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Abstract
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.
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 .1استادیار ،گروه پاتوبیولوژی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه تخصصی فناوریهای نوین آمل ،آمل ،ایران
 .2دانشجوی دکترا ،گروه بهداشت مواد غذایی و آبزیان ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران
 .3لیسانس علوم آزمایشگاهی دامپزشکی ،گروه پاتوبیولوژی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه تخصصی فناوریهای نوین آمل ،آمل ،ایران
تاریخ دریافت1399/05/25 :

تاریخ پذیرش 1400/06/13:

چكيده:
سابقه و هدف :عفونتادراری ،یکی از شایعترین عفونتهای باکرتیایی در جهان است .ارشیشیاکلی یوروپاتوژنیک یکی از عوامل اصلی ایجاد این عفونت است.
حضور ژنهای فیمربیه ،سبب چسبندگی باکرتی به سلولهای مجاری ادراری میشوند .هدف از این مطالعه ،بررسی حضور  3ژن فیمربیال  papEF، sfaDو fimHدر
ارشیشیاکلی جدا شده از بیامران مبتال به عفونت دستگاه ادراری است.
مواد و روش ها :در این مطالعه ،توصیفی-مقطعی 235 ،منونه ادراری به صورت تصادفی از افراد مبتال به عفونت دستگاه ادراری در سال  1397تا  1398از
آزمایشگاههای شهر آمل جمعآوری شد .ابتدا هرکدام از منونهها به طور جداگانه روی محیط کشت ائوزین متیلن بلو ()EMBکشت داده شدند و سپس توسط تستهای
بیوشیمیایی نظیر  IMViC، TSI ،و اورهآز بررسی شدند .در منونههای مثبت از نظر حضور ارشیشیاکلی تست آنتی بیوگرام برای ارزیابی حساسیت به آنتیبیوتیک
ایمیپنم انجام شد .پس از استخراج  DNAاز منونههای مقاوم به ایمیپنم با روش جوشاندن ،حضور ژنهای فیمربیه  papEF، sfaDو fimHتوسط روش واکنش زنجیرهای
پلیمراز ( )PCRبررسی شد .نتایج مطالعه با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  22تجزیه و تحلیل شد .تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از آزمونهای Man-Whitney ،
 Chi-squareو با سطح معناداری  P >0/05انجام شد.
یافتهها :از  235منونه ادراری ،تعداد  75منونه ( 31/9درصد) حاوی باکرتی ارشیشیاکلی بودند .با استفاده از تست آنتی بیوگرام ،تعداد  47منونه ( 62/7درصد) از
جدایههای ارشیشیاکلی مقاوم به ایمیپنم تشخیص داده شدند .پس از انجام واکنش  ،PCRمشخص شد که تعداد  28جدایه ( 59/6درصد) از نظر حضور ژن ،fimH
هشت جدایه ( 17درصد) از نظر حضور ژن  papEFو  19جدایه ( 40/42درصد) از نظر حضور ژن  sfaDمثبت بودند .نتایج نشان داد که در بین سویههای مطالعه
شده ،ژن  fimHشایعترین ژن کدکننده فیمربیه در ارشیشیاکلیهای جداشده از عفونت ادراری در شهر آمل بود .هرچند این یافته به لحاظ آماری معنادار نبود (>05/0
 .)Pهمچنین در بررسی آماری نتایج مقاومت آنتیبیوتیکی و حضور ژنهای حدت فیمربیال ،هیچ ارتباط معناداری بین متغیرها (آنتیبیوتیکهای مطالعه شده و ژنهای
حدت) مشاهده نشد (.)P >0/05
نتیجهگیری :به نظر میرسد ژن  fimHشایعترین ژن کدکننده فیمربیه در ارشیشیاکلیهای جداشده از عفونت ادراری در شهر آمل و عامل مهمی در بیامر یزایی این
باکرتی است .بیشرتین موارد ابتال به عفونت ادراری ،مرتبط با باکرتی ارشیشیاکلی حاوی ژنهای نامربده است ،به همین دلیل تشخیص رسیع آنها در مبتالیان به عفونت
ادراری میتواند به درمان رسیعتر و بهرت مبتالیان کمک کند.

مقدمه
یکی از رایﺞترین عﻔونتهای بیﻤارستانی
عﻔونت دستگاه ادراری
باکتری اشریشیاکلی یکی از عوامل رایﺞ و متداول این عﻔونت است .باکتری
اشریشیاکلی عامل  80-90درﺻد از عﻔونتهای دستگاه ادراری است) .(1باکتری
اشریشیاکلی یکی از باکتریهای فلور ﻃﺒیﻌی روده انسان ،پستانداران و پرندگان است
کﻪ برﺧی سویﻪهای آن توانایی ایجاد عﻔونت در انسان و ﺣیوانها را دارند .برﺧی از
)(UTI

است.

ﺟدایﻪهای اشریشیاکلی دارای عوامل ﺣدتی از ﺟﻤلﻪ توانایی ﭼسﺒندگی بﻪ مخاطها،
توانایی ﺟذب آهن ،تولید کپسول پلیساکاریدی ،تولید انواعی از سایتوتوکسینها،
توانایی ﺣرکت هستند).(2
سویﻪهای یوروپاتوژنیﮏ اشریشیاکلی ) (UPECدر میان سویﻪهای اشریشیاکلی
توانایی ایجاد عﻔونت ادراری را دارند .سویﻪ یوروپاتوژنیﮏ اشریشیاکلی )عامل عﻔونت
دستگاه ادراری در انسان ،سﮓ و گربﻪ( ،سویﻪهای مسﺌول سپتی سﻤی در انسان و
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ﺣیوانها و سویﻪهای مسﺌول مننﮋیت نوزادان هستند) .(2سویﻪهای یوروپاتوژنیﮏ
اشریشیاکلی رایﺞترین بیﻤاری عﻔونی در انسان را سﺒﺐ میشوند .این سویﻪ ها
توانایی کلونیزاسیون در سﻄوح مخاﻃی میزبان را دارا هستند و بﻪ این ترتیﺐ باکتری
بﻪ مجاری ادراری هجوم میبرد .باکتری پس از اتصال سﺒﺐ شروع و گسترش
عﻔونت دستگاه ادراری میشود) .(3سویﻪهای یوروپاتوژنیﮏ اشریشیاکلی انواع
مختلﻔی از عوامل ﭼسﺒندگی ) (adhesinsﻻزم برای اتصال بﻪ رسپتورهای مجاری
ادراری را تولید میکنند .یکی از ادهسینهای فیﻤﺒریﻪای در اشریشیاکلی فیﻤﺒریﻪ نوع
یﮏ ،فیﻤﺒریﻪ  pو فیﻤﺒریﻪ  Sاست کﻪ بﻪ ترتیﺐ توسﻂ ژن  ﬁm ، papو  sfaبیان
میشوند .فیﻤﺒریﻪ نوعیﮏ توسﻂ  90درﺻد سویﻪهای اشریشیاکلی تولید میشود و
این فیﻤﺒریﻪ سﺒﺐ تسهیل اتصال گلیکوپروتﺌینهای ترشﺤی و مانوزیلﻪ شده بﻪ سﻄﺢ
سلول میشوند) .(4،5بیان ژن فیﻤﺒریﻪ نوع یﮏ توسﻂ  9ژن  ﬁmانجام میگیرد
کﻪ ژن  ﬁmHنیز برای ﺟذب و اتصال باکتری بﻪ گیرندههای سلولی یورپﻼکین
در سلولهای پوششی دستگاه ادراری ﺿروری است و ﭼون این پروتﺌین فاﻗد تنوع
ژنتیکی است ،بیشتر مﻄالﻌﻪهای انجام شده برای تهیﻪ واکسن علیﻪ عﻔونت ادراری
پروتﺌین  ﬁmHاست) .(6فیﻤﺒریﻪ نوع  pمرتﺒﻂ با موارد پیلونﻔریت سویﻪهای ﺣامل
است .فیﻤﺒریﻪ  pبﻪ مانوز مﻘاوم است و از شﺶ پروتﺌین ساﺧتاری متﻤایز تشکیل شده
است) .(7فیﻤﺒریﻪ  Sبﻪ رسپتورهای ﺣاوی بخﺶهای ﻗندی اسید سیالیﮏ متصل و
سﺒﺐ پیلونﻔریت میشود).(8
آنتیبیوتیﮏ ایﻤیپنﻢ از کﻼس کارباپنﻢ است .این آنتیبیوتیﮏ در شرایﻂ آزمایشگاهی
دارای ﺧاﺻیت ﺿدمیکروبی ﺧوبی علیﻪ انواع مختلﻔی از باکتریهاست) .(9امروزه
برای درمان بسیاری از بیﻤاریها از ﺟﻤلﻪ عﻔونت ادراری ،پزشکان انواع مختلﻔی از
آنتیبیوتیﮏها را تجویز میکنند .مصرف بیﺶ از ﺣد آنتیبیوتیﮏها ،سﺒﺐ افزایﺶ
مﻘاومت باکتریهای ایجادکننده عﻔونت ادراری شده است) .(10بنابراین بﻪ دلیل
ابتﻼی باﻻی عﻔونتهای ادراری ناشی از اشریشیاکلی و افزایﺶ مﻘاومت میکروبی
در برابر آنتیبیوتیﮏهای موﺛر ،بررسی ویروﻻنسهای سویﻪهای یوروپاتوژنیﮏ
اشریشیاکلی امری ﺿروری است) .(11از اینرو این پﮋوهﺶ با هدف بررسی ﺣﻀور
ژنهای فیﻤﺒریﻪ  pap، sfaو  ﬁmHدر اشریشیاکلی مﻘاوم بﻪ آنتیبیوتیﮏ ایﻤیپنﻢ
ﺟداشده از بیﻤاران مﺒتﻼ بﻪ عﻔونت دستگاه ادراری انجام شد.
مواد و روش ها
جمعآوری نمونه:
در یﮏ مﻄالﻌﻪ توﺻیﻔی -مﻘﻄﻌی در ﻃول یﮏ سال 235 ،نﻤونﻪ ادرار بﻪ ﺻورت
تصادفی ،از بخﺶ میانی ﺟریان ادرار مﺒتﻼیان بﻪ عﻔونت دستگاه ادراری کﻪ در ﻃول
سال  1398بﻪ آزمایشگاه بیﻤارستانهای ﻗاﺋﻢ ،امام رﺿا)ع( و شﻤال در شهر آمل
مراﺟﻌﻪ کردند ،ﺟﻤﻊآوری شد .نﻤونﻪهای گرفتﻪ شده درون ﻇروف استریل ،بﻼفاﺻلﻪ
برای کشت و ﺟداسازی بﻪ آزمایشگاه میکروبشناسی دانشگاه تخصصی فناوریهای
نوین آمل منتﻘل شد.

مولر هینتون آگار کشت داده شد و دیسﮏ آنتیبیوتیﮏ ایﻤیپنﻢ )شرکت پادتن ﻃﺐ،
ایران( ﺣاوی  10میلیگرم از این آنتیبیوتیﮏ روی مﺤیﻂ ﻗرار داده شد و بﻪ مدت
 24ساعت در انکوباتور  37درﺟﻪ گرمخانﻪگذاری انجام شد .سپس ﻗﻄر هالﻪ عدم رشد
باکتری براساس استاندارد CLSI 2010بررسی شد).(13
استخراج :DNA
برای استخراج  DNAاز ﺟدایﻪهای اشریشیاکلی مﻘاوم بﻪ ایﻤیپنﻢ از روش ﺟوشاندن
) (boiling methodاستﻔاده شد .بﻪ این دلیل یﮏ لوپ از پرگنﻪهای ﺧالﺺ باکتری
مورد نﻈر در یﮏ میکروتیوب ﺣاوی  200میکرولیتر آب دیونیزه استریل ﺣل شد.
سپس در دمای  100درﺟﻪ سلسیوس بﻪ مدت  10دﻗیﻘﻪ در بن ماری ﺣرارت داده شد،
پس از آن در سانتریﻔیوژ یخﭽالدار بﻪ مدت پنﺞ دﻗیﻘﻪ و دور  12000rpmسانتریﻔیوژ
شد .سپس  100میکرولیتر از مایﻊ فوﻗانی بﻪ عنوان  DNAﺧالﺺ برای انجام واکنﺶ
 PCRبرداشتﻪ و استﻔاده شد).(14
واکنش زنجیرهای پلیمراز (:)PCR
برای تایید ﺣﻀور ژنهای فیﻤﺒریﻪ از روش  PCRاستﻔاده شد .این واکنﺶ در ﺣجﻢ
 25میکرولیتر شامل  200میکرومول  10 ،dNTPپیکومول از هر کدام از پرایﻤرهای
اﺧتصاﺻی 1/5 ،میلیمول در لیتر کلرید منیزیﻢ ،یﮏ واﺣد آنزیﻢ  Taqو  50نانوگرم
 DNAانجام شد .در ﺟدول  1توالی پرایﻤرهای استﻔاده شده آورده شده است.
برنامﻪ دستگاه ترموسایکلر ) (Bio-Rad, USAشامل واسرشت اولیﻪ در  95درﺟﻪ
سلسیوس بﻪ مدت پنﺞ دﻗیﻘﻪ  35 ،دور تکرار شامل  30ﺛانیﻪ در دمای  94درﺟﻪ
سلسیوس ،اتصال پرایﻤرها در دمای مناسﺐ بﻪ مدت  30ﺛانیﻪ 60 ،ﺛانیﻪ در دمای 72
درﺟﻪ سانتیگراد برای گسترش آنزیﻢ و گسترش نهایی در دمای  72درﺟﻪ سلسیوس
بﻪ مدت پنﺞ دﻗیﻘﻪ انجام شد.
توالی اولیگونوکلﺌوتیدهای استﻔاده شده بﻪ عنوان آغازگر واکنﺶ  PCRب رای شناسایی
ﺣﻀور ژنهای فیﻤﺒریال در اشریشیاکلیهای ﺟداشده از عﻔونت ادراری
ژن هدف

توالی پرایﻤر )´(5´ -3

ﻃول ﻗﻄﻌﻪ تکﺜیر
شده)(bp

papEF

GCAACAGCAAC-

337

60

CAT
CACTCTTATACGSfaD

GACA
CTCCGGAGAACT-

410

59 °C

)(16

GGGTGCATCTTAC
CGGAGGAGTAATTACAAACCTfimH

GGCA
ATGAAACGAGT-

903

45 °C

)(17

TATTACCCT
TTATTGATAAACAAAAGTCAC

آنالیز آماری:
نتایﺞ مﻄالﻌﻪ با استﻔاده از نرمافزار  SPSSنسخﻪ  22تجزیﻪ و تﺤلیل شد .تجزیﻪ و
تﺤلیل آماری با استﻔاده از آزمونهای  Man-Whitney ، Chi-squareو با سﻄﺢ
مﻌناداری  P <0/05انجام شد.
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)(15

AGAGAGAGC-

جداسازی و شناسایی اشریشیاکلی از نمونهها:

بررسی حساسیت آنتیبیوتیکی:
ﺣساسیت آنتیبیوتیکی ﺟدایﻪها بﻪ آنتیبیوتیﮏ ایﻤیپنﻢ با روش انتشار دیسﮏ
) (Disk diﬀusionارزیابی شد .بﻪ این دلیل ابتدا از سویﻪهای ﺟداشده سوسپانسیونی
مﻌادل نیﻢمﮏفارلند تهیﻪ شد و سپس از سوسپانسیون مورد نﻈر روی مﺤیﻂ کشت

°C

GCTGGTT-GCAT-

ابتدا هرکدام از نﻤونﻪها بﻪ ﻃور ﺟداگانﻪ روی مﺤیﻂ کشت  EMBکشت داده شدند.

کلنیهای مشکوك بﻪ اشریشیاکلی با رنﮓ تیره و ﺣالت ﺟﻼی فلزی برای انجام
آزمونهای بیوشیﻤیایی و تشخیصی ،دوباره روی آگار ﺧوندار کشت داده شده و
ﺧالﺺ شد .ﺟدایﻪهای ﺧالﺺ شده توسﻂ تستهای بیوشیﻤیایی  ،IMViCمﺤیﻂ
 ،TSIاوره آز و ﻻیزین دکربوکسیﻼز مورد آنالیز بیوشیﻤایی ﻗرار گرفتند .ﺟدایﻪهای
تایید شده روی مﺤیﻂ  BHIبراث کشت داده شدند و تا زمان استﻔاده در دمای -70
درﺟﻪ سانتیگراد نگﻪداری شدند .تﻤامی مﺤیﻂ کشتهای استﻔاده شده ،از شرکت
مرك آلﻤان تهیﻪ شدند).(12

دمای
اتصال

منﺒﻊ

بررسی ﺣﻀور ژنهای فیﻤﺒریل  pap، sfaو  ﬁmHدرﺟدایههای اشریشیاکلی مﻘاوم بﻪ ایﻤی پنﻢ بﻪ دست آمده از 99 /

یافتهها
پس از انجام تستهای بیوشیﻤیایی روی  235نﻤونﻪ ادراری ،تﻌداد  75نﻤونﻪ
) 31/9درﺻد( ﺣاوی باکتری اشریشیاکلی بودند .پس از انجام تست آنتیبیوگرام،
تﻌداد  47نﻤونﻪ ) 62/7درﺻد( از ﺟدایﻪهای اشریشیا کلی مﻘاوم بﻪ ایﻤیپنﻢ
تشخیﺺ داده شدند .پس از انجام واکنﺶ  PCRروی DNAهای استخراج شده
از نﻤونﻪهای مﻘاوم بﻪ ایﻤیپنﻢ ،مشخﺺ شد کﻪ تﻌداد  28ﺟدایﻪ )59/6درﺻد(
از نﻈر ﺣﻀور ژن  8 ،ﬁmHﺟدایﻪ )17درﺻد( از نﻈر ﺣﻀور ژن  papو  19ﺟدایﻪ
) 40/42درﺻد( از نﻈر ﺣﻀور ژن  sfaمﺜﺒت بودند و  2ﺟدایﻪ ) 4/2درﺻد( فاﻗد
هرگونﻪ از ژنهای مورد بررسی بودند .از بین  47نﻤونﻪ 28 ،نﻤونﻪ از نﻈر ﺣﻀور
ژن  ﬁmHمﺜﺒت بودند کﻪ  18ﺟدایﻪ تنها دارای ژن  ﬁmHو بﻘیﻪ عﻼوه بر این
ژن ،دارای ﺣداﻗل یکی از ژنهای  papو  sfaنیز بودند .از بین هشت ﺟدایﻪ مﺜﺒت
از نﻈر ﺣﻀور ژن  ،papشﺶ ﺟدایﻪ تنها دارای این ژن و دو ﺟدایﻪ بﻪ ﻃور هﻤزمان
دارای ژن  ﬁmHبودند .از  19ﺟدایﻪ دارای ژن  ،sfaتﻌداد  11ﺟدایﻪ تنها ﺣاوی
ژن  sfaبودند و بﻘیﻪ بﻪ ﻃور هﻤزمان دارای ژنهای sfaو  papبودند .نتایﺞ نشان
داد کﻪ در بین سویﻪهای مﻄالﻌﻪ شده ،ژن  ﬁmHشایﻊترین ژن کدکننده فیﻤﺒریﻪ
در اشریشیاکلیهای ﺟداشده از عﻔونت ادراری در شهر آمل بود .هرﭼند این یافتﻪ
بﻪ لﺤاظ آماری مﻌنادار نﺒود ) .(P <0/05هﻤﭽنین در بررسی آماری نتایﺞ مﻘاومت
آنتیبیوتیکی و ﺣﻀور ژنهای ﺣدت فیﻤﺒریال ،هیﭻ ارتﺒاط مﻌناداری بین متﻐیرها
)آنتیبیوتیﮏهای مﻄالﻌﻪ شده و ژنهای ﺣدت( مشاهده نشد).(P <0/05
ﺟدول  .1-3الگوی ﺣﻀور ژنهای فیﻤﺒریال مﻄالﻌﻪ شده در میان ﺟدایﻪهای اشریشیاکلی
بﻪ دست آمده از عﻔونتهای ادراری
الگوی ﺣﻀور ژن فیﻤﺒریال

تﻌداد نﻤونﻪهای مﺜﺒت

FimH

28

PapEF

8

SfaD

19

fimH/pap

2

sfa/pap

8

fimH/sfa/pap

10

بحث
نتایﺞ نشان داد کﻪ از  235نﻤونﻪ بررسی شده  75نﻤونﻪ از نﻈر اشریشیاکلی
مﺜﺒت بودند .از  75نﻤونﻪ اشرشیاکلی مﺜﺒت 47 ،نﻤونﻪ )  62 /6درﺻد( مﻘاوم
بﻪ آنت بیوتیﮏ ایﻤیپنﻢ شناسایی شد .در مﻄالﻌﻪ ﺣاﺿر ،شیوع ژنهای
ویروﻻنس فیﻤﺒریﻪ  fimH، papو  sfaبﻪ ترتیﺐ  59 /6درﺻد  17 ،درﺻد
و  40 /42درﺻد بود .نتایﺞ نشان داد کﻪ ژن  fimHشایﻊترین ژن کدکننده
فیﻤﺒریﻪ در اشریشیاکلیهای ﺟداشده از عﻔونت ادراری در شهر آمل بود .
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شکل  .1-3توزیﻊ فراوانی نسﺒی ژنهای فیﻤﺒریال  pap، sfaو  ﬁmHدر ﺟدایﻪهای اشریشیاکلی مولد
عﻔونت ادراری

توانایی باکتری اشریشیاکلی در اتصال و کلونیزاسیون در مجاری ادراری ،از
فاکتورهای مهﻢ اشریشیاکلی در ایجاد عﻔونتهای ادراری است .این مﻄالﻌﻪ
بیانگر اهﻤیت وﺟود ژنهای فیﻤﺒریﻪ fimH، sfaو  papدر سویﻪهای
یوروپاتوژنیﮏ است .در این مﻄالﻌﻪ مشخﺺ شد کﻪ بیشترین درﺻد آماری
مربوط بﻪ ژن  fimHاست .پروتیین پیلی  fimHسﺒﺐ ورود باکتری بﻪ داﺧل
سلولهای اپیتلیال سیستﻢ ادراری و کلونیزاسیون باکتری میشود و نﻘﺶ
مهﻤی در بیﻤاریزایی این باکتری دارد .یکی از راههای پیشگیری از این
عﻔونت ،تهیﻪ واکسن است .برای تهیﻪ واکسن باید از پروتﺌینی استﻔاده شود
کﻪ بتواند سیستﻢ ایﻤنی را تﺤریﮏ کند ،تﻐییرهای آنتیژنیکی نداشتﻪ باشد و
در بین ﺟدایﻪهای بیﻤاریزا تنوع باﻻیی نداشتﻪ باشد .پروتیین  fimHدارای
این ﺧصوﺻیات است و میتواند برای تهیﻪ واکسن برای پیشگیری از ابتﻼ بﻪ
عﻔونت های اداراری استﻔاده شده ﻗرار گیرد ) .(19
در تﺤﻘیﻖ انجام شده توسﻂ  Wattsو هﻤکاران )  ،(2010میزان شیوع ژن
 fimHدر بین ﺟدایﻪهای اشریشیاکلی یوروپاتوژن 98درﺻد بود)  .(20ساکی
و هﻤکاران )  ، (1395فراوانی ژن های عوامل ﺣدت فیﻤﺒریﻪ ای fimH ، pap
و  sfaرا در ﺟدایﻪهای اشریشیاکلی بیﻤاران مﺒتﻼ بﻪ عﻔونت دستگاه ادراری
در ﭼندین بیﻤارستان مﻄالﻌﻪ کردند ،شیوع ژن های فیﻤﺒریﻪ fimH ، pap
و sfaبﻪ ترتیﺐ  96 /66درﺻد 93 /3 ،درﺻد و  4 /66درﺻد گزارش شد کﻪ
نتایﺞ بیانگر شیوع باﻻتر ژن  fimHبود کﻪ با نتایﺞ مﻄالﻌﻪ ﺣاﺿر مﻄابﻘت
دارد)  .(21در مﻄالﻌﻪهای انجام شده توسﻂ ناﻇﻤی و هﻤکاران )  ،(2010نتایﺞ
بررسی فراوانی ژنهای عوامل ﺣدت فیﻤﺒریﻪای  fimH، pap، sfa، focو
 afaدر ﺟدایﻪهای اشریشیاکلی بیﻤاران مﺒتﻼ بﻪ عﻔونت دستگاه ادراری نشان
داد کﻪ ژنهای فیﻤﺒریﻪای  fimو  sfaبیشترین ﺟدایﻪها بودند)  .(22نتایﺞ
مﻄالﻌﻪ ﺻالﺤی و هﻤکاران )  ، (2016بررسی فراوانی ژن های فیﻤﺒریﻪ papEF
 ،kpsMT ،fimH ،papAو  ibeAدر نﻤونﻪهای اشریشیاکلی ﺟداسازی شده
از عﻔونت ادراری کودکان ،بیانگر بیشترین فراوانی ژن ﺣدت 75 ) fimH
درﺻد( بود)  .(23ﻗاسﻤیپور و هﻤکاران)  ،(1397فراوانی ژنهای ویروﻻنس
 fimHو  PAIدر باکتریهای اشریشیاکلی ﺟدا شده از عﻔونتهای ادراری در
شهر رشت را بررسی کردند ،نتایﺞ نشان داد کﻪ میزان فراوانی ژن 84 ) fimH
درﺻد( بیشتر از ژن  76 ) PAIدرﺻد( بود)  .(24درمﻄالﻌﻪ انجام شده توسﻂ
 Kaczmarekو هﻤکاران)  ،(2014فراوانی ژن  fimHدر نﻤونﻪهای ﺟداشده
از زنان باردار و نوزادان نسﺒت بﻪ ژن های دیگر از ﺟﻤلﻪ fimA ، sfa/foc ،
 ibeA، iutAو  hlyFبیشتر بود)  .(25نتایﺞ این مﺤﻘﻘان با نتایﺞ ﺣاﺿر در این
مﻄالﻌﻪ مﻄابﻘت دارد و اندك اﺧتﻼفها میتواند ناشی از نﺤوه نﻤونﻪگیری،
منﻄﻘﻪ ﺟﻐرافیایی ،تﻌداد نﻤونﻪ و تنوع ژنتیکی در گروههای فلوژنتیکی
ﺟدایﻪها باشد و از ﻃرفی ﺣساسیت و مﻘاومت آنتیبیوتیکی ﺟدایﻪها میتواند
بر میزان فراوانی ژن های ﺣدت آنها موﺛر باشد)  .(26،27اما بﻪ ﻃور کلی
در بیشتر مﻄالﻌﻪهای انجام شده ،ژن  fimHدارای فراوانی زیادی نسﺒت
بﻪ دیگر ژنهای بررسی شده بود .در این مﻄالﻌﻪ و دیگر مﻄالﻌﻪهای انجام
شده ،اهﻤیت ژنهای فیﻤﺒریال را در بیﻤاریزایی سویﻪهای یوروپاتوژنیﮏ
اشریشیاکلی نشان میدهد .کﻪ با آگاهی از نﻘﺶ و اهﻤیت این ژنها میتوان
اﻗدامهای موﺛری برای ﻃراﺣی واکسن علیﻪ این بیﻤاری انجام داد .برای
یافتن اﻃﻼعات ﺟامﻊتر برای کنترل و درمان عﻔونت ادراری باید تﺤﻘیﻖهای
گستردهتری روی دیگر عوامل ﺣدت از ﺟﻤلﻪ تولید توکسین انجام شود و
نتایﺞ ارزیابی شده و مﻘایسﻪای کلی بین فاکتورهای دﺧیل در عﻔونت و
بیﻤاری زایی انجام شود .
ﻃﺒﻖ نتایﺞ ﺣاﺿر در این مﻄالﻌﻪ ،میزان 62 /6درﺻد از ﺟدایﻪهای اشریشیاکلی
مﻘاوم آنتیبیوتیﮏ ایﻤیپنﻢ بودند کﻪ در ﻗیاس با سایر مﻄالﻌﻪهای انجام
شده روی ﺣساسیت آنتیبیوتیکی اشریشیاکلیهای بیﻤاریزا ،میزان مﻘاومت
بﻪ نسﺒت باﻻیی است .در مﻄالﻌﻪ گودرزی و هﻤکاران )  ،(1394از 200
ﺟدایﻪ یوروپاتوژن ،بیشترین مﻘاومت آنتیبیوتیکی مربوط بﻪ آنتیبیوتیﮏ
نالیدیکسیﮏ اسید)  64بود( بود و هیﭻ مﻘاومتی نسﺒت بﻪ آنتیبیوتیﮏ ایﻤیپنﻢ
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 از ﻃرفی تجویز بیرویﻪ آنتیبیوتیﮏها سﺒﺐ افزایﺶ ﭼشﻤگیری در.است
 بﻪ هﻤین دلیل کاهﺶ.(31 )مﻘاومت بﻪ انواعی از آنتیبیوتیﮏ ها میشود
مصرف آنتیبیوتیﮏ برای ﺟلوگیری از مﻘاومت آنتیبیوتیکی و درمان موﺛر تر
. بیﻤاری ها امری ﺿروری است
نتيجهگيری
سویﻪهای یوروپاتوژینﮏ اشریشیاکلی در مرﺣلﻪ اول برای بیﻤاریزایی و
 باید بﻪ مﺤل مورد نﻈر اتصال پیدا کنند و ژنهای فیﻤﺒریﻪ،عﻔونت ادراری
، باتوﺟﻪ بﻪ نتایﺞ ﺣاﺿر در مﻄالﻌﻪ.نﻘﺶ مهﻤی را در این اتصال فراهﻢ میکنند
 بیشترین فراوانیfimH  ژن،بﻪ نﻈر میرسد کﻪ از بین سﻪ ژن بررسی شده
 از آنجا کﻪ عﻔونت دستگاه ادراری از رایﺞترین.را در این مﻄالﻌﻪ داشت
عﻔونتهای بیﻤارستانی است و از ﻃرفی مﻘاومتهای آنتیبیوتیکی در اﺛر
 لزوم انجام تﺤﻘیﻖهای گسترده برای،مصرف بیرویﻪ از آنتیبیوتیﮏها
. ﻃراﺣی واکسن علیﻪ این فیﻤﺒریﻪ را نشان می دهد
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 الگوی مﻘاومت،(1391 ) عﺒدالهی ﺧیرآبادی و هﻤکاران.(28 )مشاهده نشد
دارویی در سویﻪهای اشریشیا کلی ﺟدا شده از بیﻤاران مراﺟﻌﻪکننده بﻪ
 نتایﺞ تست آنتی بیوگرام،بیﻤارستان ولیعصر شهرستان فسا را بررسی کردند
درﺻد از ﺟدایﻪهای اشریشیاکلی مﻘاوم بﻪ ایﻤیپنﻢ بودند و11 /1 نشان داد کﻪ
درﺻد( بیشتر22 /7 ) مﻘاومت ﺟدایﻪها نسﺒت بﻪ آنتیبیوتیﮏ سیپروفلوکساسین
، نﻤونﻪ ادرار2661  از،(2020 )  و هﻤکارانShrestha .(29 )از ایﻤیپنﻢ بود
 درﺻد اشرشیاکلی ﺟداسازی کردند کﻪ نسﺒت بﻪ آموکسیسیلین و34 /64
آمیکاسین و اینتروفورانتوﺋین ﺣساس،  اما از نﻈر ایﻤیپنﻢ،سﻔالوسپورین مﻘاوم
.(30 ) بودند
از عوامل مﺤدودکننده این مﻄالﻌﻪ می توان بﻪ مﺤدودیت ﺟﻐرافیایی در
 مﺤدودیت ﺟﻐرافیایی میتواند.گسترش عﻔونت مجاری ادراری اشاره کرد
 برای رسیدن بﻪ نتایﺞ ﺟامﻊتر باید.روی الگوی مﻘاومت دارویی موﺛر باشد
. مﺤدوده ﺟﻐرافیایی وسیﻊ تری ارزیابی شود
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