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 چكيدٌ
ػٞاْٗ ٢ٗمٖ ٗمشٍ ٝ   اص اص ػلٞٛز ١بي ؿبيغ ث٠ ٝيظٟ دس ًـٞس١بي دس حبّ سٞػؼ٠ ثٞدٟ ٝ ثبًششيبّ اػ٢بّ  :ٗوذ٠ٗ 

ػمبّ ٝ سؼيميٚ   12صيمش  ًٞدًمبٙ  اػم٢بّ  ص ايٚ ٗطبٓؼ٠، ثشسػمي ػٞاٗمْ ثبًششيمبيي    . ١ذف اسٝد ٗيشًٞدًبٙ ث٠ ؿ٘بس ٗي
ٝ سؼيميٚ  ثي٘بسػمشبٙ ١مبي آٗٞصؿمي ؿم٢ش ١٘مذاٙ       ثخؾ ًٞدًبٙثبًششي ١بي ايض٠ٓٝ ؿذٟ دس ٗشاخؼيٚ ث٠ ػشُٝشٝح 

 ٗيجبؿذ. ٗوبٝٗز آٛشي ثيٞسيٌي آ٢ٛب

 12 ٠ ٗذكٞع ث٠ دػز آٗذٟ اص ًٞدًبٙ صيشٛ٘ٞٛ 610( ٗد٘ٞػبً سؼذاد 1382-1384)ػبّ  دس طي دٝ :١ب سٝؽٗٞاد ٝ 
َ ، يٌشٝثياص ٛظش ًـز ٗػبّ داساي ػالئٖ ثبٓيٜي ُبػششٝآٛششيز ٗشاخؼ٠ ًٜٜذٟ ث٠ ثخؾ ًٞدًبٙ،  ٝ آٛشمي   ػمشُٝشٝديٜ

 ١I ، II ، IIIبي دٔمي ٝانٙ   شٕم١بي اؿشيـيبًٔي اص آٛشي ػثيُٞشإ ٗٞسد ٗطبٓؼ٠ هشاس ُشكشٜذ. ثشاي ػشُٝشٝديَٜ ػٞي٠
ٝIV  55شيـيبًٔي اٛششٝدمبسٞطٙ ) مٞٝانٙ اخشلبكمي اؿم  ٝ ٜٗمO  ،111O  ،86O ، 11 O ،26O  ،125 O ،119 O ، 

146 O ،128O، 142O  ٝ157O)  .ثمبئش  -يض اص سٝؽ ديؼي ديليٞطٙ ًشثيٛثشاي آصٗبيؾ آٛشي ثيُٞشإ اػشلبدٟ ُشديذ
ٗمٞسد  SPSS ٛمشٕ اكمضاس آٗمبسي     اطالػبر ضشٝسي ثي٘بساٙ دس دشػـٜب٠ٗ سٜطي٘ي دسج ٝ ػذغ سٞػم   .اػشلبدٟ ُشديذ

 سدضي٠ ٝ سحٔيْ هشاس ُشكز. 
بسٞطٙ ممم بًششي ١مبي د مممم ( ثدسكذ4/25ٗٞسد )٠ٛٞ٘ٛ155 آصٗبيؾ ؿذٟ، دس  610ٞع مماص ٗد٘ :يبكش٠ ١بي دظ١ٝؾ

( دسكمذ  8/67ٗٞسد ) 105ثب  (EPEC)سٝدٟ اي ثب سٝؽ ًـز ايض٠ٓٝ ؿذٛذ ٠ً كشاٝاٛششيٚ آ٢ٛب اؿشيـيبًٔي اٛششٝدبسٞطٙ 
 128Oشيـيبًٔي، ػممشُٝشٝح مممم( ثممٞد. كشاٝاٛشممشيٚ ػممشُٝشٝح اؿدسكممذ6/11ٗممٞسد ) 18شممشيٚ آٙ ؿمميِال ثممب ٝ ً٘
( ثٞد. كشاٝاٛششيٚ ػشُٝشٝح ػبٓ٘ٞٛال١ب ؿمبْٗ ػمبٓ٘ٞٛالسيلي   دسكذ7/5) 119O ( ٝ ً٘ششيٚ آٙ ػشُٝشٝحدسكذ6/26)
( ثمٞد.  دسكمذ  1/3) Aبساسيلي ممم الدممٞٛممبٓ٘م( ٝ ً٘ششيٚ ػشُٝشٝح، ػدسكذ25( ٝ ػبٓ٘ٞٛالسيلي ٗٞسيٕٞ )دسكذ4/34)

ٗٞثشسشيٚ آٛشمي ثيٞسيمي    ،آٛشي ثيٞسيي سؼز ؿذٟ ٠ٛاص ( ثٞد. دسكذ6/55اي ) ػ٠ٛٞ ثيـششيٚ ػشُٝشٝح ؿيِال، ؿيِال
  .ًبٛبٗبيؼيٚ ٝ خٜشبٗبيؼيٚ ثٞدٛيششٝكٞساٛشٞئيٚ، اي٘ي دٜٖ، ، شيبًؼٞٙايض٠ٓٝ ؿذٟ، ػلش١بي ثشاي ثبًششي 
ػٞاٗمْ  ٝ ػمبٓ٘ٞٛال١ب اص   (EPEC)اٛششٝدبسٞطٙ  د ٠ً اؿشيـيبًٔيـبٙ داٗطبٓؼ٠ ٛٚ ايٛشبيح  :ُيشيٛشيد٠ ثحث ٝ 

دس حبٓيٌم٠ دس ثؼميبسي اص ٛومب     آيٜمذ.   ؿ٘بس ٗي٠ ًٞدًبٙ ٜٗطو٠ ٗٞسد ثشسػي ثحبد ثبًششيبّ  اػ٢بّاكٔي ايدبد ًٜٜذٟ 
ايمٚ ٗطبٓؼم٠    ؿمٞد، اٗمب دس   ث٠ ػٜمٞاٙ ػمشُٝشٝح ؿبٓمت ُمضاسؽ ٗمي      157O ٝ 55O اؿشيـيبًٔي شُٝشٝح ١بيممػ

ٖ آٗذي ػئيٚ ذ١ب ٛؼجز ث٠ آٛشي ثيٞسيي ١بي سايح ٗبٜٛ ػٞي٠اًثش ؿبٓت ثٞدٟ اػز.  128Oػشُٝشٝح  ٝ  ، سشي ٗشمٞدشي
 ٛذ.ددااص خٞد ٛـبٙ ثبنيي  ًٔشاٗلٜيٌْ ٗوبٝٗز ٛؼجشبً
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  مقدمٍ
 ٗشٍ ٝ ٗيش٢ٖٗ اص ػْٔ سٞاٛذ  ٗي ييثبًششيباػ٢بّ       

ٛٞصاداٙ ٛبسع ثبؿذ. ث٠ طٞس ًٔي ٗيضاٙ  ًٞدًبٙ خلٞكبً
دس  دس ًٞدًبٙ بييثبًششي اػ٢بّٗشٍ ٝ ٗيش ٛبؿي اص 

دسكذ ُضاسؽ ؿذٟ  20سب  10 ًـٞس١بي دس حبّ سٞػؼ٠
ػبِٓي ًب١ؾ ٗي يبثذ  25اػز ٠ً ثب اكضايؾ ػٚ سب 

آٗبس ٜٗشـش ؿذٟ سٞػ  ٗشاًض سحويوبسي ٝ  (.1،2)
١بي  د١ذ ٠ً ثي٘بسي ث٢ذاؿشي ٢ٖٗ دٛيب ٛـبٙ ٗي

اي اص خ٠ٔ٘ اػ٢بّ دس ًـٞس١بي دس حبّ سٞػؼ٠ اص  سٝدٟ
ذ ٝ ٜآي ؿ٘بس ٗي٠ ػٞاْٗ ٢ٖٗ ٗشٍ ٝ ٗيش ًٞدًبٙ ث

 5ػبن٠ٛ ٛضديي ث٠ يي ٗئيبسد اػ٢بّ دس ًٞدًبٙ صيش 
اص آ٢ٛب ثب ٗئيٞٙ ٛلش  5/4اكشذ ٠ً حذٝد  ػبّ اسلبم ٗي

بي (. ثب ايٚ ٠٘١ ًـٞس3،4،5١ؿٞٛذ) ٗشٍ ٗٞاخ٠ ٗي
ديـشكش٠ كٜؼشي ٛيض دچبس ايٚ ٗـٌْ ث٢ذاؿشي دسٗبٛي 

ثبؿٜذ. ٗثالً ٗيضاٙ اثشالء ًٞدًبٙ ث٠ اػ٢بّ دس آٗشيٌب  ٗي
ٛلش دس  100ٗٞسد ثشاي ١ش  2سب  5/0ثيٚ  1980دس د٠١ 

ػبّ ثٞدٟ اػز ٝ ١ضي٠ٜ ثؼششي ؿذٙ يي ثي٘بس دس ػبّ 
(. دس 6،7دنس ثشآٝسدٟ ؿذٟ اػز) 1240حذاهْ  1984

يشاٙ ٛيض اػ٢بّ دٝٗيٚ ػبْٗ ٗشٍ ٝ ٗيش ًـٞس ٗب ا
( 8،9سٝد) ؿ٘بس ٗي٠ ١بي سٜلؼي ث ًٞدًبٙ ثؼذ اص ػلٞٛز

ؿٜبػي ٝ اديذٗيٞٓٞطي اػ٢بّ ًٞدًبٙ  اطالع اص آػيت
 .ٛ٘بيذ ً٘ي ثضسُي ث٠ ديـِيشي ٝ دسٗبٙ ثي٘بسي ٗي

ٗطبٓؼبسي ٠ً دس ٛوب  ٗخشٔق دٛيب كٞسر ُشكش٠ حبًي اص 
١ب ػٞاْٗ  ١ب ٝ اِْٛ ١ب، ثبًششي آٙ اػز ٠ً ٝيشٝع

 ،١ب اكٔي اػ٢بّ ًٞدًبٙ ١ؼشٜذ ٝ اص ثيٚ ثبًششي
، ؿيِال ٝ ػبٓ٘ٞٛال دس (EPEC)اؿشيـيبًٔي اٛششٝدبسٞطٙ

دسخ٠ اّٝ ٝ يشػيٜيب اٛششًٝٞٓيشيٌب ٝ ًبٗذئٞثبًشش ططٝٛي 
ػٜٞاٙ ػٞاْٗ ٢ٖٗ ايدبد ًٜٜذٟ اػ٢بّ ٠ دس دسخ٠ ثؼذي ث

يٜيب ٝ اٛذ. دس ًـٞس ٗب يشػ دس ًٞدًبٙ ٗؼشكي ؿذٟ
١بي نصٕ دس  ػٔز كوذاٙ سٌٜيي٠ ًبٗذئٞثبًشش ٗؼ٘ٞنً ث

 (.3،10،11،12)ؿٞد ُضاسؽ ٛ٘يٗٞخٞد ١بي  آصٗبيـِبٟ
١ذف اص ايٚ ٗطبٓؼ٠ سؼييٚ ػشُٝشٝح ثبًششيبيي ؿبيغ 

ٗشاخؼ٠  ػبّ 12ٜذٟ اػ٢بّ حبد ًٞدًبٙ صيش ايدبد ًٜ
ًٜٜذٟ ث٠ ٗشاًض دسٗبٛي ؿ٢ش ١٘ذاٙ ٝ ١٘چٜيٚ ثشسػي 

 ١بي خذا ؿذٟ ٗي ثبؿذ. ػٞي٠ شي ثيٞسيٌي ٗوبٝٗز آٛ

 مًاد ي ريش َا
 ٗوطؼي ثٞد ٠ً اص -ايٚ دظ١ٝؾ يي ٗطبٓؼ٠ سٞكيلي    

دس  1384ٓـبيز سيش ٗبٟ  1382شداد ٗبٟ مممخ    
شكز. ممٞصؿي ١٘ذاٙ كٞسر ُمم١بي آٗ ثي٘بسػشبٙ

ًٞدًبٙ صيش  ُيشي ٗؼش٘ش اص ٠ٛٞ٘ٛ ثشداسي ث٠ ؿيٟٞ ٠ٛٞ٘ٛ
ي اػ٢بّ حبد ث٠ ثي٘بسػشبٙ اسخبع ػبّ ٠ً ثب ثي٘بس 12

ثي٘بس  610 ؿذٟ ثٞدٛذ، كٞسر ُشكز ٝ ٗد٘ٞػبً سؼذاد
ٗٞسد ثشسػي هشاس ُشكز. اطالػبر ٗٞسد ٛيبص ٗشٜبػت ثب 

اي  شػـٜب٠ٗمما١ذاف ٝيظٟ طشح، ك٢شػز ثٜذي ؿذٟ ٝ د
ثشاػبع اطالػبر ك٢شػز ثٜذي ؿذٟ سٜظيٖ ُشديذ. 

بٟ، ٗـخلبر ١٘ضٗبٙ ثب اسػبّ ٠ٛٞ٘ٛ ٗذكٞع ث٠ آصٗبيـِ
دُٗٞشاكيي ثي٘بس ١٘شاٟ ثب سبسيخ ٗشاخؼ٠ دس ثشٍ 
دشػـٜب٠ٗ ثجز ٝ آصٗبيـبر اٝٓي٠ ثش سٝي ٠ٛٞ٘ٛ اسػبٓي 
اٛدبٕ ُشديذ. دس اثشذا ٠ٛٞ٘ٛ اص ٛظش ٗبًشٝػٌٞدي ثشسػي ٝ 
يي اػ٘يش ٗؼشويٖ خ٢ز ٗـب١ذٟ ٗيٌشٝػٌٞدي اص ٛظش 

١بي هشٗض  ٝ ُٔجّٞ (WBC)١بي چشًي  ٝخٞد ػّٔٞ
(RBC) ١بي نصٕ اص ٠ٛٞ٘ٛ  ٠ ؿذ. ػذغ ًـزس٢ي

ٗذكٞع اسػبٓي اٛدبٕ ُشكش٠ ٝ ث٠ آصٗبيـِبٟ ٗيٌشٝثـٜبػي 
بثن ثب مممٝ ٗطبّ ممذاٙ اسػممدضؿٌي ١٘ذٟ مداٛـٌ
بيـبر ضشٝسي اٛدبٕ مم(آص13ٗبٛذاسد)مم١بي اػش سٝؽ

 .S.S)ؿيِالآُبس -ز ػبٓ٘ٞٛالمم١بي ًـ ُشكز. ٗحي 

Agar)، Selenit-F ،E.M.B Agar ٌٛي آُبس ٝ ٌٗب
 ثٌبس ثشدٟ ؿذ. E.coliثشاي خذاػبصي ػبٓ٘ٞٛال، ؿيِال ٝ 

شيـيبًٔي اص مم١بي اؿ ثشاي ػشُٝشٝديَٜ ػٞي٠ 
ٞٝانٙ ممٝ ٜٗ ١I ،II ،III  ٝIVبي دٔي ٝانٙ  آٛشي ػشٕ

١بي ؿبيغ  ١بي اخشلبكي ػشُٝشٝح حبٝي آٛشي ثبدي
، 55O  ،111O  ،86O ، 11 O)ـيبًٔي اٛششٝدبسٞطٙ ياؿش

26 O ،125 O ،119 O، 146 O ، 128 O، 142O  ٝ

157O)  .اػشلبدٟ ُشديذ 
 

سؼييٚ ػشُٝشٝح ػٞي٠ ث٠ سٝؽ آُٔٞسيٜبػيٞٙ ثش 
سٝي نٕ كٞسر ُشكز. ثشاي ٗـخق ًشدٙ ػشُٝشٝح 

١بي دٔي ٝانٙ  بٓ٘ٞٛال١ب اص آٛشي ػشٕمممِال١ب ٝ ػممؿي
اخشلبكي ُشٟٝ )ػبخز ؿشًز ث٢بس اكـبٙ، ١٘چٜيٚ 

ٗشيٌغ كشاٛؼ٠( اػشلبدٟ ؿذ. ثيٞٗشيٞ ػبخز ؿشًز ثيٞ
١ب ٛؼجز ث٠ داس١ٝبي  ثبًششيبػيز محؼ خ٢ز سؼييٚ

ديليٞطٙ ًشثي ثبئش اػشلبدٟ ذ ٗيٌشٝثي اص سٝؽ ديؼي ض
٠ ػذد ديؼي آٛشي ثيٞسيي سايح ذاد ٛممسؼ. (13)ُشديذ

ػبخز ؿشًز دبدسٚ طت ٗٞسد اػشلبدٟ هشاس ُشكز ٠ً 
  ػجبسر ثٞدٛذ اص:
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 ،,30GM(μgيؼيٚخٜشبٗب ،,KA)μg)30ؼيًٚبٛبٗبي
 ،,μg)25(SXTؼبصّٝممًٞممٞٗشمممٞٓلمممػ-سشي٘شٞدشيٖ
، ,20(CXT(μg ًٞٙؼبيش، ػلش ,CF)μg) 20ػلبٌٓؼيٚ
 ، ,30(FN(μgٛيششٝكٞساٛشمٞئيٚ  ، ,IMP)μg)20اي٘ي دٜٖ

ْ  ,μg)10(AMآٗذي ػئيٚ  .,μg)30(CH ٝ ًٔشاٗلٜيٌم
ذٟ اص دشػـٜب٠ٗ ١ب ثب اػشلبدٟ ماطالػبر ثذػز آٗ بيشبًمم٢ٛ
ًبي دٝ ٝيشايؾ د١ٖ ٝ آصٗٞٙ آٗبسي  SPSSشٕ اكضاس اص ٛ
(2χٗٞسد ،) .سدضي٠ ٝ سحٔيْ هشاس ُشكز 

 يافتٍ َا ی پصيَش 
٠ٛٞ٘ٛ ٗذكٞع ًٞدًبٙ ٗجشال ث٠  610اص ٗد٘ٞع        

١بي  ( ثبًششيدسكذ4/25ٗٞسد )155اػ٢بّ حبد، دس 
٠ اي ثب سٝؽ ًـز ايض٠ٓٝ ؿذٛذ ًدبسٞطٙ سٝدٟ 
 105ثب  (EPEC)ًٔي آٛششٝدبسٞطٙاؿشيـيب كشاٝاٛششيٚ آ٢ٛب

ٗٞسد  18( ٝ ً٘ششيٚ آٙ ؿيِال ثب دسكذ 8/67ٗٞسد )
 ،بي دبسٞطٙ خذا ؿذ١ٟ . ػبيش ثبًششيثٞد (دسكذ6/11)

ٗٞسد  32ثب  اػٖ اص سيلٞئيذي ٝ ؿيش سيلٞئيذي ١بػبٓ٘ٞٛال
 86سؼذاد  دس ايٚ ٗطبٓؼ٠ . ١٘چٜيٚثٞدٛذ (دسكذ 6/20)

٠ اي ٠ً ٗؼ٘ٞنً ث سٝدٟ ثبًششي ١بي( دسكذ1/14ٗٞسد )
 ٗذكٞع اص كٔٞس ٛشٗبّ ٗطشح ١ؼشٜذ، ثبًششي ١بيػٜٞاٙ 

 ٗٞسد 26ثي٘بساٙ خذا ُشديذ ٠ً ػجبسر ثٞدٛذ اص اٛششٝثبًشش 
(، دسكذ9/20ٗٞسد ) 18(، ًٔجؼيال دسكذ 2/30)

ٗٞسد  15(، دشٝسئٞع دسكذ7/19ٗٞسد )17 ػيششٝثبًشش
يب ( ٝ دشٝيذٛؼدسكذ9/5ٗٞسد ) 5(، ٗٞسُبٛال دسكذ9/17)
ثشاػبع ٛشبيح ثذػز آٗذٟ، ٗيضاٙ  (.دسكذ4/3ٗٞسد ) 3

دس  ٝ دسكذ8/57كشاٝاٛي اػ٢بّ ثبًششيبيي دس خٜغ ٗزًش 
ثٞدٟ اػز. آصٗٞٙ ًبي دٝ ثب  دسكذ2/42خٜغ ٗؤٛث 

( >01/0pداسي ) سلبٝر ٗؼٜي دسكذ95ػطح اط٘يٜبٙ 
ثيٚ سٞصيغ خٜؼي ٝ اػ٢بّ ثبًششيبيي ٛـبٙ داد. ث٠ ٜٗظٞس 

ٛي اػ٢بّ ثبًششيبيي دس ًٞدًبٙ ثش ٛـبٙ دادٙ كشاٝا
حؼت ػٚ، ايٚ ًٞدًبٙ ث٠ دٜح ُشٟٝ ػٜي صيش دٝ ػبّ، 

ػبّ 12سب  10ػبّ ٝ 9سب  8ػبّ،  7سب  5ػبّ،  4سب  3
دػز آٗذٟ ٠ طجو٠ ثٜذي ُشديذٛذ. ثب سٞخ٠ ث٠ ٛشبيح ث

كشاٝاٛششيٚ ثي٘بسي اػ٢بّ اص ٛٞع ثبًششيبيي دس ُشٟٝ ١بي 
صيش دٝ  ػبّ ( ٝ دسكذ8/31) ػبّ 7سب  5ػٜي 

ػبّ 12سب  10( ٝ ً٘ششيٚ آٙ دس ُشٟٝ ػٜي دسكذ3/24)
 ( ٗـب١ذٟ ُشديذ.دسكذ7/10)

ٗذكٞع ٗٞسد ثبًششي دبسٞطٙ خذا ؿذٟ اص  155اص 
( اؿشيـيبًٔي آٛششٝدبسٞطٙ دسكذ8/67)ٗٞسد105ثي٘بساٙ، 

١بي اؿشيـيبًٔي  ٠ُٛٞ ؿٜبػبيي ُشديذ. سٞصيغ كشاٝاٛي صيش
( ٛـبٙ دادٟ ؿذٟ اػز. ثش 1آٛششٝدبسٞطٙ دس خذّٝ ؿ٘بسٟ)

اػبع ٛشبيح ػشُٝشٝديَٜ، كشاٝاٛششيٚ ػشُٝشٝح 
 28ثب  128Oؿٜبػبيي ؿذٟ ػجبسر ثٞد اص اؿشيـيبًٔي 

( ٠ً ثيـشش اص ًٞدًبٙ ُشٟٝ ١بي ػٜي دسكذ6/26ٗٞسد )
خذا ُشديذ. ً٘ششيٚ ػشُٝشٝح ػبّ  7سب  5ػبّ ٝ  2صيش 

( كذدس7/5ٗٞسد ) 6ثب O 119 ػجبسر ثٞد اص اؿشيـيبًٔي
خذا ُشديذ. ػبّ  4سب  ٠ً3 ثيـشش اص ًٞدًبٙ ُشٟٝ ػٜي 
١بي ٢ٖٗ اؿشيـيبًٔي  دس ايٚ ٗطبٓؼ٠ ػبيش ػشُٝشٝح

 اص ٠ٛٞ٘ٛ ٗذكٞع ثي٘بساٙ خذا ِٛشديذ. 26O ٝ 86Oٛظيش
 دس خذّٝ ؿ٘بسٟ ١بي ػبٓ٘ٞٛال١ب ي صيش ٠ُٛٞسٞصيغ كشاٝاٛ

( ٛـبٙ دادٟ ؿذٟ اػز. ١٘بٛطٞس ٠ً ٛشبيح ٛـبٙ 2)
بْٗ ػبٓ٘ٞٛالسيلي ممشاٝاٛششيٚ ػشُٝشٝح، ؿذ كممد١ ٗي
 8بٓ٘ٞٛالسيلي ٗٞسيٕٞ ثب مم( ٝ ػدسكذ4/34ٗٞسد ) 11ثب 
ػشُٝشٝح ٗشثٞ  ث٠  شيٚممً٘ش ٝ (دسكذ25) ٞسدممٗ

١بي  (ثٞد. ٠ُٛٞدسكذ1/3ثب يي ٗٞسد )A ػبٓ٘ٞٛالدبساسيلي
ػبّ خذا  12سب  5ػبٓ٘ٞٛال ثيـشش اص ًٞدًبٙ ُشٟٝ ػٜي 

ٗشثٞ  ؿيِال١ب،  ػشُٝشٝديَٜثشاػبع ٛشبيح  ُشديذ.
ثيـششيٚ صيش٠ُٛٞ خذا ؿذٟ ػجبسر ثٞد اص ؿيِال ػ٠ٛٞ اي 

ؿيِال ثٞيذي ثب  ٙ( ٝ ً٘ششيٚ آدسكذ6/55ٗٞسد ) 10ثب 
١بي ؿٜبػبيي  . ػبيش صيش٠ُٛٞثٞد (دسكذ 6/5يي ٗٞسد )

ٗٞسد  2ؿيِال ديؼبٛششي  ؿبْٗسشسيت ٠ ؿذٟ ث
 (كذدس8/27ٗٞسد ) 5( ٝ ؿيِال كٌٔؼٜشي دسكذ1/11)

شش اص ًٞدًبٙ ثب ُشٟٝ ١بي ١بي ؿيِال ثيـ . ٠ُٛٞثٞد
دس ٗٞسد ٛشبيح آٛشي ثيُٞشإ ػبّ خذا ُشديذ.  7سب  3ػٜي 
 ١ب ٗٞثشسشيٚ آٛشي ثيٞسيي ،آٛشي ثيٞسيي سؼز ؿذٟ ٠ٛاص 

، شيبًؼٞٙ، ػلشًٞدًبٙايض٠ٓٝ ؿذٟ اص ١بي ثشاي ثبًششي 
ثٞد،  ًبٛبٗبيؼيٚ ٝ خٜشبٗبيؼيٚٛيششٝكٞساٛشٞئيٚ، اي٘ي دٜٖ، 

ٝ  ، سشي ٗشٞدشيٖ، ػلبٌٓؼيٚآٗذي ػئيٚث٠ اٗب ٛؼجز 
ػٞي٠ ١بي  .بٙ دادٛذـٛثبنيي  ًٔشاٗلٜيٌْ ٗوبٝٗز ٛؼجشبً

 ٛؼجشبًٝ ػبٓ٘ٞٛال اص ٗوبٝٗز آٛشي ثيٞسيٌي  اؿشيـيب ًٔي
٠ٌ ػٞي٠ ١بي ممدس حبٓي شخٞسداس ثٞدٛذ،مممث  ثبنيي

ز ث٠ ممز داسٝيي سا ٛؼجممبٝٗممؿيِال دبئيٚ سشيٚ ٗو
 اص خٞد ٛـبٙ دادٛذ. ًبس ثشدٟ ؿذ٠ٟ آٛشي ثيٞسيي ١بي ث

ٝػبٓ٘ٞٛال ٗوبٝٗز  اؿشيـيبًٔيػٞي٠ ١بي ١٘چٜيٚ 
ٛؼجشبً ثبني  ٛؼجز ث٠ ػلبٌٓؼيٚ اص خٞد ٛـبٙ دادٛذ. 

١بي اي٘ي دٜٖ  آٛشي ثيٞ سييث٠  ؿيِال ٛؼجز ػٞي٠ ١بي
 حؼبػيز ٛـبٙ دادٛذ. دسكذ 100ٝ ٛيششٝكٞساٛشٞئيٚ 
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 یبحث ي وتيجٍ گير
ثذػز آٗذٟ دس ايٚ ٗطبٓؼ٠،  ثب سٞخ٠ ث٠ ٛشبيح     

ٝ  دسكذ 8/67غ كشاٝاٛي اؿشيـيبًٔي اٛششٝدبسٞطٙ ثب سٞصي
 ثب سٞصيغ ػذغ ػبٓ٘ٞٛال اػٖ اص سيلٞئيذي ٝ ؿيش سيلٞئيذي

١بي ؿبٓت ايدبد ًٜٜذٟ  ػٜٞاٙ ػٞي٠٠ ث دسكذ 6/20
ػبّ دس ٜٗطو٠ ٗٞسد  12اػ٢بّ حبد دس ًٞدًبٙ صيش 

ٛشبيح ثذػز آٗذٟ ٛـبٙ داد ٠ً ١٘چٜيٚ . ٗطبٓؼ٠ ثٞدٛذ
ػ٢ٖ ػٞاْٗ ثبًششيبيي دس ايدبد اػ٢بّ حبد دس ًٞدًبٙ 

ذاٙ مم١بي آٗٞصؿي ١٘ ٗشاخؼ٠ ًٜٜذٟ ث٠ ثي٘بسػشبٙ
ثبؿذ. ايٚ ٗيضاٙ دس ٜٗبطن ٗخشٔق  ٗي دسكذ 4/25

 دسكذ 50سب  دسكذ 10خ٢بٙ ٝ ًـٞسٗبٙ ٗشـيش ثٞدٟ ٝ اص
. دس دٝ سحوين (15 ،14، 10، 8، 2، 1)ثبؿذ دس ٛٞػبٙ ٗي

 3/44( ٝ 14)دسكذ 6/28ٗـبث٠ دس س٢شاٙ ايٚ ٗيضاٙ 
 9/52چٜيٚ دس ؿ٢ش ا١ٞاص ( رًش ؿذٟ ٝ 15٘١)دسكذ
( 16)دسكذ 18( ٝ دس ؿ٢ش ثشٝخٚ اكل٢بٙ 10)دسكذ
 دسكذ 6/74 اسؽ ؿذٟ اػز. ١٘چٜيٚ دس ايٚ دظ١ٝؾُض

٠ سٞاٛذ ث ٗٞاسد اػ٢بّ ػٔز خبكي دس ثش ٛذاؿش٠ ٠ً ٗي
١بي ثي٘بسيضا ٝ يب ػبيش  ١ب ٝ هبسذ يشٝعػٔز ٝخٞد ٝ

 كٔٞس طجيؼي سٝدٟ ثبؿذ.  ي ١بيشثبًش
٠ً دس ػبيش ٜٗبطن كٞسر  ١بي ديِشي دس ثشسػي

اي  ، اؿشيـيبًٔي اٛششٝدبسٞطٙ ٝ ؿيِال ٛوؾ ػ٘ذُٟشكز
اٛذ. دس ٗطبٓؼة ٗـبث٢ي  دس ايدبد اػ٢بّ دس ًٞدًبٙ داؿش٠

٠ٛٞ٘ ٛ 340ثش سٝي  1374–٠ً1376 دس ا١ٞاص دس ػبّ 
ٗذكٞع ًٞدى كٞسر ُشكز ، اؿشيـيبًٔي آٛششٝدبسٞطٙ ثب 

ثيـششيٚ كشاٝاٛي سا  دسكذ 7/26ٝ ؿيِال ثب دسكذ  4/29
 371اص  1987. ١٘چٜيٚ دس ػشيالٌٛب دس ػبّ (10)داؿشٜذ

اٝٓيٚ ٝ  دسكذ 9/21ًٞدى ثي٘بس، سٝسبٝيشٝع ثب كشاٝاٛي 
 (.17دٝٗيٚ ػبْٗ ثٞدٛذ ) دسكذ 4/16ؿيِال ثب كشاٝاٛي 

١بي  ٠ُٛٞ اؿشيـيبًٔي اص صيش 157O شُٝشٝحػ
سٞٓيذ ًٜٜذٟ اٛششٝسًٞؼيٚ ٝ ث٠ ػٜٞاٙ ػبْٗ ايدبد ًٜٜذٟ 

١بي  ( ٝ دس 3،18٠ٛٞ٘ٛاػ٢بّ خٞٛي ٗؼشكي ؿذٟ اػز )
ثشسػي ؿذٟ دس ثشخي ًٞدًبٙ دس س٢شاٙ ٛيض ايٚ 
ػشُٝشٝح اص ػٞاْٗ ايدبد ًٜٜذٟ  اػ٢بّ خٞٛي ثٞدٟ 

بّ سٞػؼ٠ ٛيض ايٚ اػز. دس ثؼيبسي اص ًـٞس١بي دس ح
ثبًششي اص ؿبيؼششيٚ ػشُٝشٝح ١بي اؿشيـيبًٔي ٗؼئّٞ 

. دس ايٚ (1،2،14)دس ًٞدًبٙ صيش دٝ ػبّ ٗي ثبؿذاػ٢بّ 
ٗطبٓؼ٠ ؿبيؼششيٚ ػشُٝشٝح اؿشيـيبًٔي خذا ؿذٟ اص 

١بي  ًٞدًبٙ ٗٞسد ٗطبٓؼ٠ ػجبسر ثٞدٛذ اص اؿشيـيبًٔي

128O (6/26 ٝدسكذ ) 142 O(1/19٠ً ايدسكذ ) دبد
(، اٗب دس ايٚ ٗطبٓؼ٠ 2ثبؿٜذ) ًٜٜذٟ اػ٢بّ حبد ٗي

ػٜٞاٙ ػبْٗ اػ٢بّ خٞٛي ٠ ٠ً ث 157Oػشُٝشٝح 
ثي٘بساٙ خذا ُشديذ.  دسكذ 6/9ٗؼشكي ؿذٟ اػز س٢ٜب اص 
بٕ مدس ١٘ذاٙ اٛد 1379دس ػبّ دس سحوين ٗـبث٢ي ٠ً 

 55O ، 125 O ٝ111 O ١ب بيؼششيٚ ػشُٝشٝح، ؿُشكز
دس  1377يِشي ٠ً دس ػبّ . دس ٗطبٓؼ٠ د(19ثٞدٛذ)

 دسكذ 12ًٞدى اػ٢بٓي،  400اص  ،ػبسي اٛدبٕ ُشكز
 O 55 بيؼششيٚ ػشُٝشٝح ١ب اؿشيـيبًٔي خذا ؿذ ٠ً ؿ

 ،11 O  ٝ26O  ١٘چٜيٚ دس ٗطبٓؼ٠ ٗـبث٠ ثٞدٛذ ٝ
سشيٚ  ثٞدٟ ٝ سايح دسكذ 42ايٚ ٗيضاٙ  ،دس ثشصيْ يديِش

. اػ٢بّ (20ثٞدٛذ ) ١111O ،119O  ٝ26Oب  ػشُٝشٝح
٠ ٛبؿي اص ؿيِال دس اًثش ًـٞس١بي دس حبّ سٞػؼ٠ ث

كٞسر اٛذٗيي ٝ دس ثشخي ٗٞاسد ث٠ ؿٌْ اديذٗيي 
خلٞكبً دس ؿ٘بّ ؿشهي آػيب، آكشيوب، ثِٜالدؽ ٝ ٗلش 

 (. 2،9ؿٞد ) ٗـب١ذٟ ٗي
خذاػبصي ػبٓ٘ٞٛال١ب اص ديِش ٛشبيح ايٚ دظ١ٝؾ 

ػبٓ٘ٞٛال دس اًثش ًـٞس١بي خ٢بٙ ثٞد. آٓٞدُي ث٠ 
ؿٞد. دس ايبنر ٗخشٔق آٗشيٌب ػبن٠ٛ ثيؾ  ٗـب١ذٟ ٗي

اص ػي ١ضاس ٗٞسد ػلٞٛز ػبٓ٘ٞٛالئي ُضاسؽ ؿذٟ 
(. دس ٗطبٓؼ٠ حبضش ٛيض ٗيضاٙ اػ٢بّ حبد ًٞدًبٙ 2اػز)

ثٞدٟ اػز ٠ً سب  دسكذ 6/20دس ساثط٠ ثب ػبٓ٘ٞٛال١ب 
٠ ُشدد. دس ٗطبٓؼ حذٝدي ٗيضاٙ ثبنئي ٗحؼٞة ٗي
كشاٝاٛي ػبٓ٘ٞٛال دس ، ٗـبث٢ي ٠ً دس س٢شاٙ اٛدبٕ ُشكز

ٝ ايٚ  (14)دسكذ 8/12بّ حبد ًٞدًبٙ ٗجشال ث٠ اػ٢
ثٞدٟ  دسكذ 7/8ٗيضاٙ دس ؿ٢ش ثشٝخٚ اكل٢بٙ 

 (. 16اػز)
١بي ديِش ايٚ سحوين خذاػبصي ؿيِال١ب  اص يبكش٠

ثٞد. ٛشبيح ايٚ ٗطبٓؼ٠ ٛـبٙ داد ٠ً اػ٢بّ ؿيِالئي دس 
اػز  ًٞدًبٙ ٗجشال ث٠ اػ٢بّ ؿيٞع ٛؼجشبً ً٘ششي داؿش٠

( ٝ ػشُٝشٝح ؿيِال ػ٠ٛٞ اي ٛؼجز ث٠ دسكذ 6/11)
١بي ديِش اص كشاٝاٛي ثؼيبس صيبدسشي ثشخٞسداس  ػشُٝشٝح
(. ايٚ ٗطبٓؼ٠ ثب سحوين ٗـبث٠ اٛدبٕ دسكذ 6/55اػز )

ؿذٟ دس س٢شاٙ ٠ً ٗيضاٙ ؿيٞع ؿيِال دس ًٞدًبٙ ٗجشال 
ٝ ؿبيؼششيٚ ػشُٝشٝح خذا ؿذٟ  دسكذ 6/19 ،ث٠ اػ٢بّ

 4/19ٝ ؿيِال ثٞيذي  دسكذ 4/70شي ؿيِال كٌٔؼٜ
دسخلٞف سلؼيش . (، ٗطبثوز ٛذاؿز14)ثٞدٟ اػز دسكذ

ذػز آٗذٟ دس ايٚ ممٛشبيح آٛشي ثيُٞشإ ثب سٞخ٠ ث٠ ٛشبيح ث
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دس ػبٓ٘ٞٛال  ٝ ًٔيشيـيبممماؿٞي٠ ١بي ممم، ػبٓؼ٠ممٗط
ٛؼجز ث٠ ػٞي٠  ٗد٘ٞع ٗوبٝٗز آٛشي ثيٞسيٌي ثيـششي

آٛشي ثيٞسيي  9اص  .اص خٞد ٛـبٙ دادٛذ١بي ؿيِال 
شاي ١ش مشيٚ آٛشي ثيٞسيي ثمشسممٞثممٗ ،ز ؿذٟمممسؼ
اي٘ي دٜٖ، ثبًششي ايض٠ٓٝ ؿذٟ  ٛٞع ػ٠
 خٜشبٗبيؼيٚ ثٞد. ًٝبٛبٗبيؼيٚ  ،ٞٙؼبًمميشمممػلش

ػٞي٠ ١بي ٠ ٛيض اثش ثخـي ٜٗبػجي ث ٛيششٝكٞساٛشٞئيٚ
اص   دسكذ 42ال داؿش٠ اػز، اٗب ممبٓ٘ٞٛال ٝ ؿيِممػ

ٛؼجز ث٠ ايٚ آٛشي ثيٞسيي  ـيبًٔياؿشيػٞي٠ ١بي 
ٗوبٝٗز ٛـبٙ دادٛذ. اثش ثخـي اي٘ي دٜٖ ثش ػٞي٠ ١بي 
ػبٓ٘ٞٛال ٝ ؿيِال كذ دسكذ ثٞدٟ ٝ ١يچ٠ِٛٞ ٗوبٝٗشي 

ٗـبٗذٟ ِٛشديذ. دس كٞسسي٠ٌ آٛشي ثيٞسيي ٛؼجز ث٠ ايٚ 
ايٚ داسٝ ػٞاسم خبٛجي خبكي ثشاي ًٞدًبٙ ٛذاؿش٠ 

ػ٢بّ ٛبؿي اص ايٚ ؿٞد ثشاي دسٗبٙ ا ثبؿذ، ديـ٢ٜبد ٗي

ـبٙ ٗطبٓؼ٠ ٛايٚ ٛشبيح ١ب ٗٞسد اػشلبدٟ هشاس ُيشد.  ثبػيْ
 ٝيظٟ اؿشيـيبًٔي٠ ثٜلي ُشٕ ٗػيْ ١بي د ٠ً ثبدا

ػٞاْٗ اكٔي ايدبد ٝ ػبٓ٘ٞٛال اص  (EPEC)اٛششٝدبسٞطٙ 
ٜٗطو٠ ٗٞسد دس ًٞدًبٙ حبد ثبًششيبّ  اػ٢بًّٜٜذٟ 
اص ٛوب  دس حبٓي٠ٌ دس ثؼيبسي آيٜذ.  ؿ٘بس ٗي٠ ثشسػي ث
ػٜٞاٙ ٠ ث157O ٝ 55 O  اؿشيـيبًٔي ١بي ػشُٝشٝح

ػشُٝشٝح ؿبٓت ُضاسؽ ٗيـٞد، اٗب دس ايٚ ٗطبٓؼ٠ 
 ؿبٓت ثٞدٟ اػز. O 128ػشُٝشٝح 

 تقدير ي تشكر   
دسيؾ  ٝ صح٘بر ثي دس دبيبٙ نصٕ اػز اص ١ٌ٘بسي

خب٢٘ٛب ص١شا حيذسثشهي ٝ اؿشف ػش١بدي ًبسؿٜبػبٙ 
ٕ ايٚ دظ١ٝؾ ايٜدبٛجبٙ سا ٗحششٕ آصٗبيـِبٟ ٠ً دس اٛدب

 .يبسي ٛ٘ٞدٛذ، ك٘ي٘ب٠ٛ ػذبػِضاسي ٛ٘بييٖ

 

 : تًزيع فراياوي سريگريپ َای اشريشياکلي اوتريپاتًشن جدا شدٌ از بيماران مًرد مطالع1ٍجديل شمارٌ 

 دسكذ سؼذاد ٛٞع ػشُٝشٝح اؿشيـيبًٔي

128 O 28 6/26 

142O 21 20 

111O 14 3/13 

 55 O 12 4/11 

157 O 10 6/9 

125O 9 6/8 

119 O 6 7/5 

 8/4 5 ٗٞاسد ٛبؿٜبخش٠

 100 105 خ٘غ
 

 : تًزيع فراياوي سريتيپ سالمًوالَای جدا شدٌ از بيماران مًرد مطالع2ٍجديل شمارٌ 

 دسكذ سؼذاد ٛٞع ػشٝسبيخ

 3/34 11 ػبٓ٘ٞٛال سيلي

 25 8 ػبٓ٘ٞٛال سيلي ٗٞسيٕٞ

 B 6 7/18ػبٓ٘ٞٛال دبسا 

 C 2 3/6بسا ػبٓ٘ٞٛال د

 3/6 2 ػبٓ٘ٞٛال اٛششيشيذيغ

 A 1 1/3ػبٓ٘ٞٛال دبسا 

 3/6 2 ػبيش ػبٓ٘ٞٛال ١بي ٛبؿٜبخش٠

 100 32 خ٘غ

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

jim
u.

m
ed

ila
m

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                               5 / 6

https://sjimu.medilam.ac.ir/article-1-49-en.html


 رسول یوسفی هشعوف و علی اکبر هشتاقی –... سروگروپينگ باکتری های پاتوشى روده ای عاهل اسهال ایسوله شده از کودکاى و

 

 01 

References  
 

1-Hyams S, Behrman RE, Kliegman PM, Arvin AM. Nelson textbook of pediatrics. Inflamatory 

bowel diseases. Philadelphia: W.B. Saunders Co. 2004; 17. 1248-52 

2-Ahlquist DA, Camilleri M. In. Fauci AS, Braunwald E, Eugene B, Isselbacher KJ. Harrison`s 

principles of internal medicine Diarrhea and constipationNew York: Mc Graw – Hill 2005;16: 

224-33 

3-Guerrant RL, Bobab DA, Mandell GL, Bennet JE, Doli R. Principles and practice at 

infections disease, nausea, vomiting and non-inflamatory diarrhea. New york, Churchill 

Livingstone. 2005; 6: 1236-49 

4-Phetsouvanh R, Midorikawa Y, Nakamura S. The seasonal variation in the microbial agents 

implicated in the etiology of diarrheal disease among children in Lao southeast Asia. J Trop 

Med Public Health. 1999; 30: 319–23 

5-Seas C, Alarcon M, Aragon JC, et al. Surveillance of bacterial pathogens associated with 

acute diarrhea in Lima Peru. J Infect Dis. 2000; 4: 96-9 

6-Capnoli A, Pezzella C, Morellio R, et al. Enteropathogens associated with childhood diarrhea 

in Italy. Ped Inf Dis J. 1996; 15: 879-83 

7-Gangarosa–RE, Glass RI, Lew JF, et al. Hospitalizations involving gastroenteritis in the 

United States in 1985. Am J Epidemiol. 1992; 135: 201 

8-Katouli MI, Jaffari A, Farhoudi Moghaddam AA, et al. Etiological studies of diarrheal 

diseases in infants and young children in Iran. J Trop Med Hyg. 1990; 93: 22-7 
 (99، 79، 22، 6، 5، 4)، كلحبر1384لٞٛي، چبح اّٝ، س٢شاٙ: اٛشـبسار ُٔلبٕ ١بي حبد ػ ثبًششيبيي ٝ اػ٢بّ ييٗذسع ؽ. ٗؼ٘ٞٗيز ؿزا -9
ًدجبف ٕ ج، سبج ديٜي ؽ، خذاػبصي ٝ سؼييٚ ٗوبٝٗز آٛشي ثيٞسيٌي دٝ ثبًششي اؿشيـيبًٔي آٛششٝدبسٞطٙ ٝ ؿيِال اص ٗذكٞع ًٞدًبٙ ٗجشال  -10

 184سب  177، 3، ػبّ ١ـشٖ، ؿ٘بسٟ 1376ٗد٠ٔ دضؿٌي اسٝٗي٠ث٠ اػ٢بّ. 
ػبّ ٗجشال ث٠ اػ٢بّ. دٝٗيٚ ًِٜشٟ  ١5بي دبسٞطٙ خذا ؿذٟ اص ٠ٛٞ٘ٛ ًٞدًبٙ ً٘شش اص  ١ب ٝ سي يبخش٠ ػبنسي، ٕ ح. ثشسػي ٛؼجز ثبًششي -11

 (6)ٗوب٠ٓ ؿ٘بسٟ  1375ػشاػشي ٗيٌشٝثيٞٓٞطي يضد 
12-Murray PR, Kobayashi GS, Pfaller MA. Medical microbiology. London, Mosby company. 

2002; 4: 266–75 

13-Baron EJ, Finegold SM, Bailey S. Diagnostic microbiology. New York Mosby Company. 

1994; 9: 168-93 & 234-48  

، 1378 .ٗد٠ٔ ػٔ٘ي ٛظبٕ دضؿٌي خ٢٘ٞسي اػالٗي ايشاٙػبّ دس س٢شاٙ.  5ٗذسع ؽ. ثشسػي ػٞاْٗ ثبًششيبيي اػ٢بّ حبد ًٞدًبٙ صيش  -14
 225سب  222،  3ذ١ٖ، ؿ٘بسٟ دٝسٟ ١ل

ٗدٔم٠  ١مبي ًٞدًمبٙ،    ٞٛزممم كٔؼلي  ، ػبٓي ا، ٗجـشي ف. ثشسػي ٗوبٝٗز داسٝيي ٠ُٛٞ ١بي ؿيِال، ػمبٓ٘ٞٛال ٝ ًبٗذئٞثمبًشش دس ػل   -15
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