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شدشد ر

) برریو ارتباط فنلوژشتنکو جدایهها :ارتباط فنلوژشو بنن 33

 STآنها با  STهای بت شدز در باشک اط عاتو یایت

جدایه این توباکتر باماشو مورد مطالعه که توالو شوکلئوتندی

 MLSTمطابقت داشت این  33جدایه در  0ک یتر ا  Aتا

E

مربوط به  7ژن خاشهدار در آنها تعننن شدز بود توی الهوریت

قرار مرفت د که در شمودار  3الهوی دشدررمرام این جدایهها

( ) .3

B RST

در یرایررت

t

urst.m st.

htt

ترین شدز ایت

بررریررو مرررردیرد ()0
بح
یا ته ها

در یالهای اخنر برریو ارتباط ژشتنکو در منان پاتوژنهای

در مطالعه حاضر  33جدایه این توباکتر باماشو جدا شدز ا

منکرربو امری ضررری شدز چرا که تعننن م گاء اپندمنولوژیک

عفوشتهای خوشو جدا شدز در مطالعه قبلو ا بنماران مبت به

منکرر

باکتریمو (عفوشت خون) در در بنماریتان پنامبران ر بقنه اله

شایاشو موک د شق

(عج) شهر تهران اشتخا

مردید ( )33توالو شوکلئوتندی مربوط

مگخ

ر عفوشت به طراحو ررشهای ک ترل پاتوژن کمک
تایپن گ عوامل پاتوژن منکرربو در

کردن ارتباط ژشتنکو یویههای جدا شدز ا شموشههای

به  7ژن خاشهدار در یکو ا جدایههای مورد مطالعه در جدرل 2

بالن و یا محنطو موباشد

شگان دادز شدز ایت در  33جدایه این توباکترباماشو مورد

در مذشته ا ری موهای ف وتنپو ماش د بنوتایپن گ یررتایپن گ

ST136 ST307

باکتریوفاژ یا باکتریوینن تایپن گ ر پررفایل حساینت باکتری

 ST327 ST25 ST328ش ایایو شد ر  STمربوط به  2جدایه با

به آشتو بنوتنکها جهت دیته ب دی باکتریها ایتفادز موشد

برریو  0پررفایل (کلون  )STژشتنکو شامل
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ایت ررشهای مولکولو که یرای تایپن گ باکتریها به کار

رلو امرر ز پنگرفت ررشهای مولکولو در در دهه اخنر این

 ررشهای متکو بر برش آشزیموP

ررشها را در تایپن گ مولکولو باکتریها بسنار کارآمد کردز

E

موررشد عبارت د ا

 ژن خاشه دار در یکو ا جدایه های این توباکتر باماشو7  توالو شوکلئوتندی مربوط به:2 جدرل
ATCCT TTTTAT C ACA CTTCAT C A TCTAAAATCACATTTATC AT T AC
AAA TATTTTATTACACC C TTACCC ATT ACCA TTA C ACTCAA CA ACTAC
CTT AAACTT TTATTTATTATTAAAT C A TTACCAACT CT AACAAAAA TT A
TTC AT C AAA TTC T CTCATACTAT TTCAT ATCAA TTA CC TTTCTTCAAT
TTTCC TC T AT CTCACCCTAT CAATCAT TT T TA TA C CATTATCT
CTTTCTATCACAACAACCTT ACATT AA ACATCAATCACC C AAATTACT C ATT
C TTT ATT CTAAAATTCCAAC CTT CT CTT A CTACAAATATACT TA TCA
CCATTCATCTATCCAC TAAT ACTTAAATTAT C AAAACTTCTTACACAT AT TTT
CA
AT AACCCAAT ATTTAAAAC C TATC ACATT CA TAAAAACT TA TT AAAAT
ATCC TTCTATT CTAAACCA CT AT ATTTCAAA CAATT AACAA TA TTCAATC
TCT CTAACTCT ATACTACT TT TAAACTTATT CTCAA CAAT AAAAA TA T
AAA AA C TAATCACT TA AA AA TTCT CTTC AA AC CATTA AC TT TA
AA TAT CA TTT ACC T TTATATCTCTCC TACTTT CAAACAAACAA ATACT
TTAACT CT AACTT AAAATCC TTCATTCTTCTT TT ATAAAAAAATCA CAACATT
C T AATT ATTTCT TTTTA AA CA TT CTAAAACT TAAA
ATT T AA TACAC AC T CA CAACAAT ACT AT AACAA A CAA A C T
TATTACAATTACCTCT CT CAACAACTT TTTCT TCT TAT
TAACCAATTC
CCACAACACC TATCAAC TAATT ATACACC
ACAC TT ACTTCACAATC AA TT
A C TTCTAT C T TTCTT AC T CTT CAT TTTACT T CA TT T T TA
CA CCTCA TCT AAACT TAT C TCA CTAACAAATATAAA T CCTC TTTA CA
TTC T AACAA AT ACC TACT T CAAACTTCTTCC T TT TT AACAAAT AAA
ACAC TCTT T C AATCCT T CCAATC TT T CCAATC T CT AA ACACATTC
ACT T TA TT ACCTTATC AAAT AA CAATTATCT
AT AA CTTCTCAA T
AT AA TTT AATAC C A ATTCCA CT ACCTA TT ATACT CTCAA AAT C T
ACAAACAT TT AA CT CT CT AA CTTCT AA A TTAAT ACAA TACCTT AA
A
T ATCTTTCTAAA AA ACATCATC CA
AAA TCACAAT TTAAAAT ATCCTTATATTAAT TC ATCCA
ACAAT A CCCA
TTCCA CAT T AA TTTTT TTACC AA AT T CA AAACA ATCT ATCT
T
TATTAC AAC TTTCTTAC TC C C AAAAT ACCAAACTAAACAACTTCACTA T T
C T TATATCAA AC TTTTAAATAAA A C TC T T ATTACTTA T TACA TT
CA TTATTCCTCATATTACC ACAATATTAAA AAC T TACTCC C CA C AA
TTACAA CAATT CTCAAT TCAAAAATCT T TACAT T CCTTCATT AT CT A
CAC CCCTA ACCCTCAATAT CAC CAAACTT T TA ATATT ATAACCTACTT TT
TCACAACCC ACAAT T A CAA CACTT AAATT CT ACAT CTT TCC TTCA C
CAATT ATTTAATC TT T ACTC T CT CACTTAC CCTAAA CA AAATC AA
T A AT
T ACTCTCATAT
TCTACAA C C TCTTAT A CCA CACTTC T
AAAATTAC
TAAT CTAAAC TTCAAACT TAT TTATCTTCATTAACCA ATTC T
AT AAAATT T
C TC TTATATCATT C CCTAAA CTTAC T CT T ATAAA TACAATCT TAAC
AT CTCCAATTC TCCA TAACT TTTACCACTTC TAACAT CCAATC TTCTACA
CTTCATAAC TT AACTTAAAATC TAAA T CTCAATTA CAC TTCT CT T CT
TCT TTCAATT TT
TC T AT TTCTTAC CAATCATTC TCTTC TTCA C AA
AT C TAAA TACAC TT AAT CC C CT TAATT T AA TTTCTAACCAA AAAAC
AACCTTC CTCATTA TAAA CT T CT
CAAACTCACTAT TC T TTT TCCAATT AAACTCCT AA TCCAAACATT TTT
ATCAACTC CTTTCT TATAC CAAAA C AAT ACTTC TTTCTT AAACTCCATAC
C CAAA TT TA AT TC T TAACT AT AT TT AATATTTATCT CAATT AA AA
TA CACT TTATT CACA CC ACTCT CA TA ATAAA AT CAACTTAACA AA
AATTC TTTCT TTC TCATCAA T AATTC TAC TAT CC CCT AAAAA TAAC
CATAT AC TTTCT CACA CA TA TATCT TT CT CATCACTTATTCCATTCCTT
AACAC AT AC CAAACC T C CTCAT
TTCAAACAT CAAC TCA CA TTCCT
ACTTTAC T C ATAAACC CTT TA TACA T

gltA

cpn60

fusA

pyrG

recA

rplB

rpoB

های ش اخته شردزST  ژن خاشه دار در7  شمارز الل های مربوط به:3 جدرل

 جدایه این تروبراکرترر33 ش اخته شدز در

در جدایه های این توباکتر باماشو جدا شدز ا موارد باکتریمو
ST
ST25

gltA
3

gyrB
3

gdhB
33

recA
3

cpn60
23

gpi
33

 کلون های ژشتنکو ال:3 جدرل

باماشو جدا شدز ا موارد باکتریمو

rpoD
23

ST کلون

تعداد جدایه

)راوانی (درصد

ST307

32

33 33

ST136

0

22 22

ST328

ST136

3

3

3

2

2

33

3

ST307

3

77

32

33

33

5

0

3

33 33

ST25

ST327

27

30

55

33

20

03

38

3

33 33

ST327

3

33 33

ST328

27

30

55

00

20

328

38

2

0 00

o ST-t
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آشالنز پ یمندها ر تن

های مختلف

تکثنر ژنهای بنماری ا ر ژنهای ضررری منزبان ایت ررش

ب دی

تایپن گ بر ایاس یکاشس چ د شاحنهای ( )MLSTایت

بنن یویهها ر موشهها بسنار

 MLSTررشو با قدرت تمایز بسنار با ایت که بر ایاس

ب دی بر ایاس راک

 PCRبه کارمنری ررشهای مولکولو برای تن
پاتوژنها در ارتباط دهو دقن
ایایو موباشد

آشالنز پلو مورفنس های شوکلئوتندی در توالوهای  7قطعه

ا بات ارتباطات کلونهای مختلف یک پاتوژن امکان ش ایایو

داخلو  388-088جفت با ی ا ژنهای (لوکوس) مولد

م ب آلودمو (اشسان یا محن ) ر هم نن تمایز بنن یویههای

 PCRر

عفوشو را ا

آشزی های ضررری برای یلول مبت و بر راک

توالو یابو ژشو ایت توالوهای بدیت آمدز ا هر لوکوس ژشو

نر عفوشو را فراه مو آررد ( )32-30یکو ا

در یک موشه باکتریایو به ع وان یک آلل ش اخته موشود ر

جدیدترین ررشهای مولکولو تایپن گ باکتریها که مبت و بر

آللهای به دیت آمدز در هر لوکوس را در مجموع یک
پررفایل آللو یا یک

 s u c tموشام د

ب ابراین هر جدایه ا یک موشه با یک یری شمارزهای آللو در
لوکوسهای مختلف یا با یک عدد راحد به شام  STش ایایو
موشود ا آشجایو که  MLSTیک ررش متکو بر توالوهای
شوکلئوتندی ایت ر تک ولوژی رابسته به آن به طور قابل
م ح های ا ش ر با دهو ر قابل اعتماد بودن در در دهه مذشته
پنگرفت کردز ایت ب ابراین یک ررش با قابلنت تکرارپذیری
با ر مزایای یاد ا ش ر تولند دادزهای ایتاشدارد موباشد

این ررش تبادل دادزهای حا ل ا تایپن گ مولکولو بنن
آ مایگهازها را ا طری ای ترشت به آیاشو امکان پذیر یاخته ر
باع

تویعه مطالعات اپندمنولوژیکو در یط

ایت در این خصو

جهان شدز

پایهاز دادزها ا طری ای ترشت برای

چ د ارماشنس در پایهاز دادز

ها (.m st. t

) قابل دیترس

ایت ر این اجا ز را مودهد تا شتایج تایپن گ به

ورت

یکپارچه در آمدز ر مدیریت مردد ()33-35
عفوشتهای شاشو ا اع ای ج س این توباکتر به یکو ا
مگک ت عمدز مراکز درماشو تبدیل شدز ایت یا شه
شنوعهای شامهاشو متعددی ا این باکتری ا بنماریتانهای
یرایر جهان مزارش مومردد که شگان ده دز اهمنت این
باکتری ر شنا به یک برشامهریزی م ای

جهت جلومنری ا

ایجاد عفوشت به ری ز توی یویههای مقارم موباشد ()28
در اشتخا

ررش یا ررشهای تن

ب دی باید قدرت تفکنک

تکرار پذیری یادمو ررش ریعت کاربرد یرعت اشجام ر

شمودار  :3دشدررمرام جدایه های این توباکترر برامراشرو برر ایراس اشرواع

یادمو تفسنر دادزها را توجه شمود ررشهای مولکولو جدید

 STتعننن شدز
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بر خ ف ررشهای ف وتنپو که مبت و بر برریو ری موهای

اپندموهای بنن یالهای  3553تا  2883در اررپا رآمریکا به

اهری ر ت ننر پذیر موباش د بر برریو ترادف ت ننرشاپذیر یا

ررش  MLSTمورد برریو قرار مرفت در این مطالعه 08

کمتر ت ننرپذیر ژشو منکررارماشنس هدف ایتوار ایت ر کمتر

کلون ( )STمختلف ش ایایو شد ر ارتباط مع وداری بنن شتایج
 MLSTبا

تحت تا نر شرای محنطو قرار مومنرشد این ررشها شسبت به
دهو با تر کاربرد

ررشهای ی تو راجد قدرت افترا

E

 Pر  RAPD-PCRمزارش مردید ()23

در مطالعه اشجام شدز  0کلون ژشتنکو مختلف شامل

ST328

 ST136 ST307 ST327ر  ST25در جدایههای مورد مطالعه

مستردزتر برای اشواع مختلف موشههای منکرربو ر یرعت

A-E

با تر موباش د ( 33 33ر )23

ش ایایو شد که در برریو ارتباط فنلوژشو در  0ک یتر ا

یکو ا ررشهای دقن تایپن گ باکتریها ا جمله این توباکتر

قرار مرفت د کلون های ش اخته شدز در این مطالعه دقنقا م طب

باماشو ر تعننن ارتباط کلوشال بنن یویههای مختلف آن ررش

با مطالعه ه بریو ر همکاران بود به طوری که در مطالعه

 MLSTایت در مطالعه حاضر شنز ا همنن ررش در دیته

ST2

ه بری ر همکاران شنز همنن کلون ها به همراز  7کلون

ب دی ژشتنکو  33جدایه این توباکتر بوماشو جدا شدز ا موارد

ST 3 2 5 ST 3 2 6

باکتریمو ایتفادز شد مطالعات محدردی در خصو

جرردایره هرای ایرررران ردیررابو شد ()3

به کارمنری این ررش خصو

در کگور ما رجود دارد ر عمدز
نتیجه یری

مطالعات به برریو مقارمت ضد منکرربو این ارماشنس
اختصا

S T 3 2 3 ST 3 2

 ST 8 5 S Tدر

یافته ایت

شتایج تحقن حاضر شگان داد کره یرویرههرای در مرردش

ه بری ( ) o a riر همکاران ( )2833بر رری

این توباکتر باماشو در بنماریتانهای مورد مطالعه در شهر تهرران

اپندمنولوژی مولکولو جدایه های این توباکتر باماشو در ایران

با دارا بودن اشواع  STمتفارت ر قرار مرفترن در  0خروشره

 32کلون مختلف شامل  3موشه جدید ش ایایو شد ( )3در

ژشتنکو ا موشاموشو ژشتنکو با یو برخوردار هست د این چ نرن

مطالعهای در ه د ( )2833ررش  MLSTجهت تعننن الهوی

الهویو با اشت اری که ا ت وع عفوشرتهرای خروشرو (مراشر رد

ژشتنکو جدایههای این توباکترباماشو جدا شدز ا عفوشتهای

باکتریمو عفوشتهای مختلف دیتهازهای بدن ماش د دیرترهراز

بالن و به کار مرفته شدز در این مطالعه  32کلون ( )STمختلف

خرواشرو

در پ ره

در  23جدایه مورد برریو شامل  2( ST11جدایه)

ت فسو ادراری آ های چرکو ر ) رجود دارد ه

ST188

دارد ب ابراین احتما یویههای مختلفو ا این توباکتر باماشو در

( 3جدایه) جدایه  2( ST1 6جدایه)

 2( ST6جدایه)

ایجاد این عفوشتها ر بالطب عفوشت خون دخالت دارشد

 3( ST103جدایه)  3( ST108جدایه)

 3( ST1جدایه)

شتایج تحقنقات مگابه در من ه اپندمرنرولروژی عرفروشرتهرای

ش ایایو شد ()22

این توباکتر با ایتفادز ا ررش  MLSTا بات ک دز تکامل ایرن

در مطالعه همودا ( ) amou aر همکاران ( )2838در

پاتوژن ر هم نن اشتقال آلودمو آن ا فردی به فرد دیهر دارد

اشهلستان الهوی ژشتنکو جدایههای این توباکترباماشو جدا شدز

ا این رر ایتفادز ا این ررش موتواشد به ع روان یرک ررش

 Pر تعننن

مرردد

ا عفوشتهای بنماریتاشو با یه ررش
توالو ژن

-l

-

E MLST

قابل قبول در ک ترل عفوشتهای بنماریتاشررو محسرو

 lمورد برریو قرار مرفت در این

مطالعه  23الهوی  STش ایایو شد که دارای یه الهوی مختلف
ا ش ر ح ور ژن

-

ت کر و دردانی

 lبودشد ()23

شویس دمان این مقاله ا حو ز معارشت پ رهگو داشگهاز آ اد

در مطالعه کارلویکو (  ) ar o skر همکاران ()2880

ای مو راحد شهرکرد به دلنل همکاری منماشه در اجرای این
پ ره

الهوی ژشتنکو  03جدایه این توباکترباماشو جدا شدز ا
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کمال امت ان را دارشد

 تایپن گ مولکولو یویه های این توباکتر باماشو جدا شدز ا عفوشت های خون با ررش ترادف یابو چ د جایهاهو هرز محمدی ر همکاران3353 دشنای منکرر ها یال ده شمارز درم تابستان

References
1. Rasti A, Erfani Y, Yazdanbod H. Prevalence & antibiotic susceptibility of isolated Acinetobacters
from blood culture in Shariati hospital. Payavard. 2010; 3(3-4): 70-75. [In Persian]

2. Ardebili A, Azimi L, Mohammadi-Barzelighi H, Owlia P, Beheshti M, Talebi M, Jabari M,
Rastegar Lari AA. Determination of resistance pattern of isolated Acinetobacter baumannii from
hospitalized burned patients in Motahari hospital, Tehran. Zanjan Univ Med Sci J. 2012; 20(83):
112-119. [In Persian]
3. Al Atrouni A, Joly-Guillou ML, Hamze M, Kempf M. Reservoirs of nonAcinetobacter baumannii species. Front Microbiol. 2016; 7: 49.
4. Nasonova ES. Pulsed field gel electrophoresis: theory, instruments and applications. Tsitologiia.
2008; 50(11): 927-935.
5. Higgins PG, Janssen K, Fresen MM, Wisplinghoff H, Seifert H. Molecular epidemiology of
Acinetobacter baumannii bloodstream isolates obtained in the United States from 1995 to 2004
using rep-PCR and multilocus sequence typing. J Clin Microbiol. 2012; 50(11): 3493-3500.
6. Hojabri Z, Pajand O, Bonura C, Aleo A, Giammanco A, Mammina C. Moleclar
epidemiology of Acinetobacter baumannii in Iran: endemic and epidemic spread of multiresistant isolates. J Antimicrob Chemother. 2014; 69(9): 2383-2387.
7. Farshadzadeh Z, Hashemi FB, Rahimi S, Pourakbari B, Esmaeili D, Haghighi MA, Majidpour
A, Shojaa S, Rahmani M, Gharesi S, Aziemzadeh M, Bahador A. Wide distribution of
carbapenem resistant Acinetobacter baumannii in burns patients in Iran. Front Microbiol. 2015;
6: 1146.
8. http://pubmlst.org/abaumannii/
9. Momtaz H, Khamesipour F, Tavakol M, Awosile B. Determination of antimicrobial resistance
and resistant genes in Acinetobacter baumannii from human clinical samples. West Indian Med
J. 2015; DOI: 10.7727/wimj.2014.337.
10. Chiang MC, Kuo SC, Chen YC, Lee YT, Chen TL, Fung CP. Polymerase chain reaction
assay forthe detection of Acinetobacter baumannii in endotracheal aspirates frompatients in
the intensive care unit. J Microbiol Immunol Infect. 2011; 44(2): 106-110.
11. Tavakol M, Momtaz H. Detection of the most prevalent antibiotic resistance genes in
Acinetobacter baumannii strains isolated from hospital infections and determination of their
antibiotic resistance pattern. Biol J Microorganism. 2015; 4(14): 71-82. [In Persian]
12. Foley SL, Lynne AM, Nayak. Moleclar typing methodologies for microbial source tracking and
epidemiological investigations of Gram-negative bacterial foodborne pathogens. Infect Genet
Evol. 2009; 9(4): 430-440.
13. Wachsmuth K. Molecular epidemiology of bacterial infections: examples of methodology and
of investigations of outbreaks. Rev Infect Dis. 1986; 8(5): 682-692.
14. Loeb M. Host genomics in infectious diseases. Infect Chemother. 2013; 45(3): 253-259.
15. Stepan RM, Sherwood JS, Petermann SR, Logue CM. Molecular and comparative analysis of

111

 تایپن گ مولکولو یویه های این توباکتر باماشو جدا شدز ا عفوشت های خون با ررش ترادف یابو چ د جایهاهو هرز محمدی ر همکاران3353 دشنای منکرر ها یال ده شمارز درم تابستان

Salmonella enterica Senftenberg from humans and animals using PFGE, MLST and NARMS.
BMC Microbiol. 2011; 11: 153.
16. Urwin R, Maiden MC. Multi-locus sequence typing: a tool for global epidemiology. Trends
Microbiol. 2003; 11(10): 479-487.
17. Cooper JE, Feil EJ. Multilocus sequence typing--what is resolved? Trends Microbiol. 2004; 12
(8): 373-377.
18. Almeida LA, Araujo R. Highlights on molecular identification of closely related species. Infect
Genet Evol. 2013; 13: 67-75.
19. Shi C, Singh P, Ranieri ML, Wiedmann M, Moreno Switt AI. Molecular methods for serovar
determination of Salmonella. Crit Rev Microbiol. 2015; 41(3): 309-325.
20. Peleg AY, Seifert H, Paterson DL. Acinetobacter baumannii: emergence of a successful
pathogen. Clin Microbiol Rev. 2008; 21(3): 538-582.
21. Tenover FC, Arbeit RD, Goering RV. How to select &interpret molecular strain typing method
for epidemiological studies of bacterial infections: a review for healthcare epidemiologists.
Molecular typing working group of the society for healthcare epidemiology of America. Infect
Control Hosp Epidemiol. 1997; 18(6): 426-439.
22. Rynga D, Shariff M, Deb M. Multi locus sequence types of Acinetobacter baumanii clinical
isolates from India. J Infect Dev Ctries. 2013; 7(4): 358-360.
23. Hamouda A, Evans BA, Towner KJ, Amyes SG. Characterization of epidemiologically
unrelated Acinetobacter baumannii isolates from four continents by use
of multilocus sequence typing, pulsed-field gel electrophoresis, and sequence-based typing of
bla(OXA-51-like) genes. J Clin Microbiol. 2010; 48(7): 2476-2483.
24. Karlowsky JA, Draghi DC, Jones ME, Thornsberry C, Friedland IR, Sahm DF.
Surveillance for antimicrobial susceptibility among clinical isolates of Pseudomonas
aeruginosa and Acinetobacter baumannii from hospitalized patients in the United States, 1998
to 2001. Antimicrob Agents Chemother. 2003; 47(5):1681-1688.

112

Journal of Microbial World
Volume 10, No. 2, June 2017

Molecular typing of the Acinetobacter baumannii strains isolated
from blood infections using Multi Locus Sequence Typing (MLST)
Zohreh Mohammadi1, Hassan Momtaz2
1

2

M.Sc., Department of Microbiology, Shahrekord branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran.

Professor, Department of Microbiology, Shahrekord branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran .

Abstract
Background & Objectives: Acinetobacter baumannii is a Gram-negative coccobacillus that is
widely distributed in nature and considered as one of the important causes of hospital
infections. The present study was conducted to genotype Acinetobacter baumannii strains isolated
from blood infections using Multi Locus Sequence Typing (MLST) method.
Materials & Methods: A total of 36 Acinetobacter baumannii strains were isolated from blood
infection samples collected from Baqiatalah and Payambaran hospitals, Tehran, Iran. The PCR
products obtained from amplification of seven housekeeping genes were sequenced. The
nucleotide sequences of each gene in each isolate were queried against the reference sequence in

the MLST database. In addition to characterization of the alleles specific to each gene, the
sequence types (ST) of all isolates were determined.
Results: A total of 5 clones including ST25, ST136, ST307, ST327, and ST328 were identified in
36 isolates. ST of 2 isolates were not identified in MLST database. The identified STs were placed
into 5 genetic clusters including A, B, C, D, and E.
Conclusion: Identifying an acceptable level of genetic diversity among the isolates using MLST
technique shows that this method is useful for studying and typing of Acinetobacter baumannii
isolates. Therefore, it is possible to cluster isolates with diverse origins in different groups.
Keywords: Acinetobacter baumannii, Housekeeping genes, Multi Locus Sequence Typing,

Genetic clones, Blood infection.
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