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 9گروه پاتوبيولوژي ،دانشگاه شيراز ،شيراز ،ايران2 ،مرکز تحقيقات  /HIVايدز شيراز ،بنياد سالمت ،دانشگاه علوم پزشکكي شکيراز ،شکيراز ،ايکران،
3گروه يورولوژي ،دانشگاه علوم پزشكي کرمان ،کرمان ،ايران
تاريخ وصول9311/2/22 :

تاريخ پذيرش9317/4/93 :

چكيده
زمينه و هدف :عفونتهاي دستگاه ادراري يكي از مهمترين عفونتهاي باکتريايي هستند و شايعترين عامک ايکن عفونکتهکا بکاکتري
اشريشيا کلي ميباشد .با توجه به اهميت اشريشيا کليهاي فلور طبيعي دستگاه گوارش در ايجاد عفونت ادراري ،مطالعکه اارکر بکه
منظور مقايسه اشريشيا کليهاي عام عفونت دستگاه ادراي با اشريشکيا کلکيهکاي غالک فلکور طبيعکي دسکتگاه گکوارش براسکا
مقاومت آنتيبيوتيكي و برخي ژنهاي ادت انجام گرفت.
روش بررسي :براي انجام اين مطالعه توصيفي پس از اخذ ررايتنامه ،از  33خانم مبتال به عفونت دستگاه ادراري نمونکه ادراري و
مدفوعي جمعآوري شد و پس از کشت و تأييد بيوشيميايي سه پرگنه به صورت تصادفي از قسمتهاي مختلف هر پليت(نمونه مدفوع
و ادرار هر فرد) براي بررسي انتخاب شدند .فراواني ژنهاي  hlyDو cnf1بکا اسکتفاده از روش  PCRتعيکين شکد و بررسکي فنکوتيپي
مقاومت آنتيبيوتيكي جدايهها با استفاده از ديسکهاي آنتيبيوتيكي انجام گرفت .تحلي دادهها با استفاده از روش آماري توصيفي و
آزمون مربع کاي انجام گرفت.
يافتهها :به طور کلي 13جدايه ادراري و 13جدايه مدفوعي از نمونههاي به دست آمده جداسازي شد .با مقايسه نتايج به دسکت آمکده
بين جدايههاي ادراري و مدفوعي مشاهده شد که ميزان شيوع ژنهکاي اکدت بررسکي شکده در بکين جدايکههکاي ادراري نسکبت بکه
جدايککههککاي مککدفوعي بيشککتر اسککت( .)p<3/30بيشککترين مقاومککت در فلککور غالکک مککدفوع و ادرار نسککبت بککه آنتککيبيوتيکککهککاي
تريمتوپريمکک سولفامتوکسکازول و جنتامايسيککککن ديکده شکد .در جدايکککککههکاي ادراري بيشتريکککککن اساسکيت بکه آنتکيبيوتيکک
سيپروفلوکساسين( 32/2درصد) نشان داده شد .در گروههاي اشريشيا کلي ادراري و مدفوعي به ترتي  37/7درصد و  41/1درصکد
از جدايهها مقاوم به سه آنتيبيوتيک و بيشتر بودند .در  1بيمار از  33بيمار بررسي شکده ،مقاومکت آنتکيبيکوتيكي و ژنهکاي اکدت
داراي الگوي يكسان بودند.
نتيجهگيري :ااتماالً فلور غال مدفوع عام عفونت نيست بلكه جدايههايي که ژن ادت بيشتر دارند در ايجاد عفونت مؤثر هستند .بکا
توجه به بيشتر بودن مقاومت نسبت به آنتيبيوتيکهاي تريمتوپريم ک سولفامتوکسازول و جنتامايسين در هر دو گروه بررسي شده،
ااتماالً فلور مدفوع ميتواند در انتقال ژن مقاومت آنتيبيوتيكي به ادرار نقش داشته باشد.
واژههاي کليدي :اشريشيا کلي مولد عفونت ادراري ،اشريشيا کلي فلور نرمال ،مقاومت آنتيبيوتيكي ،ژنهاي ادت
نويسنده مسئول :عبد اهلل درخشنده ،گروه پاتوبيولوژي ،دانشگاه شيراز ،شيراز ،ايران
Email: drkhshnd77@gmail.com
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مقايسه مقاومت آنتيبيوتيكي و فراواني ژنهاي ادت در اشريشيا کلي

اشريشياکليهاي همزيسکت متفکاوت اسکت( 1و .)2بکه

مقدمه
عفونتهاي دستگاه ادراري يكي از شکايعتکرين

طور کلي فاکتورهکاي اکدت سکويههکاي اشريشکياکلي

ايجاد کننده عفونت ادراري بکاکتريهکا هسکتند ،ممكکن

که شام فاکتورهاي ادت مربوط به سطح بکاکتري و

است قارچها و ويرو ها نيز به ندرت باعث ايجاد اين

فاکتورهاي ترشحي به وسکيله بکاکتري مکيباشکند .از

عفونککت شککوند .بککاکتريهککاي پروتئککو  ،کلبسککيال،

مهککمتککرين فاکتورهککاي ترشککحي بککه وسککيله بککاکتري

اشريشککياکلي و گونککههککاي انتروکوکککو

در ايجککاد

عفونکتهککاي ادراري نقککش دارنکد(3و .)2در ايکن ميکان
باکتري اشريشياکلي به عنوان مهمترين عام عفونکت
ادراري شناخته شکده و در بکيش از 23درصکد ايکن

هموليزين اشاره ککرد hlyD .يکک ژن مولکد همکواليزين
است .سويههکاي اشريشکياکلي مکرتب بکا پيلونفريکت
اغل توليد هموليزين ميکنند .هموليزين اريتروسيتها
را ليکز ککرده و باعکث ايجکاد صکدمه بکه سکلولهکاي

عفونتها نقش دارد(.)4
دستگاه ادراري به طور طبيعي محيطي استري
است که به وسيله مكانيزمهاي متنوعي مانع النهگزيني
و زنده ماندن باکتري ميشود .با وجود مطالعکههکاي
قاب توجه روند بيماريزايکي در عفونکت ادراري بکه
طور دقيق شناسايي نشده ،ولي فلور دستگاه گوارش
ميزبان(واژن در خانمها) به عنوان منابع عفونت براي
عام اشريشياکلي شناخته ميشوند(.)0
سويههاي اشريشياکلي بر اسا

ميتوان به توکسينهاي نكروز دهنده سيتوتوکسيک و

مختلف ميزبان ميگردد .هموليزين با جايگزيني خکود
در غشا به واسطه تشكي کانالهاي انتخابي کاتيون،
به غشا سلول آسي ميرساند( .)93همچنين دو نکوع
از توکسينهاي نكروز دهنده سيتوتوکسيک شناسايي
شدهاند که شام ژن کد کننکده  Cnf1کرومکوزومي و
ژن کککککد کننککککده  Cnf2پالسککککميدي مککککيباشککککند.
توکسکککينهککککاي نكککککروز دهنککککده سيتوتوکسکک کيک
از قابليککککت املککککه بککککه سککککلولهککککاي ميزبککککان

خصوصيات

کلينيكکي در انسکان بکه سکه گکروه اصکلي همزيسکت،
بيمکککاريزاي رودهاي و بيمکککاريزاي خکککارج رودهاي
تقسيم ميشوند( .)1اشريشکياکليهکاي مولکد عفونکت
ادراري معمکککولتکککرين پاتوتيککپ اشريشککياکليهکککاي
بيماريزاي خارج رودهاي هستند که از ادرار بيمکاران
مبتال به عفونت دستگاه ادراري جدا شدهاند( .)7برخکي

برخوردارند(.)99
برخي مطالعه ها نشان دهنده نقش فلکور واژن،
غذاي آلوده ،ارتباط با ايکوانهکا و فعاليکت جنسکي در
ايجاد عفونت ادراري ميباشند ،ولي باور معمکول ايکن
است که جدايههاي اشريشياکلي مولکد عفونکت ادراري
از فلور رودهاي منشا مکيگيکرد90( .کک )92سکوالي ککه

عوامکک از جملککه ميککزان شککيوع ژنهککاي اککدت بککين

هککمچنککان در ايککن زمينککه مطککرت اسککت ايککن اسککت

سککويههککاي اشريشککياکلي مولککد عفونککت ادراري و

کککه فلککور غالکک مککدفوع باعککث ايجککاد ايککن عفونککت
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عفونتها در سطح دنيا ميباشکند( .)9بيشکترين عامک

عام عفونت ادراري به دو دسته کلي تقسيم ميشکوند

مريم بهادري و همكاران

مکيشکود و يکا جدايکههکاي مکدفوعي ککه داراي اککدت
بيشتري هستند.

آنتيبيوتيكي به علت مصرف نامناس آنتيبيوتيککهکا
در سککويههککاي مختلککف اشريشککياکلي مولککد عفونککت

در اين مطالعه توصيفي در فاصکله زمکاني دي
ماه سال  9313تا خرداد مکاه سکال  9314از  33خکانم
مبتال بکه عفونکت دسکتگاه ادراري ،نمونکه ميانکه ادرار
گرفته شد .نمونه مدفوع اين افراد در ظروف پالستيكي
جمعآوري شد .بيماران از بين خانمهاي متأهک  23تکا

ادراري مشاهده شده و باعث ايجاد نگرانکي در درمکان

 73ساله که طي  33روز گذشته آنتيبيوتيکک مصکرف

عفونتهاي دستگاه ادراري شده است .با توجه به ايکن

نكرده بودند و جهت تشخيص و درمان عفونت دستگاه

که سويههاي اشريشياکلي مدفوعي بکه عنکوان مخکزن

ادراري به آزمايشگاههاي سطح شهر کرمکان مراجعکه

مهمي بکراي ژنهکاي مقاومکت آنتکيبيکوتيكي شکناخته
شدهانکد( )91و از آنجکايي ککه برخکي از ايکن ژنهکاي

ميکردند ،انتخاب ميشدند.
تمامي افراد مورد بررسکي بکه طکور کامک در
جريان روند مطالعه قرار گرفته و فرم ررايتنامکه را

مقاومت آنتيبيوتيكي و تعدادي از ژنهکاي ويکروالنس
بر روي قطعات ژني متحرک قرار گرفتهاند( ،)97امكکان
انتقال اين ژنها از جدايههاي مکدفوعي بکه جدايکههکاي

مطالعکه و اماکا نمودنکد .هکمچنکين روشهکاي مکورد
اسککتفاده در اي کن پککژوهش بککه وسککيله کميتککه اخالق کي
دانشكده دامپزشكي دانشگاه شيراز تأييد گرديد.

ادراري وجککود دارد .الگککوي مقاومککت آنتککيبيککوتيكي

جدايکککههکککاي اشريشکککياکلي از نمونکککههکککاي

سککويههککاي اشريش کياکلي در مح کي هککا و زمککانهککاي

جمککعآوري شککده جداسککازي شککد ،بککدين ترتي ک کککه

مختلف متفاوت است ،بنابر اين بررسي دورهاي مقامت

نمونهها روي محي مک کانكي آگار ،کشت داده شدند

آنتيبيوتيكي باکتريهکاي معمکول در جوامکع مختلکف
مورد نياز است.
هککدف از مطالعککه اارککر بررس کي و مقايسککه
شيوع دو ژن مولد توکسکين( )cnf1 , hlyDو هکمچنکين
مي کزان مقاومککت بککه شککش آنت کيبيوتي کک معمککول ،در

و پس از يک شبانه روز گرمخانهگذاري در دمکاي 37
درجه سانتيگراد کلونيهاي تخميکر کننکده الکتکوز بکه
روي محي ائوزين متکيلن بلکو آگارکشکت داده شکدند.
جهککت تأييکد تشککخيص از آزمککايش ( IMViCکککه شککام
تستهاي ارککت و انکدول(در محکي  MR-VP ،)SIMو
سيترات ميباشکد) اسکتفاده گرديکد .کليکه محکي هکا و

اشريشياکليهاي جدا شده از ادرار بيمکاران مبکتال بکه

تستهاي بيوشيميايي در اين بخش مربوط به شکرکت

عفونککتهککاي دسککتگاه ادراري و فلککور نرمککال دسککتگاه

مرک آلمان بودند .پس از کشکت و تأييکد بيوشکيميايي

گوارش آنها ميباشد.

سه پرگنه به صورت تصادفي از قسکمتهکاي مختلکف
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مقاومکککت زيکککاد بکککه دسکککتههکککاي متفکککاوت

روش بررسي

مقايسه مقاومت آنتيبيوتيكي و فراواني ژنهاي ادت در اشريشيا کلي

شدند و در نتيجه بررسکيهکاي بعکدي در مجمکوع بکر

واکککنش بککر اسککا

آن ککه پککيش از ايککن بککه وسککيله

روي  13جداي که ادراري و  13جدايککه مککدفوعي انجککام

رودريگزرک سيک و همكاران گزارش شده بکود تنظکيم
شد(.)91

گرفت.
بکککراي اسکککتخراج

.

از روش جوشکککاندن

مقاومت آنتيبيوتيكي جدايههکاي اشريشکياکلي

استفاده شد براي اين منظور از باکتريهاي رشد کرده

نسبت به شش آنتيبيوتيک با استفاده از روش ديسکک

DNA

روي محي نوترينت آگار چند کلني برداشکته و داخک
ميكروتيوب  9033ميكروليتري ااوي  233ميكروليتکر
آب مقطر استري منتق و به مدت  93دقيقه جوشکانده
شککد .در ادامککه بککه مککدت  0دقيقککه بککا دور 94333
سانتريفيوژ گرديکد و در انتهکا  03ميكروليتکر از مکايع
رويي به داخک ميكروتيکوب  703ميكروليتکري منتقک
کرده و تا زمان استفاده داخ فريز23ک نگهداري شد.
بککراي ارزي کابي ش کيوع ژنهککاي ا کدت از روش

آگککار ديفي کوژن و بککر اسککا

دسککتورالعم موسسککه

استاندارد آزمايشگاهي و بکاليني) )2((CLSIبررسکي شکد.
آنتيبيوتيکهايي که در اين مطالعه مورد ازريابي قرار
گرفتنککککد؛ شککککام آمينوگليكوزيکک کدها(جنتامايسکک کين
(923,GMميكروگکککککرم)) ،سفالوسکککککپورينهکککککاي
نسکککک ( 3سفوتاکسککککيم ( 33 ،CFMميكروگککککرم) و
سککککککککککککفتازيديم ( 33 ،CAZميكروگککککککککککککرم))،
سولفامتوکسازول(SXT

 )9(PCRاسککتفاده شککد .تککوالي پرايمرهککاي بککه کککار

تکککريمتوپککريم (تريمتوپريم ک

رفتککه در ايککن مرالککه در جککدول  9نشککان داده شککده

 20 ،ميكروگککککککککرم)) و فلوروکينککککککککونهککککککککا

است(.)92

(سيپروفلوکساسککککککککين( 0 ،CPميكروگککککککککرم)) و

مواد مورد نياز براي تكثير ژن  cnf-1بکه ايکن

نيتروفورانتکککوئين( 333 ، FMميكروگکککرم) از شکککرکت

شرت در ميكروتيوبهايي عاري از  DNAaseبا يكکديگر

پادتن ط

بودند .از سکويه اسکتاندارد اشريشکيا کلکي

مخلوط شدند3/70 .ميكروليتر(dNTPسکيناژن ،ايکران)،

 ATCC25922به عنکوان کنتکرل آنتکيبيکوگرام اسکتفاده

يک زوج پرايمر هر کدام  9ميكروليتر(سيناژن ،ايکران)،

شد.

 9/0ميكروليتر( MgCl2سيناژن ،ايکران) 2/0 ،ميكروليتکر
بافر آنزيم(سيناژن ،ايکران) 3/2 ،ميكروليتکر(

Taq DNA

 polymeraseسيناژن ،ايران) 3 ،ميكروليتر  DNAنمونه و

آنککاليز آمککاري بککا اسککتفاده از روش آمککاري
توصيفي و آزمون مربع ککاي بکه وسکيله نکرم افکزار
 SPSSانجام گرفت.

در آخر اجم نهايي با افکزودن آب مقطکر بايکد بکه 20
ميكروليتر رسيد .به منظور انجام  PCRژن  hlyDتمامي

)1-Polymerase Chain Reaction (PCR
2-Clinical and Laboratory Standards Institute

مکککواد مشکککابه قبک ک تنهکککا  MgCl2بکککه ميک کزان 3/70
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هککر پليککت(نمونککه مککدفوع وادرار هککر فککرد) انتخککاب

ميكروليتر اسکتفاده شکد .شکراي دمکايي بکراي انجکام

مريم بهادري و همكاران

يافتهها

اشريشککياکليهککاي ادراري  34جدايککه(  37/7درصککد)

مختلف هر پليت(نمونه مکدفوع و ادرار هکر فکرد) ،سکه

جدايه به شکش آنتکيبيوتيکک مقکاوم بودنکد .در گکروه

پرگنه به صورت تصادفي انتخاب شدند و بررسيهاي

اشريشياکليهاي مدفوعي افراد بيمکار 42جدايکه( 41/1

بعککدي در مجمککوع بککر روي  13جدايککه ادراري و 13

درصد) مقاوم به چند دارو بودند که  90جدايه به پکنج

جدايه مدفوعي انجام گرفت.

آنتيبيوتيک و  0جدايه بکه شکش آنتکيبيوتيکک مقکاوم

با بررسي در ميان  13جدايه ادراري ،ژن

hlyD

بودند.

.

در  92/2(97درصککککد) جدايککککه و ژن  cnf1در 3/3(3

با مقايسه الگکوي مقاومکت آنتکيبيوتيکک و ژن

درصد) جدايکه مشکاهده شکد .در  13جدايکه مکدفوعي

اککدت در جدايککههککاي ادراري و مککدفوعي هککر بيمککار

افکراد مبکتال بککه عفونکت دسککتگاه ادراري  ،ژن  hlyDدر

مشککاهده شککد کککه ،بککه ترتي ک ؛  1 ،93 ،99 ،94 ،97و 2

93/3(92درصککد) جداي که و ژن  cnf1در  2/2(2درصککد)

بيمککککار مقاومکککککت بکککککه آنتککککيبيوتيکککککهکککککاي

جدايه شکيوع داشکت .نمونکهاي از تكثيکر ايکن ژنهکاي

تريمتوپريمک سولفامتوکسکککککازول ،جنتککککککامايسين،

ادت در تصاوير  9و  2مشخص شده است.

سيپروفلوکساسککين ،نيتروفورانتککوئين ،سککفتازيديم و

ميکزان مقاومکت آنتکيبيکوتيكي در جدايکههککاي

سفوتاکسيم را هکم در جدايکههکاي مکدفوعي و هکم در

اشريش کياکلي در جککدول  2نشککان داده شککده اسککت و

جدايههاي ادراري داشتند .شيوع دو ژن ادت بررسکي

همککانطککور کککه مشککاهده مککيشککود در جدايککههککاي
ادراري بيشککککککترين مقاومککککککت نسککککککبت بککککککه
تريمتوپريم ک سولفامتوکسکازول و سکپس سکفتازيديم
دي کده مککيشککود .جداي کههککايهککاي مککدفوعي بيشککترين
مقاومککت را بککه آنتککيبيوتيکککهککاي جنتامايسککين و
سيپروفلوکساسککين داشککتند .جدايککههککاي ادراري در
مقايسککه بککا جداي کههککاي مککدفوعي بيمککاران نسککبت بککه
سفتازيديم مقاوم بودند.
تعداد جدايههاي مقاوم بکه چنکد دارو

()MDR

()9

که به سه آنتيبيوتيک و بيشتر مقاوم بودنکد در گکروه

833

شده در ادرار و مدفوع  93فرد از بين  33فرد ارزيابي
شده داراي الگوي يكساني بود .از اين بين در  7بيمکار
ژن  hlyDهم در نمونه مدفوعي و هم در نمونکه ادراري
وجککود داشککت .هککر دو بيمککاري کککه ژن  cnf1را در
جدايککههککاي مککدفوعي خککود داشککتند ايککن ژن را در
جدايککککههککککاي ادراري آنهککککا هککککم دارا بودنککککد.
در مجمکککوع تعکککداد بيمکککاراني ککککه داراي الگکککوي
مقاومت آنتيبيوتيكي و ژن ادت يكسان مکيباشکند 1
بيمار بود.

)1- Multidrug Resistance (MDR
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پس از کشت و تأييد بيوشيميايي از قسمتهاي

ارزيابي شکد ککه  1جدايکه بکه پکنج آنتکيبيوتيکک و 94

مقايسه مقاومت آنتيبيوتيكي و فراواني ژنهاي ادت در اشريشيا کلي

جدول  :1پرايمر هاي به کار رفته جهت تکثير ژنهاي حدت
منابع

(درجه سانتيگراد)

(جفت باز)

' 3به'0

()92

13

133

cnf1

()92

12

412

F-TATTAATCTTCACAGAGGAG
R-GGCCAATAAATAATTTCCCGAATC
F- TCCGGTACGTGAAAAGGAC
R- GCCCTGATTACTGAAGCCTG
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دماي آنيلينگ

اندازه محصول

توالي نوکلئوتيدي

ژن

hlyD

جدول  :2تعداد (درصد) مقاومت آنتي بييوتيکي جدايه ها در دو گروه مورد بررسي
آنتي بيوتيک ها

جدايه هاي ادراري ( 13جدايه)

جدايه هاي مدفوعي( 13جدايه)

سفتازيديم

( 47/2درصد) 43

(33درصد) 27

تريمتوپريم ک سولفامتوکسازول

( 09/9درصد)41

( 19/9درصد)00

جنتامايسين

( 40/1درصد) 49

( 32/1درصد) 30

سيپروفلوکساسين

( 32/2درصد) 21

( 34/4درصد) 39

سفوتاکسيم

( 37/2درصد) 34

( 20/1درصد) 23

نيتروفورانتوئين

( 30/1درصد) 32

( 20/1درصد) 23

شکل :1تصوير ژل حاصل از تکثير ژن hlyD
(چاهک اول :نشانگر 933جفت بازي ،چاهک دوم :کنترل منفي ،چاهک سوم :کنترل مثبت و چاهک چهارم :نمونه مجهول اندازه محصول  133جفت
باز ژن  hlyDاست).
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(چاهک اول :نشانگر 933جفت بازي ،چاهک دوم :کنترل منفي ،چاهک سوم :کنترل مثبت و چاهک چهارم :نمونه مجهول اندازه محصول  412جفت
باز مربوط به ژن cnf1است).

بحث

ادراري بيشتر از جدايکههکاي مکدفوعي بکود مکيتکوان
برخي مطالعه هاي پيشين فلور غال مکدفوع را

نتيجه گرفت که ااتماالً فلور غال مدفوع عام عفونکت

عام عفونت ادراري ميدانستند و در برخکي ديگکر از

نيست بلكه جدايههايي ککه ژن اکدت بيشکتر دارنکد در

اين مطالعهها جدايکههکاي مکدفوعي ککه داراي ژنهکاي

ايجاد عفونت مؤثر هستند.

ادت بيشتري بودند به عنوان عام اين عفونکتهکا در

مطالعه هکاي متعکددي دربکاره ااکور دو ژن

نظر گرفته شدند(29و .)23در مطالعه اارر جدايههاي

 hlyDو cnf-1انجام گرفته است .فراواني ژنهاي اکدت

ادراري را با جدايههاي غال فلور مدفوع افراد مبتال به

بررسي شده در ايکن تحقيکق بکا مطالعکه هکاي گذشکته

عفونت دستگاه از نظر دو ژن ادت مقايسه شدند.
بر اسا

مشابه بود .به طوري که بر اسا

بررسي نويکدينيا و

نتايج به دست آمکده  92/2درصکد از

همكککاران در اي کران مشککخص ش کد کککه ژن hlyDدر 21

جدايککههککاي ادراري و  93/3درصککد از جدايککههککاي

درصککد از سککويههککاي اشريش کياکليهککاي ادراري و 2

مککدفوعي افککراد مبککتال بککه عفونککت دسککتگاه ادراري

درصککد از جدايککههککاي مککدفوعي وجککود دارد).)22

اامکک ژن hlyDهسکککتند .ژن  cnf-1در  3/3درصکککد از

درخشنده و همكاران در يک بررسي نشان دادند که به

اشريشکککککياکليهککککککاي ادراري و  2/2درصککککککد از

ترتي  29/2و  2/0درصد از سويههکاي اشريشکياکلي

اشريشياکليهاي مدفوعي افراد مبتال وجکود دارد و بکا

ادراري داراي ژنهککککاي  hlyDو  cnf-1هسککککتند(.)23

توجه به اين که فراواني ژنهاي اکدت در جدايکههکاي

تراکونا و همكاران شيوع ژنهکاي  hlyDو  cnf-1را بکه

833
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شکل :2تصوير ژل حاصل از تکثير ژن cnf1

مقايسه مقاومت آنتيبيوتيكي و فراواني ژنهاي ادت در اشريشيا کلي

نتکايج ايکن

سيپروفلوکساسين بيشترين اساسيت را دارا هسکتند.

مطالعه ژن  cnf-1ماننکد مطالعکههکاي پيشکين در ميکان

مطالعه هايي که در شهرهاي شهرکرد و تبريز صورت

ژنهاي مورد بررسي کمترين شيوع را داشت(.)20

گرفککت نشککان دادنککد کککه ميککزان مقاومککت بککه ايککن

اشريشياکلي گزارش کردند( .)24بر اسکا

در  1بيمار از  33بيمار بررسي شده ،مقاومکت

آنتيبيوتيک در مناطق ذکر شده نسبت به شهر کرمکان

آنتيبيوتيكي و ژن ادت داراي الگوي يكسان ميباشند

بيشککتر اسککت( 27و .)21در بررس کي اارککر مقاومککت

ودر  29فککرد ديگککر اي کن الگوهککا متفککاوت اسککت .ايککن

جدايههکاي ادراري بکه آنتکيبيوتيکک نيتروفورانتکوئين

مشاهده ميتواند تأييدي بر اين مساله باشد که ااتمال

 30/1درصد نشکان داده شکد .مطالعکههکاي مشکابه در

ايجاد عفونت ادراري به وسيله جدايههاي مدفوعي ککه

خرم آبکاد و مشکهد ميکزان مقاومکت بکه آنتکيبيوتيکک

داراي ادت بيشتري هستند بيشتر از جدايههاي غالک

نيتروفورانتوئين را به ترتي  92/1و  2/4درصد نشان

است.

دادنکککد ککککه هکککر دو بکککا مطالعکککه اارکککر متفکککاوت
در ايککن مطالعکککه اساسککيت آنتککيبيککوتيكي

است(21و )22ميکزان مقاومکت جدايکههکاي ادراري بکه

جدايههاي مورد بررسي به آنتيبيوتيککهکاي معمکول

آنتيبيوتيک سکفتازيديم ککه جکزد دسکته بتاالکتکامهکا

مشخص شد .جدايههاي مدفوعي به آنتيبيوتيککهکاي

هست ،در کرمان  47/2درصکد اسکت و مشکابه نتيجکه

جنتامايسين و تريمتوپريم سولفامتوکسازول بيشترين

مطالعه در تبريز است که مقاومت به اين آنتکيبيوتيکک

مقاومت را دارند و در جدايههکاي ادراري مقاومکت بکه

 44درصد ارزيابي شده است( .)21ميزان مقاومکت بکه

آنتکککيبيوتيککککهکککاي جنتامايسکککين و تريمتکککوپريم

آنتککيبيوتيککک جنتامايسککين در مطالعککه اارککر 40/1

سولفامتوکسککازول و سککفتازيديم بيشککترين مي کزان را

درصد نشان داده شد که بسيار بيشتر از مقاومکت بکه

نشکککان داد .در گکککروههکککاي اشريشک کياکلي ادراري و

اين آنتيبيوتيک در خرم آبکاد(99/2درصکد) و تکايوان

مدفوعي به ترتي  37/7و  41/1درصکد از جدايکههکا

( 90درصد) است(33و.)22

مقاوم به سه آنتيبيوتيک و بيشتر بودند.

آمينوگليكوزيککدها ماننککد جنتامايسککين اولککين

با توجه به اين که آنتيبيوتيکهاي تريمتوپريم

داروي انتخابي در درمان عفونکتهکاي ادراري تک دار

سولفامتوکسازول و جنتامايسين بيشترين مقاومکت را

هستند( ،)39ولکي بکه علکت اسکتفاده بکي رويکه از ايکن

در فلکککور غالک ک مکککدفوع و ادرار دارنکککد ،مکککيتکککوان

آنتيبيوتيکک در شکهر کرمکان مقاومکت قابک تکوجهي

نتيجهگيري کرد که ااتماالً فلکور مکدفوع مکيتوانکد در

نسبت به اين آنتيبيوتيک در مطالعه اارر نشان داده

انتقال ژن مقاومت آنتيبيوتيكي بکه ادرار نقکش داشکته

شده است ککه ايکن مسکاله مکيتوانکد ناکارآمکدي ايکن

باشد.
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ترتي ک در  91و  3درصککد در سککويههککاي هککمزيسککت

جدايککههککاي ادراري نسککبت بککه آنتککيبيوتيککک

مريم بهادري و همكاران

آنتيبيوتيک را در درمان عفونکتهکا در شکهر کرمکان

بي رويکه و بکدون مجکوز پزشکک از آنتکيبيوتيککهکا

نشان دهد.

توصيه ميشود.

مبنککي بککر درمککان عفونککتهککاي دسککتگاه ادراري بککا

نتيجهگيري

تريمتکککوپريم سولفامتوکسکککازول ،مطالعکککه اارکککر

به دلي تفاوت در الگوي مصرف آنتکيبيوتيکک

مشخص کرد که ايزولههاي ادراري بيشترين مقاومکت

در مناطق مختلف بررسي ميزان مقاومت آنتيبيوتيكي

را نسبت به آنتيبيوتيک تريمتوپريم سولفامتوکسازول

جهت تعيين آنتکيبيوتيککهکاي مناسک جهکت درمکان

دارا هستند .که ايکن در تأييکد گکزارشهکايي اسکت ککه

عفونککت ادراري رککروري اسککت .در ايککن بررسککي

نشان ميدهند اين آنتيبيوتيکک بکراي درمکان عفونکت

مناس ترين آنتيبيوتيک در درمکان عفونکت ادراري از

ادراري مناس نيست(30ک.)32

بين آنتيبيوتيکهاي بررسي شکده سيپروفلوکساسکين

با افزايش مقاومت به آنتيبيوتيک تريمتکوپريم

است .عالوه بر ايکن آنتکيبيوتيککهکاي سفوتاکسکيم و

سولفامتوکسکککککازول ،فلوروکينولکککککونهکککککا مثکککک

نيتروفورانتوئين هم مناس ارزيکابي شکدند .بکه طکور

سيپروفلوکساسين ميتوانند اثکرات مفيکدي در درمکان

خالصککه در مطالعککه اارککر در  29فککرد از  33فککرد

بيماران سرپايي مبتال به عفونت ادراري داشته باشکند.

بررسي شده بين اشريشيا کليهاي ادراري و مدفوعي

اين داروها بکه عنکوان اولکين خک درمکان در منکاطقي

از نظر ژنهاي ادت و الگکوي مقاومکت آنتکيبيکوتيكي

مانند شهر کرمان که در بکاکتريهکاي شکايع مقاومکت

تفاوت ديده شد .اين مشاهده ميتواند تأييدي بکراي رد

بکککااليي نسکککبت بکککه داروهکککايي نظيک کر تريمتکککوپريم

نظريکه ايجککاد عفونککت ادراري بککه وسککيله فلککور غال ک

سولفامتوکسازول مشاهده مکيشکود ،در نظکر گرفتکه

مدفوع باشد .ايکن نتيجکهگيکري ااتمکال ايجکاد عفونکت

مکيشکوند( )39و بکه علکت ککم بکودن مقاومکت نسکبت

ادراري به وسيله جدايههاي مدفوعي با ادت بيشکتر و

آنتککيبيوتيککک سيپروفلوکساسککين ،اسککتفاده از آن در

يا اتي منکابع ديگکر نظيکر؛ فلکور واژن ،غکذاي آلکوده،

شهر کرمان توصيه ميشود.

ارتباط با ايوانات و فعاليت جنسي را تقويت ميکند.

البته در مطالعه اارر محدوديتهکايي وجکود
داشت که توصيه ميشود در مطالعههاي آينده در نظر
گرفته شود که از آن جمله ميتوان به کم بکودن تعکداد
نمونهها و همچنين ژنهاي ادت مورد بررسي اشکاره

تقدير و تشکر
ايککن مطالعککه بککر گرفتککه از پايانامککه دکتککري
ميباشد که با امايت مالي دانشگاه شيراز انجام شد.

کرد .انجام مطالعه بيشتر در اين زمينه و عدم اسکتفاده
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Abstract
Background & Aim: Urinary tract infections are one of the most important bacterial infections, and
the most common cause of these infections is E.coli. Considering the importance of E.coli in the
development of urinary tract infection in the gastrointestinal tract, the present study was conducted to
compare the E.coli causative agent of E.coli infection with E.coli dominating the natural flora of the
gastrointestinal tract on the basis of antibiotic resistance and some acute genes.
Methods: For this descriptive study, 30 women with urinary tract and urinary tract infections were
collected from the 30 patients. After colonization and confirmation, three colonies were randomly
selected from different parts of each plate (fecal samples and each individual sample) were selected
for review. The frequency of hly D and cnf1 genes were determined by PCR method and a phenotypic
study of antibiotic resistance of isolates were performed using antibiotic disks. Data were analyzed
using descriptive statistics and Chi-square test.
Results: Generally 90 isolates of urine and 90 fecal isolates were isolated from the samples.
Comparison of the results of urine and fecal isolates showed that the prevalence of examined genes
in urine strains was higher than that of fecal isolates (p <0.05). The highest resistance to stool and
urinary flora was observed with trimethoprim sulfamethoxazole and gentamicin antibiotics. The
highest susceptibility to ciprofloxacin antibiotic (32.2%) was found in urine isolates. In uric acid and
fecal Escherichia coli, 37.7% and 46.6% of isolates were resistant to three antibiotics and more. In 9
out of 30 patients, antibiotic resistance and acute genes had the same pattern.
Conclusion: Most fecal flora is not an infectious agent, but isolates with higher genetic parameters
are effective in causing infection. Considering the greater resistance to trimethoprim sulfamethoxazole
and gentamicin antibiotics in both groups, fecal flora may be involved in transferring the gene to
antibiotic resistance to urine.
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