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و  يکل ايشیاشر یهایدر باکتر luxS ،qseC ،rsbA یهاوجود باند ژن يبررس
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 چکيده
 یهابودن عفونت عیها و با توجه به شایباکتر ییزایماریو نقش بارز آن در ب نگیکروم سنس ندیفرآ تیبا توجه به اهم سابقه و هدف:

 یه ا گون ه  نیارتب ا  ب    یدر برق رار  luxS ،qseC ،rsbA یه ا بان د ژن  اتیها و خصوص  یماریب نیا یو عوارض شناخته شده یادرار

   .انجام گرفت 8191ها در سال شگاهیآزما یادرار یهانمونه یرو قیتحق نیا ،ییایباکتر

 صیمختلف انج ام گرف ت. تش خ    یهاشگاهیشده از آزما یآورجمع یادرار ینمونه 822 یرو یفیبه روش توص قیتحق :هامواد و روش

داده  صیتش خ  یاختصاص   یهابا روش سیلیرابیو پروتئوس م یکل ایشیاشر یبوده و دو باکتر ییایبر اساس کشت باکتر یعفونت ادرار

 یفیو با آم ار توص    یبررس ،جستجو و وجود آنها luxS ،qseC ،rsbA یهاژن باند، PCRها استخراج و با روش نمونه نیا DNAشدند. 

   .دندیه گردیارا

همچن ین،  بودند.  سیلیرابیپروتئوس م یدرصد دارا 82و  یکل ایشیاشر یادرصد دار 55 ،یمورد بررس یادرار ینمونه 822از  ها:یافته

پروتئ وس   یه ا یدرص د ب اکتر   02و در  qseCه ا بان د ژن   آندرص د   92و در  luxSبان د ژن   ،یکل ایشیاشر یهایدرصد باکتر 02در 

 .شد دهید rsbA و luxS یهاباند ژن ،سیلیرابیم

اس ت.   عیش ا  یادرار یه ا عام   عفون ت   یهایباکتر نیدر ا، luxSژن  ژهیوه مذکور ب یهارسد وجود باند ژنیبه نظر م: گيرینتيجه

     .شودیم هیتوص ییزایماریبر ب هاژن نیا انیسرکوب ب ریثأت یبررس
 

 سیلیرابیپروتئوس م ،یکل ایشی، اشرrsbAژن  ، qseCژن  ،luxSژن  ،یدستگاه ادرار یهاعفونت نگ،یکروم سنسواژگان کليدی: 

 لطفاً به این مقاله به صورت زیر استناد نمایید:
Ahmadi Badi S, Nowroozi J, Akhavan Sepahi A. Detection luxS, qseC and rsbA genes’ bands in Proteus mirabilis and 

Escherichia coli isolated from urinary tract infections. Pejouhandeh 2014;19(3):146‒151. 
 

 6مقدمه
 یه ا از س لول  یاهی  ب ا    یادرار یمختلف مجرا یهابخش

س ط    ،عل ت  نیشده است. به هم دهیپوش ،(ومیتلی)اپ یپوشش

ورود  یب   را یمناس   ب ریمس    ،یادرار یمج   را الی   تلیاپ

 یهابدن است. اکثر عفونتداخ  ها از خارج به سمیکروارگانیم

 یفوق ان  یها به مج را یبه علت با  رفتن باکتر ،یادرار یمجرا

 ایش  یاشر ژهیوه ب ،یمدفوع یهایشوند. باکتریم جادیا ،یادرار

احتمال دارد ک ه   شابراه،یدر اطراف پ یکلن  یبعد از تشک ،یکل

 ،هایباکتراز آنجا که با  بروند.  ،یادرار یفوقان یبه طرف مجرا

                                                 
دانش گاه   ه،ی  دانشکده علوم پا ؛سارا احمدی بادی ل مکاتبات:وؤمس نویسنده*

پستت الکترونيت :    ؛29815255021؛ تلف ن:  واحد ته ران ش مال   ،یآزاد اسالم
sarahmadi@gmail.com 

 ستیتعجب ن یشوند، جایوارد م یادرار یبه سهولت به مجرا

 یرتبه نیدر دوم از نظر فراوانی، یادرار یمجرا یهاکه عفونت

ق رار   ،یتنفس   یمج را  یهافقط بعد از عفونت یعنیها، عفونت

 ش  یو  در اول  ین ردی  فه  ای مج  اری ادراری، . عفون  تدارن  د

ق رار  پزش    و مراجعه به در بزرگسا ن  ییایباکتر یهاعفونت

را ش ام    یمارستانیخارج ب یهااز عفونت %12و حدود داشته 

را  یادرار یمج را  یهامبتال به عفونت مارانیب یشتربشوند. یم

ب ه   ،یادرار یعفون ت مج را   صیدهند. تش خ یم  یزنان تشک

 ،ینیم ب ال ی  ب دون عال  م ار یب  ی  دارد. در  یکشت ادرار بستگ

 یدهندهنشان ،ادرار تریلیلیدر هر م شتریب ای یکلن 825تعداد 

 یه  اب  ه کم    تس  ت یکیوتی  بیعفون  ت اس  ت. درم  ان آنت  

ب اکتری  (. 8) ردی  گیصورت م ،شگاهیدر آزما ییدارو تیحساس

Escherichia coliیعام    عفون  ت در مج  را نیت  رعی، ش  ا 
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 یادرار یمج  را یه  ااز عفون  ت %92ب  وده و ح  دود   یادرار

(bacteriuriaرا در زنان )،  یم ار یم بی  ده د. عال یم    یتش ک 

شام  تکرر ادرار، دفع ادرار همراه با س وزش، وج ود خ ون در    

 یهی  وج  ود ک  ر  در ادرار اس  ت. درد در ناح  یادرار و گ  اه

. البت ه  دارد ، ارتب ا  یادرار یبا عفونت مج را  ،(flank) گاهیته

باشد. عفون ت  ینم یاختصاص، E. coli عفونت با م فوق دریعال

 گرددیمنجر م یسمیو سپت یمیبه باکتر یگاه یادرار یمجرا

(1  .) 

از  %82( عام    Proteus mirabilis) سیلیرابیپروتئوس م

عام     نیو پنجم دیآیبه حساب م یدستگاه ادرار یهاعفونت

 نی  اس  ت. ا یمارس  تانیب یدس  تگاه ادرار یه  اعفون  ت عیاش  

 لم،یوفی  ب ج اد یو با ا گرفتهقرار  یادرار یکاتترها یرو، یباکتر

کاتتر و مسدود شدن آن در ط ول   یرو یاپوسته  یباعث تشک

ک اتتر   یدارا مارانیاز ب یادیو تعداد ز شده یادرار یهاعفونت

 ینگران   که ب ه هم ین دلی  ،    ندکیها را آلوده ممارستانیدر ب

با ظهور  ژهیوه ب یمارستانیب یهابه عنوان عام  عفونت یاژهیو

 (.1) گرددی(، محسوب مMDR) ییمقاوم کند دارو یهاهیسو

ک ه عب ارت از    نگیک روم سنس    یه ا س تم یش ناخت س  با

ه  ا و گون  ه نیب  ) گریک  دیه  ا ب  ا یارتب  ا  ب  اکتر یبرق  رار

 صیو تش  خ دی  تول قی  ( از طرییای  باکتر یه  اگون  هدرون

 ،قی  تحق نی  (، در ا5)باشد می ییایمیش یمولکول یهاگنالیس

در ارتب ا     ی  دخ یه ا از ژن یک  یک ه   luxSوجود بان د ژن  

 گنالیس   یس نتزکننده  میآن ز  دی  باعث تول بوده و یاگونهنیب

AI-2 یه ا بان د ژن  ،نی( و همچن5) گرددی( م1-گر)خود القا 

qseC  وrsbA  و  یکل   ایش  یاشر یه ا یدر باکتر بیبه ترتکه

را ک د   گنالیس   نیحسگر ا یهانیپروتئ س،یلیرابیپروتئوس م

در  ،منظ ور  نیا برایقرار گرفت.  ی(، مورد بررس0و 0) کنندیم

 یابت دا دو ب اکتر   ،یادرار یه ا افراد مبتال به عفونت یهانمونه

 ،و س  پس ییشناس  ا ،سیلیرابی  و پروتئ  وس م یکل   ایش  یاشر

دانش گاه   ،هیمحمود شگاهیمذکور در آزما یهاوجود ژن یبررس

 انجام شد.، 8191سال  در ،واحد تهران شمال یآزاد اسالم

 

 هاو روش مواد
 ی(، جامع ه cross sectional) یفیتوص   یمطالع ه  نیا در

 ک ه از بهم ن  ب ود   یادرار ینمون ه  822 ش ام   ،یمورد بررس

 ش  گاهیآزما نیاز کن  د، 8191 بهش  تیت  ا اواس  ط ارد 8198

 ،. ابتداشده بود یآورجمع ،در سط  شهر تهران یطب صیتشخ

 ایش  یاشر یه ا یب اکتر  یبه منظور جداساز ،یادرار یهانمونه

و  یکانککشت م  یهاطیمح در ،سیلیرابیو پروتئوس م یکل

EMB  10ساعت در انکوباتور  15و به مدت  ده شکشت داده  

 -از ت    ،ش  دند. س  پس ینگه  دار راد، گ  س  انتی یدرج  ه

 یزی  آمرن گ  یبرا ،مذکور یهاطیشده در مح جادیا یهایکلن

 دیی  أو ت یکروس کوپ یم یه ا یاستفاده شد. پس از بررس   ،گرم

 یه  اتس  ت ،یگ  رم منف   یه  ایب  اکتر تخ  الص ب  ودن کش  

، TSI ،SIMاز جمل  ه تس  ت حرک  ت،    ،یافتراق   یص  یتشخ

MRVP  ها انجام شد. پ س از  یباکتر یبرا ،تراتیس مونیسو

آنه ا   یو نگه دار  یکشت افتراق یهاطیها در محیکشت باکتر

 ،گ  رادس  انتی یدرج  ه 10س  اعت در انکوب  اتور  15ب  ه م  دت 

 ینظ ر جداس از   وردم   یهایو باکتر یبررس ،هاتستی نتیجه

 یه ا ی، ژنوم باکترMBSTاستخراج  تیاستفاده از ک با شدند.

ژل  یو سپس با انجام الکتروفورز روشده استخراج  و یجداساز

 . ندقرار گرفت دییمورد تا ،آگارز، صحت استخراج ژنوم

، rsbAو luxS ،qseC یه ا وجود باند ژن یبه منظور بررس

 یو برنام ه ( 8)ج دول   مره ا یب ا اس تفاده از پرا   PCRواکنش 

. در مورد ژن گرفتانجام (، 1مشخص )جدول  یو زمان یحرارت

luxS ،یکل   ایشیو اشر سیلیرابیپروتئوس م یهایباکتر یبرا، 

و  Stankowskaش ده توس ط    یطراح یمرهایاز پرا بیبه ترت

 ،1221در س  ال  Schneiderو  1281همک  ارانش در س  ال  

 نی  در ا یابا توجه به عدم وجود مقال ه  ،نیاستفاده شد. همچن

 تیاز س ا  qseCو  rsbA یه ا مربو  ب ه ژن  یهامریپرا مورد،

NCBI   وج ود بان  د   یبررس   یش  دند. ب را  ی، بالس ت و طراح

، ب  ا اس  تفاده از روش PCRم  ذکور پ  س از انج  ام   یه  اژن

 یه ا یه ا در ب اکتر  باند ژن یژل آگارز، فراوان یالکتروفورز رو

ژن م ورد   1 یفراوان   ای   وج ود  .دی  گرد یررس  مورد مطالعه، ب

 95 ن ان یآن ب ا اطم  یواقع   زانیو م نییتع ،هامطالعه در نمونه

گ زارش   ،در جامع ه ( .Confidence Interval – C.I)درص د  

 .دیگرد

 

 هاافتهی
. از انج ام گرف ت   یادرار ینمون ه  822 یروحاضر،  قیتحق

 ،درصد 82و  یکل ایشیاشر یها دارادرصد نمونه 55 این تعداد،

ب ه   یژن مورد بررس 1بودند. وجود  سیلیرابیپروتئوس م یدارا

ها نشان . یافتهه شده استیارا 1در جدول  ،ینو  باکتر  یتفک

 یدرص د دارا  02 ،یکل   ایش  یاشر یه ا یدر باکتردهند که می

در  و qseCبان    د ژن  یدرص    د دارا 92و  luxSبان    د ژن 

 یهاباند ژن یدرصد دارا 02 ،سیلیرابیپروتئوس م یهایباکتر

luxS  وrsbA ژن  یدرص د  02 و یبا توج ه ب ه ش     باشند.می

luxS آن ب  ا  یواقع   زانی  م ،یکل   ایش  یاشر یه  ایدر ب  اکتر

 گ ردد یدرصد برآورد م   05تا  50حداق   ،درصد 95 نانیاطم

   .( 95I.C درصد 05تا  50)
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 .rsbAو  luxS ،qseCی هامربوط به ژنها و طول محصول توالي ژن، هامریپرا. 6جدول 

 

 (bp) طول محصول توالی پرایمر ارگانیسم هدف

 luxSF GTATGTCTGCACCTGCGGTA 505 پروتئوس میرابیلیس
luxSR TTTGAGTTTGTCTTCTGGTAGTGC 

 luxSF TTGGGATGACGCAACAGCA 8222 اشریشیا کلی
luxSR GAACGCCGTCAGCAGGAAA 

 rsbAF TTGAAGGACGCGATCAGACC پروتئوس میرابیلیس
467 

rsbAR ACTCTGCTGTCCTGTGGGTA 

 qseCF GTTGATGACGATGCGCTGAC اشریشیاکلی
564 

qseR ATCATCGTCAGAGAGCTGCG 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PCRمراح  واکنش 
 حرارت 

 )درجه سلسیوس(

 زمان 

 )ثانیه(

Pre-denaturation 95 122 

Denaturation 95 02 

Annealing 51 55 

Extention 01 02 

FinalExtention 01 512 

 باکتری
 باند ژن 

 مجمو 
luxS qseC rsbA 

 55 - 52( %92) 81( %02) اشریشیا کلی

 82 0( %02) - 0( %02) پروتئوس میرابیلیس

 ی.ادرار یهاجدا شده از نمونه یهایحسب باکتر مورد مطالعه بر یهاباند ژن عیتوز .3 جدول .PCR يو زمان يحرارت برنامه. 2جدول 

 ی.ادرار یهاجدا شده از عفونت يکل ايشیو اشر سيليرابيدر پروتئوس م luxSباند ژن  یمشاهده. 6شکل 

 ی.جدا شده از عفونتها ادرار يکل ايشیو اشر  سيليرابيدر پروتئوس م qseCو  rsbAباند ژن  یمشاهده. 2 شکل
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 بحث
 یه ا عفون ت  نمون ه  822 از ب ین پژوهش نشان داد که  نیا

 یدرص د ب اکتر   82و  یکل ایشیاشر یدرصد باکتر 55 ،یادرار

 شدند.   یجداساز سیلیرابیپروتئوس م

و  Daoudتوس   ط  1288ک   ه در س   ال   یادر مطالع   ه

 یه ا از نمون ه  یکل   ایش  یاشر یدر م ورد جداس از  همکارانش 

و کشت  یادرار ینمونه 8225 یصورت گرفت، با بررس یادرار

 ایش  یاشر 011 ،یکانکآگار و م کشت بالد یهاطیمح درها آن

مختل  ف  یه  ااز گون  ه ب  اکتری( %1/0) 01 و( %01) یکل  

 ،یکل   ایش  ی(. با تر ب ودن درص د اشر  1)شدند جدا  ،پروتئوس

 و یدرص د ب ا تر ش    همچن ین،   حاضر اس ت.  قیمشابه با تحق

 ی حاضر،در مطالعه یادرار یهادر نمونه یکل ایشیاشر یباکتر

و همک ارانش در س ال    ای  نیدی  نواست که  یبا مطالعه همسو

 دیش  ه مارس  تانیکودک  ان ب یادرار یه  انمون  ه یرو 1281

 81501 ، تع  دادنیمحقق   نی  . ادادن  دانج  ام  ،ته  ران یبهش  ت

 یه ا طیدر مح  ، که از کودکان گرفته بودندرا  یادرار ینمونه

( %50) 101 ه و توانس تند کش ت داد  EMBکشت بالدآگ ار و  

 %1/9 ه،ی   پنمون الکلبس   ی %89 ،یکل    ایش   یاشر یب   اکتر

 %5/0 س،یدی  درمیاپ لوکوکوساس  تافی %9/85 س  ودوموناس،

اورئ  وس را از  لوکوکوساس  تافی %5و  سیلیرابمی   پروتئ  وس

 (.9)کنند جدا  ،یادرار یهانمونه

 یروای را مطالعه ،و همکارانش Zahera زین 1288سال  در

 یه  او پ  س از کش  ت نمون  ه انج  ام داده یادرار ینمون  ه 52

 ،ییایمیوش  یب یه ا و انجام تس ت  LBکشت  طیدر مح یادرار

 ، آل وده یکل   ایشیاشر یباکتربه  ،هانمونه %12نشان دادند که 

 نیانجام گرفته توسط ام   یدر بررس ،نیهمچن (.82)باشند می

ج دا ش ده از    یه ا یب اکتر  یرو 1229و همکارانش در س ال  

 یرو یادرار ینمون ه  551پ س از کش ت    ،یادرار یهاعفونت

 ،ییایمیوش  یب یه ا آگ ار و انج ام تس ت   نتیکشت نوتر طیمح

( %0/88) 05 ،یکل   ایش  یاشر ب  اکتری( %59) 110 توانس  تند

 0 روتئوس،    پ( %1) 80ر،  اکت   روب ( انت%1/9) 55 ال،کلبس  ی

( %0/1) 85 س  ودوموناس،( %0) 52 ر، ت   اک روب تسی( 1/8%)

( %8/8) 0و  لوکوکوساس    تافی( %5) 15ب    اکتر،  نتواس    ی

 زی  حاض ر ن  بررس ی  در(. 88) کردن د  ج دا  را استرپتوکوکوس

 بیش تری  و یش   ،یکل ایشیاشر یباکتر ،هایبررس نیمطابق با ا

 داشت. یادرار یهادر نمونه

م ورد   سیلیرابی  و پروتئوس م یکل ایشیاشر یهایباکتر در

در ، درصد 02و  02 یبا فراوان بیبه ترت luxSباند ژن  ،یبررس

وج ود   یبررس یبرا ،مطالعه نیها وجود داشت. در ایباکتر نیا

 ییه ا مریاز پرا س،یلیرابیپروتئوس م یدر باکتر luxSباند ژن 

ب ا اس تفاده از    1281همکارانش در سال  و Stankowskaکه 

پروتئ وس   HI4320اس تاندارد   یهیس و  یژن   یبالست با ت وال 

 ی(، استفاده شد و در بررس81)ه بودند کرد یطراح س،یلیرابیم

 نی  ا یه ا یمطابق با بررس ،ژن نیا bp 505 باند حدود ،حاضر

ب ودن   بالینیتوان یم ،مطالعه نی. در اگردیدمشاهده  ،نیمحقق

 یب ر ع دم مش اهده    یل  یرا دل سیلیرابیم تئوسپرو یهانمونه

ص ورت گرفت ه توس ط     یژن نسبت به بررس نایدرصدی  822

Stankowska ،  یب  را ،حاض  ر یدر بررس   ،نیدانس  ت. همچن 

از  ،یکل   ایش  یاشر یهایدر مورد باکتر luxSژن  PCRانجام 

همک  ارانش و  Schneiderش  ده توس  ط  یطراح   یمره  ایپرا

ژن در  نی  وج ود ا  یبررس   یب را  ،نیق  محق نی  استفاده شد. ا

 ج  ادیو ا سیلیرابی  پروتئ  وس م BB2000اس  تاندارد  یس  ویه

(. مطابق با 81) ها استفاده کردندمریپرا نیژن، از ا نیموتانت ا

 زیحاضر ن یدر مطالعه ن،یمحقق نیانجام شده توسط ا یبررس

 ایش  یاشر یهایباکتر %02در  luxSژن  bp 8222باند حدود  

ت وان  یم   ،مطالع ه  نی  . در ادیمشاهده گرد ،یمورد بررس یکل

 یبر عدم مش اهده  یلیجدا شده را دل یهایبودن باکتربالینی 

و  Sircili، 1220در سال  ،نیژن دانست. همچندرصدی  822

 ، ی  انترواتوژن یکل   ایش  یموتان ت در اشر  جادیبا ا، همکارانش

 دم ور  ،یب اکتر  نی  ا یهاژن انیب میرا در تنظ luxSنقش ژن 

کنن د  ژن را اثب ات   نی  حض ور ا توانس تند  و  دادهقرار  یسربر

(85  .) 

بان د   ،یمورد بررس   یکل ایشیاشر یهایدرصد باکتر 92 در

وج ود بان د ژن     ،ی حاضرمطالعه. در دیمشاهده گرد qseCژن 

qseC  1229ک ه در س ال    یهمانند مطالع ات Hryniewicz  و

 یکل   ایش  یژن در اشر نی  وج  ود ا در ارتب  ا  ب  اهمک  ارانش 

که در سال  یمطالعات نی( و همچن85) انتروپاتوژن انجام دادند

1221، Sprandio ژن نی  موتان  ت ا ج  ادیو همک  ارانش ب  ا ا، 

نش ان    یهموراژانترو یکل ایشیرا در اشر qseC ریثأو ت حضور

 .گردید (، اثبات80) دادند

بان د ژن   زین سیلیرابیپروتئوس م یهایدرصد باکتر 02 در

rsbA مط ابق ب ا مطالع ات انج ام     ، حاضر یشد. در بررس دهید

، وجود باند ژن 1225و همکارانش در سال  Liawشده توسط 

rsbA نیمحقق   نی  . ابه اثبات رسید ،سیلیرابیدر پروتئوس م 

 میرا در تنظرا ثابت کرده و نقش آن  rsbAوجود ژن توانستند 

 یوحش یهیدر سو گرید ییزایماریب یفاکتورها انیو ب دنیخز

P19 (. 80)نشان دهند  ،سیلیرابیپروتئوس م 

 تعداد توان بهر، می ی حاضهای مطالعهدودیت محجمله  از

 1تنها ررسی  و باند ژن،  تنها اثبات وجود ب  یه دل ها به نمون

 اشاره کرد. ،سیلیرابیو پروتئوس م یکل ایشیاشر یباکتر
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 یارتق ا  یب را  یآن بود ک ه اق دامات   بر یسع ،مطالعه نیا در

 یهانمونه یآورجمعکه از آن جمله باید به  انجام شود قیتحق

 قی  مختلف و انجام تمام مراح   تحق  یهاشگاهیاز آزما یادرار

 یهااصول و روش یها بر مبناها و باند ژنیباکتر صیدر تشخ

 PCRانج ام   یب را  ،نی. همچن  ، اش اره ک رد  استاندارد موج ود 

موج ود   یمشابه قیکه تحق ییاز آنجا، rsbAو  qseC یهاژن

 یطراح   NCBI تیمربوطه با استفاده از س ا  یهامرینبود، پرا

گون ه  چیب دون ه    ،یبررس   نی  ا زم به ذکر اس ت ک ه   شدند. 

 صورت گرفت. یریسوگ

ک ه   ییایمیش   یمولکول یهاگنالیها با استفاده از سیباکتر

کنن د.  یارتبا  برق رار م    گریکدیبا  ،شوندیم دهیخودالقاگر نام

 ی، ب را خودالق اگر  یهاگنالیاس تفاده از س    یعن  ی ن د، یفرآ نیا

هماهنگ  انیب میتنظ ،جهیها و در نتیارتبا  در باکتر یبرقرار

 میآن ز ، luxS (. ژن5) ودش  یم   دهینام نگیها، کروم سنسژن

ارتب ا     یبرا AI-2 ها ازیکند. باکتریم دیتول AI-2 یسازنده

 (.5) کنندیها استفاده مگونه نیب

  نیو پ   روتئ سیلیرابی   در پروتئ   وس م، RsbA نیپ  روتئ 

QseC حسگر  یهانیبا پروتئ ،یکل ایشیدر اشرAI-2،   مش ابه

 ا و ب افتیرا در یطیمح یهاگنالیس ،هانیپروتئ ن یهستند. ا

 (.  80-81) دهندیها پاسخ مبه آن ،هاژن انیب میتنظ

 یهایباکتر یدر تمام ،مذکور یهاباند ژن ،حاضر یبررس در

 یروش   PCR ک ه نی  مشاهده نشد. با توجه ب ه ا  ،مورد مطالعه

( را یا)جهش نقطه دینوکلئوت  یدر  رییو تغ بوده قیدق اریبس

در  یانقط ه  یه ا ب روز جه ش  ت وان  یدهد، میم صیتشخنیز 

ک ه   دانستها ی باکتریآن در همهعدم مشاهده را دلی  ها ژن

 صیقاب   تش خ   ،م ر ین و  پرا   ی  ژن با  دوجود بان ،جهینت در

 باشد.ینم

 نی  در ا ،نگیسنس  کروم یهاستمیرسد وجود سینظر م به

و مطالب  قیتحق یهای. با توجه به کاستباشدها مطرح یآلودگ

 یه ا هیس اخت س و   ژهی  وه انجام مطالعات مشابه ب ،گفته شده

ها و استفاده از یباکتر ییزایماریموتانت و اثر آنها در کاهش ب

 شود.یم هیتوص ،هاژن یبرا مریپرا نیکند
 

 و قدرداني تشکر
واحد  یدانشگاه آزاد اسالم هیعلوم پا یخاتمه از دانشکده در

کم ال تش کر و    ه،یمحمود یشگاهیتهران شمال و مجتمع آزما

 .نمائیمقدردانی را می
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