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چکیده
زمینه و هدف :عفونت مجرای ادراری یکی از متداولترین عفونتها در کلیه گروههای سنی است .اغلب این عفونتها توسط سویههای اوروپاتوژنیک
اشریشیاکلی ایجاد می گردند .اتصال به سطح بافت پوششی مجرای ادراری ،کلونیزاسیون و توانایی سویههای  UPECدر ایجاد عفونتهای ادراری عالمتدار
بهواسطه عوامل اتصالی نظیر فیمبریههای تیپ یک ( )fimHانجام میشود .هدف این مطالعه تعیین فراوانی ژن کد کننده فیمبریه نوع یک ( )fimHدر بین
جدایههای اوروپاتوژنیک اشریشیاکلی از بیماران سرپایی مبتالبه عفونت مجرای ادراری در خرمآباد بود.
مواد و روشها :این مطالعه آزمایشگاهی بر روی یکصد جدایه اوروپاتوژنیک اشریشیاکلی که طی سالهای  1391-92از بیماران مبتالبه عفونت مجرای
ادراری در شهرستان خرمآباد جمعآوریشده بود ،انجام گردید .کلیه جدایههای باکتریایی با روش های استاندارد آزمایشگاهی تعیین هویت شدند و سپس
حضور ژن  fimHبا استفاده از روش  PCRردیابی شد.
نتایج :ژن  fimHبا استفاده از پرایمرهای اختصاصی تکثیر و یک باند  508جفت بازی نشان داد .ژن  fimHدر  26جدایه ( )26%از سویههای اوروپاتوژنیک
نتیجهگیری :اگرچه یافتههای این بررسی حضور ژن کد کننده فیمبریه نوع یک را در بین جدایههای  UPECبیماران سرپایی مبتالبه عفونت  UTIنشان داد،
اما شیوع باالی جدایههایی که ژن  fimHرا بیان نمیکنند ( 74درصد) نیازمند بررسی بیشتری است تا نقش سایر عوامل احتمالی حدت در پاتوژنز اینگونه
جدایهها را روشن نماید.
کلمات کلیدی :عفونت مجرای ادراری ،اشریشیاکلی اوروپاتوژنیک ،ژن
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سندرم عفونت دستگاه ادراری ( )UTIاز شایعترین عفونتها
در کلیه گروههای سنی در هر دو جنس نزد انسان است که اغلب
توسط سویههای اوروپاتوژنیک اشریشیاکلی ( )UPECایجاد
میشود ( .)3-1توانایی سویههای  UPECبرای ایجاد عفونت
عالمتدار دستگاه ادراری به چسبندگی و اتصال این سویهها به
سلولهای بافت پوششی مجرای ادراری که توسط ادهسینهای
فیمبریهای و غیر فیمبریهای صورت میپذیرد ،بستگی دارد.
ادهسینها به گیرندههای موجود در سطح سلولها متصل شده و
مقدمات عفونتهای ادراری را فراهم میکنند ( .)6-4دراینبین
شناختهشدهترین ادهسینهای فیمبریهای در اشریشیاکلی

فیمبریه نوع یک و فیمبریه  papهستند که به ترتیب توسط ژن-
های  fimو  pبیان میشوند ( .)10-7فیمبریه نوع یک که از نوع
حساس به مانوز هست توسط بیش از  80درصد سویههای
 UPECمسبب سیستیت بیان میگردد و این در حالی است که
فیمبریه  Pبیشتر در ارتباط با ایجاد موارد پیلونفریت سویههای
حامل است .بیان و مونتاژ فیمبریه نوع یک توسط مجموعه ژنی
 fimمشتمل بر  9ژن انجام میشود که دراینبین ژن  fimHبرای
جذب و اتصال باکتری به گیرنده سلولی یورپالکین موجود بر
سلولهای بافت پوششی دستگاه ادراری در مثانه مهم و ضروری
است ( .)12-11ازآنجاکه پروتئین  fimHفاقد تنوع ژنتیکی است،
ازاینرو در بیشتر مطالعات انجامشده در مورد تهیه واکسن علیه
عفونت ادراری این پروتئین مدنظر بوده است (.)13-12
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اشریشیاکلی مشاهده شد.
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ابتال مکرر به عفونتهای  UTIو بروز مقاومت میکروبی در
برابر آنتیبیوتیکیهای مؤثر ،لزوم بررسی ویروالنس سویههای
 UPECرا دوچندان میکند .متخصصان عفونی با شناخت و
آگاهی از عوامل حدت باکتری مسبب عفونت ادراری قادر خواهند
بود پیشبینی الزم را برای پیامدهای عفونت انجام دهند و
همچنین راهکارهای درمانی مناسب را اتخاذ نمایند .با توجه به
اهمیت عوامل اتصالی در استقرار و بقا عامل پاتوژن و شروع
فرآیند عفونت از یکسو و نبود اطالعات کافی از میزان فراوانی
 fimHدر منطقه از سوی دیگر ،مطالعه حاضر باهدف تعیین
فراوانی ژن فیمبریه  fimHدر جدایههای ادراری اشریشیاکلی در
شهرستان خرمآباد انجام شد.

( 1/5 ،)SinaClon, Iranمیلی مول در لیتر کلرید منیزیوم
( 0/5 ،)SinaClon, Iranواحد آنزیم  )SinaClon, Iran( Taqو
 50نانوگرم  DNAانجام شد .تکثیر ژن با دستگاه ترموسایکلر
( )Primus 96,Germanyطبق برنامه واسرشت اولیه  5دقیقه در
 95درجه سانتیگراد 25 ،دور تکرار شامل  30ثانیه در دمای 95
درجه سانتیگراد 30،ثانیه در دمای اتصال  63درجه
سانتیگراد 60،ثانیه در دمای  72درجه سانتیگراد و گسترش
نهایی  5دقیقهای در دمای  72درجه صورت گرفت .جهت تکثیر
ژن  fimHاز پرایمرهای اختصاصی بهکاررفته توسط جانسون و
همکاران استفاده گردید جدول (.)15( )1
از اشریشیاکلی  O157:H7تهیهشده از دانشکده دامپزشکی

جدول  -1پرایمرهای بهکاررفته برای تکثیر ژن  fimHدر سویهی  UPECمورد مطالعه
ژن

توالی پرایمر از ´ 5به´3

اندازه محصول ()bp

fim H

F: TGC AGA ACG GAT AAG CCG TGG
R: GCA GTC ACC TGC CCT CCG GTA

508

جمعآوری نمونهها
این مطالعه بر روی یکصد سویه  UPECکه از بیماران
سرپایی ارجاع دادهشده به آزمایشگاههای تشخیص طبی
شهرستان خرمآباد جمعآوریشده بودند ،انجام گردید .جهت
تعیین هویت جدایهها از آزمونهای استاندارد بیوشیمیایی و
میکروبشناسی استفاده شد.
استخراج DNA

واکنش زنجیرهای پلیمراز ()PCR
برای اثبات حضور ژن  fimHاز روش  PCRاستفاده شد.
واکنش  PCRدر حجم نهایی  25میکرولیتر شامل 200
میکرومول  10 ،)SinaClon, Iran( dNTPپیکومول از هر پرایمر
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توزیع نمونهها
در این بررسی از مجموع یکصد جدایه ادراری اشریشیاکلی،
 63جدایه ( 63درصد) مربوط به زنان و  37جدایه ( 37درصد)
مربوط به مردان بود .محدوده سنی بیماران مبتالبه عفونت
ادراری در این بررسی از  12تا  76سال متغیر بود .بررسی حاضر
نشاندهنده حضور باالی سویههای  EPECدر زنان مبتال به
عفونت مجرای ادراری در مقایسه با مردان است که در این
خصوص اختالف معنیداری ( )P <0.05بین زنان و مردان دیده
شد.
نتایج PCR

الکتروفورز محصوالت  PCRیکصد جدایه ادراری
اشریشیاکلی در شکل  1نشان دادهشده است .ژن  fimHبا
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جهت استخراج  DNAاز جدایهها از روش جوشاندن
( )Boiling methodاستفاده شد ( .)14بدین منظور یک لوپ
کامل از کشت  24ساعته باکتری بر روی محیط ژلوز لوریا برتانی
( ،)HiMedia, Indiaدر یک میکروتیوپ حاوی  200میکرولیتر
آب مقطر استریل حل گردید و به مدت  10دقیقه در بن ماری
( )Pars Azma,Iranدر دمای  100درجه سانتیگراد حرارت داده
شد .میکروتیوپها در سانتریفیوژ یخچالدار ( Eppendorf 5415
 )R, Germanyبه مدت  5دقیقه در  19000gسانتریفیوژ گردید
و مایع فوقانی بهعنوان  DNAالگو در واکنش  PCRاستفاده شد.

نتایج
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مواد و روشها

دانشگاه تهران بهعنوان کنترل مثبت استفاده شد .الکتروفورز
محصوالت  PCRتوسط دستگاه الکتروفورز ( Padideh Nojen
 )Pars, Iranبر روی ژل آگاروز  )Sigma, USA( %2و با استفاده
از رنگ  )SinaClon, Iran( Safe Stainانجام شد .ژلها با استفاده
از دستگاه ژل داک ( )Syngene, Englandموردبررسی قرار
گرفتند .نتایج حاصله با استفاده از نرمافزار  SPSS version 16و
آزمون مربع کای تجزیهوتحلیل گردید.
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508bp

شکل  -1ژل الکتروفورز محصوالت  PCRسویههای موردمطالعه بر روی ژل آگاروز  2درصد :چاهک  1کنترل مثبت (سویه  ،)508bpچاهک  2کنترل منفی،
چاهک  3مارکر  ،100bpچاهکهای  17 ،15 ،11 ،8 ،5 ،4نمونههای مثبت ،چاهکهای  16 ،12 -14 ،10 ،9 ،7 ،6نمونههای منفی

جدول  -2فراوانی ژن  fimHدر سویههای اوروپاتوژنیک  E.coliدر
شهرستان خرمآباد
فراوانی

جنسیت

جمع کل

مثبت

منفی

مرد

8

29

37

زن

18

45

63

مجموع

26

74

100

نتایج این بررسی حضور باالی سویههای  EPECنزد زنان
مبتالبه عفونت مجرای ادراری ( 63درصد) را نشان داد .این نتایج
حکایت از آن دارد که زنان نسبت به مردان بیشتر مستعد ابتال
به  UTIهستند .نتایج بهدستآمده از این مطالعه با بررسیهای
 Amiriو همکاران ( Shojaeiani ،)2015و همکاران ( )2012و
 Milosevicو همکاران ( )2010مطابقت دارد ( .)18-16یکی از
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بحث
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استفاده از پرایمرهای اختصاصی تکثیر و یک باند  508جفت
بازی در نمونه کنترل مثبت مشاهده شد .نتایج نشان داد 26
جدایه ( 26درصد) ازنظر حضور ژن  fimHمثبت هستند که از
این تعداد 18 ،جدایه مربوط به زنان و  8جدایه مربوط به مردان
بودند (جدول  .)2آزمون مجذور کای نشان داد که شیوع ژن
 fimHارتباط معنیداری با جنسیت بیماران مبتالبه  UTIندارد
( .)P=0.48یافته چالشبرانگیز در این تحقیق عدم حضور ژن
 fimHدر  74درصد سویههای موردمطالعه بود.

دالیل اصلی باال بودن میزان حضور سویههای  EPECدر زنان،
وجود میزراه پهن و کوتاه در این جنس است .فاکتورهای میزبانی
ازجمله تغییر در فلور طبیعی واژن و بارداری ،زنان را در ریسک
باالتری برای ابتال به عفونتهای ادراری قرار میدهد (.)20-19
نتایج مطالعه حاضر در مقایسه با سایر بررسیهای انجامگرفته
در ایران و سایر کشورها در رابطه با میزان فراوانی ژن fimH
حاکی از حضور این ژن در جدایههای ادراری اشریشیاکلی مولد
عفونت ادراری است .در پژوهش حاضر فراوانی ژن  fimHدر سویه-
های  26% ،EPECگزارش شد که نشاندهنده حضور و تشابه
ژنتیکی بین سویههای  UPECموردمطالعه با سایر نقاط جهان و
نیز سایر شهرهای ایران است.
نتایج مطالعه حاضر نیز در مقایسه با بررسیهای انجامگرفته
در ایران و سایر کشورها حاکی از فراوانی نسبتاً پایین این ژن در
جدایههای ادراری اشریشیاکلی مولد عفونت ادراری در شهرستان
خرمآباد است که با مطالعات  Derakhshandehو همکاران
( )2012در شیراز Bahalo ،و همکاران ( )2013در شهرکرد و
 Mahdikhaniو همکاران ( )2015در کرج و قزوین که شیوع ژن
 fimHرا به ترتیب  %30،%34/1و  %33/3گزارش نمودهاند،
مطابقت دارد (.)23-21
نتایج این مطالعه با نتایج  Kaczmarekو همکاران ()2012
در لهستان ( Tarchouna ،)24و همکاران ( )2013در تونس
( López-Banda ،)25و همکاران ( )2014در مکزیک (،)26
 Momtazو همکاران ( Karimian ،)27( )2013همکاران در
تهران ( Arabi ،)28( )2012و همکاران ( )2012در تنکابن ()29
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حضور ژن  fimHدر  74درصد سویههای موردمطالعه بود که جا
دارد بررسی جامعی در خصوص حضور احتمالی سایر فاکتورهای
حدت در پاتوژنز سویههای  UPECدر آینده صورت پذیرد.

نتیجهگیری
اگرچه یافتههای این بررسی حضور ژن کد کننده فیمبریه
نوع یک را در بین جدایههای  UPECبیماران سرپایی مبتالبه
عفونت  UTIنشان داد ،اما شیوع باالی جدایههایی که ژن
fimHرا بیان نمیکنند ( 74درصد) نیازمند بررسی بیشتری است
تا نقش سایر عوامل احتمالی حدت در پاتوژنز اینگونه جدایهها
را روشن نماید.
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که فراوانی باالیی (بیش از  68درصد) از ژن  fimHرا اعالم
نمودهاند ،همخوانی ندارد .علت اختالف در میزان فراوانی ژن
 fimHدر جدایههای ادراری اشریشیاکلی در این بررسی با سایر
مطالعات میتواند به علت اختالف در منطقه جغرافیایی ،نوع و
نحوه نمونهگیری ،تعداد نمونه و بهویژه تنوع ژنتیکی در گروه
فیلوژنتیکی جدایهها باشد ( .)30بررسیها نشان داده است که
گروه فیلوژنتیکی  B2در مقایسه با سایر گروههای فیلوژنتیکی
سویههای  UPECواجد ژنهای حدت بیشتری هستند و اغلب
در بروز بیماریهای خارج رودهای اشریشیاکلی ( )ExPECنظیر
عفونتهای ادراری نقش دارند ( .)32-31از طرفی بررسیها نشان
داده است که میزان فراوانی ژنهای حدت باکتری میتواند متأثر
از حساسیت و مقاومت آنتیبیوتیکی آنها باشد ( ،)33بهطوریکه
میزان شیوع ژن  fimHدر اشریشیاکلی  ESBLمثبت کمتر از
آنهایی است که فاقد  ESBLهستند ( .)34از نقاط ضعف مطالعه
حاضر میتوان به عدم بررسی الگوی مقاومت آنتیبیوتیکی و نیز
بررسی احتمالی حضور سایر ژنهای مداخله کننده در حدت و
نیز آنالیز فیلوژنتیکی سویههای موردمطالعه اشاره نمود که
میبایست در تحقیقات بعدی مدنظر قرار گیرند .یافته
چالشبرانگیز و معنیداری که در این بررسی مشاهده شد ،عدم
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Abstract
Background & Objective: Urinary Tract Infection (UTI) is one of the most common infections in all age
groups. The majority of these infections are caused by Uropathogenic Escherichia coli (UPEC) strains.
Colonization, attachment to uroepithelium, and the ability of UPEC to cause symptomatic UTI is mediated
by adherence factors, such as type 1 fimbriae (fimH).
The objective of this study was to determine the frequency of type 1 fimbriae-encoding gene (fimH) among
uropathogenic E. coli isolates from outpatients with UTI in Khorramabad.
Materials & Methods: This laboratory study carried out on 100 uropathogenic E. coli collected in the years
2012 and 2013 from outpatients with UTI in Khorramabad. All bacterial isolates were identified by
standard laboratory methods and the fimH gene presence was detected using the PCR method.
Results: The fimH gene was amplified using specific primers and showed a band about 508 bp. The FimH
gene was found in 26 isolates (26%) of the UPEC strains.
Conclusion: Although results of this study showed the presence of type 1 fimbriae-encoding gene (fimH)
among uropathogenic E. coli isolates from outpatients with UTI, the high prevalence of isolates that do
not encode fimH (74%) require further investigation to clarify the role of the other potential virulence
factors in the pathogenesis of these isolates.
Keywords: Urinary Tract Infections, Uropathogenic Escherichia coli, FimH
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