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  0000اول فروردین  ی /هفته906 ی /شمارهو نهم  سال سی مجله دانشکده پزشکی اصفهان
 7/9/9011تاریخ چاپ:  39/91/9911تاریخ پذیرش:  91/1/9911تاریخ دریافت: 

  
  روالنسیو مهم یها ژن وEnteroaggregative Escherichia coli (EAEC ) ی هیسو یفراوان

 اسهال به مبتال کودکان از شده جدا

 
 2نایپورس فرخنده ،1پوریعل طاهره

 
 

دهیچک

 خصوص به ایدن تمام در کیاندم و کیدمیاپ صورت به مزمن یآبک اسهال علت عنوان به یتازگ به ،Enteroaggregative Escherichia coli (EAEC) :مقدمه
 .بود اسهال یهانمونه در آن روالنسیو مهم یهاژن و هیسو نیا یفراوان نییتع مطالعه، نیا انجام از هدف. است شده شناخته توسعه حال در یکشورها در

 صورت اصفهان شهر)ع(  نیحس امام مارستانیب به کننده مراجعه اسهال به مبتال کودکان از شده جدا Escherichia coli ی زولهیا 01 یرو بر مطالعه نیا :ها روش
  Multiplex polymerase chain reaction شیآزما از ،EAEC ی هیسو صیتشخ یبرا و ییایمیوشیب یهاروش از ،یباکتر دییتأ یبرا. گرفت

(Multiplex PCR) یهاژن aggR/aap/aatA شد استفاده. 

  در aggR ژن ،Multiplex PCR جینتا طبق. شد ییشناسا EAEC عنوان به( درصد 6/36) هیسو 39 اسهال، دچار مارانیب از شده جدا ی زولهیا 01 از :ها افتهی
 ژن( درصد9/90) هیسو aap، 9و  aggR ژن دو حامل( درصد9/99) هیسو 7 ن،یهمچن. شد ییشناسا هیسو( درصد9/90) 9 در aatA و( درصد 9/99) 7 در aap ،(درصد 911) 39

aatA  وaggR ژن( درصد 5/1) هیسو 3 و aatA  وaap ژن سه ها،هیسو از کی چیه در. بودند زمانهم aggR، aatA و aap نشدند یابیرد زمانهم طور به. 

 به جینتا اساس بر. بود یماریب و اسهال میعال جادیا با سال 5 ریز کودکان در کیپیت EAEC ی هیسو یباال نسبت به یفراوان از یحاک حاضر ی مطالعه :یریگ جهینت
 بود؛ مزمن و حاد اسهال میعال با مارانیب در هیسو نیا ییشناسا تیاهم ی دهنده نشان ها،زولهیا در aggR ژهیو به مهم یزایماریب یهاژن یباال یفراوان آمده، دست

 .ردیگینم انجام ینیبال شگاهیآزما در عامل نیا صیتشخ و یجداساز معمول طور به ما، کشور در که خصوص به

 Enteroaggregative Escherichia coli ؛Escherichia coli ژن؛ اسهال؛ کودکان؛ :یدیکل واژگان

 

 جدا روالنسیو مهم یها ژن وEnteroaggregative Escherichia coli (EAEC ) ی هیسو یفراوان .فرخنده پورسینا ،طاهره علیپور :ارجاع

 .99-91 (:611) 91 ؛9011 اصفهان پزشکی دانشکده مجله .اسهال به مبتال کودکان از شده

 

 مقدمه

 ج اد یا لی  دال نیتر عیازشا یکی Escherichia coli ،ییایباکتر عوامل نیدرب

 Diarrheagenic) اس اا   عام ل  Escherichia coli. ان وا   اس    اس اا  

Escherichia coli   ای DEC)،   م  وارد از درص  د 04-04 ح  د د مس  ل 

 هس تدد  توس ه   حا  در یکشورها در سا  5 از کمتر کودکان در حاد اساا 

 نق   . اس     ی  اهم زیح ا  اس اا   و یش در هم   ریگتک موارد در هم ک 

 ج  ادیا درEnteroaggregative Escherichia coli (EAEC ) ی  یس  و

 ح ا   در   یص دهت  یکش ورها  در کودک ان  در کیان دم  ص ور   ب  اساا 

 نق    ر سی    ب    آلوده افراد نیب در مزمن اساا  جادیا ن،یهمچد   توسه 

 مول د  یه ا  یس و  با س یمقا در چ  اگر. (1) اس  شده شداخت  یانسان یمدیا

 در مطاله ا   یبرخ   ام ا  اس  ،  مح د د  EAEC یدرباره قا یتحق اساا ،

 و یش   ک    دهد د یم   نش ان  هد د    لیبرز کا،یامر ی متحده اال یا س،یانگل

EAEC یها یسو ریسا از DEC توس ه   ح ا   در   یص دهت  یکشورها در 

 مول د  Escherichia coli یه ا  یب اکتر  از گ ر ه  نی  ا .(2) اس  بوده شتریب

ط ور   ب    ه ا آن ی ی زایماریب قیدق سمیمکان   باشددیم هتر ژن اریبساساا ، 

 را توان ایی  ای ن  ،یباکتر این ب  هتر ژنیسیتی .(0) اس  نشده مشخ کامل 

 بیفزای د،  خ ود  زاییبیماری توان بر   باشد پذیرا را جدید یهاژن ک  دهدمی

 خ ارجی  یه ا ژن پذیرش یبرا پاتوتیپ این توانایی اس ، ر شن چ  آن اما

 دلی ل،  هم ین  ب   . باش د م ی  ادی  ز تر،خطرناک یباکتر ب  شدن تبدیل یحت  

 در ر ده فل ور  در چ      اساالی یهانمون  در چ  پاتوتیپ این شیو  بررسی
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 آن   رس د می نظر ب  یضر ر مختلف مداطق   مختلف زمانی یهاد ره طی

 یه ا ژن حض ور  بررس ی  کد د،  کم ک  آن بیش تر  ش داخ   ب    تواند می چ 

 .اس  پاتوتیپ این یزا بیماری

 ه  ا،نیانتر توکس   ماند  د ،EAEC ی  یس  و ی  یزایم  اریب یه  اژن

 ای   55,989bp دیپالس  م یر  ش  تریب aggR ،aap   aatA  ،ی  مبریف

pAA درص د  54-144 ک    ده د یم   نش ان  برآ رده ا . ان د ش ده   اقع 

 مکانیس  م. (0) هس  تدد pAA دیپالس  م حام  ل EAEC یه  ا یب  اکتر

 در ش دن  کلونیزه با یباکتر ک  اس  صور  این ب  EAEC زایی اساا 

 ترش    ب  ا ناای    در   مخ  اطی بی  وفیلم تش  کیل   ر ده مخ  ا 

 .(5) شودمی یبیمار ایجاد ب  مدجر ها،نیسیتوتوکس   هاانتر توکسین

 میتدظ   ژن aggR از عب ار    یس و  نی  ا ما م  ی ی زایم ار یب عامل

 کی  تکد در EAEC ی  یس  و در یص  یتشخ نش  انگر   یاص  ل ی کدد  ده

Polymerase chain reaction (PCR )   اس .EAEC اس  اس ب  ر 

 میتقس  ( -aggR) کی  آتپ  ( +aggR) کیپیت گر ه د  ب  ،aggR  جود

 یچس   بددگ  ی   مبریف یپراکد   دگ عام   ل کی    ،aggR. ش   وندیم   

(Aggregative adherence fimbria   ای AAF )را یب اکتر  س ط   در 

 ب  ا م  رتب  ر النسی    ما  م عوام  ل از گ  رید یک  ی. (6) کد  دیم   ک  د

 ک    اس   ( AAP) نیسپرس  ید یترش ح  نیپر تئ ،EAEC ییزا یماریب

 انتش ار  باع      ش ود  یم   ک د  PAA دیپالسم یر  بر aap ژن توس 

 حض ور  ب     ابس ت   آن ترش      گ ردد  یم   ر ده ومیتلیاپ در هایباکتر

. (7) اس   ABC (ABC transporter complex ) یانتق ال  کم پلکس 

 aap ژن ک    اس  داده نشان EAEC یهاز ل یا یر  بر مطاله  نیچدد

 ژن. (8) اس    یاس اال  موارد با مرتب    عیشا اریبس ر النسی  نشانگر

aatA، ی  یسو در یدیکل   مام ژن کی EAEC  ب    ام ر زه  ک    اس 

  یتش خ  یب را  PCR در EAEC ییشداسا ینشانگرها از یکی عدوان

 کددیم کد را یخارج یغشا در یانتقال ستمیس کی از یبخش   باشدیم

 کم پلکس    نیسپرس  ید. دارد نق    نیسپرس  ید نیپ ر تئ  انتقا  در ک 

aatA  کدتر  تح aggR (9) هستدد. 

 نی  ا  جود از قیدق اطالعا   جود عدم   گفت   یپ مطالب ب  توج  با

 از یک ی  عد وان  ب    EAEC ک  داش  اظاار توانمی خود، ی مدطق  در عامل

. باش د  یم   م ا  ی مدطق    در کودک ان  اس اا   ی کدد ده  ایجاد عوامل ترینمام

  ج ود  ای ران  در EAEC ارزی ابی  مورد در یمحد د یهاگزارش متأسفان ،

 می زان  تا ران،  در همک اران    س لمانی  توس    ش ده  انجام بررسی در. دارد

EAEC ش ده  شداس ایی  یها پاتوتایپ ب  نسب  را اساا  ب  مبتال کودکان در 

   قل م زری ن  توس    ش ده  انجام بررسی در. (14) کردند گزارش درصد 20

 عام  ل ب  ا کودک  ان اس  اا  ی نمون    107 مجم  و  در تبری  ز، در همک  اران

Escherichia coli  ( درص د  6/10) نمون    24 ته داد،  ای ن  از ک    ش د جدا

 اغل ب  EAEC ک    ییجا آن از. (11) شد شداسایی EAEC گر ه ب  مربو 

 اف راد  در آن ک ردن  ج دا  گ ردد، یم جدا یماریب یدیبال ی نشان  بد ن افراد از

 گ ر ید ابی  غ در ح ا ،  ه ر  ب   . ردیگیم قرار توج  مورد کمتر اساا ، دچار

 یم واقه    م زمن  اس اا   مورد در خصوص ب  ،یار ده ی عمده یهاپاتوژن

 عام ل  عدوان ب  EAEC انگاشتن شود،یم جدا بار نیچددم یبرا EAEC ک 

 .اس   یاهم با اریبس یماریب

 ما م  یهاژن   EAEC یها یسو یفرا ان نییته هدف با مطاله ، نیا

 .دیگرد انجام سا  5 از کمتر کودکان مدفو  یهانمون  نیب در ر النسی 

 

 ها روش

 کودک ان  از شده جدا Escherichia coli یز ل یا 84 یر  بر قیتحق نیا

 ش ار (  ) نیحس   ام ام  مارس تان یب ب    ک    اساا  ب  مبتال سا  5 از کمتر

 بودن د،  کرده مراجه  1098 ید تا 1098 مرداد یزمان ی فاصل  در اصفاان

 یپزش ک  ی دانش کده  یشداس  ک ر ب یم ش گاه یآزما در هاز ل یا. شد انجام

  یمح   در   ش دند  داده ق رار  یبررس مورد  یهو صح  نظر از اصفاان

Eosin methylene blue (EMB )خ ال   یکلد آ ردن دس  ب  یبرا   

 یدم ا  در س اع   18-20 م د   ب    کش  ،یفلز سبز یجال ی مشاهده

  ی  هو نی ی ته جا    س پس،    دن د یگرد انکوب  گرادیسانت ی درج  07

 IMViC ماند  د ییایمیوش  یب یه  اآزم  ون از  ،یتش  خ دیی  تأ   یقطه  

(Indole، Methyl red، Voges-Proskauer   Citrate   )TSI 

(Triple sugar iron ) یه ا ز ل   یا. ش د  اس تفاده Escherichia coli در 

 در س ر   یگل درص د  24 یح ا  Brain heart infusion (BHI )  یمح

 EAEC ی  یس و  یمولک ول  ییشداسا یبرا گرادیسانت ی درج  -24 یدما

 .(12) شدند ینگادار

 ر شاز  ه  ا، ایز ل    DNA اس  تخرا  یب  را: DNA اس  تخرا 

 یکلد   5-14یب  ی تقر ، ب    ط  ور ابت  دا در. ش  د اس  تفاده جوش  اندن

Escherichia coli  یمح   در ر ز شبان  کی ک  BHI رش د  س ر   یگل 

  ت  ریکر لیم 044 یح  ا  اپد  د رف ی لول    کی   ب    ،بودن  د ش  ده داده

Lysis Buffer از پس .گرفتدد قرار دنیجوش مهرض در   شدند مدتقل 

 ق   یدق 7 مد  ب  ق یدق/د ر 12444 در وپیکر تیم دن،یجوش ق یدق 14

 اس تفاده  م ورد  PCR یب را  DNA یحا  ییر  ی ماده .شد وژیفیسانتر

ب  ا  )ن  انوگرم/میکر لیتر( ش  ده اس  تخرا  DNA غلظ   . گرف    ق  رار

 .(10)گیری شد  اندازه 260Aاستفاده از نانودر پ اسپکتر فوتومتر در 

 ی ایز ل    84تم ام   :EAEC ی  یس و  ی ی زا یماریب یها ژن یابیرد

Escherichia coli   زای  ه ای بیم اری   ب رای حض ور ژنaap ،aggR   

aatA    ر ش  بMultiplex PCR   .نی  ا م ورد بررس  ی ق رار گرفتد  د 

 ی درج    90 یدم  ا در  ی  ا ل ونیدناتوراس   ی مرحل    ش  امل ،برنام   

 در ونیی دناتوراس چرخ  04 ،نآ دنبا  ب    ق یدق 5 مد  ب  گراد یسانت

 یدما در اتصا  ی مرحل  ق ،یدق 1 مد  ب  گراد یسانت ی درج  90دمای 

دمای  در DNA سدتز ی مرحل  ق ،یدق 1 مد  ب  گراد ی سانتی درج  50

  در DNA یینا ا  س دتز     ی  ثان 04 م د   ب    گ راد  یس انت  ی درج  72

 یمره ا یپرا .(10-15) باشد یم ق یدق 5 مد  ب  گراد یسانت ی درج  72

   .اس  آمده 1 جد   در آزمون نیا در استفاده مورد
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 Escherichia coli Enteroaggregative  (EAEC) پیپاتوتا روالنسیو با مرتبط مختلف یها ژن ییشناسا یبرا شده استفاده یمرهایپرا یتوال .1 جدول

 

 درص د  5/1 گارزآ ژ  در PCR محصو  از تریکر لیم 14 سرانجام

   شد یزیآم رنگ ،Green viewer محلو  با گارزآ ژ  .شد الکتر فورز

  ی  ناا در DNA یبان دها    مش اهده  د اتور یلوم ترانس دستگاه توس 

 .گرفتدد قرار ثب    لی تحل  یتجز مورد

، aggR ر النسی    یه ا ژن حض ور  دییتأ یبرا :DNA یتوال سکانس

aap   aatA ی  یس و  در EAEC، یه ا ک ون یآمپل PCR   ب    ش ده  خ ال 

 از اس تفاده  ب ا  آم ده  دس    ب  یتوال. شدند ارسا ( تاران) نور اژنین شرک 

 در نی  آنالBasic Local Alignment Search Tool (BLAST ) افزار نرم

 National Center for Biotechnology Information ی داده گ   اهیپا

(NCBI )عد وان  ب    ش ده  یتوال ی  یسو از   گرف  قرار یبررس مورد 

 .شد استفاده مثب  شاهد

 

 ها  افتهی

 ژن اس اس  ب ر  EAEC ی  یس و  یفرا ان   ش ده،  یآ رجم ع  ی ز ل یا 84 از

aggR 21 ما م  یه ا ژن یفرا ان   عیتوز   شد گزارش( درصد6/26)  یسو 

 ییشداس ا  از حاص ل  جینت ا  اساس بر. اس  آمده 2 جد   در آن ر النسی 

 از Multiplex PCR ر ش از اس  تفاده ب  ا EAEC پی  پاتوتا یمولک  ول

 ژن ،(درص د  0/00)  یس و  7 در aap ژن یبررس   مورد ی  یسو 21 مجمو 

aatA ژن  ( درص د  0/10)  یسو 0 در aggR ( درص د  144)  یس و  21 در

، aggR ژن س    هر ،ها  یسو از کی چیدره(. 1-0 یها شکل) دیگرد مشاهده

aatA   aap نشدند یابیرد زمان هم طور  ب. 

 

 ی  هیسو ییزا یماریب مهم یها ژن یفراوان عیتوز .2 جدول

Escherichia coli Enteroaggregative  (EAEC) 

EAEC virulence genes 

profile 
 )تناوب( فرکانس درصد

aggR 100 21 

aap 3/33 7 

aatA 3/14 3 

aggR  وaap 3/33 7 

aggR  وaatA 3/14 3 

aatA  وaap 5/9 2 

 

 

 aatA و aap ژن Multiplex PCR محصول الکتروفورز. 1شکل 

Escherichia coli گارزآ ژل در 

 باز، جف  M-Ladder :144 ی،دیبال ی نمون  :2 چاهک، مثب  شاهد :1 چاهک

 یمدف : شاهد0 چاهک

 

 بحث

 یس لول  ی رده یر  یب اکتر  کش    ،EAEC ییشداسا یبرا ییطالآزمای  

Hep-2     ای HeLa     ش  ده انباش  ت  یجره  اآ یالگ  و ج  ادیا یبررس  

(Stacked brick arrangement )زیتم ا  ییتوانا آزمای ، نیا البت  باشد؛ یم 

 ام ر زه  ،لی  دل نیهم   ب     ن دارد   را زا یم ار یب ری  غ از زا یم ار یب یها  یسو

 ع دم  لی  دل ب   . (16) ان د  ش ده  ر ش نی  ا نیگزیج ا  یمولک ول  یها ر ش

  ،یس و  نی  ا  یتش خ  یبرا صرف  ب  مقر ن   ساده ر ش کی ب  یدسترس

. دارد  ج ود  رانی  ا در زا یماریب عامل نیا  یتشخ مورد در یکم اطالعا 

ب     ان د،  پرداخت    زا اس اا   Escherichia coli ب  ک  یا مقال  چدد از ،نیبدابرا

 ک    ان د  ک رده  اس تفاده  EAEC  یتش خ  یب را  PCR از هم  یبیتقرطور 

 .  اند داده قرار هدف را aggR ای AA یها یتوال

 از EAEC پی  پاتوتا  یتش  خ یب  را ،همک  اران   Zhang ی مطاله    در

multiplexPCR ژن aggR حاض ر  ی های مطاله    یافت  با ک  کردند استفاده 

 یه ا  پی  پاتوتا عیتوز ،همکاران   Acosta ی مطاله  در. (6) دارد یخوان هم

 ک    اس    داده نش ان ( ماه  6-10) کودکان در Escherichia coli مختلف

EAEC  ب ا  ک    اس    درص د  0/24 و یش   ب ا  پیپاتوتا نیتر عیشا عدوان ب 

   .(17) دارد مطابق  ی حاضر مطاله 

EAEC virulence 

.genes profile 

Primer sequence (5'-3') 

 
  دما

 (گراد یسانت ی )درجه

 محصول ی اندازه

 (باز )جفت

ی  شماره

 رفرنس

aap F-CGAAAAAGAGATTATAAAAATTAAC 

R-GCTTCCTTCTTTTGTGTAT 
54 100 (27) 

aatA F-CTTGGGTATCAGCCTGAATG 

R-AACCCATTCGGTTAGAGCAC 
54 310 (27) 

aggR  وaap F-CTGGCGAAAGACTGTATCAT 

R-CAATGTATAGAAATCCGCTGTT 
54 630 (27) 
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 aatA و aggR ژن PCR Multiplex محصول الکتروفورز. 2شکل 

Escherichia coli گارزآ ژل در 

 باز، جف  M-Ladder :144 ی،دیبال ی نمون  :2 چاهک، مثب  شاهد :1 چاهک

  یمدف : شاهد0 چاهک

 

 ی  یس  و و یش   ،همک  اران   ییرض  ا ی آهدگ  رزاده ی مطاله    در

EAEC یگاس   تر انتر  یتش  خ  ب  ا  س   ا  14 ری   ز کودک  ان  در   

   Sang ی مطاله  در ،نیهمچد   (18) اس  شده گزارش( درصد 2/1)

 ب    مب تال  سا  5 از کمتر کودکان در EAEC پیپاتوتا و یش ،همکاران

 ی مطاله    جینت ا  ب ا  ،مطاله  د  نیا ک  شد گزارش( درصد 9/8) اساا 

 ب    مرب و   یفرا ان   تف ا    رس د  یم نظر  ب(. 19) دارد تفا   حاضر

 .باشد کار ر ش   ییایجغراف ی مدطق  ،نیهمچد   ها نمون  حجم

 

 

 aap و aggR ژن PCR Multiplex محصول الکتروفورز. 3شکل 

Escherichia coli گارزآ ژل در 

 باز، جف  M-Ladder :144 ی،دیبال ی نمون  :2 چاهک، مثب  شاهد :1 چاهک

  یمدف : شاهد0 چاهک

 یفرا ان   ،دانم  ارک کپدا  ا  در همک  اران   Lara ی مطاله    در

 اس    ش ده  گ زارش  ها ز ل یا از درصد 0/0 در فق  EAEC پیپاتوتا

 همک  اران   Ali توس    مص  ر در ک    یا مطاله    در ،نیهمچد  . (24)

( درص د  7/04) EAEC ب    مرب و   پی  پاتوتا نیشتریب گرف ، صور 

 ب ا  بودندک    aggR ژن یدارا ه ا  ز ل یا نیا از درصد 95 از  یب   بود

 در EAEC پی  پاتوتا و یش  . (21) دارد یخ  وان ه  م حاض  ر ی مطاله   

ای ن   ،مث ا   ط ور   ب   .س ا متفا   مارانیب مختلف ییایجغراف  یموقه

 تا ران  در  ( درص د  6/25) زنج ان  در ،(درص د  0/28) زیتبر درشیو  

 مطابق   حاض ر   ی ه ای مطاله     یافت    با ک  شد گزارش( درصد 4/24)

  (.18، 22-20) دارد

( درص  د 6/26) EAEC پی  پاتوتا یفرا ان   حاض  ر، ی مطاله    در

 از شده جدا EAEC یر  بر گرفت  صور  مطالها  ریسا. شد گزارش

 ژن ک اس   داده نشان ،یصدهت   توسه  حا  در یکشورها در کودکان

aap ه ا  نمون    نیب   در ییب اال  حض ور  درص د  از ه ا  یبررس  بیشتر  در 

 ،دانم ارک  کش ور  در همکاران   Boisen ی مطاله  در. اس  برخوردار

 aggR ژن درص د،  aap 2/80 ژن یفرا ان   EAEC ی  یس و  97 نیب از

 aap ژن ک   اس     شده گزارش درصد aatA 2/74 ژن   درصد 9/78

 .(20) بود داده اختصاص خود ب  را یفرا ان نیشتریب

 ژن س    یفرا ان   ،قط  ر کش  ور در همک  اران   Eltai ی درمطاله   

 (درص د  55   64 ،65) بی  ترت ب  aap، aatA   aggR شامل زا یماریب

   یاص الن  ی مطاله  در. (25) اس  شده گزارش EAEC یها ز ل یا در

  aap ژن و یش   زانی  م گرف   ، ص  ور  هم  دان در ک    همک  اران

 خ ود  ب  را یفرا ان نیشتریب aggR ژن از بهد ک  شد اعالم( درصد 64)

 مب تال  م ار یب 104 نیب   از مطاله  نیا در ،نیهمچد   بود داده اختصاص

( درص د  8/14)م ورد   15 در aatA ژن PCR از اس تفاده  ب ا  اس اا   ب 

  ری  ز کودک ان  در ه ا  ز ل یا نیا شتریب ک  شد ییشداسا EAEC ی ز ل یا

 دارد مطابق    ی حاض ر  ه ای مطاله     یافت  با ک  شدند ییشداسا سا  5

 EAEC یه ا  پی  پاتوتا ی هم  در aggR ژن ،حاضر ی مطاله  در .(26)

 aap ژن ،سپس   شد گزارش درصد 144 یفرا ان ،ج ینت در شد، مثب 

 یفرا ان     داد اختص اص  خ ود  ب  را یفرا ان نیشتریب( درصد 0/00) با

 ،یکیولوژیدمی  اپ مطاله ا   طب ق  .ش د  گ زارش  درصد aatA 0/10 ژن

 لی  دل ب    ،آن ی ی زا یم ار یب یه ا  ژن   پی  پاتوتا نیا و یش در اختالف

تف ا     ک    اس    یس د  ی دامد    ییایجغراف مختلف مداطق در تفا  

 .دهد یم  یتوض را مطالها  ریسا ی حاضر   طاله م جینتا نیب

 

 یریگ جهینت

 ب    ابتال مام عوامل از EAEC پاتوتایپ ک  داد نشان پژ ه  این نتایج

 ب ین  در را شیو  بیشترین EAEC پاتوتایپ. باشد می کودکان در اساا 

 یط ور  ب    ؛دارد اساا  مولد Escherichia coli مختلف یها پاتوتایپ
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 ب ین  در EAEC پاتوتای پ  شیو  در آمده دس   ب نتایج ب  توج  با ک 

 دیگ ر  در پاتوتای پ  ای ن  بیش تر  بررس ی  ب    نیاز ،اصفاان شار کودکان

 با ره  ن ویدی  یها ر ش از ها آن شداسایی یبرا باید   اس  ایران مداطق

 ژن  ی یه  ا جایگ  اه شداس  ایی یب  را Multiplex PCR ر ش .گرف   

 مول د  Escherichia coli مختل ف  یه ا  پاتوتای پ  ب ا  م رتب   متف ا   

 .اس    س ریع    مهتبر مدفو ، در هدف یها جدای  تشخی  در اساا ،

 نی  ا در م رتب   یه ا  پ ژ ه   شود یم شداادیپ ،موضو   یاهم لیدل ب 

  یپیژن وت    یپیفدوت یها یژگی   یرد گ انجام یتر عی س صور  ب  د یزم

 

 .گردد یبررس کشور در آن ر النسی  مختلف عوامل   ها یباکتر
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Abstract 

Background: Enteroaggregative Escherichia coli (EAEC) has recently been identified as the cause of epidemic and 

endemic chronic watery diarrhea worldwide, especially in developing countries. The aim of this study was to 

determine the frequency of this strain and its important virulence genes in diarrhea samples. 

Methods: This study was performed on 80 Escherichia coli isolates from children with diarrhea referred to Imam 

Hossein hospital, Isfahan, Iran. The bacteria were confirmed using biochemical tests and multiplex polymerase 

chain reaction (multiplex PCR) was performed to detect aggR, aap, aatA genes in EAEC strains.  

Findings: The frequency of EAEC was 21 (26.6%). According to multiplex PCR results, the aggR, aap, and aatA 

genes were detected in 21 (100%), 7 (33%), and 3 (14.3%) of strains, respectively. Moreover, 7 strains (33.3%) 

harbored two aggR and aap genes, 3 (14.3%) carried the aatA and aggR genes, and aatA and aap genes were 

presented in 2 strains (9.5%). None of the strains had 3 genes simultaneously. 

Conclusion: This study provides the first report of a relatively high frequency of typical EAEC strains in children 

under 5 years of age with symptoms of diarrheal disease in Isfahan. Moreover, we found that the EAEC strains not 

only exhibited high frequency, but also showed a high frequency of carrying virulence genes especially aggR that 

indicated the importance of identifying this strain in patients showing the symptoms of acute and chronic diarrhea, 

especially in our country, as the diagnosis of this strain is not done routinely. 
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