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سًیٍَای اشزیشیا کلی عامل عفًوت ادراری بٍ گزيٌ اشزیشیا کلی بیماریسای خارج گًارشی تعلق داروذ کٍ فاکتًرَای حذت مختلفی را
بزيس میدَىذ کٍ کلًویشاسیًن ،تُاجم ي متعاقب آن کاَش پاسخ دستگاٌ ایمىی میشبان را سبب میشًوذ .در ایه مطالعٍ  900ومًوٍ ادرار
بیماران دیابتی مشکًک بٍ عفًوت ادراری مزاجعٍ کىىذٌ بٍ آسمایشگاٌَای تشخیص طبی شُزستان شُزکزد جمع آيری شذ .با استفادٌ اس
آسمًنَای بیًشیمیایی استاوذارد 51 ،جذایٍ اشزیشیاکلی تأییذ گزدیذ .جُت بزرسی تشکیل بیًفیلم اس ريش میکزيتیتز پلیت استفادٌ شذ.
پس اس استخزاج  ،DNAحضًر صنَای فیمبزیا  fimH ،sfa ،pap ،afaبٍ ريش  PCRمًرد بزرسی قزار گزفت .یافتٍَا وشان داد اس  51جذایٍ
اشزیشیا کلی یًريپاتًصویک  61جذایٍ ( )%30/11قادر بٍ تًلیذ بیًفیلم بًدوذ ياکىش تًلیذ بیًفیلم مشاَذٌ گزدیذ ،فزاياوی
صنَای sfa ،pap،fimHي  afaدر جذایٍَایی کٍ قادر بٍ تًلیذ بیًفیلم قًی میباشىذ بٍ تزتیب  %80 ،%80 ،%30ي  ،%10در جذایٍَایی کٍ
بیًفیلم متًسط تًلیذ میکزدوذ %15 ،%55 ،%89/99 ،ي  %61/11ي در جذایٍَاییکٍ بیًفیلم ضعیف تًلیذ میکزدوذ %65/89 ،%11/11 ،%55
ي  %99/99گشارش گزدیذ .یافتٍَای تحقیق وشاوگز اَمیت صنَای يیزيالوس در جذایٍَای تًلیذ کىىذٌ بیًفیلم اشزیشیاکلی یًريپاتًصویک
میباشذ .وتایج ایه مطالعٍ وشان داد کٍ شیًع صنَای يیزيالوس  fimHي  papدر میان جذایٍَای اشزیشیا کلی یًريپاتًصویک جذا شذٌ اس
بیماران دیابتی در مىطقٍ ما باال میباشذ.
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هقدهه
ثبکشزی اؽزیؾیب کلی ػشئی اس فلَر ىجیْی رٍدُ
اعز ،اهب ثزخی هَاقِ ایي ثبکشزی ثب سْبػن ثِ عبیز
ثبفزّب ایؼبد ثیوبری هیکٌذ ( .)1،2ایي دبسَصى
هغئَل ایؼبد چٌذیي ًَُ ّفًَز ثبلیٌی هبًٌذ
ثیوبریّبی اًشزیک ٍ اعْبلیّ ،فًَزّبی دعشگبُ
ادراری ،1عذغیظ ٍ هٌٌضیز هیثبؽذ .عَیِّبی
ثیوبریسای اؽزیؾیب کلی ثِ چٌذیي دبسَسبیخ سقغین
هیؽًَذّ .فًَزّبی خبرع رٍدُای ثٍِعیلِ دبسَسبیخ-
ّبی هؼشا اس ایي ثبکشزی ایؼبد هیؽًَذ .عَیِّبی
یَرٍدبسَصًیک ّبهل اٍلیِ ّفًَز دعشگبُ ادراری در
کؾَرّبی سَعِْ یبفشِ هیثبؽٌذ .ایي ثیوبری ّفًَی
هْوَالً ثب ّفًَز هظبًِ ؽزٍُ هیؽَد اهب اغلت ثب فزا
گزفشي کلیِّب سَعِْ دیذا هیکٌذ ٍ عزاًؼبم هوکي
اعز هٌؼز ثِ ًبرعبیی کلیَی ؽَد ٍ حشی ثِ خَى
ّن راُ یبثذ .سَاًبیی عَیِّبی یَرٍدبسَصًیک 2ثزای
ایؼبد ّفًَز ّالهزدار دعشگبُ ادراری ثِ چغجٌذگی
ٍ اسقبل ایي عَیِّب ثِ علَلّبی ثبفز دَؽؾی
هؼبری ادراری کِ سَعو ادّشیيّبی فیوجزیِای ٍ
غیز فیوجزیِای فَرر هیدذیزد ،ثغشگی دارد.
ادّشیيّب ثِ گیزًذُّبی هَػَد در عيح علَلّب
هشقل ؽذُ ٍ هقذهبر ّفًَزّبی ادراری را فزاّن
هیکٌٌذ ( .)3-5اؽزیؾیب کلی یَرٍدبسَصًیک هیسَاًذ
اًَاُ هشفبٍسی اس فیوجزیِّبی السم ثزای سؾخیـ ٍ
اسقبل ثِ گیزًذُّبی هؼبری ادراری را سَلیذ کٌذ کِ
ؽبهل فیوجزیِ سیخ  1اعز کِ سَعو صى  fimکذ
هیؽَد P ،فیوجزیِ کِ سَعو صىّبی 3 papکذ
هیؽَد S ،فیوجزیِ کِ سَعو صىّبی  sfaکذ هیؽَد
ٍ چغجٌذُ  Afaکِ سَعو صىّبی  afaکذ هیؽَد
1

)Urinary Tract Infection (UTI
)Uropathogenic E. coli (UPEC
3
Phylonephritis associated Pili
2
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( .)6-8در ایي ثیي ؽٌبخشِ ؽذُسزیي ادّشیيّبی
فیوجزیِای در اؽزیؾیب کلی فیوجزیِ ًَُ  ٍ 1فیوجزیِ
 papاعز .فیوجزیِ ًَُ  1اس ًَُ حغبط ثِ هبًَس اعز
کِ سَعو ثیؼ اس  %80عَیِّبی ّ UPECبهل
عیغشیز ثیبى هیگزدد ٍ ایي در حبلی اعزکِ P
فیوجزیِ ثیؾشز در ارسجبه ثب ایؼبد هَارد دیلًَفزیز
عَیِّبی حبهل اعز .ثیبى ٍ هًَشبص فیوجزیِ ًَُ 1
سَعو هؼوَِّ صًی  fimهؾشول ثز  9صى اًؼبم
هیؽَد کِ در ایي ثیي  fimHثزای ػذة ٍ اسقبل
ثبکشزی ثِ گیزًذُ علَلی یَردالکیي هَػَد ثز علَل-
ّبی ثبفز دَؽؾی دعشگبُ ادراری در هظبًِ هْن ٍ
مزٍری اعز ( .)9،10اس آىػبکِ دزٍسئیي  fimHفبقذ
سٌَُ صًشیکی اعز ،اس ایي رٍ در ثیؾشز هيبلْبر اًؼبم
ؽذُ در هَرد سْیِ ٍاکغي ّلیِ ّفًَز ادراری ،ایي
دزٍسئیي هذ ًَز ثَدُ اعز ( .)10،11ثیوبری دیبثز اس
ػولِ ؽبیِسزیي ٍ هْنسزیي ثیوبریّب هیثبؽذ کِ
ؽیَُ ٍ ثزٍس آى در ػَاهِ هخشلف ،هشفبٍر اعز.
دیبثز ثِّلز ایؼبد ًبٌّؼبریّبیی در عیغشن دفبّی
هیشثبى ،عجت هغشْذ ؽذى اثشالی فزد ثِ ّفًَز
ادراری هیؽَد .ایي ًقبیـ ؽبهل آعیت ثِ ّولکزد
گلجَلّبی عفیذ اس ػولِ هْبػزر ،فبگَعیشَس ٍ
کوَسبکغی ّغشٌذّ .نچٌیي َّارك ًَرٍدبسی عجت
ًقـ در سخلیِ کبهل هظبًِ ٍ در ًشیؼِ ایؼبد ّفًَز
ادراری هیؽَد ( .)12-15ثب سَػِ ثِ ؽیَُ
ّفًَزّبی ادراری در ػبهِْ ،مزٍرر اًؼبم غزثبلگزی،
سؾخیـ ٍ درهبى ثِ هَقِ ثیوبراى اس اّویز ثبالیی
ثزخَردار هیثبؽذ ثِ ایي دلیل کِ ثب عْل اًگبری در
درهبى ایي ّفًَز ،هؾکالر ػجزاى ًبدذیزی در آیٌذُ
ثزای ثیوبر رخ خَاّذ داد .ثٌبثزایي سحقیق حبمز ثب
ّذف ثزرعی فزاٍاًی فبکشَرّبی ٍیزٍالًظ در
ػذایِّبی یَرٍدبسَصًیک اؽزیؾیب کلی سَلیذکٌٌذُ ٍ
غیزسَلیذکٌٌذُ ثیَفیلن ػذاؽذُ اس ثیوبراى دیبثشی در
ؽْزعشبى ؽْزکزد فَرر دذیزفشِ اعز کِ ثب داًغشي
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هیشاى ؽیَُ ایي صىّب در ػبهِْ ٍ ثب سَػِ ثِ ًقؼ
هْن ٍ مزٍری آىّب در ایؼبد ّفًَز هیسَاى ثِ فکز
ىزاحی ٍاکغيّبیی ّلیِ ایي فیوجزیِ در ػذایِّبی
افشبد.
هواد و روشها
الف) جدایههای باکتزیایی

در ایي هيبلِْ سَفیفی -هقيْی ً 300وًَِ
ادراری در فبفلِ سهبًی فزٍردیي سب ؽْزیَر  1394اس
افزاد دیبثشی هجشال ثِ ّفًَز ادراری دظ اس ػوِ
آٍری اس آسهبیؾگبُّبی سؾخیـ ىجی ؽْزکزد ثِ
هزکش سحقیقبر هیکزٍثیَلَصی داًؾگبُ آساد اعالهی
ٍاحذ ؽْزکزد ،هٌشقل ٍ ػْز کؾز ثز رٍی
هحیوّبی هک کبًکی آگبر ٍ ائَسیي هشیلي ثلَ آگبر
(هزک ،آلوبى) کؾز دادُ ؽذًذ .دظ اس  24عبّز
کلٌیّب ثزرعی ٍ ثب آسهَىّبی سؾخیقی ٍ سکویلی
ثیَؽیویبیی ػذایِّبی اؽزیؾیب کلی ؽٌبعبیی ٍ سأییذ
گزدیذًذ (.)16
ب) بزرسی تولید بیوفیلن در جدایههای باکتزیایی بـه
روش هیکزوتیتیز پلیت

ج) اســتازاج  DNAو تائیــد هولکــولی جدایــههــای
باکتزیایی

ػْز اعشخزاع  DNAػذایِّب اس رٍػ ػَؽبًذى
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ػْز ثزرعی سؾکیل ثیَفیلن اس رٍػ هیکزٍسیشز
دلیز اعشفبدُ ؽذ .اثشذا یک لَح دز اس کلٌی ثبکشزی را
ثِ یک لَلِ حبٍی  5هیلیلیشز هحیو سزیذشیک عَی
ثزاص ) Tryptic Soy Broth (TSBسلقیح ٍ ایي لَلِّب
ثِهذر  18سب  24عبّز در دهبی  37درػِ
عبًشیگزاد اًکَثِ ؽذًذ .ثْذ اس گذؽز ایي هذر ٍ
فْبل ؽذى ثبکشزیّب 1 ،هیلیلیشز اس عَعذبًغیَى
ثبکشزی را ثزداؽشِ ٍ ثِ لَلِ آسهبیؼ حبٍی 10
هیلیلیشز هحیو اعشزیل سزیذشیک عَی ثزاص سلقیح
گزدیذ .عذظ200هیکزٍلیشز اس هحیو  10هیلیلیشزی
را ثزداؽشِ ٍ داخل چبّکّبی هیکزٍسیشز دلیز ریخشِ
ؽذ .در چبّک ؽبّذ فقو هحیو کؾز اعشزیل

TSBریخشِ ؽذ .ػٌظ هیکزٍسیشز دلیزّب اس
دلیاعشیزى اعز ٍ ّز کذام دارای  8ردیف ٍ 12
عشَى هیثبؽذ .ثْذ اس سلقیح درة دلیزّب را گذاؽشِ ٍ
اًکَثبعیَى ثِهذر  24عبّز در  37درػِ
عبًشیگزاد فَرر گزفز .ثْذ اس گذؽز ایي هذر،
هحشَی داخل چبّکّب خبلی ؽذ ٍ ؽغشؾَی
چبّکّب  3ثبر ثب عزم فیشیَلَصی اعشزیل اًؼبم ؽذ.
دلیزّب ثِؽذر سکبى دادُ ؽذًذ سب علَلّبی غیز
هشقل حذف ؽًَذ .عذظ  200هیکزٍلیشز اسبًَل %96
ثِ چبّکّب امبفِ گزدیذ سب علَلّب سظجیز گزدًذ.
ثْذ اس گذؽز  15دقیقِ ،هحشَیبر چبّکّب سخلیِ
ؽذ ٍ در دهبی آسهبیؾگبُ عيح دلیزّب خؾک ؽذ.
عذظ ّز چبّک ثب 200هیکزٍلیشز اس کزیغشبل ٍیَلِ
 %2ثِهذر  5دقیقِ رًگ ؽذ .دظ اس  5دقیقِ،
چبّکّب ثب آة ؽْزی ثِ آراهی ؽغشِ ؽذ ٍ ثب 200
هیکزٍلیشز اعیذ اعشیک  %33ثٌَِّاى حالل دز گزدیذ
ٍ ثْذ اس  15دقیقِ اًکَثبعیَى دلیزّب در دهبی 37
درػِ عبًشیگزاد ،ػذة ًَری چبّکّبی رًگ ؽذُ
ثب کزیغشبل ٍیَلِ در ً 620بًَهشز سَعو دعشگبُ
قزائز کٌٌذُ االیشا خَاًذُ ؽذ .کِ ثز اعبط  ODدر
عِ گزٍُ قَی ،هشَعو ٍ مْیف ىجقِثٌذی ؽذًذ .ثِ
ىَریکِ ػذایِّبیی کِ  ODهغبٍی یب ثبالسز اس 0/3
داؽشٌذ ثٌَِّاى ثیَفیلن قَی ،در فَرسیکِ  ODثیي
 0/2سب  0/299داؽشٌذ ثٌَِّاى ثیَفیلن هشَعو ،در
فَرسیکِ  ODثیي  0/1سب  0/199داؽشٌذ ثٌَِّاى
ثیَفیلن مْیف ٍ در فَرسیکِ  ODکوشز اس 0/1
داؽشٌذ ثیَفیلن هٌفی ًَز گزفشِ ؽذًذ .در ایي
سحقیق اس عَیِ اعشبًذارد اؽزیؾیب کلیATCC 25922
ثِ ٌَّاى کٌشزل هظجز ػْز سؾخیـ ثیَفیلن
اعشفبدُ گزدیذ (.)18 ،17
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( )Boiling Methodاعشفبدُ ؽذ .ثذیي هٌََر یک
لَح کبهل اس کؾز  24عبّشِ ثبکشزی رٍی هحیو
دذشَى ٍاسز (هزک ،آلوبى) در یک هیکزٍسیَح حبٍی
 500هیکزٍلیشزآة هقيز اعشزیل حل گزدیذ ٍ ثِهذر
 10دقیقِ در دهبی  100درػِ عبًشیگزاد حزارر
دادُ ؽذ (.)19
ثِهٌََر سبئیذ قيْی اؽزیؾیب کلی در ػذایِّبی
هَرد هيبلِْ آسهَى  PCRثب اعشفبدُ اس سٍع دزایوزّبی
ػذٍل  1ثب ردیبثی صى  16srRNAثبکشزی اًؼبم گزفز.
ٍاکٌؼ  PCRدر حؼن ًْبیی  25هیکزٍلیشز ؽبهل 1
هیکزٍلیشز  DNAالگَ 2/5 ،هیکزٍلیشز ثبفز 0/5 ،10X
هیکزٍلیشز ( dNTPفزهٌشبس ،لیشَاًی) 0/75 ،هیکزٍلیشز
 1 ،MgCl2هیکزٍلیشز اس دزایوزّبی ( R ٍ Fعیٌبصى،

ایزاى) 0/2 ،هیکزٍلیشز ،DNA Taq Polymeras
 ddH2O 18/05فَرر گزفز .در اداهِ ٍاکٌؼ PCR
در دعشگبُ سزهَعبیکلز گزادیبًز ( Eppendorf Master
 )Cycler Gradient, Germanyثب ؽزایو دهبیی 5
دقیقِ ٍاعزؽز ؽذى اثشذایی در دهبی  94درػِ
عبًشیگزاد ٍ در اداهِ  30چزخِ ؽبهل ٍاعزؽز ؽذى
در دهبی  94درػِ عبًشیگزاد ثِهذر  45طبًیِ،
اسقبل در دهبی  55درػِ عبًشیگزاد ثِهذر 60
طبًیِ ،ىَیل ؽذى در دهبی  72درػِ عبًشیگزاد ثِ-
هذر  60طبًیِ ٍ در ًْبیز ىَیل ؽذى ًْبیی در دهبی
 72درػِ عبًشیگزاد ثِ هذر  2دقیقِ اًؼبم ؽذ
(.)19

جذول  -1توالي پرايمرهاي مربوط به رديابي ژن 16srRNAدر جذايههاي اشريشیا کلي ()11

اندازه هحصول()bp

توالي پرايور()53-33

ژى

200

GCGGACGGGTGAGTAATGT
TCATCCTCTCAGACCAGCTA

16srRNA

د)آسهایص  PCRجهت تطایص ژىهـای pap, sfa,

فصـلناهه علـــوی -پژوهطی بیولوژی کاربزدی
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ثزای اطجبر حنَر صىّبی  pap ٍ sfa ،afaدر
ػذایِّبی اؽزیؾیبکلی یَرٍدبسَصًیک اس دزایوزّبی
هَػَد در ػذٍل  2اعشفبدُ ؽذٍ .اکٌؼ  PCRػْز
ردیبثی صىّبی  pap ٍ sfa ،afaدر حؼن ًْبیی 25
هیکزٍلیشز ؽبهل  1هیکزٍلیشز  DNAالگَ2/5 ،
هیکزٍلیشز ثبفز  0/5 ،10Xهیکزٍلیشز ( dNTPفزهٌشبس،
لیشَاًی) 0/75 ،هیکزٍلیشز  0/5 ،MgCl2هیکزٍلیشز اس
ّز کذام اس دزایوزّبی ( R ٍ Fعیٌبصى ،ایزاى)0/3 ،
هیکزٍلیشز ddH2O16/95 ،DNA Taq Polymeras
فَرر گزفز .در اداهِ ٍاکٌؼ  PCRدر دعشگبُ
سزهَعبیکلز گزادیبًز ثب ؽزایو دهبیی  1دقیقِ
ٍاعزؽز ؽذى اثشذایی در دهبی  94درػِ عبًشیگزاد

ٍ در اداهِ  30چزخِ ؽبهل ٍاعزؽز ؽذى در دهبی
 94درػِ عبًشیگزاد ثِهذر  60طبًیِ ،اسقبل در
دهبی  63درػِ عبًشیگزاد ثِهذر  30طبًیِ ،ىَیل
ؽذى در دهبی  72درػِ عبًشیگزاد ثِهذر  90طبًیِ
ٍ در ًْبیز ىَیل ؽذى ًْبیی در دهبی  72درػِ
عبًشیگزاد ثِهذر  5دقیقِ اًؼبم ؽذ (.)20
ه)آسهـــایص  PCRجهـــت تطـــایص ژى  fimHدر
جدایههای اضزیطیا کلی یوروپاتوژنیک

ثزای اطجبر حنَر صى  fimHدر ػذایِّبی
اؽزیؾیب کلی یَرٍدبسَصًیک اس دزایوزّبی هَػَد در
ػذٍل  2اعشفبدُ ؽذٍ .اکٌؼ  PCRػْز ردیبثی صى
 fimHدر حؼن ًْبیی  25هیکزٍلیشز ؽبهل 1
هیکزٍلیشز  DNAالگَ 2/5 ،هیکزٍلیشز ثبفز 0/5 ،10X
هیکزٍلیشز ( dNTPفزهٌشبس ،لیشَاًی) 0/75 ،هیکزٍلیشز

فصـلناهه علـوی -پژوهـطی بیولوژی کاربزدی

 1 ،MgCl2هیکزٍلیشز اس ّز کذام اس دزایوزّبی ٍ F
(عیٌبصى ،ایزاى) 0/2 ،هیکزٍلیشز ،aqPolymeras DNA
 ddH2O18/05فَرر گزفز .در اداهِ ٍاکٌؼ PCR
در دعشگبُ سزهَعبیکلز گزادیبًز ( Eppendorf Master
 )Cycler Gradient, Germanyثب ؽزایو دهبیی 3
دقیقِ ٍاعزؽزؽذى اثشذایی در دهبی  94درػِ
R

عبًشیگزاد ٍ در اداهِ  40چزخِ ؽبهل ٍاعزؽزؽذى
در دهبی  94درػِ عبًشیگزاد ثِهذر  60طبًیِ ،اسقبل
در دهبی  58درػِ عبًشیگزاد ثِهذر  70طبًیِ،
ىَیل ؽذى در دهبی  72درػِ عبًشیگزاد ثِ هذر
 70طبًیِ ٍ در ًْبیز ىَیل ؽذى ًْبیی در دهبی 72
درػِ عبًشیگزاد ثِهذر  6دقیقِ اًؼبم ؽذ (.)20

جذول  -2پرايمرهاي مورد استفاده براي تشخیص ژنهاي ويروالنس در جذايههاي اشريشیا کلي يوروپاتوژنیک تولیذ کننذه بیوفیلم ()22

اندازه هحصول()bp
336
559
410
750

توالي پرايور ()53-33

نام پرايور

GCAACAGCAACGCTGGTTGCATCAT
AGAGAGAGCCACTCTTATACGGACA
GAGAAGAGGTTTGATTTAACTTATTG
AGAGCCGCTGTAGAACTGAGG
CTCCGGAGAACTGGGTGCATCTTAC
CGGAGGAGTAATTACAAACCTGGCA

pap3
pap4
FimH1
FimH2
sfa1
sfa2

GCTGGGCAGCAAACTGATAACTCTC
CATCAAGCTGTTTGTTCGTCCGCCG

afa1
afa2

ثْذ اس آسهبیؾبر  ،PCRهحقَل  PCRرٍی صل2
درفذ آگبرس ٍاػذ اسیذیَم ثزٍهبیذ در ٍلشبص طبثز 80
ٍلز در حنَر هبرکز  100ػفز ثبسی DNA
(فزهٌشبس،آلوبى) الکشزٍفَرس ٍ ًشیؼِ ثب دعشگبُ سقَیز
ثزدار اس صل (اًگلغشبى )Uviteck،ثزرعی ؽذ.
یافتهها

pap
fimH
sfa
afa

( ٍ )%74/50اس  30ثیوبر دیبثشیک هزد هجشال ثِ ّفًَز
ادراری ،آلَدگی ثِ اؽزیؾیب کلی در ً 13وًَِ
( )%25/49گشارػ گزدیذ.
نتایج هزبوط به آسهـایص تطـکیل بیـوفیلن بـا روش
هیکزوتیتزپلیت

در رٍػ هیکزٍسیشز دلیز ثِهٌََر سؾکیل ثیَفیلن
اس  51ػذایِ اؽزیؾیب کلی ػذا ؽذُ اس ّفًَزّبی
ادراری در ؽْزعشبى ؽْزکزد 46 ،ػذایِ ()%90/16
قبدر ثِ سَلیذ ثیَفیلن ثَدًذ کِ ثز اعبط  ODدر عِ
گزٍُ قَی ،هشَعو ٍ مْیف ىجقِثٌذی ؽذًذ10 .
ػذایِ (ٍ )%19/60اکٌؼ ثیَفیلن قَی 12 ،ػذایِ
(ٍ )%23/52اکٌؼ ثیَفیلن هشَعو 24 ،ػذایِ ()%49
ٍاکٌؼ ثیَفیلن مْیف ًؾبى دادُ ؽذ .در  5ػذایِ
(ٍ )%9/8اکٌؼ ثیَفیلن هٌفی هؾبّذُ ؽذً .شبیغ
آسهبیؼ سؾکیل ثیَفیلن در ػذایِّبی اؽزیؾیب کلی
در ػٌظ سى ٍ هزد در ػذٍل ً 3ؾبى دادُ ؽذُ اعز.

دوره هفتن ،ضواره چهارم ،سهستاى( 96صفحات )37-49

هيبلِْ حبمز ثز رٍی ً 300وًَِ ادرار ثیوبراى
هجشال ثِ دیبثز هلیشَط ًَُ  2هؾکَک ثِ ّفًَز
ادراری ،هزاػِْ کٌٌذُ ثِ آسهبیؾگبُّبی سؾخیـ
ىجی ؽْزکزد در عبل  1394فَرر گزفز کِ اس ایي
سْذاد 70سى ( 30 ٍ )%70هزد ( )%30ثَدًذ.دظ اس
اًؼبم ثزرعیّبی هیکزٍة ؽٌبعی ثز اعبط هٌبثِ
هْشجز  51ػذایِ اؽزیؾیب کلی ػذا ؽذ؛ ثِ ّجبرر
دیگز ؽیَُ  UTIایؼبد ؽذُ سَعو ایي ثبکشزی %51
ثزآٍرد گزدیذ .اس  70ثیوبر دیبثشیک سى هجشال ثِ
ّفًَز ادراری ،آلَدگی ثِ اؽزیؾیب کلی در ً 38وًَِ

ژى
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جذول  -3نتايج مربوط به آزمايش تشکیل بیوفیلم در جذايههاي اشريشیا کلي در جنس زن و مرد

P-value

0/391

فاقد بیوفیلن

ضعیف

هتوسط

قوی

2
()%5/3
2
()%15/4

19
()%50
4
()%30/8

8
()%21/1
4
()%30/8

9
()%23/6
3
()%23

در سؼشیِ ٍ سحلیل آهبری ثز اعبط آسهَى دقیق
فیؾز ثیي ػٌغیز ٍ ٍاکٌؼ ثیَفیلن ارسجبه آهبری
هؾبّذُ ًگزدیذ ()p-value>0/05
اس ًَز گزٍُّبی عٌی افزاد هَرد هيبلِْ در ایي
سحقیق ثِ  4گزٍُ  ٍ 60-69 ،50-59 ،40-49ثبالی
 70عبل سقغین ؽذًذ .اس  13ػذایِ ػذا ؽذُ در
ػٌغیز هزد در عي  40-49عبل ً 2وًَِ (،)%15/4
در عي  50-59عبل ً 4وًَِ ( ،)%30/8در عي -69
 60عبل ً 5وًَِ ( ٍ )%38/5در عي ثبالی  70عبل 2
ًوًَِ ( )%15/4آلَدگی ثِ اؽزیؾیب کلی گشارػ
گزدیذ.اس  38ػذایِ ػذا ؽذُ در ػٌغیز سى در عي
 40-49عبل در ً 8وًَِ ( ،)%21/1در عي 50-59
عبل در ً 9وًَِ ( ،)%23/7در عي  60-69عبل در

سى
هزد

ً 18وًَِ ( ٍ )%47/4در عي ثبالی  70عبل در 3
ًوًَِ ( )%7/9اؽزیؾیب کلی گشارػ گزدیذ.
نتایج هزبوط به فزاوانی ژى هـای  sfa،pap،fimHوafa

در جدایههای اضزیطیا کلی یوروپاتوژنیک

فزاٍاًی صىّبی afaٍsfa،pap،fimHدرػذایِّبی
اؽزیؾیبکلی یَرٍدبسَصًیک در ػذٍل  ،4ؽکل 2 ٍ 1
ًؾبى دادُ ؽذُ اعز .در سؼشیِ ٍ سحلیل آهبری ثب
آسهَى دقیق فیؾز ثیي صىّبی ٍ afaٍ sfa ،pap
ٍاکٌؼ ثیَفیلن ارسجبه آهبری هٌْیدار هؾبّذُ
ًگزدیذ ( .))p-value=0/953>0/05در فَرسی کِ ثیي
ٍاکٌؼ ثیَفیلن قَی ٍ صى  fimHارسجبه آهبری هٌْی-
دار هؾبّذُ گزدیذ (.)p-value=0/000<0/05

جذول -4فراواني ژنهاي  sfa،pap،fimHو afaدرجذايههاي اشريشیا کلي يوروپاتوژنیک

فصـلناهه علـــوی -پژوهطی بیولوژی کاربزدی

واکنش بیوفیلن

42

ژى

فبقذ ثیَفیلن
5

ثیَفیلن مْیف
24

ثیَفیلن هشَعو
12

ثیَفیلن قَی
10

3
()%60
2
()%40
2
()%40
1
()%20

18
()%75
16
()%66/66
11
()%45/83
8
()%33/33

10
()%83/33
8
()%75
6
()%50
5
()%41/66

9
()%90
8
()%80
8
()%80
10
()%10

fimH

pap

sfa

afa

فصـلناهه علـوی -پژوهـطی بیولوژی کاربزدی

شکل  -1الکتروفورز محصول  PCRژن  :fimHستون  :Mمارکر  122جفت بازي فرمنتاز ،ستون  :1کنترل منفي ،ستونهاي ( )2-4نمونههاي مثبت واجذ بانذ
 551جفت بازي ژن fimH

شکل  -2الکتروفورز محصوالت  PCRژنهاي sfa،papو  :afaستون  :Mمارکر 122جفت بازي فرمنتاز ،ستون  :1بانذ  336جفت بازي ژن  ،papستون  :2بانذ

 412جفت بازي ژن  ،sfaستون  :3بانذ  752جفت بازي ژن .afa

بحث

دوره هفتن ،ضواره چهارم ،سهستاى( 96صفحات )37-49

اؽزیؾیب کلی ّبهل ثیؼ اس  80درفذ هَارد
ّفًَز ادراری در سوبم ردُّبی عٌی اعز (.)22،21
درهبى ًبهٌبعت ّفًَز ادراری ثب گذؽز سهبى
هیسَاًذ ثبّض ًبرعبیی کلیَی ؽَد ( .)23فبکشَرّبی
ٍیزٍالًظ هخشلفی ثِ دبسَصًغیشِ ً UPECغجز دادُ
هیؽَد ( .)24آگبّی ثْشز اس خقَفیبر ٍیزٍالًظ
ارگبًیغن دبسَصى ثِ دشؽک ایي اهکبى را هیدّذ کِ
رًٍذ دیؾزفز ّفًَز در هیشثبى ٍ درهبى هٌبعت آى را
دیؼثیٌی کٌذ ( .)23ؽیَُ ثبکشزی اؽزیؾیب کلی در
ًوًَِ ادرار ثیوبراى دیبثشی هَرد هيبلِْ هب  %51ثَد
ّنچٌیي هيبلِْ ثْزٍسی ٍ ّوکبراًؼ ًیش ًؾبى

هیدّذ کِ ثبکشزی اؽزیؾیب کلی دبسَصى غبلت ػذا
ؽذُ اس ًوًَِّبی ادرار اعز ( .)25ؽیَُ ّفًَز
ادراری در ًقبه هخشلف دًیب هشفبٍر اعز (ّ )26ز
چٌذ هيبلِْ ّ ٍ Akoacherوکبراًؼ در عبل 2012
در کبهزٍى ًؾبى داد کِ ثیي ؽیَُ  ٍ UTIهحل
هيبلِْ ارسجبىی دیذُ ًویؽَد ( .)27ثِىَرکلی ؽیَُ
ّفًَز ادراری در هيبلِْ هب در سًبى ؽبیِسز اس هزداى
اعز کِ ایي هیسَاًذ ثِخبىز سفبٍر در آًبسَهی
هؼبری ادراری آىّب ثبؽذ کِ ایي ًشیؼِ در هيبلْبر
دیگز ًیش دیذُ ؽذُ اعز ( .)29،28ثیوبراى هجشال ثِ
دیبثز در هقبیغِ ثب ثیوبراى غیز دیبثشی ،چٌذیي ثزاثز
ثیؾشز در هْزك خيز اثشالء ثِ ّفًَزّبی ادراری
ّغشٌذ .هيبلِْ اًؼبم ؽذُ رٍی اسَدغیّب در عبل

43

فصـلناهه علـــوی -پژوهطی بیولوژی کاربزدی

بزرسی فزاوانی فاکتورهای ویزوالنسدر جدایههای یوروپاتوژنیک ...

44

ً 1940ؾبى داد کِ  %18اس ثیوبراى هجشال ثِ دیبثز ثِ
ّفًَز ادراری هجشال ثَدًذ ( .)12ثزخالف آقبیبى،
ؽیَُ ّفًَزّبی ادراری ثذٍى ّالهز ،در سًبى هجشال
ثِ دیبثز ًغجز ثِ سًبى غیز دیبثشی ثیؾشز اعزّ .الٍُ
ثز ایي ّفًَزّبی ادراری ثب ّالهز ًیش در ثیوبراى
هجشال ثِ دیبثز ثبالسز اعزَّ .ارك ًبؽی اس ّفًَز-
ّبی ادرا ری اس قجیل ثبکشزیوی ،آثغِ کلیِ ٍ ًکزٍس
کلیِ در افزاد هجشال ثِ دیبثز ثیؾشز اعز .حشی
گزفشبری کلیَی ثذٍى ّالهز هبًٌذ دیلًَفزیز سحز
حبد ،در ایي ثیوبراى ؽبیِ سز اعز (.)30ثب ایي ٍػَد
َّاهل خيزسای ّفًَز ادراری در سًبى هجشال ثِ دیبثز
ثِ خَثی سْزیف ًؾذُ اعز ٍ هيبلْبر هخشلفَّ ،اهل
هخشلفی را ثٌَِّاى َّاهل خيزسا هْزفی کزدُ اًذ
( .)31عي ،کٌشزل هشبثَلیک ،ىَل هذر سهبى اثشالء
ثِ دیبثز ،عیغشَدبسی دیبثشی ،فْبلیز ػٌغی،
هبکزٍآلجَهیٌَری ،هیشاى کزاسیٌیي عزم ،اقبهزّبی
هکزر در ثیوبرعشبى ٍ اعشفبدُ سیبد اس کبسشزّبی
ادراری ٍ ٍاصیٌیز را ثِ ٌَّاى َّاهل هؤطز در افشایؼ
هیشاى ّفًَزّبی ادراری در افزاد هجشال ثِ دیبثز
گشارػ کزدُ اًذ (ً .)32 ،31 ،12شبیغ هيبلِْ حبمز
ًؾبى داد کِ هیبى عي ٍ ػٌظ ثب ثزٍس ّفًَزّبی
ادراری ارسجبه هٌْیداری ٍػَد دارد( p-
 .)value=0/012<0/05در هيبلِْ گزیلیٌگش ٍ ّوکبراى
ًیش عي سیبد ،ثٌَِّاى یک ّبهل خيز ثزای ثزٍس
ّفًَز ادراری در سًبى دیبثشی ،هْزفی ؽذُ اعز اهب
یبفشِّبی عبیز هحققیي هبًٌذ ایؾی ٍ ثزٍهٌذ ٍػَد
ارسجبه هٌْی دار هیبى عي ٍ اثشالء ثِ ّفًَزّبی
ادراری در سًبى هجشال ثِ دیبثز را ًؾبى ًذادُ اعز
(.)32-31
در ایي هيبلِْ ثیي ػٌغیز ٍ ٍاکٌؼ ثیَفیلن ثب
( ٍ )p-value>0/05ثیي صىّبی ٍ afaٍsfa ،pap
ٍاکٌؼ ثیَفیلن ثب ( )p-value=0/953>0/05ارسجبه
آهبری هٌْی دار هؾبّذُ ًگزدیذ .در فَرسیکِ ثیي
ٍاکٌؼ ثیَفیلن قَی ٍ صى  fimHارسجبه آهبری هٌْبدار

هؾبّذُ گزدیذ ( .)p-value=0/000<0/05سَاًبیی
سؾکیل ثیَفیلن ًقؼ هْوی در ٍیزٍالًظ ایي ثبکشزی
دارد .ایي ثبکشزی دلیعبکبریذ خبرع علَلی سَلیذ
هیکٌذ کِ ثبّض سؾکیل ثیَفیلن هیؽَد .ایي عبخشبر
در ایؼبد ّفًَزّبی ایي ثبکشزی ثغیبر هؤطز هیثبؽذ.
ثیَفیلن ثبکشزیبیی ،ػبهِْای اس ثبکشزیّبی چغجٌذُ ٍ
رؽذ کٌٌذُ ثز عيَح ػبًذار یب ثیػبى هحقَر در یک
هبسزیکظ دلیعبکبریذی هیثبؽذ .سؾکیل ثیَفیلن
هٌبفِ سیبدی ثزای ارگبًیغن هشؾکلِ دارد ،اس ػولِ
حفبٍز آىّب در ثزاثز عیغشن ایوٌی هیشثبى ،هقبٍهز
در ثزاثز آًشیثیَسیکّب ٍ مذّفًَیکٌٌذُّب ،حفٌ ٍ
ًگْذاری هحیو فیشیکی ؽیویبیی هٌبعت ثزای رؽذ
ٍ ثقبء هیکزٍارگبًیغن؛ ثٌبثزایي آىّب قبدرًذ در ؽزایو
ًبهغبّذ هحیيی هقبٍهز کزدُ ٍ ثِ حیبر خَد اداهِ
دٌّذ .ثب سَػِ ثِ هقبٍهز آًشیثیَسیکی ثیَفیلن
ثبکشزیّب ًغجز ثِ حبلز دالًکشًَیک ،ایي هغئلِ
اّویز ثزرعی ٍ سؾخیـ ثیَفیلن در ّفًَز
ایؼبدؽذُ ٍ لحبً ایي هغئلِ را در درهبى ًؾبى
هیدّذ (.)33
در سحقیق هب اس  51ػذایِ اؽزیؾیب کلی
یَرٍدبسَصًیک  46ػذایِ ( )%90/16قبدر ثِ سَلیذ
ثیَفیلن ثَدًذ کِ  10ػذایِ (ٍ )%19/60اکٌؼ
ثیَفیلن قَی 12 ،ػذایِ (ٍ )%23/52اکٌؼ ثیَفیلن
هشَعو 24 ،ػذایِ (ٍ )%49اکٌؼ ثیَفیلن مْیف
ًؾبى دادُ ؽذ .در  5ػذایِ (ٍ )%9/8اکٌؼ ثیَفیلن
هٌفی هؾبّذُ ؽذّ.بهل اسقبل ٍ سؾکیل ثیَفیلن در
اؽزیؾیب کلی یَرٍدبسَصى ػذا ؽذُ اس  70ثیوبر هجشال
ثِ ّفًَز ادراری در اعشبى عوٌبى ًؾبى داد کِ
ثبکشزی اؽزیؾیب کلی یَرٍدبسَصى ثب ّیذرٍفَثیغیشی
 %23سَاًبیی سؾکیل ثیَفیلن را دارد کِ در ایي هیبى،
 %20قذرر ثغیبر کن %16 ،قذرر هشَعو ٍ %60
قذرر ثغیبر ثبالیی ثزای سؾکیل ثیَفیلن داؽشِ ٍ فقو
 %4فبقذ ایي قذرر ثَدًذ (ٍ Ponnusamy.)34
ّوکبراى (ً )2012ؾبى دادًذ کِ  %23/6ػذایِّب اس

فصـلناهه علـوی -پژوهـطی بیولوژی کاربزدی

دوره هفتن ،ضواره چهارم ،سهستاى( 96صفحات )37-49

ًَز سَاًبیی سؾکیل ثیَفیلن قَی ثَدًذ ( )35کِ در
هقبیغِ ثب سحقیق حبمز ،هیشاى سؾکیل ثیَفیلن
ثیؾشزی اس خَد ًؾبى دادًذ .ایي هغألِ هیسَاًذ ثِ-
ّلز دبئیي ثَدى عيح ثْذاؽز ،افشایؼ هقبٍهز آًشی
ثیَسیکی ٍ هٌبثِ ػذاعبسی ًوًَِّب ثبؽذ.
فزاٍاًی صىّبی afaٍsfa،pap،fimHدر ػذایِّبیی
کِ قبدر ثِ سَلیذ ثیَفیلن قَی هیثبؽٌذ ثِ سزسیت
 ،%10 ٍ %80 ،%80 ،%90در ػذایِّبیی کِ ثیَفیلن
هشَعو سَلیذ هیکزدًذٍ %15 ،%75 ،%83/33 ،
 ٍ %41/66در ػذایِّبیی کِ ثیَفیلن مْیف سَلیذ
هیکزدًذ  %33/33 ٍ %45/83 ،%66/66 ،%75گشارػ
گزدیذ FimH.ثزای ػذة ثبکشزی ثِ داخل علَلّبی
ادیسلیبل هظبًِ السم اعز FimH .هیسَاًذ هؾبثِ
هَلکَل دزٍسئیٌی ایٌَیشیي در یزعیٌیب
عَدٍسَثزکلَسیظ ٍ ایٌشزًبلیي  Aدر لیغشزیب
هًََعبیشَصًش ّول ًوبیذ .سْبػن ثِ ٍاعيِ  FimHثِ
علَلّبی ادیسلیبل هظبًِ ًیبس ثِ فْبلعبسی آثؾبر
عیگٌبل سزاًظ داکؾي ثب اعشفبدُ اس دزٍسئیي سیزٍسیي
کیٌبس ،فغفَایٌَسیشیذ  3کیٌبس ٍ ثبسآرایی اکشیي
اعکلز علَلی در هیشثبى دارد .ادّغیي FimH
یَرٍدالسیيّبی هبًَسیالسِ ٍ گیزًذُّبی ایٌشگزیي -1
 α-3ٍ βرا اس رٍی عيح لَهٌی علَلّبی یَرٍسلیبل
هظبًِ ؽٌبعبیی هیکٌٌذ (.)36
هيبلْبر هشْذدی ًؾبى دٌّذُ ًقؼ صى  fimHدر
ایؼبد ّفًَزّبی ادراری هیثبؽٌذ ،ثِىَریکِ در
هيبلِْ اًؼبم ؽذُ سَعو ؽؼبّیبى ٍ ّوکبراى در
عبل  1392حنَر صى  fimHثِ رٍػ  PCRدر 70
ًوًَِ ادراری اس ثیوبراى هجشال ثِ ّفًَز هؼزای
ادراری هَرد ثزرعی قزار گزفز .در ایي سحقیق 42
ًوًَِ ثبکشزی اؽزیؾیب کلی آلَدُ سؾخیـ دادُ ؽذ
کِ ً 12وًَِ ( ) %28/6دارای عٌگ کلیِ ٍ ً 30وًَِ
( )% 71/4فبقذ عٌگ کلیِ ثَدًذ .اس ً 12وًَِ افزاد
هجشال ثِ عٌگ کلیًِ 8 ،وًَِ ( ) %66/7دارای صى
ً 4 ٍ fimHوًَِ ( )% %33/3فبقذ صى  fimHثَدًذ .ثِ

ایي سزسیت هؾخـ گزدیذ صى  fimHفبکشَر
ثیوبریسای هْوی در هجشالیبى ثِ ّفًَز هؼزای
ادراری اعز ( .)37در سحقیق دیگز در عبل ،2001
ّ ٍ Useinوکبراًؼ  78ثبکشزی اؽزیؾیب کلی ػذا
ؽذُ اس هجشالیبى ثِ ّفًَز هؼزای ادراری را ثزرعی
ًوَدًذ ٍ ؽیَُ صى  fimHرا  %86اّالم کزدًذ (.)38
در هيبلِْای کِ سَعو ّ ٍ Rijavecوکبراى در عبل
 2008در اعلًٍَی ثز رٍی  105ػذایِ اؽزیؾیب کلی
ػذا ؽذُ اس ّفًَز هؼبری ادراری اًؼبم ؽذ ،سَلیذ
ثیَفیلن در 55ػذایِ ( 53درفذ) گشارػ گزدیذ.
هیشاى ؽیَُ صىّبی فیوجزیِ ،sfa/foc،papC،fimH
 afaثِ سزسیت در  %3 ٍ %24 ،%55 ،%95اس ػذایِّب
گشارػ ؽذ  .در ایي سحقیق ًیش هؾبثِ سحقیق هب fimH
ٍ ثْذ اس آى  papاس ثیؾشزیي فزاٍاًی ثزخَردار هیثبؽذ
(.)34در هيبلِْ ّ ٍ Marhovaوکبراى ( )2010در
ثلغبرعشبى ،سَاًبیی عبخز ثیَفیلن در ثبکشزیّبی
اؽزیؾیب کلی ًبؽی اس ّفًَزّبی هؼبری ادراری
ثزرعی ؽذ .در هؼوَُ  50ػذایِ اؽزیؾیب کلی اس
ثیوبراى ػوِآٍری ؽذ ٍ سَلیذ ثیَفیلن در  %36اس
ػذایِّب سؾخیـ دادُ ؽذّ ،نچٌیي  %24اس ػذایِّب
اس ًَز صى  %16 ٍ hlyاس ًَز صى fim1هظجز سؾخیـ
دادُ ؽذًذ کِ ًغجز ثِ سحقیق هب ٍ عبیز سحقیقبر اس
فزاٍاًی کوشزی ثزخَردار هیثبؽٌذ (.)39
در هيبلِْ اًؼبم ؽذُ سَعو فزؽبد ٍ ّوکبراى در
عبل  1387عَیِّبی اؽزیؾیب کلی اس ًوًَِ ادرار
کَدکبى هجشال ثِ ّفًَزّبی ادراری هزاػِْ کٌٌذُ ثِ
ثیوبرعشبى ػْزم اس ًَز ٍػَد صىّبی ،cnf-1،hly
 sfaٍpapثب رٍػ  PCRارسیبثی ؽذًذ .در هؼوَُ 96
عَیِ اؽزیؾیب کلی اس ًوًَِّبی ادرار  101کَدک 1
هبِّ سب  14عبلِ ،ػذا ؽذ .درفذ ؽیَُ صىّبی
 cnf-1ٍ hly،sfa،papثِ سزسیت در هیبى عَیِّب
 %22/9 ،%13/5 ،%14/6 ،%27/1گشارػ گزدیذ.
ؽبیِسزیي صىّب در گزٍُ عٌی ثبالی  36هبُ صىّبی
 sfaٍ papثَدًذ اهب در عٌیي سیز  48هبُ  hlyؽیَُ
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ثیؾشزی داؽز .در ایي سحقیق ًیش ًغجز ثِ عبیز
سحقیقبر اًؼبمؽذُ صىّبی  sfa ٍ papاس فزاٍاًی
کوشزی دارًذ (.)40در هيبلِْای کِ سَعو ٍ Blanco
ّوکبراًؼ در اعذبًیب اًؼبم ؽذ در هؼوَُ  243عَیِ
اؽزیؾیب کلیػذا ؽذُ اس ثیوبراى هجشال ثِ ّفًَز
دعشگبُ ادراری ثزای حنَر  afaٍ sfa ،papثب اعشفبدُ
اس  PCRثزرعی ؽذ .فزاٍاًی صىّبی afa ٍ sfa ،pap
ثِسزسیت  %2 ،%53 ،%54گشارػ گزدیذ .در ایي
سحقیق ًیش صى  papاس فزاٍاًی ثبالسزی ًغجز ثِ
صىّبی  sfa ٍ afaثزخَردار هیثبؽذ( .)41در
هيبلِْای کِ سَعو ّ ٍ Arisoyوکبراى در عبل
 2006در سزکیِ اًؼبم ؽذ ،اس  161ػذایِ اؽزیؾیب
کلی ػذاؽذُ اس ّفًَزّبی ادراری در کَدکبى ،هیشاى
ؽیَُ صىّبی  aerٍ cnf ،hly ،afa،sfa ،papثِ سزسیت
 %22/98 ٍ 6/21 ،9/94 ،1/24 ،9/94 ،39/75گشارػ
ؽذُ اعز ( .)42در ایي سحقیق ًیش کوشزیي فزاٍاًی
هزثَه ثِ  afaهیثبؽذ .در هيبلِْ دیگزی کِ سَعو
ّ ٍ Arabiوکبراى ( )2012در ایزاى اًؼبم ؽذ ،اس 343
ػذایِ اؽزیؾیب کلی ػذا ؽذُ اس ًوًَِّبی کلیٌیکی
هیشاى ؽیَُ صىّبی  afaٍ foc،pap،sfa،fimHثِسزسیت
 %8/7ٍ 16/6 ،30 ،32/9 ،87/7گشارػ ؽذ .در ایي
سحقیق هؾبثِ سحقیق هب ثیؾشزیي فزاٍاًی هزثَه ثِ
صى  ٍ fimHکوشزیي فزاٍاًی هزثَه ثِ afa
هیثبؽذ( .)43در هيبلِْ ّ ٍ Emamghorashiوکبراى
( )2011در ایزاى ،اس ً 96وًَِ اؽزیؾیب کلی ػذا ؽذُ
اس کَدکبى دارای ّفًَز ادراری ،هیشاى ؽیَُ صىّبی
 hlyٍ sfa،cnf،fim1ثِسزسیت ٍ14/6 ،22/9 ،27/4
 %13/5گشارػ گزدیذ ( .)44در هيبلِْای کِ سَعو
ّ ٍ Santoوکبراى در عبل  2006در ثزسیل اًؼبم ؽذ،
اس  100اؽزیؾیب کلی ػذا ؽذُ اس ًوًَِّبی کلیٌیکی،
هیشاى ؽیَُ صىّبی  afaٍ sfa،pap،hlyثِسزسیت ،96
 %11 ٍ 19 ،32گشارػ ؽذُ اعز (.)45
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سؾکیل ثیَفیلن ثبّض حفبٍز ثبکشزیّب در ثزاثز
عیغشن ایوٌی هیشثبى ،هقبٍهز در ثزاثز آًشیثیَسیکّب
ّنچٌیي حفٌ ٍ ًگْذاری هحیو فیشیکَؽیویبیی
هٌبعت ثزای رؽذ ٍ ثقب ،آىّب هیگزدد ثٌبثزایي آىّب
قبدرًذ در ؽزایو ًبهغبّذ هحیيی هقبٍهز کزدُ ٍ ثِ
حیبر خَد اداهِ دٌّذ .اؽزیؾیب کلی ثِدلیل سَلیذ
ثیَفیلن ثِ درهبى آًشیثیَسیکی ٍ دفبُ عیغشن ایوٌی
ثذى هقبٍم اعز .ثب سَػِ ثِ هقبٍهز آًشیثیَسیکی
ثیَفیلن ثبکشزیّب ًغجز ثِ حبلز دالًکشًَیک ،ایي
هغئلِ اّویز ثزرعی ٍ سؾخیـ ثیَفیلن در ّفًَز
ایؼبد ؽذُ ٍ لحبً ایي هغئلِ را در درهبى ًؾبى
هیدّذ .ثب سَػِ ثِ هؾکالر درهبًی ثیَفیلن
ثبکشزیبیی سَفیِ هیؽَد قجل اس سؼَیش آًشیثیَسیک
سَلیذ ثیَفیلن سَعو عَیِ هَرد ثزرعی هيبلِْ گزدد.
ًشبیغ هيبلِْ حبمز در هقبیغِ ثب عبیز هيبلِّْبی
اًؼبم ؽذُ در ایي خقَؿ ،حبکی اس حنَر قبثل سَػِ
صىّبی  pap ٍ fimHدر ػذایِّبی اؽزیؾیب کلی
یَرٍدبسَصًیک ثیوبراى دیبثشی هجشال ثِ ّفًَزّبی
دعشگبُ ادراری ثَد کِ ثز اّویز ایي دٍ ّبهل ثیوبری
سا در ایؼبد ایي ّفًَز هْن ثبلیٌی ثِخقَؿ در
ثیوبراى ثغشزی در ثخؼّبی ٍیضُ ثیوبرعشبىّب سأکیذ
دارد .ایي دٍ ّبهل در ػبیگیزی ارگبًیغن در هؼبری
ادراری ٍ قبثلیز ایؼبد ّفًَز ٍ دیؾزفز ثیوبری ثِ
اًذامّبی فَقبًی دعشگبُ ادراری ثٍِیضُ در ثیوبراى
دیبثشی دخیل ّغشٌذ ٍ سَػِ ثِ آىّب در ثحض
دیؾگیزی ٍ درهبى ثیوبراى مزٍری اعز.
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