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Abstract
Background and Objectives: Escherichia coli is among the most
important causes of bacterial diarrhea, especially in children. The aim
of this study was to investigate the frequency of E. coli pathotypes in
children with acute diarrhea referred to Teaching and Treatment
Center.
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Methods: This study was performed as a cross-sectional study on
febrile children with acute diarrhea aged 1 month to 5 years, who
referred to Teaching and Treatment Center in 2014. Before starting
antibiotics, stool samples of all patients, were sent to the hospital
laboratory for culture. In case of positive culture, patients entered the
study, then pathogenic types of E. coli were identified using multiplex
PCR method. Patient information, such as age, gender, season, and
stool test results of the obtained pathotypes, were analyzed by
statistical tests of Chi-square, variance, Mann-Whitney, and t-test.
Results: A total of 51 children with E. coli-induced acute diarrhea,
were studied. Eighteen children (35.3%) were male and 33 (64.7%)
were female. There were no significant differences among different
pathotypes of E. coli in terms of age and gender distribution. The
frequency of RBC and WBC in stool was not significantly different
among diarrhea induced by different pathotypes of E. coli.
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Conclusion: The result of the current study showed that the most
common pathotype in E. coli-induced diarrheas in children is EHEC.
There was no significant difference among different strains of E. coli in
terms of age, gender, season of hospitalization, and stool test result.
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مقاله پژوهشي

)(Original Article

فراوانی پاتوتایپهای اشرشیاکلی در کودکان مبتال به اسهال حاد مراجعهکننده به
بیمارستان آموزشی کودکان ،سال 1393
*2

محمد آقاعلی ،1حسین حیدری

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،

زمینه و هدف :در میان علل باکتریال اسهال ،اشرشیاکلی از مهمترین عوامل ،بهخصوص در

تهران ،ایران.

کودکان است .این مطالعه با هدف بررسی فراوانی پاتوتایپهای اشرشیاکلی در کودکان مبتال به

2گروه کودکان ،دانشکده پزشکی،

اسهال حاد مراجعهکننده به مرکز آموزشی درمانی کودکان انجام گرفت.

دانشگاه علوم پزشکی قم ،قم ،ایران.

روش بررسی :این مطالعه بهصورت مقطعی بر روی کودکان تبدار سنین یکماه تا  5ساله
دارای اسهال حاد مراجعهکننده به مرکز آموزشی درمانی کودکان در سال  1393انجام شد .قبل از
شروع آنتیبیوتیک ،نمونه مدفوع تمامی بیماران برای کشت از نظر اشرشیاکلی به آزمایشگاه
بیمارستان ارسال گردید .در صورت مثبت شدن کشت ،بیماران وارد مطالعه شدند ،سپس با
روش  ،Multiplex PCRانواع اشرشیاکلی پاتوژن مشخص گردید .اطالعات بیماران مانند سن،
جنس ،فصل ،نتیجه آزمایش مدفوع بین پاتوتایپهای بهدستآمده با استفاده از آزمونهای
آماری کایاسکوئر ،واریانس ،منویتنی و تیتست تجزیه و تحلیل شد.
یافتهها :در مجموع  51کودک مبتال به اسهال حاد ناشی از اشرشیاکلی مورد بررسی قرار
گرفتند 18 .کودک ( )%35/3پسر و  33نفر ( )%64/7دختر بودند .از نظر توزیع سنی و جنسی

*

اختالف معنیداری بین پاتوتایپهای مختلف اشرشیاکلی وجود نداشت .فراوانی
نویسنده مسئول مکاتبات:

حسین حیدری ،گروه کودکان،
دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی
قم ،قم ،ایران؛
آدرس پست الکترونیکی:

 RBCو WBC

در مدفوع در بین اسهال ناشی از پاتوتایپهای مختلف اشرشیاکلی ،تفاوت معنیداری نداشت.

نتیجهگیری :نتایج مطالعه حاضر نشان داد شایعترین پاتوتایپ در اسهالهای ناشی از اشرشیاکلی
کودکان EHEC ،است و اختالف معنیداری از نظر سن ،جنس ،فصل بستری و نتیجه آزمایش
مدفوع بین سویههای مختلف اشرشیاکلی دیده نشد.
کلید واژهها :کودک؛ اشرشیاکلی؛ آزمایش مدفوع؛ قم ،ایران.
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1گروه اپیدمیولوژی ،دانشکده بهداشت،

چکیده

فراوانی پاتوتایپهای اشرشیاکلی در کودکان مبتال به اسهال حاد مراجعهکننده به بیمارستان ...

محمد آقاعلی و همکاران

اسهال هنوز یک مسئله بهداشتی مهم ،بهخصوص در کشورهای

احتیاط انجام شود .با این حال هنوز هیچ راه تشخیصی دردسترسی

در حال توسعه بوده و یکی از مهمترین علل مرگ و میر در

برای افتراق عوامل ایجادکننده اسهال وجود ندارد ( ،)3و تنها

کودکان زیر  5سال است ( .)1در میان علل باکتریال اسهال،

امکانات تشخیصی موجود برای شروع درمان توسط پزشکان؛

اشرشیاکلی از مهمترین عوامل ،بهویژه در کودکان میباشد (.)3،2

آزمایش مدفوع و معاینه میباشد .بههمین دلیل اطالع از نتایج

تشخیص این عامل ،بهخصوص در کشورهای در حال توسعه،

آزمایش هریک از پاتوتایپهای اشرشیاکلی میتواند برای

محدود است؛ زیرا تستهای معمولی که انجام میشود قابلیت

تصمیمگیری پزشک ،کمککننده باشد .این مطالعه با هدف

افتراق گونههای پاتوژن از فلور طبیعی را ندارد ( .)4تقسیمبندی

بررسی وضعیت فراوانی پاتوتایپهای اشرشیاکلی در کودکان

اشرشیاکلی براساس حضور ژنهای ویروالنس بر روی پالسمید و

مبتال به اسهال حاد مراجعهکننده به بیمارستان آموزشی کودکان

کروموزوم باکتری میباشد (.)5

بهوسیله روش  Multiplex PCRصورت گرفت.

در مطالعات مختلف 5 ،نوع اشرشیاکلی که میتوانند اسهال

ایجاد کنند مشخص شده است :اشرشیاکلی انتروپاتوژنیک

روش بررسی

( ،)E. coli- EPEC Enteropathogenicاشرشیاکلی انترواگرسیو

مطالعه بهصورت مقطعی در سال  1393انجام شد .جامعه آماری را

اشـرشـیـاکـلـی

تمامی کودکان تبدار در سنین یکماهگی تا  5سالگی که با

انـتـروتـوکـسـیـژنیـک (،)Enterotoxigenic E. coli-ETEC

اسهال حاد به بیمارستان آموزشی کودکان ،مراجعه و یا در

اشرشیاکلی انترواینویزیو ( )Enteroinvasive E. coli-EIECو

بخشهای مختلف بیمارستان بستری بودند ،تشکیل میدادند.

اشرشیاکلی انتروهموراژیک )(Enterohemorrhagic E. coli-EHEC

بیمارانیکه آنتیبیوتیک گرفته بودند از مطالعه حذف شدند .نمونه

یا تولیدکننده سم شیگا ()Shiga toxin-producing E. Coli-STEC

مدفوع تمامی بیماران قبل از شروع آنتیبیوتیک از نظر کشت

( .)5از آنجایی که سویههای اشرشیاکلی مولد اسهال از سویههای

اشرشیاکلی به آزمایشگاه بیمارستان ارسال گردید و نمونهها روی

غیربیماریزا که بهطور معمول در مدفوع انسان یافت میشوند،

محیطهای سلنیت  ،Fمککانکی آگار و ائوزین متیلن بلو در

قابلتمیز و جداسازی نمیباشند ،نمیتوان تنها براساس معیارهای

دمای  37درجه سانتیگراد کشت داده شدند ،سپس برای تعیین

بیوشیمیایی و کشت ،این سویهها را شناسایی کرد .از اینرو

هویت روی محیطهای افتراقی کشت شدند .برای جستجو و

بایستی این سویهها را بهواسطه حضور ژنهای کدکننده

شناسایی سویههای اشرشیاکلی از روشهای استاندارد استفاده

فاکتورهای مربوط به ویروالنس باکتری که در سویههای

گردید .در صورت مثبت شدن کشت ،بیماران وارد طرح شدند،

غیرپاتوژن وجود ندارند ،شناسایی کرد ( .)6واکنش زنجیرهای

سپس محیطهای کشت به مرکز تحقیقات عفونی بیمارستان،

پلیمراز از روشهای رایج در تشخیص ارگانیسمها است که نتایج

ارسال و با روش مولتی  PCRانواع اشرشیاکلی ،پاتوژن آن

صحیح و قابلاعتمادی را دربرداشته و حساسیت و ویژگی باالیی

مشخص شد .برای استخراج  DNAنیز از روش جوشاندن استفاده

را نشان میدهد.

گردید .محصول استخراج در  -20درجه سانتیگراد تا زمان انجام

تحقیقات نشان دادهاند بین مصرف آنتیبیوتیک در کودکان

 PCRنگهداری شد .از بافر و  Tag DNAپلیمراز شرکت سیناژن و

آلوده ،با پاتوتایپهای  EHECو گسترش سندرم همولیتیک

پرایمرهای شرکت  Fermentasاستفاده گردید (جدول شماره .)1

اورمیک ارتباط وجود دارد و دیده شده مصرف آنتیبیوتیک در

برای شناسایی سویههای  EIEC ،EHEC ،EPEC ،ETECو

درمان اسهال ناشی از این باکتری ،آزادسازی شیگاتوکسین را

 ،EAggECبهترتیب از ژنهای هدف ،stx1-stx2 ،eae ،LT-ST

افزایش میدهد.

 Invو  aggR-astAاستفاده شد .سایر اطالعات بیماران بهوسیله

(coli-EAEC

E.

،)Enteroaggregative

چکلیستی که حاوی اطالعات فردی ،سن ،جنس ،فصـل و نتیجـه
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مقدمه

بههمین دلیل مصرف آنتیبیوتیک باید در بیماران مبتال به اسهال با

محمد آقاعلی و همکاران

فراوانی پاتوتایپهای اشرشیاکلی در کودکان مبتال به اسهال حاد مراجعهکننده به بیمارستان ...

آزمایش مدفوع بود ،جمعآوری شدند .اطالعات بهدستآمده با

و سطح معنیداری p<0/05 ،در نظر گرفته شد .در این طرح،

استفاده از نرمافزار  ،SPSSآزمونهای آماری کایاسکوئر،

هزینه آزمایشها بر بیمار تحمیل نشد و افراد غیرداوطلب از مطالعه

واریانس ،منویتنی و تی تست مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند

حذف شدند.

جدول شماره  :1پرایمرهای ژنهای سویههای اشرشیاکلی

817

AGTTAATGTGGTGGCGAA
GACTCTTCCATCTGCCG

Stx1

474

TTCGGTATCCTATTCCCG
TCTCTGGTCATTGTATTA

Stx2

454

AAACAGGTGAAACTGTTGCC
CTCTGCAGATTAACCTCTGC

EaeA

382

ATATCTCTTATTTCCAATGCGT
ATGGCGAGAAATTATATCCCG

InvE

254

GTATACACAAAAGAAGGAAGC
ACAGAATCGTCAGCATCAGC

AggR

166

CCCTCAGGATGCTAAACCAG
TTAATAGCACCCGGTACAAGC

STh

130

AGCAGGTTTCCCACCGGATCACCA
GTGCTCAGATTCTGGGTCTC

LT

106

GCCATCAACACAGTATATCC
GAGTGACGGCTTTGTAGTCC

astA

یافتهها

بهار ،تابستان ،پاییز و زمستان بود .میانگین سنی بیماران 21/76 ،ماه

در مجموع از  383نمونه مورد بررسی 51 ،کودک مبتال به اسهال

و بیشتر بیماران ( )%51بین  1-2سال سن داشتند .از نظر توزیع

حاد ناشی از اشرشیاکلی بودند 18 .کودک ( )%35/3پسر و  33نفر

جنسی ،اختالف معنیداری بین سویههای مختلف اشرشیاکلی

( )%64/7دختر بودند .فصل ابتال به بیماری در ،)%17/6( 9

( )p=0/480وجود نداشت (جدول شماره .)2

 )%17/6( 9 ،)%27/5(14و  )%37/3( 19نفـر از کـودکـان بهترتیب
جدول شماره  :2توزیع جنسی بیماران مورد مطالعه بر اساس سویه اشرشیاکلی عامل اسهال
سویه اشرشیاکلی عامل اسهال

پسر

دختر

)Enterotoxigenic E. coli (ETEC

5

0

5

)Enterohaemorrhagic E. coli (EHEC

3

5

8

)Enteroaggregative E. coli (EAEC

0

2

2

ETEC+ EHEC

5

13

18

ETEC+ EAEC

6

5

11

EHEC+ EAEC

2

5

7

مجموع

21

30

51

میانگین سنـی بیمـاران در بین سـویـههـای مختلـف اشـرشیـاکـلـی

98

جنس

مجموع

( ،)p=0/155اختالف معنیداری نداشت (جدول شماره .)3
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(bp) Size Ampilication

) Sequense (5′ to 3′

Target gene

محمد آقاعلی و همکاران

فراوانی پاتوتایپهای اشرشیاکلی در کودکان مبتال به اسهال حاد مراجعهکننده به بیمارستان ...
جدول شماره  :3توزیع سنی بیماران مورد مطالعه براساس سویه اشرشیاکلی عامل اسهال

ETEC

5

12/6±4/9

9

18

EHEC

8

9/7±5/7

3

18

EAGG
EHEC+ETEC

2

18±0

18

18

18

29/5±22/8

3

60

EAGH+ETEC

11

25/9±22/6

3

60

EAGH+EHEC

7

30±20/5

18

60

مجموع

51

23/6±20

3

60

فـراوانـی  )p=0/835( RBCو  ،)p=0/634( WBCدر مـدفـوع

تفاوت معنیداری نداشت (جدول شماره .)4

در بـیـن اسهـال نـاشـی از سـویـههـای مخـتـلـف اشـرشـیـاکـلـی،
جدول شماره  :4مقایسه فراوانی  RBCو  WBCدر مدفوع در بین اسهال ناشی از سویههای مختلف اشرشیاکلی
وجود  RBCدر مدفوع

وجود  WBCدر مدفوع

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

)Enterotoxigenic E. coli (ETEC

(2)40

0

5

)Enterohaemorrhagic E. coli (EHEC

(2)25

(2)25

8

)Enteroaggregative E. coli (EAEC

0

0

2

ETEC+ EHEC

(6)33/3

(7)38/9

18

ETEC+ EAEC

(3)27/3

(8)72/7

11

EHEC+ EAEC

(1)14/3

0

7

مجموع

(14)27/5

(37)72/5

51

سویه اشرشیاکلی عامل اسهال

مجموع

بحث

با این وجود هریک از این سویهها میتوانند تظاهرات بالینی

اسهال هنوز یکی از علل مهم مرگ و میر در کشورهای درحال

متفاوتی داشته باشند .در مطالعه حاضر از  51کودک مورد

توسعه بوده و اطالع از وضعیت پاتوژنهای عامل اسهال برای

بررسی ،در  15بیمار فقط یک سویه اشرشیاکلی شناسایی شد که

بهبود بهداشت عمومی و کنترل این بیماریها ،ضروری است (.)3

بیشترین مورد آن مربوط به اشرشیاکلی انتروهموراژیک ()%15/6

بجز پاتوژنهایی مانند شیگال ،سالمونال ،یرسینیا ،ویبروکلرا

بود و در  36مورد ( )%70/5نیز دو سویه از اشرشیاکلی گزارش

و کمپیلوباکتر؛ حداقل  5گروه از انواع اشرشیاکلی در

شد که بیشتر مورد آن ترکیب حضور

اشرشیاکلی

سراسر جهان باعث اسهال میشوند .این  5گروه شامل:

انترتوکسیژنیک و انترواگرسیو ( )%21/6بود .عفونتهای ترکیبی

انترواگرسیو،

با سویههای مختلف اشرشیاکلی ،شایع هستند و در مطالعات

اشرشیاکلی

انتروپاتوژنیک،

اشرشیاکلی

اشرشیاکلی انتروتوکسیژنیک ،اشرشیاکلی انترواینویزیو و

مختلف تا  %40نیز ذکر شده است (.)11-14

اشرشیاکلی انتروهموراژیک میباشد ( .)7تظاهر بالینی در

در مطالعه حاضر ،اشرشیاکلی انترتوکسیژنیک با  ،%66/6بیشترین

اشرشیاکلی انتروتوکسیژنیک ،اسهال کودکان و مسافران؛ در

علت اسهال بود .در مطالعهایکه در گابون انجام شد از 725

اشرشیاکلی انتروهموراژیک ،اسهال خونی و سندرم همولیتیک

کلونی اشرشیاکلی در کودکان یکماه تا  11سال مبتال به اسهال،

اورمیک؛ در اشرشیاکلی انتروپاتوژنیک ،اسهال شیرخواران؛ در

 57مورد  EAECو  7مورد  ETECبه دست آمد ( .)7در مطالعهای

اشرشیاکلی انترواینوزیو ،اسهال خونی شبه باسیالری و در

که در همدان بر روی نمونه مدفوع بیماران مبتال به اسهال انجام

اشرشیاکلی انترواگرسیو ،اسهال حاد و مزمن کودکان و

شده بود از  37بیمار مبتال به اسهال

اشرشیاکلی 22 ،مورد ETEC

بزرگساالن است (.)8-10

و  15مورد  EHECجدا شد (.)15
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سویه اشرشیاکلی عامل اسهال

تعداد

میانگین±انحراف معیار (ماه)

کمترین

بیشترین
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... فراوانی پاتوتایپهای اشرشیاکلی در کودکان مبتال به اسهال حاد مراجعهکننده به بیمارستان

 مقایسهای انجام شدهETEC  وEAEC در مطالعه دیگری که بین

 سال قبل در تهران و سنندج بر روی25 در مطالعهایکه حدود

 اختالف سنی و جنسی بین بیماران مبتال به این دو سویه دیده،بود

 شایعترین،شیرخواران و کودکان مبتال به اسهال انجام گرفت

.)7( نشد

 وETEC  گزارش شد و بعد از آن به ترتیبEPEC پاتوژن
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)؛ درصورتیکه در مطالعه16(  عوامل شایع بعدی بودند،EHEC

نتیجهگیری

. از هیچ بیماری جدا نشدEPEC ،حاضر

 همچنان شایعترین سویه اسهال کودکان؛،طبق نتایج این مطالعه

. نیز هیچ موردی به دست نیامدEIEC در مطالعه حاضر در زمینه

 مطالعه. است و اکثر موارد عفونتها ترکیبی میباشدEHEC

 را مشاهدهEIEC ،مطالعات مشابه انجامشده بر روی کودکان

 فصل، جنس،حاضر نتوانست اختالف معنیداری را از نظر سن

 که،)17-20( نکردند یا شیوع آن را بسیار کم گزارش کردند

بستری و نتیجه آزمایش مدفوع بین سویههای مختلف اشرشیاکلی

نشاندهنده کماهمیت بودن این نوع اشرشیاکلی در اسهال

. لذا مطالعات بیشتر در این زمینه توصیه میگردد.نشان دهد

 همچنین نتیجه، جنس و فصل بستری بیماران، سن.کودکان است
،آزمایش مدفوع آنها در بیماران مبتال به سویههای مختلف

تشکر و قدردانی

اختالف معنیداری نداشت که ممکن است بهدلیل دخالت بیش از

بدین وسیله از مساعدت همکاران محترم بیمارستان کودکان قم

 برخی.یکسویه از اشرشیاکلی در درصد باالیی از عفونتها باشد

.تشکر و قدردانی مینماییم

، در سنین پایینترEHEC  وEPEC مطالعات قبلی نشان دادند
)؛ ولی مطالعه حاضر نتوانست ارتباطی22،21( شیوع بیشتری دارد
.را نشان دهد
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