طبی کودکان  E2  155  مدفوع بقیه اهللا  E1  119  مدفوع مرکز طبی کودکان  65
  E9  مدفوع مرکز طبی کودکان  E2  156  خون بقیه اهللا  E1  122  مدفوع بقیه اهللا  66
  E3  مدفوع مرکز طبی کودکان  E2  157  مفصل بقیه اهللا  E4  123  خون مرکز طبی کودکان  69
  E3  مدفوع مرکز طبی کودکان  E2  159  مدفوع مرکز طبی کودکان  E1  124  مدفوع مرکز طبی کودکان  75

  E3  مدفوع  مرکز طبی کودکان  E4  160  خون مرکز طبی کودکان  E4  125  مدفوع  مرکز طبی کودکان  76
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  بحث
اوانی فراز بین انواع سویه هاي سالمونال، در این مطالعه 

انتریتیدیس در بین نمونه هاي بالینی بیماران  تایپسرو
گزارش شد که % 3/41 ،درمانی چند مرکز مراجعه کننده به 

   .ران استـنشان دهنده شیوع باالي این سروتایپ در شهر ته
 در نیزدر مطالعات قبلی  سروتایپ انتریتیدیس باالي فراوانی

-25( شده است نیز گزارش آسیا، اروپا و آمریکاي التین
مطالعات تشخیصی و اپیدمیولوژیک  بطور معمول). 23

 انجامتوسط تست هاي سرولوژیک  سالمونال هاي  سویه
این تست ها اطالعات شوند ولی چون نتایج حاصل از  می

به  ه هاي باکتریایی می دهد بنابراینمحدودي در مورد سوی
 استتکنیک هاي مولکولی در مطالعات اپیدمیولوژیکی نیاز 

)26 .(  
توسط روش  انتریتیدیس سویه سالمونال 57در این مطالعه 
ERIC-PCR نتایج نشان داد که  .ندمورد مطالعه قرار گرفت

می تواند ایزوله هاي سالمونال انتریکا  ERIC-PCRروش 
تمام ایزوله ها با این روش قابل چرا که  ،تمایز دهدرا بخوبی 

الگوي  9یه ها را به سواین روش بطوریکه  تایپ بندي بودند
مشاهده شد که در این مطالعه . تقسیم بندي نمودمتفاوت 

در  ، ERIC-PCR ي یکسانهاالگو باسویه هایی برخی 
انتقال  ي مختلف یافت شدند که نشان دهندهبیمارستان ها

انتقال باکتري . بیمارستان ها است بین گسترده باکتري در
و اشخاص رستانی پرسنل بیما وتواند از طریق وسایل  می

   . صورت پذیرددیگري که با بیماران در تماس بوده اند 
اي تایپینگ بر یدر مطالعات قبل ERIC-PCRروش 

 ،گرفته استهاي سالمونال مورد استفاده قرار  مولکولی ایزوله
سویه  57تعداد  ش در کره جنوبی،و همکاران Lim بطوریکه

شد و  تایپینگ مولکولی ERIC-PCRسالمونال با روش 
باند با  6-11یافت شد و تعداد  ERIC-PCRالگوي  50

و نشان  جفت باز مشاهده شد 1200تا  200اندازه مولکولی 
براي مطالعات  ERIC-PCRروش  دادند که

  همچنین  .)27(اپیدمیولوژیکی سویه ها مفید است 

  
Oliviera سویه از  102 ، تعداد2007در سال  و همکارانش

مورد مطالعه  ERIC-PCRرا با روش  سالمونال انتریتیدیس
و نتایج این مطالعه نشان داد که با استفاده از روش قرار دادند 

ERIC-PCR  الگوي ژنتیکی هستند و  3سویه ها داراي
 1430bpتا  190bpبین  ERIC-PCRاندازه باندهاي 

  ). 28( تا بود 13تا  12بود و تعداد باندها بین 
Sexana  ،ایزوله از سروارهاي  24و همکارانش در هند

مورد تمایز قرار دادند و  ERIC-PCRسالمونال را با روش 
داد که این روش تیپ ژنتیکی بدست آمد و نتایج نشان  21

هاي ژنتیکی مختلفی را در سالمونال تایفی   قادر است واریانت
 Malalenaدر مطالعه دیگر  ).29(موریوم از هم تمایز دهد 

سویه از سالمونال  69در پرتغال  2006سال هم کارانش در  و
مورد مطالعه تایپینگ مولکولی  ERIC-PCRرا با روش 

 کاربردي می باشد روش این و نشان دادند که قرار دادند
)20( .   

در  ERIC-PCRچنین ارزیابی قدرت تمایزي روش هم
 در مطالعه. مطالعات قبلی نیز مورد محاسبه قرار گرفته است

محاسبه  ERIC-PCR ،77/0حاضر قدرت تایپینگ روش 
و همکارانش در سال  Gopalشد، بطوریکه در مطالعه 

سویه سالمونال را مورد مطالعه قرار  113در هند، تعداد  2010
سویه را به  33و  89دادند و از این تعداد، بصورت تصادفی 

مورد  RAPDو  ERIC-PCRترتیب با روش 
رار دادند و قدرت تمایزي این ژنوتایپینگ مولکولی ق

محاسبه کردند که این  89/0و  70/0ها را به ترتیب  روش
اعداد نزدیک به عدد محاسبه شده در این مطالعه می باشد و 

نزدیک تر باشد، نشان دهنده  1هر چقدر این عدد به عدد 
هم  .)30( میزان باالي قدرت تمایزي روش تایپینگ می باشد

 43و همکارانش در اسپانیا تعداد  Soriaچنین در مطالعه 
مورد  Ribotypingسویه از سالمونال را با روش 

ژنوتایپینگ مولکولی قرار دادند و قدرت تمایزي این روش 
هزینه،  به بنابراین با توجه. دندگزارش نمو 55/0تا  44/0را 
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 مقایسه و ، تکرار پذیريوقت و قابلیت دسترس بودن روش
روش مناسبی جهت  ERIC-PCRقدرت تمایزي، روش 

  . )31( ژنوتایپینگ مولکولی سویه هاي سالمونال می باشد
 ERIC-PCRترین مزیت هاي روش  یکی از مهمهمچنین 

این است که به راحتی در هر آزمایشگاهی که داراي 
دیگر سرعت باال از  .قابل انجام است ،است PCRتجهیزات 

از  این روش دید کاملی ولی هاي آن می باشد ویژگی
 مطالعه در. فراهم نمی کند را تباطات ژنتیکی سویه هاار

ي سالمونال ، سویه هاERICایمر با استفاده از پر حاضر
که نشان  متفاوتی بودند ERICي هاالگو داراي انتریتیدیس

دهنده این است که سویه هاي سالمونال انتریتیدیس در تهران 
ز کلون هاي داراي گوناگونی ژنتیکی هستند و این سویه ها ا

متفاوتی نشات گرفته اند و وجود کلون هاي متفاوت امکان 
و  پیدایش سویه هاي جدید و چرخش آنها بین انسان، محیط

و  حیوانات را فراهم می آورد، بنابراین شناسایی سویه ها
به لحاظ پیش بینی روش هاي بهداشتی به  منشا عفونت

، در است دود کردن آنها الزم و ضروريمنظور کنترل و مح
در مطالعه اي که توسط صانعی و همکارانش در  صورتی که

ایزوله جدا شده  30بر روي و در شهر تهران  1387سال 
 ERICسالمونال اینتریتیدیس صورت گرفت، از دو پرایمر 

، ERIC-PCRاستفاده شد و نتایج  5(GTG)و 
 95هاي موجود را در دو گروه بزرگ با درصد تشابه  ایزوله

نشان دهنده آن در آن مطالعه نتیجه نهایی . رار داددرصدي ق
بود که منشا تمام سویه ها از یک کلون واحد یا کلون هاي 

و این نشان دهنده  )32( محدود بسیار محتمل می باشد
و هشداري براي  در شهر تهران افزایش تعداد کلون ها

پیدایش سویه هاي جدیدتر در محیط بین انسان و حیوانات 
  .می باشد

  

ستون . و رنگ آمیزي شده با اتیدیوم بروماید% 1سویه هاي سالمونال انتریتیدیس بر روي ژل آگارز  ERIC-PCRالگوهاي مختلف حاصل از  .1شکل
MW  100مارکر مولکولیbp الگوي مختلف بر پایه محصوالت  9سویه هاي نماینده  9تا  1، ستون هايERIC-PCR.  

 نتیجه گیري
 ،اندر شهر تهر سالمونال یع ترین سروتایپشا در این مطالعه

و سویه هاي در گردش این سروتایپ در ه بودانتریتیدیس 
-ERIC این شهر به دستجات مختلف ژنوتایپی مبتنی بر

PCR این مطالعه نشان داد که روش همچنین  .تعلق دارند  

  
ERIC-PCR سویه هاي سالمونال انتریتیدیس براي تمایز 

 کاربردي ،مطالعات اپیدمیولوژیکجهت  ارزشمند بوده و
  .و بکارگیري آن پیشنهاد می شودبوده 
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این مقاله برگرفته از یکی از طرح هاي تحقیقاتی انجام شده 
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  بدینوسیله نویسندگان این مقاله از همکاران  .بقیه اهللا می باشد
  

  
آزمایشگاه بیولوژي مولکولی، جناب آقاي دکتر محترم 
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