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بهکتازههلشد لولآ لههل
ل
لنراسد.لگینل وگایلبهمثلگی هیلشوكلیال
یررقتلالل
ههلیگی لکعلگطالعلگزلگینلویژن لیالتشخرصلبعل ور لول ل
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مقدمه.لل

-لپژوهش لزیس لشمهس ل رواوگانهسرس لههل،لسه لپم

ل،لش ها ،71لبههال7931

ل رواوب لبرشتالبعل مظوالگازیهب لگی مل لولبهدگشل ل لوگیل

وجویل وگیل غل زلبلهلگاز لشلاگیالاگلبلاگزلاشلدلول

گی لبعلکهال ل لاوسلدل(.)9لسخسلترنللشلهخصلآللوین ل

فعهلر لبسرهازلگزل رواوگانهسرس لههلفاگه ل لکمد.ل لوگیل

دفوم لگشاشرهلکا لگسل لل(.)1لبلعل مظلواللگزلبلرنلبلای ل

گی لیو لگزل مهب ل ه لگی لهیلآللوین لتوسلالموگ للل

رواوگانهسرس ل لهللهزل وجللویلیال للوگیل ل گی ،ل ع للودًل

بعلطوازکعلتخ لرنل
ل
شوی.ل
شر رهی لولزیست ل سوبل ل ل

خاوطلحهصللاگلیالی هزل مهسل لپهسلتوای ل ل لکمملدل

زی ل لشویل14لیاصدلبر هازلههزللم وس لگزلطایقل لوگیل

(.)1لبمهباگین،لامهیل لسولای ل لوگایلبهدگشلت لیاللتهرلعل،ل

گی لسهسهل لبلعلگسسله لسلاگی لل ل لکمم لدل(.)7لباخل للگزل

ل صا لکمملد لاگلبلعل

سههدگازلولماضعل لتوگسدلسال

سویعههزلتولردلکممد لتوکسرنلسظرلال E. coli O26لپل ل
ل

خحالبرمدگزی.لگشاشرهلکا لگزل ه لتاینلآلوی لکمملد لهلهزل

گزلE. coli O157:H7ل سئو لگی هیلگسهه لولگیاگالخوس ل

وگیل گی ل سلوبل ل لشلویل(.)6لجهیهله للگصلا لگیلنل

یالگسسه لگس .لنهولبعلمموگ لیكل خ ل ه لسویعلO26ل

بهکتازلکالو لگسسله لولحروگسلهتلخلو لنلاالگسل للولیال

شمهختعلشد لگس .لبلهلتوجلعلبلعلبلهدلبلوی لگشاش لرهلکا ل ل

صوات لکعلگزلطایقل دفوم -لیههس ل متقللشوی،لگسلهه لل

تریركلسسب لبعلگینلسویعلههلکلعلبلعلتعلدگیلکل لبر لهازلزگل

گی هیل لکمدل(.)1لبهلتوجعلبعلگیمولعلگشاشلرهکا للبلهکتلازل

هسللتمدلولآز للو لهللهزل ثبل لکللهربلک تللازلسسللب لبللعل

ههلول ه لهلهلیالآبلول لوگیل
قهو لگس لکعل لتوگسدله تعل ل

سویعههزلتولردلکممد لتوکسرنلیگاسد.لبمهباگین ،لتشلخرصل
ل

بعویژ لیالحلاگاتلصل الیاجلعلزسلد لب هسلدلولگزل
گی ل ل

زویلهمههالآ ل ه لجاو ل ل لکملدل.لسلویعلهلهزلب للعیسل ل

آس هلکعلبستم لبعلمموگ لیكل لهی ل ل گی لتوسلالسلمرنل

آ للد لگزلنللهولولگسسلله لگزلل للهظلگلهللوزلپار وافرس ل لول

ختافلگست هی ل لشوی.لگزلسظال مب لتهرعلولشاگیالبلهفازل

پ لههزلبر هازلزگلیوسه لهسلتمدلبملهباگینل،لگستقله لبلرنلیول

ولی هی لبسرهال ستعدلباگزلآلوین لبهلگینلبهکتازلههسل لل

نوسعل ونلگس لاخلیهد.لشروعلبلهلجدگیلعلهلهزلتولرلدل

(.)8لگنالچعلتعدگیلگیلنلبلهکتازلت ل لتلهثرالسلهیالفالوال

کممد لتوکسرنل تهس هسعلبهلوجویلگاتقلهلزلسلح للبهدگشلتل ل

طبرع لاوی لسظرالبهکتاوئردزلراگالیگایلول لبهلگیلنلوجلویل

هموزلیالت ه لکشلواهه لن ل گا ل ل لشلوسدل.لچملدلصلدل

ر گ لآ له وگا لیالاوی ل هل لگس لل(.)3ل

Enterohemorrhagic

لگینلبهکتازلگزلموگ للگصا لگی لهیلکمملد لگسلهه لیال

Escherichia coli (EHEC) O157لولسویعلهلهزلnon-

کشواههزلتوسلععلسرهفتلعلگسل ل .گستقله لبر لهازلگزلطایلقل

شلللللروعلگزلسلللللویعلهلللللهزلل

O157لتهکمو لن گا لشد لگسل ل.لگه رل ل وضلوعلیال
گینل وگایلبعلگسدگز لگی لگسل لکلعلیال لوگایلشلروعلپلهیرنل

گسسه للل وگی گی لللحروگ لگس .لحدگرللیالبر هازلزگی ل
9

74لیالهالناال لهی ل ل گی لگسل ل.ل رل گ ل لاولول رلال

بااس لههزلنستای لبلاگزللپل لبلای لبلعل مشلهولآللوین ل

سهش لگزلگینلبهکتازلیالسوزگیگ لبسرهالبهدس .لیالضل نل،ل

گس هال لشویلولنلهه لیلكلچلهلشلبهدگشلت ل سلوبل

مه للگصا لبر هازلگسهه ل سهفاگ لبوی لولگینلبر هازلیال

شد لتهلآس هلکعلیالبسلرهازل لوگایلاو لهلهزلتشخرصل ل

سقهط لکعلبهدگش لفایزلامهی لس ل لشلویلشلهی لگسل ل.ل

جدیدتالجهیه ینلاو لههزل ع و ل ل لشلویللولسرسلت ل

ع ودلگسهه ل سهفاگ لبعلسام لگی هیلس لشویلول ونل

ل ل لوالتمهللهلبلعلیا لله لفلایلبسللمد لسولای لباوللعل

گس ل3لتهل9لاوزلبعلدلگزلخلوای لیلهلهمهلهالبهزنشل لبلعل

ایشعکم ل مشهولآلوین لاگلیالیستوالکهالراگال لیهلدل.ل
ل

م لگی هیلشلویل.لباخل ل لوگیل ل گی لیال علاطلخحلال

ل رواوب ل لوگیل ل گی ل

مبهاتمدلگز،لنوش ،لفاگوای لههزللبم ،لشلرا،للآبلآللوی ل

شللهخصل رواوبل لتعایللفل ل لشللویلل(.)3لشللهخصلهللهزل

کعل ه لتاینل مبل لآللوین ،لسلب زلهلهزلخلهالولسلهدیل

سلال

بمهباگین،لباگزلپ لبای لبعلسال

بعیس لآ د لگزلبستم لسمت لبالگسهالپاوفهیللپاوتئرم لیالشهالگص هه ل
بااس لسویعلههزلگشاشرهلکا )  (E.coliل

گس ل .لپرشللهرازلگزلآ لشلله ل،لکمتللا لبهدگش ل لیس ل ل

719ل

مواد و روشها.

گسداکهاگ لتولردلولتهرعل وگیل گی ،لکمتا لآبل صلاف ل

مو هبرداری :باگز لتعررنلآلوین لبستم لهلهز لسلمت ل

ولشستنلیسل لهلهلگزلموگ لللم لد لپرشلهرازلگزلگستقله ل

بعلشوللتصهیف لگزلسقهطل ختافلشلهالگصل هه لیالیلكل

بر هازل لبهشدل(.)74لگشاشرهکا ل،لپهتوپ لفاص لطابل ل

طللاكلکلله الًلتصللهیف لس وسللعلنرللازلگس للهالشللدللتللهلت للهال

گس لکعلیالاوی لب اولگسسه لولسلهیالحروگسلهتلوجلویل

ههلیگاگزلشلهس ل سلهوزلبهشلمدل.لس وسلعلهلهلتلهلز له ل
س وسعل ل

یگای.لوجویلگینلبهکتازلیالآبلول لوگیل ل گی لیلرلللبلال

آز هیشلیالفای ال م ل74لیاجعلسلهست لنلاگیلبلعل لدتل

آلوین لآ لهلهلگزلطایلقل ملهب ل لدفومل لگسل ل.لم وسل ل

3تهل1لسهم لسههدگازلشدسد.

،ل ممژی لسوزگیزلولگسلهه ل سلهفاگ ل،ل

جداسررازی :بللهلگسللت هی لگزلپری ل لسللتاو ل قللدگال74ل

گیاگاز،لسیت لس
ل

شهی لتلاین لملوگاطلبر لهازلهسلتمدلل(.)77لطبلقلتخ لرنل

لرتالگزلآز وسعلبلهلارل ل4/7لاگلبلعل74ل رال للرتلالللوللعل
را ل ل

سهز ه لجههس لبهدگش ل وگایلوگرع لبر لهازلهلهزلسهشل ل

حهوزل رالکش لLMX7لبهل اظ ل ضهمفل(68لنلاال

گزلآلوین ل گی لبلرشلگزل94لتلهل91لباگبلال لوگایلییهلال

شدلولبعل دت1لسلهم ل
یاللرتا)ل توزللولعلیاه لگضهفعل ل

ثب لشد لگس ل(.)74لل

یال91لیاجعلسهست لناگیلنا خهسعلن گازلشد.لتغررالاسگل

جدگیللعلهللهزللبهکتایللهی لکللعلیال للوگیل ل گی لحضللوال

رال هی لبعلسب ل هیللبلعللآبل لولگی لهیلنلهزلبلعلمملوگ ل

لتهثرالفاآیمدههزل ختافلی هی لسظرالسا هلول

شللهخصلحضللوالگشاشللرهکا لیال للرالکش ل لگس ل .ل

نا هلراگال لنراسد.لگینلفاآیمدههلبهمثلگی هیلشلوكلیال

ههل قلدگالل4/1ل رال للرتلالل الو ل
بعلهالیكلگزللولع ل
ل
سی ،ل

اگلوگیگالبعلتولردلپاوتئرنهلهللول
ل
بهکتازههلشد لولبهکتازلههل
ل

سدی لهرداوکسلردلیلكل لوداللگضلهفعلشلدلیالصلواتل

ههلگی هیل لکمد.ل
یالباخ ل وگایللتغرراگت لیالتولردلآس ی ل ل

گی هیلسوالفاواسهس لیالطو ل وجل966لسلهسو تالولگی لهیل

ههلبهمثلشد لویژن لههزل
ههلولآس ی ل ل
تغررالیالبره لپاوتئرنل ل

حاقعلرا لبهلگف وی ل عا لکوگک 3لحضوالگشاشرهکا ل

گزلگینلبهکتازههلسسب لبلعل
ل
بروشر رهی لولگحترهجهتلتغ یعل

تهیردلش ل لد.لیالصلواتلملدالتغررلالاسلگلوللگی لهیللنلهزل،ل

گسدلتغررالکملدلول
گینلشاگیالراگالسهافتع ل
ل
جدگیلعههی لکعلیال

نا خهسعلن گازلتهل31لسهم لییهالگف گیشلیهف .لربللگزل

ههل لتوگسدلبهملثلخحلهلیالتشلخرصل
گینلتغررالیالویژن ل ل

گضهفعلکای ل عا لگسدو ،لباگزلجدگسلهززلجدگیلعلهلهلبلهل

شوی.لگینلگ لالبهملثلشلد لگطلالعلگزلگلهلوزللپاوتئرمل لگزل
ل ل

گست هی لگزلیكلللو لسلتاو للاوزل لراللکاو وکهلل ل

گه ر لویژ لگزلباخوایگالبهشدلولسشه لیهلدلجدگیلعلهلهزل

آنللهالکش ل لخح ل لیگی لولبللعل للدتل31لسللهم لیال91ل

لحهصللیچهالتغرراگت لبعلما لشوكلی لهی لشلدل لگسلدلیلهل

یاجعلسهست لناگیلنا خهسلعلنل گازلشلدل.لگشاشلرهکا للبلعل

خرا.لبعلسظلال ل لاسلدلگیلنلتغررلاگتلویژنل للخهصل لبلعل

شوللکاوس لههزلآب لترا لولبم ش،لسهیالناوهلهزلکال لل
فاالبعلشوللکاوس لههزللرا لاسلگلول رولاولفاواهلهلبلعل

تشخرصلبعل ور لولیررقلتالک كلکممد لبهشلدل.لهلد لگزل

شول لب لاسگل شلههد لشلدل.لکالوس لهلهزلبلم شلولآبل ل

پژوهشلحهضال قهیسعلستلهی لآز لو لهلهز لبروشلر رهی ل لول

گستخهبلولاوزل رالآنهال غ ز9لکش ،لبلعل لدتل31ل

گلهللوزلگلوتاوفللواززلپللاوتئرنلبللرنلسللویعلهللهزلE.coliل

شد.لیال
سهم لیال91لیاجعلسهست لناگیلنا خهسعلن گازل ل

بعیس لآ د لگزلبستم لولسویعلگستهسدگایلباگزلپ لبای لبعل
ل

گیللنلاو لپلل لگزلتهرللعلارلل لهللهزلل،4/7لآز للو لهللهزل

سویعههزلگشاشرهلکال للبلعلیسل للآ لد لگزل
وجویلتموعلیال ل

ل رواوب لبهلتوجعلبعلاو لههزلگستهسدگایلگس هالشلدلل(.)73ل

بستم لیالشهالگص هه لگس .ل

تعدگیل18لجدگیعلگسدو ل ثب ،لبااس لشدسد.لجدگیلعلهلهزل

یگاسد،لت

جدگیللعلهللهللیگی لولگطللالعلگزلگیللنلویژنل لهللهلل ل لتوگسللدلیال

711لل

فصامه علما

لخهلصلبعلآنهال غ زلیاو للوللعل متقلللولبلاگزللآز لو ل

-لپژوهش لزیس لشمهس ل رواوگانهسرس لههل،لسه لپم

ل،لش ها ،71لبههال7931

شد.لل
سهزسد لگست هی ل ل

تو رالل لیال1لیاجللعلسللهست لنللاگیلسههللدگازلشللدسدل.ل

بمدزلجدگیعهلهلبلالگسلهال
ل
تحلیل عددی :71باگزل ل
یستع

جدگیللعهللهلیالسللاال
ل
ه چمللرن،لبللاگزلسههللدگازلت للهال

تغراههزلبروشر رهی ل ه لولتاسلر لیسلداوناگالگزلاو ل

فر یولوپز،لتعدگیزلکاوس لگزلکش لتلهز لهلالجدگیلعلبلعل

شد.لباگزلناو لبملدزلجدگیلعلهلهلگزل
ت ارلل لمدیزلگست هی ل ل
71

76

گپمدوا لههزلحهوزلساالفر یولوپزلستاو ل متقللللولیال

ت یعلخوشعلگز لولباسه ع لتاسر لس لویگالگسلت هی لشلدلل

شد.لباگز لسههلدگازل
ی هزل 1لیاجعلسهست لناگی لسههدگازل ل

(.)71لل

خهلصلبعللولعههزلحلهوزل لرال
ل
جدگیعههزل
ل
یاگزل دت،ل

روش ا رراا اتكتروفررورز پررروتئی :لگلوتاوفللوازلیال

آنهال غ زل متقلللولبلعل لدتل31لسلهم لیال91لیاجلعل

رهل لیولپ لیگاگزلیكلبخشل تاگک لکمملد ل71لیالبلهدلول

سهست لناگی لنا خهسلعلنل گاز لشلدل.لسلی ل،لپلهاگفرنل لهی ل

یللكلبخللشلجللدگلکممللد ل78لیالپللهیرنلگس للهالشللدل.لپ ل

ستاو لبعللولعلههزلکش لگضهفعلولیال1لیاجعلسهست لناگیل

جدگکممد لبلهل اظل ل73لیاصلدلولپ ل تلاگک لکمملد لبلهل
اظ ل6لیاصدلبعلاو لگصالكلشد لد ال ل73لبلعلشلوللل

شدسد.لل
سههدگازل ل
ویژ یهرای کشرت و واکرن

هرای بیرو شریمیایی:

ههلبهلجدگیعلگستهسدگایلگشاشرهلکا لکدل7933ل
جدگیع ل
ل
ت ه ل
1تهرللعلشللد لگزلگسرسللترتولپهسللتوالگیللاگ لیالآز للو لهللهزل
شدسد.لوگکمشلناالبلهکتازلهلهلبلعلیول
بروشر رهی ل قهیسعل ل
او لاسگلآ ر زلبالگسهالاو لگصالكلشد لهلوکال1لول
حاللر لیالهرداوکسردلپتهسر ل9لیاصدلگس هالشلدلل(-79ل
.)71لبللاگزلبااس ل لایخ ل لشللمهخت ل رواوگانهسرس ل لگزل
اسگآ ر زلسهی لگست هی لشدل(.)71لآز و لههزلکهتهدز،6ل
ل
گکسردگز،1لروبلپدترن،لتولرلدلنلهزلگزلنالوک لبلعلاو ل
شدل(.)76لباگزلت هی لبرنل تهبولرسل لتخ رلازل
شهی8لگس هال ل
گزلگکسردزلگزل رالO/Fلسهخ لشلاک ل لاكللآل له ل
شد.لتولردل ترلللایلولگسلتوئرنل3لیال لراللآ لهی لل
گست هی ل ل
،MR/VPلگحرهزلسرتاگتلیال لرالآ لهی لسرتلاگتلبلاگتل
سهخ لشاک ل لاكللآل له ل74لگس لهاللشلدل.لبلاگزل لگس لهال
آز و لتولردلگوا لآزلگزل رالپهیلعلگوا لآنلهال77لحلهوزل
14لیاصدلگوا لفراتاشلد لل(4/33ل رولاو ل)لگسلت هی لشلدل.ل
ههلگزلج اعلتولرلدلسلول وال،لگسلدلو ،لحاکل ل،ل
بقرعلآز و ل ل
صا لسرتاگت،ل صا لناوک ،لدکتلوزلولسلوکاوزلل73ل
اوزل رالآ هی لسهخ لشلاک ل لاكلکشلوالآل له ل
گس للهالشللدل.لبللاگزلبااسل لپاوفهیللللپللاوتئرنلهللهللگزلکرل ل
شللاک لسللرتو ترنلپ ل79لسللهخ لگیللاگ ل حللهبقلیسللتوال

م ویز34لگس هالشدل(.)78لربللگزلرلاگالیگی لس وسلعلهلهلیال
ح للا لهللهزلپ ،لگزل اللو ل4/443لیاصللدلبللاالفمللللباللول
حهوزل71لیاصدلنارساو لبلعمموگ لسشهسهالگسلت هی لشلدل.ل
سی ،ل94ل رواولرتالگزلس وسلعلهلهلیالح لا لهلهزلپ لرلاگال
یگی لشدسد.لپ لگزلراگالنافتنلس وسعلهلهلیالچههلكلهلهزل
پ ،لگلوتاوفوازلبعل دتل1لسهم لیال744لول لبهلشلدتل
جایه ل34ل را لآ یالولی هزلثهب ل74لیاجلعلسلهست لنلاگیل
شد.لپ لگزلاسرد لسشه لنالبعلگستههزلپ لصل هتل
گس هال ل
شرشعگزلگزلیستهه لخلهاجلولپ لگزلبلرنلآ لبرلاو لآوای ل
ل
اسگآ ر زلبهل او ل4/7لیاصلدللکو هسل لبالولیال
شد.ل ل
اللو لآب،ل تللهسو ،لگسللردلگسللتركلبللعلسسللب ل7:1:1لبللعل
للدتلیللكلشللبهسعلاوزلاوزلشللروالبللهلسللام ل Rpmل13ل
گس هالشد.لسی ،لاسگلبازلبهل تهسل،لآب،لگسلردلگسلتركل
بلعلسسلب ل7:1:1لبللعل لدتل9لسللهم لگس لهالشلدللولپ لیال
او ل 1لیاصدلگسردلگستركلسههدگازلشد.لباگزلتاسر ل
اناسلرو للگزل لهاکال ولولول لل LMW-SDS Marker

شد .للههایت لوز ل ولوول ل هاکالولفهصاعل
Kitل37لگست هیل ل
ط لشد لگزلسلح لپ لبلاگزلهلالبهسلدل لهاکال هسلبعلتلهل
عهیلعلاناسرو لباگز لسشه لیگی لوز ل ولوول لبهسدههزل
هو لتاسر لشوی.ل
ل

بعیس لآ د لگزلبستم لسمت لبالگسهالپاوفهیللپاوتئرم لیالشهالگص هه ل
بااس لسویعلههزلگشاشرهلکا )  (E.coliل

تایج.
.ویژ یهای بیوشیمیایی کلی فراهای جدا شده :گزل
س وسعلههزلل ختافلبستم لسمت لج لآوازلشلد لگزللسقلهطلل

711ل

ههلاوزل رال كلکهسو لبعلما لتخ رالدکتلوزل
جدگیع ل
ل
کاوس لههزللرا لاسگلبوجویلآوایسد.لستهی لویژن لهلهزل
شد لگس .ل
بروشر رهی لیالجدو ل7ل شخصل ل

ل ختافلشهالگصل هه للبلهکتازلهلهزلنلاال م ل ل،ل رالعلگزل

تحلیل عددی :بعلما لوجویلتموعلبروشلر رهی ل رله ل

شوللبهلطو ل3لتهل6ل رواو لولماطل7لتلهل7/1ل رولاو ل،ل

ههلولمدالتشخرصلرحع لگزلیسلتعلبملدزلجدگیلعلهلهل
جدگیع ل
ل

ت للاك،لوگجللدلتللهپكل رحل ،لفهرللدلگسللیوا،لکهتللهدزل

ههلبالحس ل تغراههزل ه لیستعلبملدزل
خوشع ل
ل
شد.ل
لگست هی ل ل

ثب لولگکسردگزل م ،لرهیالبعلگحرهزلسرتلاگتل،لتخ رلازل،ل

شد.لت ارلللمدیزلبره لنلالرلاگالنلافتنلجدگیلعلهلهلیال8ل
ل

گزلسظالکیسلو لبعضل لکالوس لهلهزل وکوئرلدزلولوگجلدل

ناو لبالگسهالگختال لیالآز و لههزللبروشر رهی لبویسلدل

کیسو لول لبرشتالآ لههلفهردلکیسو لرهیالبعلتولردلگسلدو ل

(شولل.)9ل

کعلبعلطوالرهبللتلوجه لبلعلسلویعلگشاشلرهلکال للشلبهه ل

ل

یگشتمد،لجدگسهززلشد.لپ لگزلخلهلصلسلهززلجدگیلعلهلهل،ل
لسهیالآز و لهلهزلبروشلر رهی لبلاگزللتشلخرصلرحعل لتلالل
جدگیعههزللبلعلیسل للآ لد لگزلبسلتم لهلهل
ل
شد.لت ه ل
گس هال ل
لاوزل رالآنهال غ زلیالی هزل91لیاجعلسلهست لنلاگیلل
بللعل للدتل31لسللهم لنا خهسللعلن ل گازلشللدلسللد.لگی للهیل
کاوس لههزللصله ل،ل لدوال،لخهکسلتازلبلهلسلح لبلاگ لول
لبعههزللنایلبعلگسدگز ل7لتهل9ل را ل تالیگاگزلروگالکا لگزلول
ل
اوزل رالههزلکش لگئواینل ترانلباولولکاو ولکهلل ل
آنهالرهیالبعلاشدلبویسد،ل لرالآبهوشل ل غل زلاگلبلعل
طوالیوموگخ لکدال لکممدلولاسوب لیالتعللولعلبوجلویلل
لآواسدلکعلبهلتوه لیگی لحلل لشویلرهیالبعلتولردلنهزل

شولل-7لاسگلآب ل هیللبعلسب لیاللولعلس

لچپلولتولردلگسدو ل

یاللولعلوسالیال قهیسعلبهللولعلشههدلس

ل

لاگس ل

ل

گزلدکتوزلیال رالLMXلبویسلدل(شلولل.)7لگزل رله ل18ل
بعیسل للآ لد لل(شلولل،)3ل17لیاصلدل
جدگیعلگسدو ل ثب ل ل
رهیالبعلگی هیلاسگلسب تهلركلیال لرالگئلوزینل تلرانل
باو،ل89لیاصدلرلهیالبلعلگی لهیلکالوس لآبل لبلم شلاوزل
للرالکاو وکهل ل لآنللهال،لوگکللمشل ترللللایلولتولرللدل
گستوئرنلبعلتاتر ل36لول3لیاصدل ثب ،ل8لیاصدلرهیالبلعل
هرللداولر لپدتللرنل،ل17لیاصللدلرللهیالبللعلگی للهیلاسللگل
فاواسللهس لیال للرالLMXلیال قهبللللسللوالفللاگبم شللبللهل
ههلرهیالبعلگی لهیل
یاصدلجدگیع ل
ل
طو ل وجل966لسهسو تا،ل81ل

شولل-3لوگکمشلگشاشرهکا ل،لتولردلنهزلیال

رال Triple sugar

اسگلآبل لیال لرال،LMXل79لیاصلدلرلهیالبلعلتولرلدل

iron agarلمدال صا لسرتاگتلیال رالسر و لسرتاگتلولتولردل

گوا لآزلول88لیاصدلرهیالبلعلحاکل لبویسلدل.ل81لیاصلدل

گسدو لیال رالتاییتو لوگتالباگتل

ل

فصامه علما

716لل

ل،لش ها ،71لبههال7931

-لپژوهش لزیس لشمهس ل رواوگانهسرس لههل،لسه لپم

جدو ل-7لویژن لههزلناو لههزلگستاوبهکتایهسعلجدگشد لگزلبستم ل
ههزل ثب لهالناو ل
یاصدلگستاین ل
ل

ش ها لناو ل
ل

E.coli
ATCC1399ل

7ل

3ل

9ل

1ل

1ل

6ل

1ل

8ل

()91ل

()1ل

()3ل

()7ل

()7ل

()7ل

()1ل

()7ل

–
+

–
+

–
+

–
+

–
+

–
+

–
+

–
+

–
+

گحرهزلسرتاگتل

–
+

–
+

–
+

–
+

–
+

–
+

–
+

–
+

–
+

تهبولرس لتخ رازل

+

+

+

+

+

+

+

+

+

لاوزلLMX

+

–

–

–

–

–

–

–

+

تهلركلاوزلEMB

+

گی هیلاسگلسب لآب لاوزلLMXل

+

–
+

–
+

–
+

–

–

–

–

+

–

گی هیلکاوس لرا لاوزل كلکهسو لآنهال

+

+

+

–

–

+

گی هیلکاوس لبم شلاوزلکاو وکهل لآنهال

+

+

14

–
+

–
+

–

–

+

–

–

–

–

+

تولردلپره ه ل

–

–

+

–

هرداولر لگوا ل

–

–

–

–

–
+

–
+

–
+

–

–

–

–

صا لسرتاگتل

–
+

–
+

–
+

–

+

+

–

+

تولردلگستوئرنل()VPل

–
3

–
77

–

–

–

–
+

–
+

–
+

–
+

–

–
+

–

–
31

–

–

–

–
+

آز و

ل

ناال
کهتهدزل
گکسردگزل

گی هیلاسگلفاواسهس
گی هیلاسگلسب ل

ترللایل()MRل
هرداولر لپدترنل

–

14

+

+

–
+

+

–
+

–

+

+

–

–

+

–

–

–

–

+
–
–
+

هرداولر للر ینل

64

14

تولردلگسدو ل

()+

()+

–
+

+

حاک ل

+

+

+

–

+

تولردلنهزلگزلناوک ل

+

+

+

–

–

تولردلH2Sلگزلسرستئنل

–

–

–

–

–

–

+

+

+

–

–

+

–

تولردلرارهل()ALK/acidل

–

–

–

+

+

سرتاگتل

–

–

سوکاوزل

–
()+

–
()+

–

–

+

–
+

–

+

ND

هلتوزل

()+

()+

ND

–
()+

–

+

–

ND

–

+

–

ND

()+

اربروزل

()+

()+

ND

()+

–

+

–

ND

()+

ساوبروزل

–
+

–
+

ND

–
+ل

–

+

–

ND

–

+

–

ND

–
+

سوابرتو ل

()+

()+

ND

()+

–

+

–

ND

()+

اوسهتل

–

–

ND

–

–

+

–

ND

–

وگکمشلگسردزل
()ACID /acid +Gل

تاههلوزل

ND

–
+

–
+

ههلیال دتل31لتهل18لسهم ل ثب لبویسد.ل
یاصدلجدگیع ل
ل
:+لبرشلگزل84ل
ههلیال دتل1لاوزل م لبویسد.ل
یاصدلجدگیع ل
ل
:لبرشلگزل84لههلپ لگزل13لسهم ل ثب لتهخرازلبویسد.ل
یاصدلجدگیع ل
ل
(:)+لبرشلگزل84ل

ND: Not Determineل

بعیس لآ د لگزلبستم لسمت لبالگسهالپاوفهیللپاوتئرم لیالشهالگص هه ل
بااس لسویعلههزلگشاشرهلکا )  (E.coliل
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ل

ههلبالگسهالشبهه لیالآز و لههزلبروشر رهی لشه للناو لگو ل(گزلجدگیعل7تهلجدگیعل،)76لناو لیوال(گزلجدگیعل33لتهل
جدگیع ل
ل
شولل9ل-لناو لبمدزل
جدگیعل،)33لناو لسوال(گزلجدگیعل93لتهلجدگیعل،)13لناو لچههاال(جدگیعل،)3لناو لپم

ل(جدگیعل،)6لناو لشش ل(جدگیعل،)93لناو له ت ل(گزل

جدگیعل37تهلجدگیعل)91لولناو لهشت ل(جدگیعل)16ل

ل
یالستهی ل97لآز و لفموتری لتملوعل لهلبلرنلزیلالنوسلعلل

صا لسرتاگتلبویسد،له چمرن،لرهیالبعلهرداولر للرل ینل

گستهسدگایلولجدگیعهلهزلبلعلیسل للآ لد لل شلههد لشلدل.لبلهل
ل

ولرهیالبعلتخ رالناوک لیالشاگیالب لهوگززلبلوی لکلعلگزل

ههلیال
گست هی لگزلت ارلللمدیزلولتاسر لیسداوناگالجدگیعل ل

گینلجههتلکه الًلشبرعلجدگیعلههزللگسلتهسدگایللبویسلدل.لولل ل

ههلستر لعلت لهوتلفملوتری ل
8لناو لراگالنافتمد.لگینلناو ل ل

یاصدلجدگیعهلهزلنلاو لیلكلرلهیالبلعلهرلداولر ل
ل
تمههل3ل

ههلولگختال لآ لههللیالتولردلگسردلبهلگست هی لگزل
برنلگستاین ل
ل

پدترنلبویسدلکعلگزلگینلل هظلبهلجدگیعلگستهسدگایلگختال ل

مهب لکابم ل ختافلبوی.ل

یگشتمد.ل

ههزلنلاو لگو لرلهیالبلعلگی لهیکاوس لهلهی لبلهل
جدگیع ل
ل

گستاینلناو لیوالرهیالبعلگی لهیلاسلگلسلب ل تهلرلكل

اسللگلسللب ل تهلرللكلاوزل للرالگئللوزینل تللرانلباللول،ل

اوزل رالگئوزینل ترانلباولسبویسدلکلعلگزلگیلنلل لهظلبلهل

کاوس لههی لبلهلاسلگلبلم شلاوزلکاو وکهلل لآلنلهالول

جدگیعلگستهسدگایلگخلتال لیگشلتمدل.لولل له هل لتوگسلهی ل

اسگلفاواسهس لیال قهبللد لپل لهواگولبلم شلبلهلطلو ل

تولردلکاوس لرا لاسگلاوزل رال كلکلهسه لآنلهال

وجل966لسهسو تا،ل ترللایل ثبل ل،لتولرلدلگسلتوئرنل م ل ل،ل

جدگیعهله لرهیابلعلگی لهیلاسلگلآبل لیال
ل
اگلیگشتمد.لت ه ل ل

ت للاك،لفهرللدلتوگسللهی لهرللداولر لگوا لولفهرللدلتوگسللهی ل

رالLMXلبوی لول لهرچولدگالرلهیالبلعلگی لهیلاسلگل

718لل

فصامه علما

-لپژوهش لزیس لشمهس ل رواوگانهسرس لههل،لسه لپم

ل،لش ها ،71لبههال7931

فاواسللهس لیال قهبللللسللوالفللاگبم شلبللهلطللو ل للوجل966ل

سب ل تهلركلاوزل رالگئوزینل ترانلباوللولفهرلدلتوگسلهی ل

سهسو تالسبویسدلکعلگزلگینلل لهظلبلهلجدگیلعلهلهزلگسلتهسدگایل

گی هیلکاوس لههللبلعلاسلگلرا ل لیال لرال لكلکلهسه ل

ههل ت لاكل،لفهرلدلتوگسلهی لل
جدگیع ل
ل
گختال لیگشتمد.لت ه لل

آنهالبوی ،لول لرهیالبعلگی هیلکاوس لههی لبلعلاسلگلآبل ل

هرللداولر لگوا لولفهرللدلتوگسللهی ل صللا لسللرتاگتلبویسللد.ل

بم شلیال رالکاو وکهل لآنلهالولگی لهیلاسلگلآبل ل

ترللللایل ثبلل لولتولرللدلگسللتوئرنلل م ل ،لفهرللدلتوگسللهی ل

فهردلفاواسهس لیال رالLMX brothلبویسد.لآ لههللفهردل

هرداولر لپدترن،ل ت اك،لرهیالبعلگی هیلوگکلمشل Acid

پره لله ،لفهرللدلهرللداولر لگوا ل،لفهرللدلتوگسللهی ل صللا ل

یاصدلجدگیعهلهلرلهیالبلعلهرلداولر ل
ل
/Acid+Gلولتمههل14ل

سرتاگت،ل ترلللایل م ل لولفهرلدللتوگسلهی لتولرلدلگسلتوئرنل،لل

لرل ینلبویسللد،لکللعلگزلگیللنلل للهظلبسللرهالشللبرعلبللعلجدگیللعل

رال ت اكلول لرهیالبلعلهرلداولر للرل ینلبلوی لکلعلبلال

گسلللتهسدگایلبویسلللدل.له چملللرن،لسقلللو لگلوتاوفلللواززل

گسللللهالآز للللو لهللللهزللبرللللولشللللر رهی لبللللعللE.coliل

جدگیعههزللفو لشبهه لبسرهالزیهیزلبعلجدگیلعلگسلتهلسدگایل
ل

)(Metabolically Inactive Strainsلشلبهه لیگشللتمدل،ل

جدگیعههزللگینلناو ل هسمدلجدگیعلههزللناو ل3ل
ل
یگشتمد.لگ هل

ول لبهلگشاشرهکا للتریركلکه الًل ت هوتلبویسد.لل

شدیدگًلتخ رازلسبویسد.لل

جدگیعههزللناو لپم
ل

لفهردلتوگسهی لتولردلاسلگلسلب ل

جدگیعههزللناو لسوالمدالتوگسهی لتولرلدلاسلگلسلب ل
ل

تهلرلللكلیال لللرالگئلللوزینل تلللرانلبالللولولفقلللدگ ل

تهلركلاوزل رالگئوزینل ترانلباولولکاوس لهلهزلرا ل ل

تولرللدکاوس لهللهزللرا ل لاسللگلیال للرال للكلکللهسه ل

اسگلاوزل رال كلکهسه لآنهالاگلیگشتع،ل14لیاصدل

آنها،لفقلدگ لتولرلدلکالوس لهلهزلآبل لبلم شلیال لرال

ههلرهیالبعلگی هیلکاوس لههزللآب لبم شلاوزل رال
جدگیع ل
ل

کاو وکهل لآنها،لفقدگ لتولردلاسگلآبل لولفاواسلهس ل

کاو وکهل لآنهالبویسد.له ه لرهیالبعلگی هیلاسگلآب ل

یال رالLMX brothلرهیالبلعلهرلداولر لگوا ل،لرلهیالبلعل

یال رالLMX brothلبویسد،لول لفهرلدلتوگسلهی لگی لهیل

صللا لسللرتاگتل،ل ترللللایل ثبلل ل،ل ت للاكلولگی للهیل

فاواسللهس لیال قهبللللسللوالفللاگبم شللبللهلطللو ل للوجل966ل

وگکلللمشلALK/acidلیال لللرال،TSIلفهرلللدلتوگسلللهی ل

ههلرهیالبعلتولرلدلپره له لزایل
جدگیع ل
ل
سهسو تالبویسد.لت ه ل ل

هرللداولر للرلل ینلبللوی لوللبللعلProvidencia rettgeriل

اوزل رالآنلهال غل زل،لفهرلدلتوگسلهی لهرلداولر لگوا ل،ل

شبهه لیگشتمد.لل

فهردلتوگسهی ل صا لسرتاگت،لرهیالبعلتولردل ترللای،لفهردل

جدگیللعلهللهزللنللاو لششل لبللعلمال لهرللداولر لگوا ،ل

توگسهی لتولردلگسلتوئرنل،لفهرلدلتوگسلهی لهرلداولر لپدتلرنل،ل

صلا لسلرتاگتل،لگی للهیلکالوس لهللهزللرا ل لاسللگلاوزل

ت للاك،لرللهیالبللعلتولرللدلوگکللمشلAcid /Acid+Gلیال

رال كلکهسه لآنها،ل ترللایل م ل ل،لرلهیالبلعلتولرلدل

رالTSIلولفهردلتوگسهی لهرلداولر للرل ینلبویسلدلکلعلگزل

گسلللللتوئرن،ل رلللللال ت لللللاكل،لگی لللللهیلوگکلللللمشلل

گینلل هظلبعلEscherichia hermaniلشبهه لیگشتمد.لل
جدگیعههزللنلاو لچهلهاالفهرلدلتوگسلهی لتولرلدلاسلگل
ل

لAcid /Acid+Gلولتوگسلللهی لهرلللداولر للرللل ینلبلللعل
Klebsiella oxytocaلشبهه لیگشتمد.لل

بعیس لآ د لگزلبستم لسمت لبالگسهالپاوفهیللپاوتئرم لیالشهالگص هه ل
بااس لسویعلههزلگشاشرهلکا )  (E.coliل

713ل

جدگیعههزللناو له لت لب لعلمال للهرلداولر لگوا ل،لملدال
ل

س ویگالاناسرو لبلاگزللسشله لیگی لوز ل ولولول لتاسلر ل

صا لسرتاگت،لتولردلگسردل خاوطل( ترللایل ثب )لفهرلدل

شد،لکعلسشه ل لیهدلبهلهالوگحدلگفل گیشلفهصلاعلگزلسلح ل
ل

تولردلگستوئرنلگی هیلوگکلمشلALK/acidلیال لرال،TSIل

پ ،لیالحللدویل4/71لگزللهللهایت لوز ل ولوللول ل للهاکال

فقدگ لتولردلکاوس لههزللرا لاسگلیال رال كلکلهسه ل

کهسللتعلخوگهللدلشللدلولیالحهل ل لکا ل ل4/31لگزلتغررللاگتل

آنها،لفقدگ لگی هیلاسگلسلب ل تهلرلكلیال لرالگئلوزینل

لههایت

لوز ل ولولول لتوسلالفهصلاعلطل لشلد لیالپ ل

ترانلباو،33لفقدگ لگی هیلاسگلآب له اگ لبهلفاواسلهس لیال

جدگلکممد لبال بم لکراویگلتو لرهبللپرشهوی لگس ل(شلولل

للرالLMX brothلشللبهه لزیللهیزلبللعل Morganella

morganiلیگشتمد.لل

.)1لل
ههلبهلیودیهال
زلجدگیع ل
ل
یال قهیسعلگلوتاوفوازلپاوتئرنل ل
هه

جدگیعلناو لهشت لسرل لب لعلمال للتولرلدلگسلردل خالوطل،ل

ولجدگیعلگستهسدگایلگشاشرهلکا لکلدل،7933لشلبهه لبسلرهال

ترللایل ثب ،لگی هیلوگکلمشلALK/acidلیالیسلداوناگال

زیهیزلبرنلجدگیعههزلجدگسهززلشد لبهلیولدیهالولجدگیلعل
ل

بعلجدگیعلM.morganiلشبهه لیگش لولل لب لعلمال للملدال

گسللتهسدگایلرهبلللل شللههد لبللوی.لولل لگختالفللهت لسرل لوجللویل

توگسهی لیالهرداولر لگوا لول ت اكلبلوی لبلهلآ لگخلتال ل

یگش ل .لیالجدگیللعلش ل ها ل9لپللم لبهسللدلپاوتئرم ل لبللعلوز ل

یگشلل لولبللعلمالل لآسوللعلگزلل للهظلسللهیالویژنلل لهللهزل

ولوللول ل،84/31ل،31/91ل،33/71ل71/11لول73/71لکراللول

تللهبولرو لضللعرفلبللویلولوگکللمشلهللهی لبرمللهبرم لبللهلسللهیال

کعلگزگینلسظالبهلجدگیعهلهزلگسلتهسدگایل
ل
یگلتو لوجویلیگش .ل

جللم لهللهزللخللهسوگی لگستاوبهکتایهسللعلسشلله لل لل لیگیلسظرللال

گختال لیگشتمد.لجدگیعلش ها ل13لیگاگزلیكلبهسلدلبلعلوز ل

شبهه لههی لکعلبهل(Metabolic inactive) E.coliلیگشل ل

39/13لکراولیگلتو لولبهسدلییهالبعلوز ل34/13لکراولیگلتو ل

شد.لل
گزلطبقعبمدزلس ل
ل
یالهرچلناو لشمهختعلشد ل

بویلکعلبهلجدگیلعلگسلتهسدگایلگخلتال لیگشل ل.لجدگیلعلهلهزل

اتكتروفورز پروتئی سرلوتی:لبلهکتازلهله لاوزل لرال

ش ها ل،3ل،9ل،1ل،6ل،1ل8لول7لیگاگزلیلكلبهسلدلپاوتئرمل لبلعل

آنهال غل زلکشل لولبلعل لدتل18لسلهم لیال91لیاجلعل

وز ل ولوللول ل3/19لکراویگلتللو لبویسللدلکللعلبللهلجدگیللعل

ههلیالآبل قحال
شدسد.لسی ،لکاوس ل ل
سهست لناگیلسههدگازل ل

جدگیعهلهزلشل ها لل77ل
گستهسدگایلگختال لیگش .له چمرن،ل ل

ستاو لسوسیهسسرو لولODلآ لههللاوزل3/9لتلهل9لوگحلدلیال

ول73لیگاگزلیكلبهسلدلپاوتئرمل لبلعلوز ل ولولول لل76/66ل

شد.لبلعلس وسلعلهلهلبلهفال
644لسهسو تالبهلگسیوتاوفوتو تالتمظر ل ل

کراویگلتلو لبویسللدلکلعللگزلگیللنلل للهظلبلهلجدگیللعلگسللتهسدگایل

حلللللللللهوزلسلللللللللدی لیویسلللللللللرللسلللللللللول هت،ل

گختال لیگشتمد.لس وسعلنرازل دیلبهلتعدگیلبرشتالجدگیعلهلهل

-3ل اکهپتوگتهسو 39لگضهفعلولبعل دتل1لیررقلعللیال31لیاجلعل

شدلتهلگلهلوزلیررلقلتلازلگزلپاوفهیلللهلهزلپاوتئرمل ل
لگس هال ل

سهست لناگیلراگالیگی لشدسد.لپل لگزللرل لشلد لولگسلتخاگجل

بللعیسلل لآیللد.لیالگلهوهللهزل
جدگیللعهللهزللگشاشللرهکا لل ل
ل

پاوتئرن،لگلوتاولفلوازلیاللپ ل73یاصلدلپال لگکایلللآ رلدل

ههزلبعیس لآ لد لگزلبسلتم لگیلنل
ل
ل
گلوتاوفواززلسهیالسویع

یاسرست لسهپروسلتعل حلهبقلیسلتواگلع للکرل لگس لهالشلدل.ل

گختال لبهلجدگیعلگستهسدگایلرهبلل شههد لبویل(شولل.)1لل

فصامه علما
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بعیس لآ د لیال قهیسعلبهلجدگیعلگستهسدگایل
ههزل ل
شول-1لسقو لگلوتاوفواززلجدگیعل ل

ل

بعیس لآ د لگزلبستم لسمت لبالگسهالپاوفهیللپاوتئرم لیالشهالگص هه ل
بااس لسویعلههزلگشاشرهلکا )  (E.coliل

بحث و تی ه یری.

787ل

بلللعیسللل لآ لللد لگزلبسلللتم لهلللهزلسلللمت لیالگلهلللوزل
ل

بهکتازههی لکعلیال وگیل گی لحضوالیگاسلدلت ل ل
ل

گلوتاوفواززلیگاگزلیولبهسدلپاوتئرمل لیالسهحرلعل39/13لول

تهثرالفاآیمدههزل ختافلی هی لسظرلالسلا هلولنا لهلرلاگالل

34/13لبویسدلکعلگزلگینلل هظلبهلجدگیعلگستهسدگایلگختال ل

لنراسد.لگینل وگایلبهملثلگی لهیلشلوكلیالبلهکتازلهلهل

ههلبعلما لرلاگالنلافتنل
اسدلگینلجدگیع ل
ل
یگشتمد.لبعلسظال ل

شد لولبهکتازلاگلوگیگالبعلتولرلدلپلاوتئرنلهلهلولیالباخل ل

یالشاگیال ختافلی هی لسظرالپهستوای گسلرو لولگس لهیل

لوگایللتغرراگتل لیالتولرللدلآسل ی لهللهللس لوی لکللعلگیلنلگ لالل

یچهالتغرراگت لیالویژنل لهلهزللآس ی ل لولپلاوتئرنلهلهزل

لتوگسدلویژن لههزلخهص لبلعللآ لهلهلیگی لکلعلگطلالعلگزل

شدسد.لبمهباگین،لدزالگسل لیالاوسلدلتشلخرصل
سهخت هس ل ل

گینلویژن لیالتشخرصلبعل ور لولیررقلتالک لكلکمملد ل

ههلگینلسوهتل دلسظالراگالبهرای،لزیاگلتغررلالیال
گینلجدگیع ل
ل

گسل ل .لیالگیلللنلبااسل ل لجدگیلللعلهلللهزللگسلللدو ل ثبل ل ل

پاوفهیللپاوتئرم ل لتوگسلدلبهملثلتغررلالیالویژنل لهلهزلل

سظرللللللللا)inactiveل)،E.coliل،E.hermaniل،P.rettgeriل

بروشر رهی لشلویللولیالسههیل لل،لبهملثلگبهلهالیالتشلخرصل

،K.oxytocaلM.moganiل ل لتوگسسللتمدلیالستر للعلسهللهی ل

شوی.لبااس لههزلگس لهالشلد لسشله لیگیلبلرنلجدگیلعلهلهزل
ل ل

خحهلگی هیلکممد،لگ هلت ارللههزللگس هالشلد لبلهلگسلت هی لگزل

بعیس لآ د لگزلبستم لولجدگیلعلگسلتهسدگایلت لهوتلهلهی ل
ل

راههزللحهوزل وگیلکاو وپسرلكلسظرلاللLMX brothل
ل

لوجویلیگای.لجدگیعلگسلتهسدگایلیگاگزلیلكلبهسلدلپاوتئرمل ل

ولکا وکهل لآنهالولولگی هیلفاواسلهس ل یالطلو ل لوجل

شخصلبلهلوز ل ولولول ل33/86لکراویگلتلو لبلویلولل ل

966لسللهسو تالسشلله لیگی،لکللعلبللهلحللدگرللخحللهزلگحت للهل ل

جدگیلعلهلهزلبلعلیسل للآ لد لبرشلتاللیگاگزلوز ل ولوللول ل

لتوگ لگشاشرهلکا لاگلشمهسهی لکلایل.لگلبتلعلبهیلدلبلعلگیلنل

39/13لکراویگلتو لول34/13لکراویگلتو لبویسلدللکلعلیلكل

سوتعلتوجعلکایلکعلیالگینلاو لبستم لههزللحلهوزل لوگیل

ت للهوتلکلله الل شللخصلبللرنلگیللنلجدگی لعلهللهللبللهلجدگیللعل

اسه لسظرالزم اگ ،لکهکهئو،لتوتلفاسهل لول...لبلعلمال لل

گستهسدگایلبوی.لگینلگ ا ل لتوگسدلیكلشلهخصل هل لبلاگزل

گی هیلتغررالاسگل رالولگختال لیالفاواسلهس لحهصلللل

لتهثرالشوكلههزلحاگات لرلاگال

جدگیعههی لبهشدلکعلت
ل

لتوگسدلبهمثلگی هیلخحهلیالستر علآز و لشویلولگزلآس هل

لنراسد.لبهلتوجعلبعلوجویلت هوتلههی لکعلگینلیولبهسدلبهل

کعلاسگلفاواسهس لگه ر لزیهیزلیگای،لیالگیلنلبااسل ل

جدگیعلگستهسدگایلسشه ل لیهدللشهیدلبتوگ لستر لعلنافل ل،ل

کوشللشلشللدلتللهلبرشللتالگزلس وسللعلهللهزللشللرازلپهسللتوای ل

جدگیعههزللبهکتایهی لکعلیال وگیل گی لحضوالیگاسدلبلعل
ل

گست هی لشویل،لهالچمدلگزلس وسعلههزللحهوزل وگیلاسه لسرل ل

ما لآسوعلت

لتهثرالفاآیمدلهلهزل ختالفلی لهی لسظرلال

شد،لول لبعلما لگی هیلار لبهدلبلاگزللحلللگیلنل
گست هی ل ل

سا هلولنا هلراگال ل لنراسلدل،لبلهکتازلاگلوگیگالبلعلتولرلدل

شد.لگنلالگزل
شول،لز ه لجوگبلیالگینلاو لطودس لتال ل

ههللولیالباخل ل لوگایللتغرراگتل لیالتولرلدلآسل ی ل
پاوتئرن ل
ل

شویلبستعلبعلتعدگیلگشاشلرهکا لیال
ار لیكلیه لگست هی ل ل

س وی لکعلگینلگ البهمثلشلد لجدگیلعلهلهزلحهصلللیچلهال

س وسع،لجوگبلآز و لبرنل1لتهل31لسهم لز له لدزالیگایل.ل

شللد لکللعل لل لتوگسللدل
تغرراگتلل لبللعلمالل لشللوكلسللایل ل

یالبااس لههزللگس هالشد لستهی لحهصللگز ر گ لآلوین ل

ویژن لههزلخهص لبعلجدگیعلههلجه ل قهو ل لیال قهبللل

بللعلگشاشللرهکا للبللهلستللهی لکللای 31لوله وللهاگ ل حهبق ل ل

هللهزل
گیللنلموگ لللل خللابللبدهللد.لت للهوتلیالویژنلل ل ل

یگشل .لبااسل لهللهزلگس للهالشللد لسشلله لیگیلجدگیللعلهللهزل

جدگیعهلهزلنلاو لیلكلولیولبلهلجدگیلعلگسلتهسدگایلسشله ل
ل
یهمد لگینل ه لگس .لل
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783لل

-لپژوهش لزیس لشمهس ل رواوگانهسرس لههل،لسه لپم

ل،لش ها ،71لبههال7931

یال حهلعهت لکعلتوسالسدگی لسره31لوله وهاگ لیالشلهال

ههلآلوی لبلعلگشاشلرهکا للبویسلدلل
قدگال71لیاصدلکللس وسعل ل

گص ل هه لگس للهالشللد،لستللهی ل شللهبه لگزلت للهوتلبهسللدههزل

(.)7لستهی لپژوهشلکای 94لوله وهاگ لسر لسشه لیگیلکلعلیال

پاوتئرم لیالجدگیعلههزلحهصللگزلبستم لولجدگیعلگسلتهسدگایل

پللم ل محقللعلتهللاگ ل(شل ه ل–لجمللوبل–لشللا ل–ل للابلول

وجویلیگش لکعلبهلیهفتعلههزلگینل حهلعلعل حهبقل ل ل لکملدلل

اک )ل69/67لیاصدلیالش ه ،ل87/48لیاصدلیالجملوبل،ل

(.)73لبرشتال حهلعهتلگس هالشد لیال وایلبااس لآللوین ل

13/3لیاصللدلیالشللا ل،ل11/8لیاصللدلیال للابلول81/1ل

ل لوال لدلسظلالرلاگال

یاصدلیال اک لبعلگشاشرهکا للآلوی لبویسلدلل(.)33لگازیلهب ل

نافتعلکعلس وسعلههی لگزلآ لآوای لشد لگس لول لگزلل لهظل

وضعر لفر یو -لشر رهی لول رواوبل لبسلتم لهلهزلسلمت ل

ولوول لسرهزلگس لیالگینل لوایلبااسل لهلهزلبرشلتازلیال

تولردلشلد لیالشلهالزگهلدگ لتوسلالشلهیگ ل97لوله ولهاگ ل

سقهطل ختافلاوزلس وسعلههزل گی ل ختافلگس لهالنرلایل.ل

ههلیالفصللبهلهالول1/9لیاصلدل
سشه لیگیلکعل3لیاصدلس وسعل ل

حهلعهتلگس هالشد لیالپهکسته لتوسالسو وا36لسشله لیگیل

س وسعلهلهلیالفصلللتهبسلته لآللوی لبویسلدلل(.)39لیالبااسل ل

کعلس ییكلبعل64لیاصدلس وسعلههزللشرالخهالبعلگشاشرهکا لل

ییهازلیالشراگزلتوسالشوالفلاو ل93لوله ولهاگ لگس لهال

لتلهثرالفاآیملدلههزلحاگاتل ل

شد،لسشه لیگیلکعلگزل14لوگحدلتولردلولماضلعلبسلتم لسلمت ل

ل لتوگسللدلیچللهالویژن ل لهللهزلل ت للهوت لشللویللکللعلبهمللثل

34لیاصللدلس وسللعلهللهللبللعلگشاشللرهکا للآلللوی لبویسللدل(.)31ل

تشللخرصل شللوللتللالآ لیال صللو ل لل لشللویل(.)3لیال

بااس لههی لگس هالشد لتوسلالصلهل ره ل99لوله ولهاگ لیال

بااس لههزللگس هالشلد لیالشلهاکایلتوسلالشلهکایه ل31لول

شهالسهازلسشه لیگیلکعل81لیاصدلبستم لههزللسمت لآللوی ل

ه وللهاگ ،ل344لس وسللعلبسللتم لسللمت لگزلسللح لشهاسللته ل

هستمد،لکعلآلوین لبعلگشاشرهلکا ل13لیاصلدللاگلبلعلخلویل

ج لآوازلولگزلسظالآللوین ل رواوبل لآز لهیشلشلدل.لگزل

گختصهصلیگی لگس ل(.)31لبمهباگین،لبالگسها بااسل لهلهزل

گیللنلتعللدگیل744لس وسللعلآلللوین لبللعلبللهکتازلهللهزلهللوگززل

گس لهالشلد ل گز ظلههال وگحلدههزل تهرلعل،لتولرلدل و توزیل ل

وفرل،ل771لس وسعلآلوین لبعلگستهفراوکوکوالگوائلوال،ل

بسلتم لهلهزلسلمت ل س ل لتلوگ ل گز بهدگشلت ل بلوی ل سلال ل

س وسعلههزل گی لبهلاویوایلسلال

ههلت
آلوی لبویلولگینلجدگیعل ل

33لس وسلللعلآللللوین لبلللعلگستاوبهکتایهسلللعلول3لس وسلللعلبلللعل

صو گط رمه حهصللکلایل.لبلهلتوجلعلبلعل لوگایل حلاكل

گشاشرهکا للآلوی لبویسدل(.)34لیالبااسل لییهلازلکلعلیال

شد لیال وایل رل گ لآللوین لولگه رل لگشاشلرهلکال للبلعل

شدل37لیاصلدلگزلس وسلعلهلهزلبسلتم ل
شهاسته ل شهدلگس هال ل

مموگ لشهخصلبهدگشت لدزالگسل لبااسل لهلهزلبرشلتالبلهل

سمت لیگاگزلآلوین ل رواوب لبویسد،لکعلگزلگینلتعلدگیل81ل

اویوایل ولوول للبعویژ لیالز رمعل گی لگس هالشوی.ل

یاصدلبعلبلهکتازلخلهسوگی لگستاوبهکتایهسلعل،ل61لیاصلدلبلعل

تشكر و قدردا ی

گسته لگوائوالول77لیاصدلبلعلگشاشلرهکا للآللوی لبویسلدلل

گزل عهوس لپژوهش لیگسشلهه لمالوالپ شلو لگصل هه ل،ل

(.)73لیالبااس لییهازلکلعلیالشهاسلته لنمهبلهیلتوسلال

وگحللدلت قرللقلولتوسللععل عهوسل ل ل گلولیگاو،ل للدیای لول

للدزگی 38لوله وللهاگ لاوزلبسللتم لسللمت لگس للهالشللد ل

ه وهاگ ل تاالبخشل رواوبلشمهس لآز هیشهه لکمتلا ل

ر گ ل93لیاصدلگزلس وسلعلهلهلآللوی لبلعلگشاشلرهکا للبویسلدلل

للوگیل لل گی ل،لآشلله ردس ،لآاگیشلل لولبهدگشللت لکللعلبللهل

(.)37لیالبااسلل لییهللازلکللعلتوسللالپوا

للویزل33لول

ه وهاگ لیالشهالیهسوجلگس هالشد،ل14لیاصدل اگک لتهرلعل
ولتوزی لبستم لسمت لآلوین ل رواوب لیگشتمدلکلعلگزلگیلنل

ح هی لههزل هل لولبهلیالگخترلهالرلاگالیگی لگ وهسلهتل لهلاگل
یالگس هالگیلنلپلژوهشلیلهازلفا ویسلدلتشلوالولرلدایگس ل
لشوی.ل

بعیس لآ د لگزلبستم لسمت لبالگسهالپاوفهیللپاوتئرم لیالشهالگص هه ل
( لE.coli ) بااس لسویعلههزلگشاشرهلکا

ل789
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Abstract
Introduction: Bacterial strains present in food products undergo different thermal processes
such as coldness and warmth. Such cases cause a shock in bacteria and force the bacteria to
produce proteins and partly, develop a change in the production of enzyme. This can give the
strain a special characteristic, knowledge of this characteristic will contribute to a timely and
more precise identification.
Materials and methods: During this time more than 100 samples have been examined, out of
which, 48 Indol positive isolation samples were examined by phenotypic tests and sodium
dodecyle sulphate polyacrylamide gel electrophoresis (SDS- PAGE).
Results: – The results of numerical analysis of phenotypic characteristics and protein patterns
showed that only 79% of the collected isolates (phenon 1 and 2) could be identified as E.coli
compared with reference strains. E.coli strains from ice creams were showed some Variation in
banding patterns. Major differences were observed in protein bands between 23.59 - and 20.79 kDa molecular mass range which the isolates were compared with reference strains.
Discussion and conclusion: Our study concluded that food’s bacterial strains are influenced by
temperatures in different processes and also it could stimulate the production of proteins or
change the enzymes. Therefore, The reason of taking care of the issues is that changes in

the proteins’ structures can lead to change in the biochemical properties, and finally this
change can misguide us. Further research is being performed to characterize these atypical
strains by molecular methods.
Key words: Escherichia coli, Ice cream, Whole-bacteria proteins profile
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