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چکیذٌ

تحث در هَرد ػلل ػفًَی اعْال گَعالِّا اس  30عال خیؼ تِ

اؽزیؾیاکلی( )E.Coliفلَر عثیؼی هداري گَارؽی تیؾسز خاًَراى ٍ ًیش اًغاى اعر اها

عَر خذي هَرد زَخِ قزار گزفسِ اعر .زا عالّا عالوًَال را

تزخی عَیِّاي خازَصًیک اؽزیؾیاکلی تاػث اًَاػی اس تیواريّاي رٍدّاي ٍ خارج

زٌْا ػاهل هَلذ اعْال هیداًغسٌذ ٍلی در عال ً 1967ؾاى دادُ

رٍدُاي هیؽًَذ .عزٍزیح اؽزیؾیاکلی اًسزٍزَکغیضًیک ( )ETECؽایغ ززیي ػلر
تزٍس عٌذرٍم اعْال در ًَساداى حیَاًاذ هشرػِ اعر .هْوسزیي فاکسَر ّاي هززثظ تا

ؽذ کِ گزٍُ کَچکی اس عَػّاي کلی تاعیل ،اعْال آتکی را

تیواري سایی در  ،ETECفیوثزیِ اعر کِ تِ ػٌَاى ػاهل چغثٌذُ ٍ اًسزٍزَکغیي ّاي

تاػث هیؽًَذ .ایي دعسِ اس تاکسزيّا تؼذاً اؽزیؾیاکلی

ززؽحی هی تاؽذ .هْوسزیي فیوثزیِ ّاي هؼوَل در گَعالِّا ( F41 ٍF5 )K99هی

اًسزٍزَکغیضًیک (ً )ETECام گزفسٌذ( .)4اؽزیؾیاکلی

تاؽذ ٍ تیؾسزیي هَارد  K99خذاؽذُ هسؼلق تِ عزٍگزٍج ّاي

O101 ٍO9 ،O8

اعرّ .ذف اس اًدام ایي هغالؼِ ،تزرعی هیشاى فزاٍاًی صىّاي هزتَط تِ

اًسزٍزَکغیضًیک ،رٍزاٍیزٍط ،کزًاٍیزٍط ،کزیدسَعدَریذیَم ٍ

عزٍگزٍجّاي هخسلف ( ٍ )...ٍ O8 ،O9 ،O101فیوثزیِ K99در گَعالِّاي اعْالی

عالوًَال ػَاهل افلی تیواريسا در اعْال گَعالِّا ّغسٌذ

سیز  5رٍس اعرّ .ز ًوًَِ تز رٍي هحیظ هک کاًکی کؾر ٍ اس ّز خلیر ،عِ کلٌی اس

( ETEC.)14اس ػَاهل هْن ٍ خْاًی اعْال ؽذیذ ٍ آتکی در

تاکسزي تِ فَرذ خذاگاًِ کؾر دادُ ؽذّ ،وچٌیي زواهی ًوًَِّا اس ًظز فزاٍاًی صى
 ٍ K99در اداهِ ًوًَِّایی کِ خظ اس تزرعی صى زایح  O101هٌفی تَدًذ تِ زززیة

ًَساداى تزخی گًَِّا اسخولِ گَعالِّا ٍ خَکّا اعر.

تزرعی ؽذًذ.

تاکسزيّاي  ETECتذٍى ایٌکِ زغییز ؽکلی در اخیسلیَم رٍدُ

ًسایح ایي تزرعی ًؾاى هی دّذ درفذ فزاٍاًی تذعر آهذُ اس عزٍگزٍج ّاي ،O8

کَچک ایداد کٌٌذ تِ آى چغثیذُ ٍ تا زَلیذ زَکغیيّاي

اّویر ،اس ًظز زایح ٍ O9 ،O8

O115

تا آسهایؼ

Multiplex PCR

 ٍ O115 ،O101 ،O9فیوثزیِ ي  K99در گَعالِّاي اعْالی تِ زززیة ،%9/3 ،%18/7
 ٍ %9/3 ٍ %7/8 ،%56/3تیؾسزیي فزاٍاًی فیوثزیِ

K99

تیي عزٍگزٍجّا در

رٍدُاي در ػولکزد اًسزٍعیرّا زذاخل ایداد کزدُ ٍ تاػث

عزٍگزٍج  O101تا  %83/3هی تاؽذ.

افشایؼ ززؽح ٍ کاّؼ خذب هیؽًَذ .تٌاتزایي اس هْوسزیي

ياشگان کلیذی :اؽزیؾیاکلی ،اعْال ،عزٍگزٍج ،Multiplex PCR ،گَعالِ

فاکسَرّاي هززثظ تا تیواريسایی در  ،ETECتِ ػٌَاى ػاهل

زاریخ دریافر 95/6/7 :زاریخ خذیزػ95/9/28 :

چغثٌذُ ٍ اًسزٍزَکغیيّاي ززؽحی فیوثزیِ هیتاؽذ( .)10در
ازقال  ETECتِ اًسزٍعیرّاي رٍدُ کَچک گَعالِّا،

مقذمٍ
اعْال در گَعالِّا هؾکل تغیار خذي ٍ هْوی تَدُ ٍ یکی اس
ػلل هْن سیاى اقسقادي در ّز داهذاري تَاعغِ ایداد هزگ ٍ
هیـز ،زحویل ّشیٌِّاي درهاى ٍ کاّؼ رؽذ گَعالِّا اعر.

فیوثزیِّاي هخسلف اس خولِ ّ 987P ٍ F41 ،K99غسٌذ کِ در
ایي تیي دٍ فیوثزیِ اٍل خز اّویرزز هیتاؽذ( .)9هْنززیي
عزٍگزٍجّاي هؼوَل در گَعالِّا تا زَخِ تِ خاعخّاي
آًسـیعـزهی ٍ K99

 F41عزٍگزٍجّايO20ٍ O8 ،O101

* .1دعسیار زخققی گزٍُ تیواريّاي داخلی داًؾکذُ داهدشؽکی داًؾگاُ زْزاى،زْزاى ،ایزاى

Gharabaghi@ut.ac.ir
 .2داًؾیار گزٍُ تیواريّاي داخلی داًؾکذُ داهدشؽکی داًؾگاُ زْزاى ،زْزاى ،ایزاى
 .3اعساد زوام گزٍُ تیواريّاي داخلی داًؾکذُ داهدشؽکی داًؾگاُ زْزاى ،زْزاى ،ایزاى
 . 4اعسادیار گزٍُ هیکزٍتیَلَصي داًؾکذُ داهدشؽکی ،داًؾگاُ آساد اعالهیٍ ،احذ کزج ،کزج ،ایزاى
 .5داًؾدَي داًؾکذُ داهدشؽکی داًؾگاُ زْزاى،زْزاى ،ایزاى
 .6اعساد زوام گزٍُ هیکزٍتیَلَصي ٍ ایوًََلَصي داًؾکذُ داهدشؽکی داًؾگاُ زْزاى،زْزاى ،ایزاى
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هیتاؽذ ٍ تیؾسزیي هَارد  K99خذا ؽذُ هسؼلق تِ

ًیاس ًگْذاري ؽذًذ .اس ّز فالکَى در حذٍد یک عیعی در

عزٍگزٍجّاي  O101 ٍ O20 ،O9 ،O8اعر (ّ .)13ذف اس

لَلِ  1/5ریخسِ ٍ تِ هذذ  10دقیقِ تا دٍر  10000عاًسزیفَص

ایي هغالؼِ ،تزرعی هیشاى فزاٍاًی صىّاي هزتَط تِ فیوثزیِ

ًوَدُ ٍ هایغ رٍیی را دٍر ریخسِ ٍ تِ خلیر تاقی هاًذُ تِ هیشاى

 ٍ K99عزٍگزٍجّاي هخسلف (ؽاهل )...ٍ O8 ،O9 ،O101

 250هیکزٍلیسز آب هقغز اضافِ ًوَدُ ٍ ٍرزکظ گزدیذ زا خلیر

تز رٍي ًوًَِ هذفَعّاي اخذ ؽذُ اس گَعالِّاي سیز  5رٍس

تِ فَرذ ؽیزاتِ در آیذ ،عدظ لَلِّا را در دهاي  100درخِ

هثسال تِ اعْال تِ رٍػ  Multiplex PCRاعر.

در ظزف هخقَؿ تزاي اعسخزاج  DNAتِ هذذ  10دقیقِ
خَؽاًذُ ؽذًذ .عدظ لَلِّا تِ هذذ  15دقیقِ تا دٍر 12000
عاًسزیفَص ؽذًذ .تِ هیشاى  70هیکزٍلیسز اس هایغ رٍیی کِ ّواى

مًاد ي ريش کار
زؼذاد ً 64وًَِ هذفَع اس گَعالِّاي سیز  5رٍس هثسال تِ اعْال

 DNAاعر تزداؽسِ ٍ در لَلِ اعسزیل ریخسِ ٍ زا هزاحل

کِ ً 36وًَِ هزتَط تِ گَعالِّاي ًز ٍ ً 28وًَِ هزتَط تِ

PCRدر دهاي هٌفی  20درخِ ًگْذاري ؽذًذ.

گَعالِّاي هادُ تَد ،اس داهذاريّاي فٌؼسی دٍ اعساى الثزس ٍ

تزاي تزرعی ًَع ً Oوًَِّا اس خزایوزّایی کِ تِ اًَاع هزتَط

قشٍیي اخذ ؽذُ ٍ ّز ًوًَِ اس ًظز ٍخَد اٍٍعیر

تِ عَیِ  ETECاعر ٍ در هغالؼاذ ؽیَع تیؾسزي داؽسٌذ،

کزیدسَعیَریَم زحر آسهایؼ ؽٌاٍري قزار گزفسِ ٍ خظ اس

اعسفادُ گزدیذ.

هٌفی تَدى آسهایؼ ؽٌاٍري ،تز رٍي هحیظ هک کاًکی کؾر

هخلَط PCRدر حدن  30هیکزٍلیسز ٍ تا ززکیة سیز تِ اساي ّز

ٍ عدظ عِ کلٌی الکسَس هثثر خْر آسهَى اًسخاب ٍ خظ اس

ًوًَِ آهادُ ؽذ:

زاییذ آسهایؼ  PCRرٍي هحیظ هک کاًکی تِ فَرذ خذاگاًِ

 3هیکزٍلیسز تافز  1/5، ×10هیکزٍلیسز هٌیشین کلزایذ ()MgC12

کؾر دادُ ؽذ .عدظ اس ّز کلٌی رؽذ کزدُ ،اؽزؽیاکَالي تِ

 50هیلیهَل 4 ،هیکزٍلیسز هخلَط  2 d NTPهیلیهَل0/5 ،

فَرذ خذاگاًِ تِ هحیظ  LBهایغ تِ هیشاى  5عیعی در

هیکزٍلیسز آًشین  DNA Taqخیلوزاس 0/5 ،هیکزٍلیسز اس ّز

فالکَىّاي  15عیعی هٌسقل ٍ  24عاػر در اًکَتازَر

خزایوز 2 ،هیکزٍلیسز  DNAالگَ 18 ٍ ،هیکزٍلیسز آب اعسزیل

ؽیکزدار قزار دادُ ؽذ ،عدظ اس ّز ًوًَِ فالکَى ،دٍ عزي در

در اتسذا ًوًَِّا خْر ؽٌاعایی خٌظ اؽزیؾیاکلی اس خزایوز

لَلِاي درخیچ دار تِ هیشاى  500هیکزٍلیسز ریخسِ ٍ تِ هیشاى
تزاتز اس گلیغزٍل  %30اضافِ ًوَدُ ٍ در دهاي ˚ -70cزا سهاى

اخسقافی هزتَط تِ اؽزؽیاکَالي هغاتق خذٍل  1هَرد
تزرعی قزار گزفسٌذ(.)8

خذٍل .1خزایوز اخسقافی خٌظ ٍ زَالی هزتَط تِ اؽزیؾیاکلی
اًذاسُ هحقَل()bp
897

خزایوز اؽزیؾیاکلی

الگَي زَالی

16S-F

AGAGTTTGATCC/ATGGCTCAG

16S-R

CCGTCAATTCCTTTGAGTTT

عدظ تزاي زؼییي عزٍگزٍج ًوًَِّا اس خزایوزّاي خذٍل ٍ 2
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تزاي زؼییي فیوثزیِ اس خزایوز خذٍل  3اعسفادُ گزدیذ (.)6 ٍ 13
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خذٍل  .2خزایوز اخسقافی عزٍگزٍجّا ٍ الگَي زَالی هزتَط تِ آًْا
اًذاسُ هحقَل()bp

خزایوز عزٍگزٍج

الگَیسَالی

1223

O8(orf469)-F

CAATCGCCAGAGGCATAA

O8(orf469)-R

TCTGGCTGCCCTTGTGAG

O9(wzt)-F

TGGGTGTTAAAAGACATCAA

O9(wzt)-R

CCCAGAAATCCATGCTC

O101(wzm)-F

GTGTTACTTTCATATCGTCCAG

O101(wzm)-R

ATGCAATGCGGTTTCTAC

O115(wzy)-F

CGTCGTGATGTGCATTGTTT

O115(wzy)-R

GCAACACTAAACGCCTCTTT

1142
507
327

خذٍل  .3خزایوز اخسقافی فیوثزیِ  ٍ F5الگَي زَالی هزتَط تِ آى
اًذاسُ هحقَل()bp

خزایوز فیوثزیِ

الگَي زَالی

314

(F5)K99

TATTATCTTAGGTGGTATGG
GGTATCCTTTAGCAGCAGTATTTC

تزًاهِ حزارزی تکار رفسِ تِ ؽزح سیز تَد:


هذذ  20دقیقِ در رًگ ازیذیَم تزٍهایذ هاًذ ٍ عدظ ًسیدِ تا

ٍاعزؽر اٍلیِ سًدیز الگَ ( )Denaturation Earlyدر 95

دعسگاُ صل داک ؽذ.

درخِ عاًسیگزاد تِ هذذ  10دقیقِ

زواهی ًوًَِّا اس ًظز فزاٍاًی صى  ٍ K99در اداهِ ًوًَِّایی کِ



 30عیکل ؽاهل:

خظ اس تزرعی صى زایح  O101هٌفی تَدًذ تِ زززیة اّویر ،اس

o

 Denaturationدر  95درخِ عاًسیگزاد تِ هذذ  30ثاًیِ

ًظز ًَع  ...ٍ O9 ،O8تزرعی ؽذًذ.

o

 Annealingدر دهاي  50درخِ عاًسیگزاد تِ هذذ  45ثاًیِ

o

ً Extensionیش در  72درخِ عاًسیگزاد تِ هذذ  70ثاًیِ

وتایج



ًْ Extensionایی در دهاي  72درخِ عاًسیگزاد تِ هذذ 5
دقیقِ

تزاعاط آسهایؼّاي اًدام ؽذُ تز رٍي ً 64وًَِ هذفَع
گَعالِ هثسال تِ اعْال آتکی تا ػاهل تاکسزي اؽزیؾیاکلی
اًسزٍزَکغیضًیک ،زواهی ًوًَِّا اس ًظز فزاٍاًی صى  ٍ K99در

تزاي کٌسزل هثثر ،اس عَیِ  510اؽزیؾیاکلی کِ اس تخؼ

اداهِ ًوًَِّایی کِ خظ اس تزرعی صى زایح  O101هٌفی تَدًذ،

هیکزبؽٌاعی داًؾکذُ داهدشؽکی داًؾگاُ زْزاى زْیِ ؽذُ تَد

تِ زززیة اّویر ،اس ًظز ًَع  ...ٍ O9 ،O8تزرعی ؽذًذ کِ 36

اعسفادُ ؽذ ٍ ،تزاي کٌسزل هٌفی ًیش در کٌار زوام اخشا تِ خاي

ًوًَِ ( )%56خٌظ ًز ٍ ً 28وًَِ ( )%34خٌظ هادُ تَد .در

 DNAالگَ اس آب هقغز اعسفادُ ؽذ.

ایي تزرعی اس ً 15وًَِ ( )%23/4زٌْا عزٍگزٍج  O101خذا

هقذار  5هیکزٍلیسز اس هحقَل ًْایی در صل آگارس  %1زْیِ ؽذُ

ؽذ (ًگارُ  )1کِ الثسِ ایي عزٍگزٍج در ً 23وًَِ دیگز تا عایز

اس تافز  %1 TAEالکسزٍفَرس گزدیذ .تزاي ؽٌاعایی ٍسى

عزٍگزٍجّا ّوزاُ تَد ٍ در هدوَع در ً 36وًَِ ()%56/3

هَلکَلی هحقَالذ اس هارکز  1 kbpاعسفادُ ؽذ .تِ هذذ
زقزیثی  45-30دقیقِ تا ٍلساص ً 65وًَِّا الکسزٍفَرس ؽذُ ٍ تِ

عزٍگزٍج  O101ؽٌاعایی ؽذ .عزٍگزٍج ً( O8گارُ  )2زٌْا
در یک ًوًَِ ( )%1/5اس ًوًَِّا تِ زٌْایی حضَر داؽسِ ٍ تِ
عَر کل در ً 12وًَِ ( )%18/7ؽٌاعایی ؽذ .عزٍگزٍج

O9
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(ًگارُ  )3در ّیچ یک اس ًوًَِّا تِ زٌْایی حضَر ًذاؽسِ ٍ در
کل اس ً 6وًَِ ( )%9/3خذا ؽذُ اعرّ .وچٌیي عزٍگزٍج
ً( O115گارُ  )3در ً 5وًَِ (ّ )%7/8واًٌذ عزٍگزٍج  O9تا
عایز عزٍگزٍجّا ٍ در ًوًَِاي اس عزٍگزٍج  O115صى

K99

حضَر داؽسِ اعر .در هَرد حضَر صى ً( K99گارُ  ،)4در
ًوًَِ هذفَع  6گَعالِ ( )%9/3اس  64گَعالِ اعْالی ٍ در
هدوَع اس  192کلٌی تزرعی ؽذُ حافل کؾر عِ کلٌی اس
کؾر ّز یک اس ًوًَِ هذفَع گَعالِّاي اعْالی 7 ،کلٌی
( )%3/6داراي صى  K99تَدًذ کِ ً 5وًَِ ( )%83/3اس ً 6وًَِ اس

ًگارُ  .2الکسزٍفَرس صل آگارس هزتَط تِ عزٍگزٍجO8تا اًذاسُ pb
 1223در عسَى عور چح

عزٍگزٍج  O101خذا ؽذُ اعر .در خذٍل  4حضَر صىّاي
 ٍ K99عزٍگزٍجّاي  O101 ٍ O115 ،O9 ،O8در کلٌیّاي
کؾر دادُ ؽذُ اس ًوًَِ هذفَعّا تِ زٌْایی ٍ یا تا یکذیگز در
یک ًوًَِ آٍردُ ؽذُ اعر(خذٍل .)4

ًگارُ  .3الکسزٍفَرس صل آگارس هزتَط تِ عزٍگزٍج ّاي O9تا اًذاسُ
O115 ٍ1142 pbتا اًذاسُ 327 pb

ًگارُ  .1الکسزٍفَرس صل آگارس هزتَط تِ اي کالي 16Sتا اًذاسُ ٍ897pb
عزٍگزٍج  O101تا اًذاسُ 507pb
ًگارُ  .4الکسزٍفَرس صل آگارس هزتَط تِ فیوثزیِ  )K99(F5تا اًذاسُ 314pb
خذٍل  .4فزاٍاًی صى ّاي عزٍگزٍجّا تِ زٌْایی یا تا یکذیگز ٍ فیوثزیِ  K99در تیي ًوًَِّاي هَرد آسهایؼ
صى

هؾسزک تاO8

هؾسزک تا O9

هؾسزک تا O101

هؾسزک تا O115

هؾسزک تا عزٍزیح ًاهؾخـ

K99

O8

1

2

3

1

5

-

O9

2

-

1

-

3

-

O101

3

1

15

1

16

5

O115

1

-

1

-

3

1

K99

-

-

5

1

1

-
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بررسی شیًع مُمتریه سريگريپَای اشریشیاكلی اوتريتًكسیصویك ي فیمبریٍ  F5در گًسالٍَای اسُالی زیر  5ريز در استانَای البرز ي قسيیه

اخسقاؿ دادُ اعر( .)13تا زَخِ تِ فزاٍاًی عزٍگزٍج

بحث
اس آًدا کِ اعْال در گَعالِّا هؾکل تغیار خذي ٍ هْن

 ًِ ،O101زٌْا اس ًظز فزاٍاًی تلکِ تا زَخِ تِ حضَر %83/3

تَدُ ٍ یکی اس ػلل هْن سیاى اقسقادي در ّز داهذاري

اس فزاٍاًی صى  K99تِ ػٌَاى یکی اس ػَاهل حذذ

تَاعغِ ایداد هزگ ٍ هیز ،زحویل ّشیٌِّاي درهاى ٍ کاّؼ

تیواریشایی  ETECدر ایي عزٍگزٍج ،هْوسزیي عزٍگزٍج

رؽذ گَعالِّا اعر( .)1اس تیي تاکسزيّاي اًسزٍخازَصى،

هیتاؽذ .حضَر صى  K99در عزٍگزٍج  O115کِ در

عزٍزیحّاي  E.Coliاس ػلرّاي تزٍس عٌذرم اعْال در

هغالؼاذ کوسز تِ آى زَخِ ؽذُ ٍ در ایي هغالؼِ فزاٍاًی

ًَساداى حیَاًاذ هشرػِ ّغسٌذ کِ تِ هدوَػِ تیواريّاي

خاییٌی دارد قاتل زَخِ اعر ،در هغالؼِ ي دیگزي در ایزاى،

حافلِ کَلی تاعیلَسیظ گفسِ هیؽَد ٍ ETECؽایغ ززیي

 Nazem ٍ Ghanbarpourتِ فزاٍاًی  %4/5تزاي ایي

ًَع کلی تاعیلَسیظ در گَعالِّاي ًَساد اعر( .)11زَخِ

عزٍگزٍج رعیذُاًذ( .)7در هغالؼِ ّ ٍ Contrepoisوکاراى

ETEC

غیز

ٍ هغالؼِ تز رٍي ؽذذ تیواري سایی ٍ ػَاهل خغز

ضزٍري اعر .اگزچِ کلی تاعیلَسیظ در گَعالِّا ؽایغ
اعر ،تا ایي حال آسهایؼّاي هَلکَلی درتارُ ي ؽذذ
تیواري سایی ٍ ػَاهل خغز ّوزاُ آى ،زا تِ اهزٍس در ایزاى
آًچٌاى کِ تایذ اًدام ًؾذُ اعر.
در هغالؼِ حاضز ،درفذ فزاٍاًی عزٍگزٍجّاي ،O9 ،O8

اس عزٍگزٍج  O115تِ ػٌَاى عزٍگزٍج

اًسزٍزَکغیضًیک یاد ؽذُ کِ تا زَخِ تِ حضَر صى  K99در
ایي عزٍگزٍج هیزَاى آى را اًسزٍ زَکغیضًیک داًغر(.)5
زفاٍذ در فزاٍاًی عزٍگزٍج ّاي هخسلف در ایي هغالؼِ را
هیزَاى تِ زفاٍذ صًَهی آًْا ٍ ّواًغَر کِ خیؼ زز اؽارُ
ؽذ تِ حضَر تزخی اس ػَاهل حذذ هاًٌذ حضَر صى

K99

 ٍ O115 ،O101فیوثزیِي  K99در ًوًَِّاي اخذ ؽذُ اس

در تؼضی اس عزٍگزج ّا هززثظ داًغر .ؽزایظ آب ٍ َّا

گَعالِّاي اعْالی تِ زززیة ٍ %7/8 ،%56/3 ،%9/3 ،%18/7

هٌغقِاي ،عي اتسال تِ تیواري ٍ فزاٍاًی سایؼ در

 %9/3هیثاؽذ .در ایي هغالؼِ فزاٍاًی  K99در گَعالِّاي

داهذاريّاي فٌؼسی (تیؾسزیي فزاٍاًی زاتغساى ٍ خاییش کِ

اعْالی تیؾسز اس درفذ فزاٍاًی گشارػ ؽذُ تِ هیشاى %2/6

کیفیر خزعساري اس گَعالِّاي ًَساد را زحر زاثیز قزار هی

در هغالؼِ لغفالِسادُ ٍ ّوکاراى در گَعالِّاي اعْالی تا

دّذ) در ٌّگام ًوًَِ گیزي ،زؼذاد ًوًَِّاي هَرد تزرعی ٍ

ػاهل اؽزیؾیاکلی ٍ فزاٍاًی  %5/3در هغالؼِي ٍ Shams

زفاٍذ حغاعیر ٍ ٍیضگی آسهایؼّاً ،سایح را در هغالؼِ

ّوکاراى ٍ  %0/57در هغالؼِ ّ ٍ Zhangوکاراى تَدُ ٍ

ّاي هخسلف زحر زاثیز قزار هیدّذ .ػلر تزززي فزاٍاًی

زقزیثا هؾاتِ هغالؼِ ّ ٍ Younisوکاراى تِ هیشاى %10/3

خٌظ ًز تز خٌظ هادُ را در ایي هغالؼِ را هیسَاى زا حذٍدي

اعر ،در حالی کِ در هغالؼِ  Nazem ٍ Ghanbarpourاثزي

تِ ػذم زَخِ السم تِ خٌظ ًز ٍ اّویر کن زز آى ًغثر تِ

اس  K99در گَعالِّاي اعْالی یافر ًؾذ (،7 ،13 ،15 ٍ 16

خٌظ هادُ در تیي کارکٌاى گَعالِ داًی داًغر کِ تز رٍي

ّ .)2وچٌیي در هغالؼاذ دیگزّ ٍ Acha ،وکاراى ٍ

دقر ٍ زَخِ السم در ًگْذاري گَعالِ ،دادى آغَس ٍ

ّ ٍ Salvadoriوکاراى تِ زززیة تِ فزاٍاًی %7/3 ٍ %40

ؽیزدّی زاثیزگذار اعر.

دعر یافسِاًذ ( .)3 ٍ 12در ایي هغالؼِ تیؾسزیي فزاٍاًی

تا زَخِ تِ ٍخَد تیؾسزیي زؼذاد راط دام ؽیزي ٍ تیؾسزیي

فیوثزیِ  K99تیي عزٍگزٍجّا در عزٍگزٍج  O101تا

زَلیذ ؽیز تِ فَرذ فٌؼسی کؾَر در دٍ اعساى الثشر ٍ

 %83/3هی تاؽذ .در هغالؼِ ي هؾاتِّ ٍ Shams ،وکاراى ًیش

قشٍیي ،اس ایي هغالؼِ هیزَاى در راعساي خیؼ تیٌی حضَر

ایي عزٍگزٍج تا فزاٍاًی  %62/5تیؾسزیي فزاٍاًی را تِ خَد

عزٍگزٍجّاي هؼوَل در تزٍس تیواري ٍ هیشاى اّویر ّز
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