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 دهيچك

 يهکا بکاکتر   ن عفونکت يک ن عامک  ا يتر عيهستند و شا ييايباکتر يها ن عفونتيتر ز مهما يكي يدستگاه ادرار يها عفونت :نه و هدفيزم

مطالعکه اارکر بکه    ، يجاد عفونت ادراريدستگاه گوارش در ا يعيفلور طب يها يکل ايشياشرت يبا توجه به اهم. باشد مي يکل ايشياشر

دسکتگاه گکوارش براسکا      يعک يفلکور طب  غالک   يهکا  يکلک  ايشک ياشر با  يعام  عفونت دستگاه ادرا يها يکل ايشياشرسه يمقا منظور

 .ادت انجام گرفت يها ژن يو برخ يكيوتيب يمقاومت آنت

 

و  ينمونکه ادرار  يخانم مبتال به عفونت دستگاه ادرار 33از  نامه، پس از اخذ ررايت يفيتوصن مطالعه يانجام ا يبرا :يروش بررس

نمونه مدفوع )تيمختلف هر پل يها از قسمت يبه صورت تصادف پرگنهسه  ييايميوشيد بييأو پس از کشت و ت شد يآور جمع يمدفوع

 يپيفنکوت  ين شکد و بررسک  يکي تع PCRبکا اسکتفاده از روش    cnf1وhlyD  يها ژن يفراوان .ندانتخاب شد يبررس يبرا( ادرار هر فرد و

و  يفيتوص يبا استفاده از روش آمارها    دادهيتحل .انجام گرفت يكيوتيب يآنت يها سکيها با استفاده از د هيجدا يكيوتيب يمقاومت آنت

 .انجام گرفت يآزمون مربع کا

 

دسکت آمکده   ه ج بيسه نتايبا مقا .شد يبه دست آمده جداساز يها از نمونه يه مدفوعيجدا 13و يه ادراريجدا 13يبه طور کل :ها افتهي

نسکبت بکه    يادرار يهکا  هيک جدان يدر بک شکده   يرسک اکدت بر  يهکا  وع ژنيزان شيممشاهده شد که  يو مدفوع يادرار يها هين جدايب

                   يهککا کيککوتيب يآنتککبيشککترين مقاومککت در فلککور غالکک  مککدفوع و ادرار نسککبت بککه    . (>30/3p)شککتر اسککتيب يمککدفوع يهککا هيککجدا

ک يک وتيب يبکه آنتک  ت ين اساسک ککککک يشتريب يادرار يهکا  هککککک يدر جدا. ده شکد يک دن کککک يسيسولفامتوکسکازول و جنتاما کک   ميمتوپريتر

 درصکد  1/41و  درصد 7/37  يبه ترت يو مدفوع يادرار يکل ايشياشر يها در گروه. نشان داده شد (درصد 2/32)نيپروفلوکساسيس

اکدت   يهکا  و ژن يكيوتيک ب يشکده، مقاومکت آنتک    يمار بررسيب 33مار از يب 1در  .شتر بودنديک و بيوتيب يها مقاوم به سه آنت هياز جدا

 .كسان بودندي يالگو يدارا

 

بکا   .ثر هستندؤجاد عفونت ميشتر دارند در ايکه ژن ادت ب ييها هيست بلكه جدايفلور غال  مدفوع عام  عفونت ن ااتماالً :يريگ جهينت

 شده، يدر هر دو گروه بررس نيسيسولفامتوکسازول و جنتاماک   ميمتوپريتر يها کيوتيب يآنتشتر بودن مقاومت نسبت به يتوجه به ب

  .به ادرار نقش داشته باشد يكيوتيب يتواند در انتقال ژن مقاومت آنت ميفلور مدفوع  ااتماالً
 

 ادت  يها ، ژنيكيوتيب ي، مقاومت آنتفلور نرمال يکل ايشياشر،  يمولد عفونت ادرار يکل ايشياشر:  يديکلهاي  واژه

 از، ايرانگروه پاتوبيولوژي، دانشگاه شيراز، شير عبد اهلل درخشنده،: سنده مسئولينو
Email: drkhshnd77@gmail.com 

 

 





 اشريشيا کليهاي ادت در  بيوتيكي و فراواني ژن آنتي مقاومت مقايسه

 873 (922شماره پي در پي)9317ک مرداد و شهريور 3ک شماره 23مجله ارمغان دانش ک دوره 

 مقدمه

ن يتکر  عياز شکا  يكي يدستگاه ادرار يها عفونت

ن عامک   يشکتر يب .(9)باشکند  ميا يها در سطح دن عفونت

ممكکن   هکا هسکتند،   يبکاکتر  يجاد کننده عفونت ادراريا

ن يجاد ايا باعث به ندرت زين ها رو يو و ها قارچ است

، اليروتئککو ، کلبسکک پ يهککا يبککاکتر. عفونککت شککوند 

جککاد يانتروکوکککو  در ا يهککا و گونککه ياکليشککياشر

ان يککن ميککدر ا(. 2و3)نقککش دارنکد  يادرار يهککا عفونکت 

عفونکت   عام  نيتر مهم عنوان به ياکليشياشر يباکتر

 نيک ا درصکد   23از شيبک  در و شکده  شناخته يادرار

 . (4)نقش دارد ها عفونت

  ياستر يطيمح يعيطب طور به يادرار دستگاه

 ينيگز النه مانع يمتنوع يها زميمكان به وسيله که است

 هکاي  هوجود مطالعک  با. شود يم يباکتر ماندن زنده و

 بکه  يادرار عفونکت  در يکي زا يماريروند ب توجه قاب 

 گوارش دستگاه فلور يول، نشده ييشناسا قيدق طور

 يبرا عفونت منابع عنوان به (ها خانم در واژن)زبانيم

 .(0)دنشو يناخته مش ياکليشياشرعام  

 اتيخصوص اسا  بر ياکليشياشر يها هيسو

، سکت يهمز ياصکل  گکروه  سکه  بکه  انسکان  در يكک ينيکل

 يا خکککارج روده يزا يمکککاريبو  يا روده يزا يمکککاريب

مولکد عفونکت    يهکا  ياکليشک ياشر  .(1)شوند يم ميتقس

 يهکککا ياکليشکککياشرپ يکککن پاتوتيتکککر معمکککول يادرار

مکاران  يکه از ادرار بهستند  يا خارج روده يزا يماريب

 يبرخک  .(7)اند جدا شده يمبتال به عفونت دستگاه ادرار

ن ياککدت بکک يهککا ژنوع يزان شککيککاز جملککه م عوامکک 

و  يمولککد عفونککت ادرار  ياکليشککياشر يهککا هيسککو

بکه   .(2و 1)متفکاوت اسکت   سکت يهمز يها ياکليشياشر

 ياکليشک ياشر يهکا  هياکدت سکو   يفاکتورهکا  يطور کل

شکوند   يم ميتقس يدو دسته کلبه  يعام  عفونت ادرار

و  يادت مربوط به سطح بکاکتر  يکه شام  فاکتورها

از . باشکند  يمک  يبکاکتر  به وسکيله  يترشح يفاکتورها

 يبککاکتر بککه وسککيله يترشککح ين فاکتورهککايتککر مهککم

و  کيتوتوکسيس دهنده نكروز يها نيتوکستوان به  مي

ن يزيک ژن مولکد همکوال  يک  hlyD .ن اشاره ککرد يزيهمول

 تيک لونفريپ بکا  مکرتب   ياکليشک ياشر يهکا  هيسو. است

 ها تيتروسين اريزيهمول. کنند مي نيزيهمول ديتول اغل 

 يهکا   سکلول  بکه  صکدمه  جکاد يا باعکث  و ککرده  زيک ل را

 خکود  ينيگزيجا با نيزيهمول .گردد مي زبانيم مختلف

 ون،يکات يانتخاب يها کانال  يتشك واسطهه ب در غشا

 نکوع  دو نيچن هم (.93)رساند مي  يآس سلول غشا به

 ييشناسا کيتوتوکسيس دهنده نكروز يها نياز توکس

 و  ميکرومکوزو  Cnf1 کد کننکده  ژند که شام  ان شده

                      . دنباشکککک مککککي يديپالسککککم Cnf2کننککککده  کککککد ژن

                       ک يتوتوکسککککيس دهنککککده نكککککروز يهککککا نيتوکسکککک

                  زبککککان يم يهککککا ت املککککه بککککه سککککلول يککککقابلاز 

 (.99)برخوردارند

نشان دهنده نقش فلکور واژن،   ها همطالع يبرخ

در  يت جنسک يک و فعال هکا  وانيک آلوده، ارتباط با ا يغذا

ن يک باور معمکول ا  يول ،باشنديم يجاد عفونت ادراريا

 يمولکد عفونکت ادرار   ياکليشياشر يها هياست که جدا

ککه   يوالسک  (92کک 90) .رديک گ مکي منشا  يا از فلور روده

                     ن اسککت يککنککه مطککرت اسککت ا  ين زميککچنککان در ا هککم

     ن عفونککت يککجککاد ايکککه فلککور غالکک  مککدفوع باعککث ا  
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اککدت  يککه دارا  يمکدفوع  يهکا هيککا جدايک شکود و   مکي 

 .هستند يشتريب

متفکککاوت  يهکککا دسکککتهاد بکککه يکککاومکککت زقم

هکا   کيک وتيب يبه علت مصرف نامناس  آنت يكيوتيب يآنت

مولککد عفونککت  ياکليشککياشرمختلککف  ياهکک هيدر سککو

در درمکان   يجاد نگرانک يمشاهده شده و باعث ا يادرار

 نيک با توجه به ا .شده است يدستگاه ادرار يها عفونت

بکه عنکوان مخکزن     يمدفوع ياکليشياشر يها هيسوکه 

شکناخته   يكيوتيک ب يمقاومکت آنتک   يهکا  ژن يبکرا   ميمه

 يهکا  ژن نيک از ا يبرخک  ککه  يياز آنجکا  و (91)انکد  شده

روالنس يک و يهکا  از ژن يو تعداد يكيوتيب يمقاومت آنت

امكکان   ،(97)اند گرفته متحرک قرار يقطعات ژن يبر رو

 يهکا  هيک بکه جدا  يمکدفوع  يها هيها از جدا ن ژنيانتقال ا

 يكيوتيککب يمقاومککت آنتکک  يالگککو. وجککود دارد يادرار

 يهککا هککا و زمککان  يدر محکک ياکليشککياشر يهککا هيسککو

مقامت  يا دوره ين بررسيبنابر ا ،مختلف متفاوت است

معمکول در جوامکع مختلکف     يهکا  يباکتر يكيوتيب يآنت

 .از استيمورد ن

 سککهيو مقا يمطالعککه اارککر بررسککهککدف از 

ن يچنک  هکم  و (cnf1 , hlyD)نيوع دو ژن مولد توکسک يش

ک معمککول، در يککوتيب يآنتکک شککشمقاومککت بککه زان يککم

بکه   مکاران مبکتال  يجدا شده از ادرار ب يها ياکليشياشر

فلککور نرمککال دسککتگاه  و يدسککتگاه ادرار يهککا عفونککت

 .باشد ميا گوارش آنه

 يروش بررس

 يد يدر فاصکله زمکان   يفيتوصن مطالعه يا در

خکانم   33از  9314تا خرداد مکاه سکال    9313ماه سال 

انکه ادرار  ي، نمونکه م يمبتال بکه عفونکت دسکتگاه ادرار   

 يكين افراد در ظروف پالستينمونه مدفوع ا .گرفته شد

تکا   23هک   أمت يها ن خانميماران از بيب. شد يآور جمع

ک مصکرف  يک وتيب يروز گذشته آنت 33 يساله که ط 73

ص و درمان عفونت دستگاه يجهت تشخو  نكرده بودند

مراجعکه  شهر کرمکان  سطح  يها شگاهيآزما به يادرار

 .شدند ميانتخاب کردند،  مي

بکه طکور کامک  در     يافراد مورد بررسک   ميتما

نامکه را   تين روند مطالعه قرار گرفته و فرم رراايجر

مکورد   يهکا  ن روشيچنک  هکم  .مطالعکه و اماکا نمودنکد   

 يتککه اخالقککيکم بککه وسککيلهن پککژوهش يککاسککتفاده در ا

 .ديد گردييأراز تيدانشگاه ش يدانشكده دامپزشك

 يهکککا نمونکککهاز  ياکليشکککياشر يهکککا هيکککجدا

  کککه يککن ترتيبککد ،شککد يجداسککاز شککده يآور جمککع

کشت داده شدند  ،آگار ي  مک کانكيمح يرو ها نمونه

 37  يدر دمکا  يگذار گرمخانه ک شبانه روزيو پس از 

ر کننکده الکتکوز بکه    يک تخم يها يکلونگراد  يدرجه سانت

. آگارکشکت داده شکدند   لن بلکو ين متک ي  ائوزيمح يرو

کککه شککام  ) IMViCش يص از آزمککايد تشککخييککأجهککت ت

و  MR-VP، (SIM  يدر محک )ارککت و انکدول   يهاتست

هکا و    يه محک يک کل .ديک اسکتفاده گرد ( باشکد يترات ميس

ن بخش مربوط به شکرکت  يدر ا ييايميوشيب يها تست

 ييايميوشک يد بييک أپس از کشکت و ت  .مرک آلمان بودند

مختلکف   يهکا  از قسکمت  يسه پرگنه به صورت تصادف
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                   انتخککاب ( نمونککه مککدفوع وادرار هککر فککرد  )تيککهککر پل

در مجمکوع بکر    يبعکد  يهکا  يجه بررسک ينتشدند و در 

انجککام  يه مککدفوعيککجدا 13و  يه ادراريککجدا 13 يرو

 . گرفت

روش جوشکککاندن  از  DNA اسکککتخراج يبکککرا

رشد کرده  يهاين منظور از باکتريا يبرااستفاده شد 

برداشکته و داخک     ينت آگار چند کلني  نوتريمح يرو

 تکر يكروليم 233 يااو يتريكروليم 9033وب يكروتيم

قه جوشکانده  يدق 93  منتق  و به مدت يآب مقطر استر

 94333قککه بککا دور   يدق 0در ادامککه بککه مککدت    . شککد

ع يتکر از مکا  يكروليم 03د و در انتهکا  يک وژ گرديفيسانتر

منتقک    يتکر يكروليم 703وب يک كروتيبه داخک  م  ييرو

 .شد يدارنگه ک23زيکرده و تا زمان استفاده داخ  فر

 روش دت ازاکک يوع ژنهککايشکک يابيککارز يبککرا

PCR(9)  بککه کککار   يمرهککايپرا يتککوال. اسککتفاده شککد                   

شککده  نشککان داده 9ن مرالککه در جککدول يککرفتککه در ا

 (.92)است

ن يک بکه ا cnf-1 ر ژن يتكث ياز برايمواد مورد ن

گر يكکد يبا  DNAaseاز  يعار ييها وبيكروتيشرت در م

 ،(رانيک ناژن، ايسک )dNTPتريكروليم70/3. مخلوط شدند

 ،(رانيک ناژن، ايس)تريكروليم 9مر هر کدام يک زوج پراي

تکر  يكروليم 0/2، (رانيک ناژن، ايس MgCl2)تريكروليم 0/9

 Taq DNA)تکر يكروليم2/3،  (رانيک ناژن، ايس)ميآنز بافر

polymerase تر يكروليم 3 ،(رانيناژن، ايسDNA و  نمونه

 20د بکه  يک با افکزودن آب مقطکر با   ييدر آخر اجم نها

 ميتما hlyDژن  PCRبه منظور انجام . ديرسر تيكروليم

                   70/3زان يکککبکککه م MgCl2مکککواد مشکککابه قبککک  تنهکککا   

انجکام   يبکرا  ييدمکا   يشکرا . تر اسکتفاده شکد  يكروليم

بککه وسککيله  ن يککش از ايبککر اسککا  آن ککه پکک  واکککنش

م يو همكاران گزارش شده بکود تنظک   رودريگزرک سيک

 . .(91)شد

 ياکليشک ياشر يهکا  هيجدا يكيوتيب يمقاومت آنت

سکک  يک با استفاده از روش ديوتيب يآنت ششنسبت به 

وژن و بککر اسککا  دسککتورالعم  موسسککه  يککفيآگککار د

. شکد  يبررسک ( 2)(CLSI)ينيو بکال  يشگاهياستاندارد آزما

قرار  يابين مطالعه مورد ازريکه در ا ييها کيوتيب يآنت

 نيسککککيجنتاما)دهايککککزكوينوگليشککککام  آم ؛گرفتنککککد

(,GM923كروگکککککرميم)) ،يهکککککا نيسفالوسکککککپور                           

و  (كروگککککرميم CFM ،33) ميسفوتاکسکککک) 3نسکککک  

                       ، ((كروگککککککککککککرميم CAZ ،33)  ميديسککککککککککککفتاز

 SXT)سولفامتوکسازولک  ميمتوپريتر)م يرککمتوپيرکککت

 هککککککککا نککککککککونيو فلوروک ((كروگککککککککرميم 20، 

و  ((گککککککککرمكرويم CP ،0)نيپروفلوکساسککککککککيس)

از شکککرکت  (كروگکککرميم FM  ،333)نيتروفورانتکککوئين

 يا کلک يشک ياشره اسکتاندارد  ياز سکو . بودند  پادتن ط 

ATCC25922    وگرام اسکتفاده  يک ب يبه عنکوان کنتکرل آنتک 

  .شد

 يبککا اسککتفاده از روش آمککار  يز آمککاريآنککال

 نکرم افکزار   بکه وسکيله   يو آزمون مربع ککا  يفيتوص

SPSS  انجام گرفت. 

 

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

 يها از قسمت ييايميوشيد بييأپس از کشت و ت

سکه   ،(ادرار هکر فکرد   نمونه مکدفوع و )تيمختلف هر پل

 يها يانتخاب شدند و بررس يپرگنه به صورت تصادف

 13و  يه ادراريککجدا 13 يدر مجمککوع بککر رو  يبعککد

 .انجام گرفت يه مدفوعيجدا

 hlyD، ژن يادرار هيجدا 13 انيم در يبا بررس

 3/3)3در  cnf1و ژن  هيککککجدا( صککککددر 2/92)97در 

 يمکدفوع  هيک جدا 13در . مشکاهده شکد    هيک جدا( درصد

در  hlyD، ژن  يافکراد مبکتال بککه عفونکت دسککتگاه ادرار   

( درصککد 2/2)2در  cnf1و ژن  هيککجدا( درصککد3/93)92

 يهکا  ن ژنيک ر ايک از تكث يا نمونکه  .وع داشکت يشک  هيجدا

 .مشخص شده است 2و  9ر يادت در تصاو

 يهککا هيک جدادر  يكيوتيک ب يآنتکک زان مقاومکت يک م

نشککان داده شککده اسککت و   2در جککدول  ياکليشککياشر

                       يهککا هيککجداشککود در  مککيطککور کککه مشککاهده   همککان

              ن مقاومککککککت نسککککککبت بککککککه  يشککککککتريب يادرار

م يديسولفامتوکسکازول و سکپس سکفتاز   ک   ميمتوپريتر

ن يشککتريب يمککدفوع يهککا يهککا هيککجدا. شککود مککيده يککد

ن و يسککيجنتاما يهککا کيککوتيب يمقاومککت را بککه آنتکک  

در  يادرار يهککا هيککجدا .ن داشککتنديپروفلوکساسککيس

مککاران نسککبت بککه يب يمککدفوع يهککا هيککجداسککه بککا يمقا

 .دبودن  م مقاوميديسفتاز

 (9)(MDR)مقاوم بکه چنکد دارو    يها هيجداتعداد 

شتر مقاوم بودنکد در گکروه   يک و بيوتيب يکه به سه آنت

 (درصککد 7/37 )هيککجدا 34 يادرار يهککا ياکليشککياشر

 94ک و يک وتيب يه بکه پکنج آنتک   يک جدا 1شکد ککه    يابيارز

در گکروه  . ک مقکاوم بودنکد  يک وتيب يآنتک  شکش ه به يجدا

  1/41 )هيک جدا 42مکار يافراد ب يمدفوع يها ياکليشياشر

ه به پکنج  يجدا 90مقاوم به چند دارو بودند که ( درصد

ک مقکاوم  يک وتيب يه بکه شکش آنتک   يجدا 0ک و يوتيب يآنت

 .. بودند

ک و ژن يک وتيب ينتک آمقاومکت   يسه الگکو يبا مقا

مککار يهککر ب يو مککدفوع يادرار يهککاهيککاککدت در جدا

 2و  1، 93، 99، 94، 97 ؛ يککبککه ترت ،مشککاهده شککد کککه

                         يهکککککا کيکککککوتيب يمککککار مقاومکککککت بکککککه آنتککککک يب

 ن،يسياماکککککک ازول، جنتکککککسولفامتوکسک  ميمتوپريتر

م و يدين، سککفتازيتروفورانتککوئين، نيپروفلوکساسککيس

و هکم در   يمکدفوع  يهکا هيک م را هکم در جدا يسفوتاکس

 يوع دو ژن ادت بررسک يش .داشتند يادرار يهاهيجدا

 يابيفرد ارز 33ن يفرد از ب 93شده در ادرار و مدفوع 

مکار  يب 7در  نين بياز ا .بود يكساني يالگو يشده دارا

 يو هم در نمونکه ادرار  يعمدفوهم در نمونه  hlyDژن 

را در  cnf1کککه ژن  يمککاريهککر دو ب. وجککود داشککت 

در ن ژن را يککا شککتندخککود دا يمککدفوع يهککا هيککجدا

                                  . م دارا بودنککککدهکککک آنهککککا يادرار يهککککا هيککککجدا

                     يالگکککو يککککه دارا يمکککارانيدر مجمکککوع تعکککداد ب 

 1باشکند   مکي كسان ي و ژن ادت يكيوتيب يمقاومت آنت

 .بودمار يب

                                                      
1- Multidrug Resistance (MDR) 
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 هاي حدت کار رفته جهت تکثير ژنه پرايمر هاي ب: 1جدول 

  

 دماي آنيلينگ منابع

 (گراد درجه سانتي)

 اندازه محصول 

 (جفت باز)

 توالي نوکلئوتيدي

  0'به 3'

 ژن

 (92) 13 133 F-TATTAATCTTCACAGAGGAG 
R-GGCCAATAAATAATTTCCCGAATC 

cnf1 

(92) 12 412 F- TCCGGTACGTGAAAAGGAC 
R- GCCCTGATTACTGAAGCCTG 

hlyD 

 

 

 گروه مورد بررسي دوها در   جدايهمقاومت آنتي بييوتيکي ( درصد)عداد ت: 2جدول 

 

 (جدايه 13)هاي مدفوعي جدايه (جدايه 13) هاي ادراري جدايه آنتي بيوتيک ها

 27( درصد33) 43( درصد 2/47) سفتازيديم

 00(درصد 9/19) 41(درصد 9/09) سولفامتوکسازولک  وپريمتريمت

 30( درصد 1/32) 49( درصد 1/40) جنتامايسين

 39( درصد 4/34) 21( درصد 2/32) سيپروفلوکساسين

 23( درصد 1/20) 34(  درصد 2/37) سفوتاکسيم

 23 ( درصد 1/20) 32( درصد 1/30) نيتروفورانتوئين

 

 

 
 hlyDتکثير ژن  تصوير ژل حاصل از: 1شکل

جفت  133نمونه مجهول اندازه محصول  : کنترل مثبت و چاهک چهارم: کنترل منفي، چاهک سوم: جفت بازي، چاهک دوم 933نشانگر: چاهک اول)

 .(است  hlyD باز ژن
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 cnf1  تصوير ژل حاصل از تکثير ژن: 2شکل

جفت  412نمونه مجهول اندازه محصول  : کنترل مثبت و چاهک چهارم: ومکنترل منفي، چاهک س: جفت بازي، چاهک دوم 933نشانگر: چاهک اول)

 .(است cnf1 باز مربوط به ژن

 

 بحث

فلور غال  مکدفوع را   نيشيپ هاي همطالع يبرخ

گکر از  يد يدانستند و در برخک  مي يعام  عفونت ادرار

 يهکا  ژن يککه دارا  يمکدفوع  يهکا  هيک جدا ها هن مطالعيا

هکا در   ن عفونکت يعام  ا بودند به عنوان يشتريادت ب

 يها هيدر مطالعه اارر جدا .(23و29)نظر گرفته شدند

مدفوع افراد مبتال به فلور غال   يها هيرا با جدا يادرار

 .شدندسه يعفونت دستگاه از نظر دو ژن ادت مقا

از  درصکد  2/92 دست آمکده ه ج بينتابر اسا  

 يهککا هيککجدااز  درصککد 3/93 و يادرار يهککا هيککجدا

               يفککراد مبککتال بککه عفونککت دسککتگاه ادرار   ا يمککدفوع

از  درصکککد 3/3در  cnf-1 ژن. هسکککتند hlyDاامککک  ژن

از  درصککککککد 2/2 و يادرار يهککککککا ياکليشککککککياشر

د و بکا  افراد مبتال وجکود دار  يمدفوع يها ياکليشياشر

 يهکا  هيک اکدت در جدا  يها ژن يکه فراوان نيتوجه به ا

تکوان   مکي بکود   يمکدفوع  يهکا  هيک شتر از جدايب يادرار

عفونکت  فلور غال  مدفوع عام   جه گرفت که ااتماالًينت

شکتر دارنکد در   يککه ژن اکدت ب   ييها هيست بلكه جداين

 .ثر هستندؤجاد عفونت ميا

دربکاره ااکور دو ژن    يمتعکدد  هکاي  همطالع

hlyD وcnf-1 اکدت   يها ژن يفراوان .انجام گرفته است

ته گذشک  هکاي  هبکا مطالعک  ق يک ن تحقيک در ا شده يبررس

ا و ينيديک نو يکه بر اسا  بررس يطوره ب. مشابه بود

 21در  hlyDد کککه ژنشککران مشککخص يککهمكککاران در ا

 2و  يادرار يهککا ياکليشککياشر يهککا هياز سککو درصککد

 (.22(وجککود دارد  يمککدفوع  يهککا  هيکک جدااز  درصککد

نشان دادند که به  يک بررسيدرخشنده و همكاران در 

 ياکليشک يشرا يهکا  هياز سو درصد 0/2و  2/29  يترت

 .(23)هسککککتند cnf-1و  hlyD يهککککا ژن يدارا يادرار

را بکه   cnf-1و  hlyD يهکا  وع ژنيو همكاران ش تراکونا
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 سککتيز هککم يهککا هيدر سککو درصککد 3و  91  در يککترت

ن يک ج اينتکا بر اسکا   (. 24)گزارش کردند ياکليشياشر

ان يک در من يشک يپ هکاي  هماننکد مطالعک   cnf-1ژن  مطالعه

  (.20)وع را داشتين شيمترک يمورد بررس يها ژن

شده، مقاومکت   يمار بررسيب 33مار از يب 1در 

 باشند ميكسان ي يالگو يو ژن ادت دارا يكيوتيب يآنت

ن يککا .ن الگوهککا متفککاوت اسککت يککگککر ايفککرد د 29ودر 

ن مساله باشد که ااتمال يا بر يدييأت تواند ميمشاهده 

 ککه  يمدفوع يها هيجدا به وسيله يجاد عفونت ادراريا

غالک    يها هيشتر از جدايهستند ب يشتريادت ب يدارا

 .است

 يكيوتيکککب يت آنتکککين مطالعکککه اساسکککيکککدر ا

معمکول   يهکا  کيک وتيب يبه آنت يمورد بررس يها هيجدا

 يهکا  کيک وتيب يبه آنت يمدفوع يها هيجدا .مشخص شد

ن يشتريب م سولفامتوکسازوليمتوپريترو ن يسيجنتاما

بکه  مقاومکت   يادرار يهکا  هيو در جدا دارند مقاومت را

م يمتکککوپريترو ن يسکککيجنتاما يهکککا کيکککوتيب يآنتککک

زان را يککن ميشککتريم بيديو سککفتاز سولفامتوکسککازول

و  يادرار ياکليشکککياشر يهکککا در گکککروه .نشکککان داد

هکا   هيک از جدادرصکد    1/41و   7/37  يبه ترت يمدفوع

 .شتر بودنديک و بيوتيب يمقاوم به سه آنت

م يمتوپريتر يها کيوتيب يآنتکه  نيبا توجه به ا

ن مقاومکت را  يشتريبن يسيسولفامتوکسازول و جنتاما

تکککوان  مکککيدر فلکککور غالککک  مکککدفوع و ادرار دارنکککد، 

توانکد در   مکي فلکور مکدفوع    کرد که ااتماالً يريگ جهينت

بکه ادرار نقکش داشکته     يكيوتيب يانتقال ژن مقاومت آنت

  .باشد

ک يککوتيب ينسککبت بککه آنتکک  يادرار يهککا هيککجدا

. ت را دارا هسکتند ين اساسيشترين بيوکساسپروفليس

ز صورت يشهرکرد و تبر يکه در شهرها هايي همطالع

ن يککزان مقاومککت بککه ا يککگرفککت نشککان دادنککد کککه م  

ک در مناطق ذکر شده نسبت به شهر کرمکان  يوتيب يآنت

مقاومککت  اارککر يدر بررسکک .(21و27 )شککتر اسککتيب

ن يتروفورانتکوئ يک نيک وتيب يبکه آنتک   يادرار يهکا  هيجدا

مشکابه در   هکاي  همطالعک . نشکان داده شکد   درصد 1/30

ک يک وتيب يزان مقاومکت بکه آنتک   يک خرم آبکاد و مشکهد م  

نشان درصد  4/2و  1/92  ين را به ترتيتروفورانتوئين

دادنکککد ککککه هکککر دو بکککا مطالعکککه اارکککر متفکککاوت  

بکه   يادرار يهکا  هيک جدا زان مقاومکت يک م (22و21)است

هکا   االکتکام ککه جکزد دسکته بت    ميديک سکفتاز يوتيب يآنت

جکه  ياسکت و مشکابه نت   درصکد  2/47در کرمان  هست،

 کيک وتيب ين آنتک يز است که مقاومت به ايمطالعه در تبر

زان مقاومکت بکه   يم. (21)شده است يابيارز درصد 44

 1/40ن در مطالعککه اارککر يسککيک جنتامايککوتيب يآنتکک

مقاومکت بکه   از شتر يار بينشان داده شد که بس درصد

وان يو تکا ( درصکد 2/99)رم آبکاد ک در خيوتيب ين آنتيا

  .(22و33)است( درصد 90)

ن ين اولککيسککيدها ماننککد جنتامايککكوزينوگليآم

دار  تک   يادرار يهکا  در درمان عفونکت  يانتخاب يدارو

ن يک ه از ايک رو يبکه علکت اسکتفاده بک     يولک  ،(39)هستند

 يک در شکهر کرمکان مقاومکت قابک  تکوجه     يک وتيب يآنت

ه اارر نشان داده ک در مطالعيوتيب ين آنتينسبت به ا

ن يک ا يتوانکد ناکارآمکد   مکي ن مسکاله  يک ککه ا  شده است
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 در شکهر کرمکان   هکا  ک را در درمان عفونکت يوتيب يآنت

 .نشان دهد

بهداشکت   يه سکازمان جهکان  يبر خکالف توصک  

بککا  يدسککتگاه ادرار يهککا بککر درمککان عفونککت  يمبنکک

م سولفامتوکسکککازول، مطالعکککه اارکککر  يمتکککوپريتر

ن مقاومکت  يشتريب يراراد يها زولهيمشخص کرد که ا

م سولفامتوکسازول يمتوپريک تريوتيب يرا نسبت به آنت

اسکت ککه    ييهکا  گکزارش د ييک أن در تيک که ا. دارا هستند

درمکان عفونکت    يک بکرا يک وتيب ين آنتيدهند ا مينشان 

  .(32ک30)ستيمناس  ن يادرار

م يمتکوپر يترک يوتيب يش مقاومت به آنتيبا افزا

هکککککا مثککککک   لکککککوننوي، فلوروکسولفامتوکسکککککازول

در درمکان   يديک اثکرات مف  توانند مي نيپروفلوکساسيس

. داشته باشکند  يمبتال به عفونت ادرار ييماران سرپايب

 ين خک  درمکان در منکاطق   ين داروها بکه عنکوان اولک   يا

مقاومکت   عيشکا  يهکا  يبکاکتر  درکه مانند شهر کرمان 

م يمتکککوپريتر ريکککنظ يينسکککبت بکککه داروهکککا ييبکککاال

گرفتکه   در نظکر  شکود،  مکي ده مشاه سولفامتوکسازول

و بکه علکت ککم بکودن مقاومکت نسکبت       ( 39)دنشکو  مکي 

در  اسککتفاده از آن ن،يپروفلوکساسککيک سيککوتيب يآنتکک

 .شود ميه يتوص شهر کرمان

هکايي وجکود    البته در مطالعه اارر محدوديت

آينده در نظر  هاي هشود در مطالع داشت که توصيه مي

کم بکودن تعکداد   توان به  گرفته شود که از آن جمله مي

مورد بررسي اشکاره   هاي ادت چنين ژن و هم ها نمونه

مطالعه بيشتر در اين زمينه و عدم اسکتفاده  انجام . کرد

هکا   بيوتيکک  بي رويکه و بکدون مجکوز پزشکک از آنتکي     

 . شود توصيه مي

 

 يريگ جهينت

ک يک وتيب يمصرف آنتک  ي  تفاوت در الگويبه دل

 يكيوتيب يآنتزان مقاومت يم يدر مناطق مختلف بررس

مناسک  جهکت درمکان     يهکا  کيک وتيب ين آنتک ييتعجهت 

 ين بررسککيککدر ا .اسککت يرککرور يفونککت ادرارع

از  يک در درمکان عفونکت ادرار  يوتيب ين آنتيتر مناس 

ن يپروفلوکساسک يشکده س  يبررس يها کيوتيب ين آنتيب

م و يسفوتاکسک  يهکا  کيک وتيب يآنتک  نيک عالوه بر ا .است

بکه طکور   . شکدند  يابيک ارزن هم مناس  يتروفورانتوئين

فککرد  33فککرد از  29خالصککه در مطالعککه اارککر در  

 يمدفوعو  يادرار يها يا کليشياشرن يشده ب يبررس

 يكيوتيک ب يمقاومکت آنتک   يادت و الگکو  يها از نظر ژن

رد  يبکرا  يدييأتواند ت مين مشاهده يا. ده شديتفاوت د

فلککور غالکک   بککه وسککيله يجککاد عفونککت ادراريه ايککنظر

جکاد عفونکت   يااتمکال ا  يريک گ جکه ين نتيک ا .شدمدفوع با

و  شکتر يبا ادت ب يمدفوع يها هيجدا به وسيله يادرار

آلکوده،   يفلکور واژن، غکذا   ؛ريک گکر نظ يمنکابع د  يا اتي

 .کند ميت يرا تقو يت جنسيوانات و فعاليارتباط با ا

 

 تشکر و ريتقد

دکتککري انامککه ين مطالعککه بککر گرفتککه از پا يککا

 .راز انجام شديدانشگاه ش يلت مايبا اماباشد که  مي
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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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