
Research in Medicine 2021; Vol.45; No.4;96 -101

Research on Medicine

The Quarterly journal of School of Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences                                                                               2021 ;Vol.45; No.4

Original Article

Evaluation of the presence of pap, sfa, and fimH genes in 
imipenem-resistant Escherichia coli isolated from the pa-

tients with urinary tract infections from the laboratories of 
Amol in 2018-2019  

Rahem Khoshbakht1, Zahra panahi*2, Faezeh Alizadeh3

*Corresponding author: Zahra panahi  
Email: za.panahi@mail.um.ac.ir

Background and Aims: Urinary tract infection is one of the most common bacterial infections in the 
world and Europathogenic Escherichia coli is one of the main causes of this infection. The presence 
of fimbrial genes causes the bacteria to attach to the cells of the urinary tract. The aim of the present 
study was to evaluate the presence of 3 fimbrial genes papEF, sfaD, and fimH in Escherichia coli 
isolated from patients with urinary tract infections.
Materials and Methods: In the current cross-sectional study, 235 urine samples were randomly 
collected from patients referred to different laboratories in Amol between 2018-2019. First, each 
sample was cultured separately on EMB agar and then analyzed using biochemical tests, such as 
IMViC, TSI, and urease. In positive samples for the presence of Escherichia coli, antibiogram test 
was performed to evaluate the sensitivity to the imipenem. After DNA extraction from imipenem 
resistant samples via boiling method, the presence of papEF, sfaD, and fimH genes was examined 
using Polymerase Chain Reaction (PCR). The results of the study were analyzed in SPSS, version 22. 
Statistical analyses were performed running Man-Whitney and Chi-square tests with a significance 
level of P<0.05.
Results: From among the 235 urine samples, 75 (31/9%) contained Escherichia coli bacteria. 
Also, 47 samples (62/7%) were detected from imipenem-resistant Escherichia coli isolates. After 
PCR reaction, it was found that 28 isolates (59/6%) were positive for fimH gene, 8 isolates (17%) 
were positive for papEF gene, and 19 isolates (40/42%) were positive for sfaD gene. The results 
showed that, among the studied strains, fimH gene was the most common gene encoding fimbriae 
in Escherichia coli isolated from urinary tract infection in Amol city. However, this finding was not 
statistically significant (P <0.05). Also, in the statistical study of the results of antibiotic resistance 
and the presence of fimbrial virulence genes, no significant relationship was observed between the 
variables (P <0.05).
Conclusion: It seems that fimH gene is the most common gene encoding fimbrial in Escherichia coli 
isolated from urinary tract infections in Amol city and is an important factor in the pathogenicity of 
this bacteria. Most cases of urinary tract infections are associated with Escherichia coli bacteria 
that contain these genes, so its early detection in patients with urinary tract infections can help treat 
patients in a faster and better way.

Keywords: Urinary tract infections; Fimbrial genes; Escherichia coli; Imipenem

Abstract

(Received: 2020/08/15 Accepted:2021/09/04)

1. Assistant Professor, Department of Pathobiology, Faculty of Veterinary Medicine, Amol University of Special Modern Technologies, Amol, Iran

2. PhD student, Department of Food hygiene and Aquaculture, Faculty of Veterinary Medicine, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

3. Bachelor of Veterinary Laboratory Science, Department of Pathobiology, Faculty of Veterinary Medicine, Amol University of Special Modern 

Technologies, Amol, Iran

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

ej
ou

he
sh

.s
bm

u.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               1 / 6

https://pejouhesh.sbmu.ac.ir/article-1-2934-fa.html


Research in Medicine 2021; Vol.45; No.4;96 -101

     د ور 45، شماره 4، 1400، صفحات 96 ات 101

مقاهل ژپوهشی
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سابقه و هد  ف: عفونت ادراری، یکی   از   شایع ترین عفونت های باکرتیایی  در  جهان  است. ارشیشیاکلی  یوروپاتوژنیک یکی از عوامل اصلی ایجاد این عفونت است. 
حضور ژن های فیمربیه، سبب چسبندگی باکرتی به سلول های مجاری ادراری می شوند. هدف از این مطالعه، بررسی حضور 3 ژن فیمربیال papEF، sfaD وfimH  در 

ارشیشیاکلی  جدا شده از بیامران مبتال به عفونت دستگاه ادراری است. 

از  تا 1398  در سال 1397  ادراری  دستگاه  عفونت  به  مبتال  افراد  از  تصادفی  به صورت  ادراری  توصیفی-مقطعی، 235 منونه  مطالعه،  این  در  ها:  و روش  مواد  
آزمایشگاه های شهر آمل جمع آوری شد. ابتدا هرکدام از منونه ها به طور جداگانه روی محیط کشت ائوزین متیلن بلو )EMB(کشت داده شدند و سپس توسط تست های 

بیوشیمیایی نظیر ،  IMViC، TSI و اوره آز بررسی  شدند. در منونه های مثبت از نظر حضور ارشیشیاکلی  تست آنتی بیوگرام برای ارزیابی حساسیت به آنتی بیوتیک 

ایمی پنم انجام شد. پس از استخراج DNA از منونه های مقاوم به ایمی پنم با روش جوشاندن، حضور ژن های فیمربیه papEF، sfaD وfimH  توسط روش واکنش زنجیره ای 

 Man-Whitney ، نسخه 22 تجزیه و تحلیل شد. تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از آزمون های SPSS بررسی شد. نتایج مطالعه با استفاده از نرم افزار )PCR( پلی مراز

Chi-square و با  سطح معناداری P >0/05 انجام شد.

یافته ها:  از 235 منونه ادراری، تعداد 75 منونه )31/9 درصد( حاوی باکرتی ارشیشیاکلی  بودند. با استفاده از تست آنتی بیوگرام، تعداد 47 منونه )62/7 درصد( از 
 ،fimH مشخص شد که تعداد 28 جدایه )59/6 درصد( از نظر حضور ژن ،PCR جدایه های ارشیشیاکلی  مقاوم به ایمی پنم تشخیص داده شدند. پس از انجام واکنش

هشت جدایه )17 درصد( از نظر حضور ژن papEF  و 19 جدایه )40/42 درصد( از نظر حضور ژن sfaD مثبت بودند. نتایج نشان داد که در بین سویه های مطالعه 

شده، ژن fimH شایع ترین ژن کد کننده فیمربیه در ارشیشیاکلی  های جداشده از عفونت ادراری در شهر آمل بود. هرچند این یافته به لحاظ آماری معنادار نبود )05/0< 

P(. همچنین در بررسی آماری نتایج مقاومت آنتی بیوتیکی و حضور ژن های حدت فیمربیال، هیچ ارتباط معناداری بین متغیرها )آنتی بیوتیک های مطالعه شده و ژن های 

.)P >0/05( مشاهده نشد )حدت

نتیجه گیری: به نظر می رسد ژن fimH شایع ترین ژن کد کننده فیمربیه در ارشیشیاکلی  های جداشده از عفونت ادراری در شهر آمل و عامل مهمی در بیامری زایی این 
باکرتی است. بیشرتین موارد ابتال به عفونت ادراری، مرتبط با باکرتی ارشیشیاکلی  حاوی ژن های نامربده است، به همین دلیل تشخیص رسیع آن ها در مبتالیان به عفونت 

ادراری می تواند به درمان رسیع تر و بهرت مبتالیان کمک کند.

واژگان کلید  ی: عفونت دستگاه ادراری، ژن های فیمربیه، ارشیشیاکلی ، ایمی پنم

تاریخ دریافت: 1399/05/25                  تاریخ پذیرش :1400/06/13

مقد مه
است.  بیمارستانی  عفونت های  رایج ترین  از  یکی   (UTI) ادراری  دستگاه  عفونت 
باکتری  است.  عفونت  این  متداول  و  رایج  عوامل  از  یکی  اشریشیاکلی   باکتری 
باکتری  است(1).  ادراری  دستگاه  عفونت های  از  درصد   80-90 عامل  اشریشیاکلی  
اشریشیاکلی  یکی از باکتری های فلور طبیعی روده انسان، پستانداران و پرندگان است 
که برخی سویه های آن توانایی ایجاد عفونت در انسان و حیوان ها را دارند. برخی از 

جدایه های اشریشیاکلی  دارای عوامل حدتی از جمله توانایی چسبندگی به مخاط ها، 
سایتوتوکسین ها،  از  انواعی  تولید  پلی ساکاریدی،  کپسول  تولید  آهن،  جذب  توانایی 

توانایی حرکت هستند(2). 
اشریشیاکلی   سویه های  میان  در   (UPEC) اشریشیاکلی   یوروپاتوژنیک  سویه های   
توانایی ایجاد عفونت ادراری را دارند. سویه یوروپاتوژنیک اشریشیاکلی  (عامل عفونت 
دستگاه ادراری در انسان، سگ و گربه)، سویه های مسئول سپتی سمی در انسان و 
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حیوان ها و سویه های مسئول مننژیت نوزادان  هستند(2). سویه های یوروپاتوژنیک 
ها  سویه  این  می شوند.  سبب  را  انسان  در  عفونی  بیماری  رایج ترین  اشریشیاکلی  
توانایی کلونیزاسیون در سطوح مخاطی میزبان را دارا هستند و به این ترتیب باکتری 
گسترش  و  شروع  سبب  اتصال  از  پس  باکتری  می برد.  هجوم  ادراری  مجاری  به 
انواع  اشریشیاکلی   یوروپاتوژنیک  سویه های  می شود(3).  ادراری  دستگاه  عفونت 
مختلفی از  عوامل چسبندگی (adhesins) الزم برای اتصال به رسپتورهای مجاری 
ادراری را تولید می کنند. یکی از ادهسین های فیمبریه ای در اشریشیاکلی  فیمبریه نوع 
یک، فیمبریه p و فیمبریه S است که به ترتیب توسط ژن fim ،  pap و sfa بیان 
می شوند. فیمبریه نوع یک توسط 90 درصد سویه های اشریشیاکلی  تولید می شود و 
این فیمبریه سبب تسهیل اتصال گلیکوپروتئین های ترشحی و مانوزیله شده به سطح 
می گیرد  انجام   fim ژن   9 توسط  یک  نوع  فیمبریه  ژن  بیان  می شوند(4،5).  سلول 
یورپالکین  سلولی  گیرنده های  به  باکتری  اتصال  و  جذب  برای  نیز   fimH ژن  که 
در سلول های پوششی دستگاه ادراری ضروری است و چون این پروتئین فاقد تنوع 
ژنتیکی است، بیشتر مطالعه های انجام شده برای تهیه واکسن علیه عفونت ادراری 
پروتئین fimH است(6). فیمبریه نوع p مرتبط با موارد پیلونفریت سویه های حامل 
است. فیمبریه p به مانوز مقاوم است و از شش پروتئین ساختاری متمایز تشکیل شده 
است(7). فیمبریه S به رسپتورهای حاوی بخش های قندی اسید سیالیک متصل  و 

سبب پیلونفریت می شود(8). 
آنتی بیوتیک ایمی پنم از کالس کارباپنم است. این آنتی بیوتیک در شرایط آزمایشگاهی 
امروزه  باکتری هاست(9).  از  مختلفی  انواع  علیه  خوبی  دارای خاصیت ضدمیکروبی 
برای درمان بسیاری از بیماری ها از جمله عفونت ادراری، پزشکان انواع مختلفی از 
آنتی بیوتیک ها را تجویز می کنند. مصرف بیش از حد آنتی بیوتیک ها، سبب افزایش 
دلیل  به  بنابراین  است(10).  شده  ادراری  عفونت  ایجاد کننده  باکتری های  مقاومت 
ابتالی باالی عفونت های ادراری ناشی از اشریشیاکلی  و افزایش مقاومت میکروبی 
یوروپاتوژنیک  سویه های  ویروالنس های  بررسی  موثر،  آنتی بیوتیک های  برابر  در 
اشریشیاکلی  امری ضروری است(11). از این رو این پژوهش با هدف بررسی حضور 
ژن های فیمبریه pap، sfa و fimH در اشریشیاکلی  مقاوم به آنتی بیوتیک ایمی پنم 

جداشده از بیماران مبتال به عفونت دستگاه ادراری انجام شد.

مواد  و روش ها
جمع آوری نمونه: 

صورت  به  ادرار  نمونه   235 سال،  یک  طول  در  مقطعی  توصیفی-  مطالعه  یک  در 
تصادفی، از بخش میانی جریان ادرار مبتالیان به عفونت دستگاه ادراری که در طول 
آمل  شهر  در  شمال  و  رضا(ع)  امام  قائم،  بیمارستان های  آزمایشگاه  به   1398 سال 
مراجعه کردند، جمع آوری شد. نمونه های گرفته شده درون ظروف استریل، بالفاصله 
برای کشت و جداسازی به آزمایشگاه میکروب شناسی دانشگاه تخصصی فناوری های 

نوین آمل منتقل شد. 

جداسازی و شناسایی اشریشیاکلی  از نمونه ها: 
ابتدا هرکدام از نمونه ها به طور جداگانه روی محیط کشت EMB کشت داده شدند. 
انجام  برای  فلزی  جالی  حالت  و  تیره  رنگ  با  اشریشیاکلی   به  مشکوك  کلنی های 
و  شده  داده  کشت  خوندار  آگار  روی  دوباره  تشخیصی،  و  بیوشیمیایی  آزمون های 
خالص شد. جدایه های خالص شده توسط تست های بیوشیمیایی  IMViC، محیط 
TSI، اوره آز و الیزین دکربوکسیالز مورد آنالیز بیوشیمایی قرار گرفتند. جدایه های 
تایید شده روی محیط BHI براث کشت داده شدند و تا زمان استفاده در دمای 70- 
درجه سانتی گراد نگه داری شدند. تمامی محیط کشت های استفاده شده، از شرکت 

مرك آلمان تهیه شدند(12). 

بررسی حساسیت آنتی بیوتیکی: 
دیسک  انتشار  روش  با  ایمی پنم  آنتی بیوتیک  به  جدایه ها  آنتی بیوتیکی  حساسیت 
(Disk diffusion) ارزیابی شد. به این دلیل ابتدا از سویه های جداشده سوسپانسیونی 
معادل نیم مک فارلند تهیه شد و سپس از سوسپانسیون مورد نظر روی محیط کشت 

مولر هینتون آگار کشت داده شد و دیسک آنتی بیوتیک ایمی پنم (شرکت پادتن طب، 
ایران) حاوی 10 میلی گرم از این آنتی بیوتیک روی محیط قرار داده شد و به مدت 
24 ساعت در انکوباتور 37 درجه گرمخانه گذاری انجام شد. سپس قطر هاله عدم رشد 

باکتری براساس استانداردCLSI  2010 بررسی شد(13).

:DNA استخراج
برای استخراج DNA از جدایه های اشریشیاکلی  مقاوم به ایمی پنم از روش جوشاندن 
(boiling method) استفاده شد. به این دلیل یک لوپ از پرگنه های خالص باکتری 
شد.  حل  استریل  دیونیزه  آب  میکرولیتر   200 حاوی  میکروتیوب  یک  در  نظر  مورد 
سپس در دمای 100 درجه سلسیوس به مدت 10 دقیقه در بن ماری حرارت داده شد، 
پس از آن در سانتریفیوژ یخچال دار به مدت پنج دقیقه و دور 12000rpm سانتریفیوژ 
شد. سپس 100 میکرولیتر از مایع فوقانی به عنوان DNA خالص برای انجام واکنش 

PCR برداشته و استفاده شد(14). 

:)PCR( واکنش زنجیره ای پلیمراز
برای تایید حضور ژن های فیمبریه از روش PCR استفاده شد. این واکنش در حجم 
25 میکرولیتر شامل 200 میکرومول dNTP، 10 پیکومول از هر کدام از پرایمرهای 
اختصاصی،  1/5 میلی مول در لیتر کلرید منیزیم،  یک واحد آنزیم Taq و 50 نانوگرم 
است.  شده  آورده  شده  استفاده  پرایمرهای  توالی   1 جدول  در  شد.  انجام   DNA
برنامه دستگاه ترموسایکلر (Bio-Rad, USA) شامل  واسرشت اولیه در 95 درجه 
درجه   94 دمای  در  ثانیه   30 شامل  تکرار  دور   35  ، دقیقه  پنج  مدت  به  سلسیوس 
سلسیوس، اتصال پرایمرها در دمای مناسب به مدت 30 ثانیه، 60 ثانیه در دمای 72 
درجه سانتی گراد برای گسترش آنزیم و گسترش نهایی در دمای 72 درجه سلسیوس 

به مدت پنج دقیقه انجام شد. 

آنالیز آماری:
نتایج مطالعه با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 22 تجزیه و تحلیل شد. تجزیه و 
تحلیل آماری با استفاده از آزمون های Man-Whitney ، Chi-square و با  سطح 

معناداری P <0/05  انجام شد.

توالی  اولیگونوکلئوتیدهای استفاده شده به عنوان آغازگر واکنش PCR برای شناسایی 
حضور ژن های  فیمبریال در اشریشیاکلی های جداشده از عفونت ادراری 

طول قطعه تکثیر توالی پرایمر (´3- ´5) ژن هدف
(bp)شده

دمای 
منبعاتصال

papEFGCAACAGCAAC-
GCTGGTT-GCAT-

CAT
AGAGAGAGC-

CACTCTTATACG-
GACA

33760 °C(15)

SfaDCTCCGGAGAACT-
GGGTGCATCTTAC

CGGAGGAGTA-
ATTACAAACCT-

GGCA

41059 °C(16)

fimHATGAAACGAGT-
TATTACCCT

TTATTGATAAA-
CAAAAGTCAC

90345 °C(17)
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یافته ها
نمونه   75 تعداد  ادراری،  نمونه   235 روی  بیوشیمیایی  تست های  انجام  از  پس 
(31/9 درصد) حاوی باکتری اشریشیاکلی  بودند. پس از انجام تست آنتی بیوگرام، 
ایمی پنم  به  مقاوم  کلی  اشریشیا  جدایه های  از  درصد)   62/7) نمونه   47 تعداد 
تشخیص داده شدند. پس از انجام واکنش PCR روی DNA های استخراج شده 
جدایه (59/6درصد)   28 تعداد  که  شد  مشخص  ایمی پنم،  به  مقاوم  نمونه های  از 
از نظر حضور ژن fimH، 8 جدایه (17درصد) از نظر حضور ژن pap و 19 جدایه 
(40/42 درصد) از نظر حضور ژن sfa مثبت بودند و 2 جدایه (4/2 درصد) فاقد 
هرگونه از ژن های مورد بررسی بودند. از بین 47 نمونه، 28 نمونه از نظر حضور 
ژن fimH مثبت بودند که 18 جدایه تنها دارای ژن fimH و بقیه عالوه بر این 
ژن، دارای حداقل یکی از ژن های pap و sfa نیز بودند. از بین هشت جدایه مثبت 
از نظر حضور ژن pap، شش جدایه تنها دارای این ژن و دو جدایه به طور همزمان 
دارای ژن fimH بودند. از 19 جدایه دارای ژن sfa، تعداد 11 جدایه تنها حاوی 
ژن sfa بودند و بقیه به طور همزمان دارای ژن هایsfa  و pap بودند. نتایج نشان 
داد که در بین سویه های مطالعه شده، ژن fimH شایع ترین ژن کدکننده فیمبریه 
در اشریشیاکلی  های جداشده از عفونت ادراری در شهر آمل بود. هرچند این یافته 
به لحاظ آماری معنادار نبود (P <0/05). همچنین در بررسی آماری نتایج مقاومت 
آنتی بیوتیکی و حضور ژن های حدت فیمبریال، هیچ ارتباط معناداری بین متغیرها 

.(P <0/05)(آنتی بیوتیک های مطالعه شده و ژن های حدت) مشاهده نشد

بحث 
اشریشیاکلی  نظر  از  نمونه   75 شده  بررسی  نمونه   235 از  که  داد  نشان  نتایج 
مقاوم  درصد)   62/6) نمونه   47 مثبت،  اشرشیاکلی  نمونه   75 از  بودند.  مثبت 
ژن های  شیوع  حاضر،  مطالعه  در  شد.  شناسایی  ایمی پنم  بیوتیک  آنت   به 
درصد   17  ، درصد   59/6 ترتیب  به   sfa و   fimH، pap فیمبریه  ویروالنس 
کد کننده  ژن  شایع ترین   fimH ژن  که  داد  نشان  نتایج  بود.  درصد   40/42 و 
بود.  آمل  شهر  در  ادراری  عفونت  از  جداشده  اشریشیاکلی های  در  فیمبریه 

از  ادراری،  مجاری  در  کلونیزاسیون  و  اتصال  در  اشریشیاکلی  باکتری  توانایی 
مطالعه  این  است.  ادراری  عفونت های  ایجاد  در  اشریشیاکلی  مهم  فاکتور های 
سویه های  در   pap fimH،  sfaو  فیمبریه   ژن های  وجود  اهمیت  بیانگر 
آماری  درصد  بیشترین  که  شد  مشخص  مطالعه  این  در  است.  یوروپاتوژنیک 
داخل  به  باکتری  ورود  سبب   fimH پیلی  پروتیین  است.   fimH ژن  به  مربوط 
نقش  و  می شود  باکتری  کلونیزاسیون  و  ادراری  سیستم  اپیتلیال  سلول های 
این  از  پیشگیری  راه های  از  یکی  دارد.  باکتری  این  بیماری زایی  در  مهمی 
شود  استفاده  پروتئینی  از  باید  واکسن  تهیه  برای  است.  واکسن  تهیه  عفونت، 
و  باشد  نداشته  آنتی ژنیکی  تغییرهای  کند،  تحریک  را  ایمنی  سیستم  بتواند  که 
دارای   fimH پروتیین  باشد.  نداشته  باالیی  تنوع  بیماری زا  جدایه های  بین  در 
به  ابتال  از  پیشگیری  برای  واکسن  تهیه  برای  می تواند  و  است  خصوصیات  این 

گیرد(19). قرار  شده  استفاده  اداراری  عفونت های 
ژن  شیوع  میزان   ،(2010) همکاران  و   Watts توسط  شده  انجام  تحقیق  در   
ساکی  بود(20).  98درصد  یوروپاتوژن  اشریشیاکلی  جدایه های  بین  در   fimH
 fimH، pap فیمبریه ای  حدت  عوامل  ژن های  فراوانی   ،(1395) همکاران  و 
ادراری  دستگاه  عفونت  به  مبتال  بیماران  اشریشیاکلی  جدایه های  در  را   sfa و 
 fimH، pap فیمبریه   ژن های  شیوع  کردند،  مطالعه  بیمارستان  چندین  در 
که  شد  گزارش  درصد   4/66 و  درصد   93/3 درصد،   96/66 ترتیب  sfaبه  و  
مطابقت  حاضر  مطالعه  نتایج  با  که  بود   fimH ژن  باالتر  شیوع  بیانگر  نتایج 
دارد(21). در مطالعه های انجام شده توسط ناظمی و همکاران (2010)، نتایج 
و   fimH، pap، sfa، foc فیمبریه ای  حدت  عوامل  ژن های  فراوانی  بررسی 
نشان  ادراری  دستگاه  عفونت  به  مبتال  بیماران  اشریشیاکلی  جدایه های  در   afa
نتایج  بودند(22).  جدایه ها  بیشترین   sfa و   fim فیمبریه ای  ژن های  که  داد 
 papEF فیمبریه  ژن های  فراوانی  بررسی  همکاران(2016)،  و  صالحی  مطالعه 
kpsMT ،fimH ،papA،  و ibeA در نمونه های اشریشیاکلی جداسازی شده 
 75)  fimH حدت  ژن  فراوانی  بیشترین  بیانگر  کودکان،  ادراری  عفونت  از 
ویروالنس  ژن های  فراوانی  همکاران(1397)،  و  قاسمی پور  بود(23).  درصد) 
اشریشیاکلی جدا شده از عفونت های ادراری در  PAI در باکتری های  fimH و 
 84) fimH شهر رشت را بررسی کردند، نتایج نشان داد که میزان فراوانی ژن 
توسط  شده  انجام  درمطالعه  بود(24).  درصد)   76)  PAI ژن  از  بیشتر  درصد) 
جداشده  نمونه های  در   fimH ژن  فراوانی  همکاران(2014)،  و   Kaczmarek
 fimA، sfa/foc، جمله  از  دیگر  ژن های  به  نسبت  نوزادان  و  باردار  زنان  از 
ibeA، iutA و hlyF بیشتر بود(25). نتایج این محققان با نتایج حاضر در این 
نمونه گیری،  نحوه  از  ناشی  می تواند  اختالف ها  اندك  و  دارد  مطابقت  مطالعه 
فلوژنتیکی  گروه های  در  ژنتیکی  تنوع  و  نمونه  تعداد  جغرافیایی،  منطقه 
می تواند  جدایه ها  آنتی بیوتیکی  مقاومت  و  حساسیت  طرفی  از  و  باشد  جدایه ها 
کلی  طور  به  اما  باشد(26،27).  موثر  آن ها  حدت  های  ژن  فراوانی  میزان  بر 
نسبت  زیادی  فراوانی  دارای   fimH ژن  شده،  انجام  مطالعه های  بیشتر  در 
انجام  مطالعه های  دیگر  و  مطالعه  این  در  بود.  شده  بررسی  ژن های  دیگر  به 
یوروپاتوژنیک  سویه های  بیماری زایی  در  را  فیمبریال  ژن های  اهمیت  شده، 
می توان  ژن ها  این  اهمیت  و  نقش  از  آگاهی  با  که  می دهد.  نشان  اشریشیاکلی 
برای  داد.  انجام  بیماری  این  علیه  واکسن  طراحی  برای  موثری  اقدام های 
تحقیق های  باید  ادراری  عفونت  درمان  و  کنترل  برای  جامع تر  اطالعات  یافتن 
و  شود  انجام  توکسین  تولید  جمله  از  حدت  عوامل  دیگر  روی  گسترده تری 
و  عفونت  در  دخیل  فاکتورهای  بین  کلی  مقایسه ای  و  شده   ارزیابی  نتایج 

شود.   انجام  بیماری زایی 
اشریشیاکلی  جدایه های  از  62/6درصد  میزان  مطالعه،  این  در  حاضر  نتایج  طبق 
انجام  مطالعه های  سایر  با  قیاس  در  که  بودند  ایمی پنم  آنتی بیوتیک  مقاوم 
مقاومت  میزان  بیماری زا،  اشریشیاکلی های  آنتی بیوتیکی  حساسیت  روی  شده 
 200 از   ،(1394) همکاران  و  گودرزی  مطالعه  در  است.  باالیی  نسبت  به 
آنتی بیوتیک  به  مربوط  آنتی بیوتیکی  مقاومت  بیشترین  یوروپاتوژن،  جدایه 
ایمی پنم  آنتی بیوتیک  به  نسبت  مقاومتی  هیچ  و  بود  بود)  اسید(64  نالیدیکسیک 

جدول 3-1. الگوی حضور ژن های فیمبریال مطالعه شده در میان جدایه های اشریشیاکلی 
به دست آمده از عفونت های ادراری

تعداد نمونه های مثبتالگوی حضور ژن فیمبریال
FimH 28

PapEF8

SfaD19

fimH/pap2

sfa/pap8

fimH/sfa/pap10

شکل 3-1. توزیع فراوانی نسبی ژن های فیمبریال pap، sfa و fimH در جدایه های اشریشیاکلی مولد 
عفونت ادراری
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100 /  راحم خوشبخت و همکاران

مقاومت  الگوی  همکاران(1391)،   و  خیرآبادی  عبدالهی  نشد(28).  مشاهده 
به  مراجعه کننده  بیماران  از  شده  جدا  کلی  اشریشیا  سویه های  در  دارویی 
بیوگرام  آنتی  تست  نتایج  کردند،  بررسی  را  فسا  شهرستان  ولی عصر  بیمارستان 
و  بودند  ایمی پنم  به  مقاوم  اشریشیاکلی  جدایه های  از  11/1درصد  که  داد  نشان 
بیشتر  (22/7درصد)  سیپروفلوکساسین  آنتی بیوتیک  به  نسبت  جدایه ها  مقاومت 
ادرار،  نمونه   2661 از   ،(2020) همکاران  و   Shrestha بود(29).  ایمی پنم  از 
و  آموکسی سیلین  به  نسبت  که   کردند  جداسازی  اشرشیاکلی  درصد   34/64
حساس  اینتروفورانتوئین  و  ،آمیکاسین  ایمی پنم  نظر  از  اما  مقاوم،  سفالوسپورین 

بودند(30). 
در  جغرافیایی  محدودیت  به  توان  می  مطالعه  این  محدود کننده  عوامل  از 
می تواند  جغرافیایی  محدودیت  کرد.  اشاره  ادراری  مجاری  عفونت  گسترش 
باید  جامع تر  نتایج  به  رسیدن  برای  باشد.  موثر  دارویی  مقاومت  الگوی  روی 

شود.  ارزیابی  تری  وسیع  جغرافیایی  محدوده 
با افزایش میزان عفونت های بیمارستانی، مطالعه روی انواع عفونت ها و الگوی 
برخوردار  خاصی  اهمیت  از  عفونت  مولد  باکتری های  آنتی بیوتیکی  مقاومت 

در  چشمگیری  افزایش  سبب  آنتی بیوتیک ها  بی رویه  تجویز  طرفی  از  است. 
کاهش  دلیل  همین  به  می شود(31).  ها  آنتی بیوتیک  از  انواعی  به  مقاومت 
تر  موثر  درمان  و  آنتی بیوتیکی  مقاومت  از  جلوگیری  برای  آنتی بیوتیک  مصرف 

است.  ضروری  امری  بیماری ها 

نتیجه گیری
و  بیماری زایی  برای  اول  مرحله  در  اشریشیاکلی  یوروپاتوژینک  سویه های 
فیمبریه  ژن های  و  کنند  پیدا  اتصال  نظر  مورد  محل  به  باید  ادراری،  عفونت 
نقش مهمی را در این اتصال فراهم می کنند. باتوجه به نتایج حاضر در مطالعه، 
فراوانی  بیشترین   fimH ژن  شده،  بررسی  ژن  سه  بین  از  که  می رسد  نظر  به 
رایج ترین  از  ادراری  دستگاه  عفونت  که  آنجا  از  داشت.  مطالعه  این  در  را 
اثر  در  آنتی بیوتیکی  مقاومت های  طرفی  از  و  است  بیمارستانی  عفونت های 
برای  گسترده  تحقیق های  انجام  لزوم  آنتی بیوتیک ها،  از  بی رویه  مصرف 

می دهد.  نشان  را  فیمبریه  این  علیه  واکسن  طراحی 
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