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مقاله تحقیقی

بررسی آب گریزی سطح سلولی و حضور ژنهای کد کننده فیمبریای کورلی در جدایه های اشریشیا کلی یوروپاتوژن
سمیرا اسکندری  ،1سحر هنرمند جهرمی* ،1،شهره زارع

کاریزی2

 .1گروه میکروبیولوژی ،دانشکده علوم زیستی ،واحد ورامین-پیشوا ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ورامین-پیشوا ،ایران
 .2گروه ژنتیک ،دانشکده علوم زیستی ،واحد ورامین-پیشوا ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ورامین-پیشوا
* مسئول مکاتبات :آدرس الکترونیکیsahar_hj2@yahoo.com :
محل انجام تحقیق :گروه میکروبیولوژی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد ورامین -پیشوا
تاریخ دریافت95/12/19 :

از مهمترین فاکتورهایی است که چسبیدن باکتری به سطوح زیستی و غیر زیستی را
هیدروفوبیسیتی سطح
کنترل می کند .اتصال اشریشیا کلی یوروپاتوژن به سلول میزبان و توانایی تهاجم گام مهمی در فرایند عفونت مجاری ادراری است.
 CSHتحت تاثیر مولکول ها و اجزای سطحی سلولی باکتری ها است .این مطالعه جهت ارزیابی  CSHو حضور ژنهای کد کننده
فیمبریای کورلی در جدایه های اشریشیا کلی یوروپاتوژن انجام گرفت100 .جدایه اشریشیاکلی یوروپاتوژن از نمونه بیماران مبتال به
عفونت ادراری مراجعه کننده به بیمارستان میالد تهران با انجام کشت و تست های افتراقی شناسایی و جداسازی شدند CSH .همه
جدایه ها با روش های چسبندگی باکتری به هیدروکربن ( )MATHو رسوب دهی نمک ( )SATمشخص شد .حضور ژن های کد
کننده فیمبریای کورلی  csgAو  csgDبا روش  PCRمشخص شد .آنالیز آماری داده ها با  SPSSنسخه  20و آزمون مربع کای انجام
شد .با روش  ،MATHهیدروفوبیسیته سویه های اشریشیاکلی  42درصد قوی  38 ،درصد متوسط  20 ،درصد منفی تعیین شد و
با روش  63 SATدرصد دارای هیدروفوبیسیته قوی  25 ،درصد متوسط و  12درصد فاقد هیدروفوبیسیته بودند .بین دو روش از نظر
هیدروفوبیسیته اختالف معنا داری مشاهده نشد .فراوانی ژن های  csgAو  csgDبه ترتیب  30درصد و  35درصد بود .فراوانی همزمانی
دو ژن  16درصد بود .ارتباط معنا داری بین فراوانی ژن ها و آب گریزی سطحی جدایه ها وجود نداشت .آب گریزی باالی اشریشیاکلی
یوروپاتوژن می تواند آغاز چسبندگی بین سلول ها و آغاز تشکیل بیوفیلم و به دنبال آن عفونت ادراری را تشدید کند .حضور ژنهای
فیمبریای کورلی در جدایه های اشریشیاکلی یوروپاتوژن به عنوان یکی از عوامل ویروالنس این باکتری حائز اهمیت است که در این
خصوص بررسی بیان این ژنها و نقش آنها در تشکیل بیوفیلم  UPECباید مورد توجه قرار گیرد.
واژگان کلیدی :اشرشیاکلی یوروپاتوژن ،آب گریزی سطحی سلولی ،ژن های فیمبریای کورلی
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سلولی)(CSH1

فصلنامه علمی پژوهشی دانش زیستی ایران

چکیده

تاریخ پذیرش96/3/24 :

اسکندری و همکاران

مقدمه

یوروپاتوژنیک3

می گیرد ( .)11سویه های اشریشیاکلی
( ، )UPECمی توانند یک بیوفیلم اختصاصی به صورت
کمپلکسی از جمعیت باکتریایی درون سلولی )IBC(4در بین
سلول های چتری سطح مثانه تشکیل دهند که منجر به ایجاد
عفونت مجاری ادراری )UTI( 5می شود ( .)12زمانی که
باکتری به صورت بیوفیلم در غشاهای مخاطی مثانه کلنیزه
می شود تمایل به بقاء طوالنی مدت در بافت میزبان دارد .این
ساختارهای مقاوم به بسیاری از آنتی بیوتیک ها غیرقابل نفوذ
بوده و منجر به ایجاد مقاومت چندگانه داروئی باکتریایی شده
و در نتیجه باعث عفونت مجاری ادراری غیرقابل درمان،
سیستیت مزمن و حتی پروستات می شوند ( .)12آنالیز
ژنتیکی نشان داده که ساختارهای سطحی مثل چسبنده های
غشای خارجی پیلی و فیمبریای کورلی اشریشیاکلی ( Curli
 )fimberiaبرای تشکیل بیوفیلم مهم هستند ( .)13فیمبریای
کورلی که در ابتدا در  ،E. coliشناسایی شد ،و فیمبریای
تجمع کننده نازک نیز نامیده می شود ،توسط دیگر
انتروباکتریاسهها مانند شیگال ،سیتروباکتر و انتروباکتر تولید
میشود ( .)14فیمبریای کورلی توسط اوپرون  csgABCDو
ژن های مهم  csgAو  csgDکد می شود ( .)13این چسبنده
ها به عنوان فاکتورهای بیماریزایی  UPECمهم هستند ،زیرا
باعث اتصال و کلنیزاسیون باکتری به بافت های میزبانی نیز
می شوند IDESES .و همکاران نشان دادن که سویه های E
 .coli 0157:H7تولید کننده فیمبریای کورلی
هیدروفوبیسیته بیشتری نسبت به سویه های فاقد فیمبریای
کورلی داشته و اتصال قوی تری به بافت میزبانی دارند (.)15
هدف از تحقیق حاضر بررسی هیدروفوبیسیته سطح سلولی
سویه های اشرشیا کلی یوروپاتوژن جدا شده از بیماران مبتال
به عفونت مجاری ادراری مراجعه کننده به بیمارستان میالد
تهران و حضور ژنهای کد کننده فیمبریای کورلی در بین
جدایه ها است.

بیوفیلم ها تجمعات میکروبی هستند که به یک سوبسترا
به عنوان سطح چسبیده و در یک ماتریکس اگزوپلی
ساکاریدی احاطه می شوند ( .)2مطالعات نشان داده که تقریبا
 %65عفونت های بالینی ،مرتبط با تشکیل بیوفیلم های
میکروبی بر روی سطوح بافت ها ،اندام ها یا ابزار پزشکی
هستند ( .)3از طرفی اغلب میکروارگانیسم های تشکیل
دهنده بیوفیلم در برابر ترکیبات ضد میکروبی و آنتی بیوتیک
ها به شدت مقاومت نشان می دهند و این امر تبدیل به یک
نگرانی جدی در جامعه پزشکی شده که نه تنها باعث نقص
درمان عفونت در بیماران می شود ،بلکه از نظر سالمت جامعه
نیز حائز اهمیت است( )4چسبندگی باکتریایی اولین مرحله
تشکیل بیوفیلم است که به شرایط محیطی  ،خصوصیات
سطح تماس و پلی مرهای خارج سلولی ترشح شده توسط
باکتری ها بستگی دارد ( ،)5،6ولی به طور جدی توسط ویژگی
های فیزیکوشیمیایی مانند برهم کنش های الکترواستاتیک،
واندروالس ،هیدروفوبیک که تحت عنوان آب گریزی سطحی
یا هیدروفوبیسیته سطح سلولی( ،)CSH2تعریف می شوند،
مدیریت می گردد ( .)7در واقع  CSHنقش اساسی در
کلنیزاسیون باکتریایی بر روی مواد زنده و غیر زنده دارد(.)7
از طرفی ابزارهای پزشکی مانند کاتترها ،دریچه های قلب
مصنوعی و یا ضربان سازهای مصنوعی همه از مواد
هیدروفوبیک ساخته شده اند که باعث می شود
میکروارگانیسم های هیدروفوبیک هم تمایل نسبی برای
اتصال به چنین سطوحی داشته باشند .این میکروارگانیسم ها
بسیار تهاجمی هستند و باعث ایجاد بیماریهای می شوند که
درمان انها غالبا سخت است ) .)8مطالعات قبلی نشان داده که
مولکول هایی که در سطح سلول باکتریایی بیان می شوند
همراه با هیدروفوبیسیته طی مرحله اتصال برگشت پذیر بر
روی برهمکنش های فیزیکوشیمیایی بین باکتری ها و
سوبستراها تاثیر دارند ( .)9با این حال برخی مطالعات هیچ
ارتباطی پیدا نکردند ( .)10اما این مسئله کامال مشهود است
که اتصال اختصاصی باکتری ها به سوبستراها از طریق مولکول
های پلی مری سطح سلول باکتری مانند پیلی  ،فیمبریا ،
لیپوپلی ساکارید ها یا پلی ساکارید های کپسولی واسطه قرار
cell surface hydrophobicity
Uropathogenic Escherichia coli

مواد و روش ها

جمع آوری نمونه ها

intracellular bacterial community
Urinary tract infection
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قدرت آب گریزی یا هیدروفوبسییته جدایه های اشریشیا کلی
یوروپاتوژن به صورت قوی ،متوسط و منفی ،آب دوستی یا
هیدروفیل به ترتیب با درصد چسبندگی  %20-50 ،< %50و
< 20%گزارش شد (.)18

این مطالعه مقطعی -توصیفی بر روی ایزوله های اشرشیا
کلی جدا شده از  204نمونه ادرار بیماران مبتال به عفونت
ادراری که به مدت  6ماه در سال  1395به بیمارستان میالد
تهران مراجعه کرده بودند ،انجام شد .ادرار میانی بیماران در
ظروف استریل جمع آوری شد .نمونه های ادراری حاوی
باکتریوری (بیش از  (105CFU/mlبه عنوان عفونت ادراری در
نظر گرفته شدند .نمونه های ادراری در پلیت های حاوی
محیط مک کانکی آگار و  EMBآگار کشت داده شدند و به
مدت  24-48ساعت در دمای  37درجه سلسیوس گرمخانه
گذاری شدند .شناسایی جدایه های اشریشیا کلی بر اساس
انجام تست های بیوشیمیایی مانند کشت در محیط  TSIآگار،
 ، SIMسیمون سیترات و محیط مایع Merck, ( MRVP
 )Germanyانجام گرفت.

تعیین هیدروفوبیسیته سطح سلولی با روش روش

رسوب دهی در نمک یا SAT7

یکی از روش های تعیین هیدروفوبیسیته سلول
باکتریایی روش چسبندگی میکروبی به هیدروکربن های
هیدروفوبیک مثل اکتان ( )octane-nیا روش  MATHاست
( .)16در این روش پس ازکشت شبانه روزی از کلنی باکتری
ها در دمای  37درجه سلسیوس ،برداشت شده و دو بار با
محلول بافر فسفات ( PBS: 7.6 g, NaCl: 1.9 g,

تکثیر ژن های  csgAو  csgDبا روش PCR

به منظور استخراج DNAهمه جدایه های اشریشیا کلی
از کیت استخراج  DNAباکتری گرم منفی شرکت سینا ژن
استفاده شد .کمیت و کیفیت  DNAاستخراج شده مورد
بررسی قرار گرفت .به جهت تکثیر و بررسی فراوانی ژن های
 csgAو  csgDاز پرایمرهای اختصاصی با توالی های رفت و
برگشتی ATTTGCAGCAATCGTATTCTCC
 GCCATCCTGAGTCACGTTGAC ,برای ژن  csgAو
برگشتی
و
رفت
توالی
با
پرایمرهای
و
TGATCACTAGATCTTCTTTGCAGG
 GAACAACGAACGAGCGATCTCبرای ژن  csgDبا
اندازه  500جفت باز طراحی شده در این تحقیق استفاده شد.
واکنش  PCRدر حجم نهایی  25میکرولیتر شامل 1Xبافر
( )×10 (PCRشرکت سیناکلون ) 2 ،میلی موالر0/3 ، MgCl2

Na2HPO4.7H2O: 0.7 g, NaH2PO4.2H2O: per liter,

 )pH7.2که محلول هیدروفوب است ،شستشو داده می شود و
در همان محلول  PBSسوسپانسیون باکتری تهیه شده و
جذب آن در طول موج  600نانومتر خوانده می شود که A1
نامگذاری می گردد .سپس  5میلی لیتر از سوسپانسیون
میکروبی و میلی لیتر از اکتان به مدت  120ثانیه با ورتکس
مخلوط می شود و به مدت  1ساعت بدون تکان دادن گرمخانه
گذاری می شوند تا دو محلول به صورت دو فاز مجزا مشخص
شوند .جذب مایع هیدروفیلیک پایینی دوباره در طول موج
 600نانومتر اسپکتروفتومتر خوانده شده و  A2نامگذاری می
شود ( .)17سپس ،هیدروفوبیسیته سطح سلولی یا  CSHبه
صورت درصد چسبندگی( )Adh%از رابطه زیر محاسبه می
گردد:

%Adh = [1-(A2/A1)] x 100

Microbial adhesion to hydrocarbons

Salt Aggregation Test
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تعیین هیدروفوبیسیته سطح سلولی با روشMATH 6
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این روش بر اساس رسوب دهی سلولی در غلظت های
مختلف آمونیوم سولفات با موالریته های مختلف است .در این
روش سوسپانسیون ازکشت میکروبی در بافر فسفات ( (PBS,
 pH 6.8تهیه شده و محلول های آمونیوم سولفات
( ))NH4(2SO4با موالریته های  0/1تا  4اماده می شود .سپس،
 50میکرولیتر از سوسپانسیون میکروبی با حجم مساوی از
محلول نمک مخلوط می شود .کمترین موالریته آمونیوم
سولفات که پس از  4دقیقه در آن رسوب یا  Clumpباکتریایی
مشاهده شود به عنوان مقدار  SATدرنظر گرفته می شود.
قدرت هیدروفوبیسیته سلولی به صورت هیدروفوب قوی،
هیدروفوب وهیدروفیل به ترتیب با غلضت های 1.0موالر-2 ،
1موالر و  < 2موالر آمونیوم سولفات مشخص می شود (.)19

اسکندری و همکاران

استفاده شد .سطح معنا داری کمتر از  0/05در نظر گرفته
شد.

میلی موالر( dNTPشرکت سینا کلون)1/5 ،واحد آنزیم
(TagDNA polymeraseشرکت سینا کلون)  10 ،پیکومول از
هر یک از پرایمرها و  100نانوگرم  DNAباکتریایی انجام
گرفت .برنامه دمایی و زمانی  PCRشامل مرحله واسرشت
اولیه  94درجه سلسیوس به مدت  5دقیقه ،مرحله واسرشت
 94درجه سلسیوس به مدت  55ثانیه ،مرحله اتصال  50درجه
سلسیوس به مدت  55ثانیه ،مرحله بسط  72درجه سلسیوس
به مدت  1دقیقه در  32سیکل و مرحله بسط نهایی  72درجه
سلسیوس به مدت  5دقیقه بود .جهت بررسی محصوالت
 PCRنمونه ها بر روی ژل آگارز  1در صد انتقال داده شده و
بعد از رنگ آمیزی در دستگاه ژل داک مورد بررسی قرارگرفت.

نتایج

از 204نمونه ادراری بیماران مبتال به عفونت مجاری
ادراری پس از انجام تست های تشخیصی  100جدایه اشریشیا
کلی یوروپاتوژن جدا سازی شد.
نتایج تعیین هیدروفوبیسیته به روش MATH

پس از تشکیل دو فاز در محلول حاوی اکتان و
سوسپانسیون میکروبی (شکل  ،)1و تعیین مقادیر جذب نوری
 A1و  A2و محاسبه  ،Adh%قدرت هیدروفوبیسیته جدایه
های اشریشیا کلی یوروپاتوژن به صورت  42درصد قوی38 ،
درصد متوسط و  20درصد فاقد قدرت هیدروفوبیسیته
مشخص شد (نمودار .)1

آنالیز آماری

جهت انالیز آماری داده ها از نرم افزار  SPSSنسخه 20
استفاده شد .آزمون مربع کای ( ) χ2 testبرای بررسی ارتباط
بین هیدروفوبیسیته سلولی با فراوانی ژنهای csgD ،csgA

شکل  - 1تشکیل دوفاز در محلول حاوی اکتان و سوسپانسیون میکروبی پس از  1ساعت.
نتایج تعیین هیدروفوبیسیته به روش SAT

سویه های بر حسب هیدروفوبیسیته اختالف معناداری وجود
ندارد (.)P=0.2( )P>0.05

بر اساس نتایج به دست آمده از روش ،SAT
هیدروفوبیسیته سویه های اشریشیا کلی یوروپاتوژن به صورت
 58درصد هیدروفوب قوی  30 ،درصد هیدروفوب و  12درصد
هیدروفیل تعیین شد (نمودار .)1
مقایسه دو روش تعیین هیدروفوبیسیته جدایه های
اشریشیا کلی یوروپاتوژن نشان داد که  39درصد جدایه ها با
هر دو روش دارای قدرت هیدروفوبیسیته قوی بودند .آنالیز
آماری نشان داد که بین دو روش در تعیین درصد فراوانی

نتایج تکثیر ژن های کد کننده فیمبریای کورلی( csgA

و )csgD

پس از تکثیر ژن های  csgAو  csgDبرای همه سویه
های اشریشیا کلی یوروپاتوژن ،محصول  PCRبه صورت
باندهایی به اندازه  400جفت باز برای ژن  csgAو  500جفت
باز برای ژن  csgDبر روی ژل آگاروز  1درصد مشاهده شد
(شکل .)2
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آماری اختالف معنا داری بین فراوانی ژن ها در جدایه های
باکتری نشان نداد (.)P>0.05

سویه های اشریشیا کلی
یوروپاتوژن

روش های
 MATHو
SAT
روش تعیین هیروفوبیسیته

روش  SATروش MATH

35

30
16

نمودار  - 1تعیین قدرت هیدروفوبیسیته جدایه های اشریشیاکلی
یوروپاتوژن به روش های  MATHو .SAT

35
30
25
20
15
10
5
0

فراوانی

70
60
50
40
30
20
10
0

ژن ها

نمودار  - 2فراوانی ژنهای فیمبریای کورلی در جدایه های اشریشیا
کلی یوروپاتوژن.

از بین  42جدایه اشریشیا کلی یوروپاتوژن دارای
هیدروفوبیسیته قوی13 ،جدایه دارای ژن  csgAو  19جدایه
ژن  csgDرا داشتند .از بین  38جدایه دارای هیدروفوبیسیته
متوسط 10جدایه ژن  csgAو  9جدایه ژن csgDرا داشتند.
از  20جدایه هیدروفیل به ترتیب  4جدایه و  7جدایه دارای
ژن های  csgAو  csgDبودند (جدول  .)1فراوانی همزمانی
ژنها در جدایه های هیدروفوب قوی ،متوسط و منفی یا
هیدروفیل به ترتیب  19درصد 10/5 ،درصد و 15درصد بود.
بین فراوانی ژنها و ترکیب ژن ها با هیدروفوبیسیته جدایه ها
ارتباط معنا داری مشاهده نشد (.)P>0.05

شکل  :2تصویر الکتروفورز محصوالت  PCRژنهای  csgAوcsgD
جدایه های اشریشیا کلی یوروپاتوژن .سایز مارکر  100جفت بازی.
چاهک چاهک شماره  1و  2مربوط به ژن  csgAبا اندازه 400
جفت باز ،چاهک شماره 3نمونه کنترل مثبت ،چاهک شماره 4
کنترل منفی ،چاهک های شماره  5و  6چاهک مربوط به ژن csgD
با اندازه  500جفت باز و چاهک شماره  7کنترل مثبت.

در بین جدایه های اشریشیا کلی ،ژن  csgAدر  30جدایه
و ژن  csgDدر  35درصد آنها وجود داشت .حضور همزمان دو
ژن در  16درصد جدایه ها مشاهده شد (نمودار  .)2آنالیز

جدول  - 1فراوانی ژن های  csgAو csgDدر جدایه های اشریشیاکلی یوروپاتوژن بر اساس قدرت هیدروفوبیسیته باکتریایی
ژن های فیمبریای کورلی

csgA
csgD
csgA+csgD

هیدروفوبیسیته (درصد ) تعداد
قوی

متوسط

منفی

(13)30/9
(19)45/2
(8)19

(10)26/3
(9)23/6
(4)10/5

(4)20
(7)35
(3)15
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ارتباط

فراوانی

ژنهای

فیمبریای

کورلی

با
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بحث

کلی دارای قدرت هیدروفوبیسیته سطحی بر اساس روش
 64/9 MATHدرصد در مقایسه با باکتری استافیلوکوکوس
اورئوس که  78/25درصد و قارچ آسپرژیلوس که 50/30
درصد گزارش شد ( .)26تاج بخش و همکاران هم در سال
 1392به بررسی عامل اتصال و تشکیل بیوفیلم سویه های
اشریشیا کلی یوروپاتوژن جدا شده از بیماران مبتال به عفونت
ادراری در سمنان پرداختند و میزان هیدروفوبیسیته سلولی
سویه ها را با روش  23 MATHدرصد گزارش دادند (.)1
مشخص است که خصوصیات سطح باکتری از جمله
هیدروفوبیسیته در واکنش به محیط پیرامونی آنها تغییر
میکند .همبستگی میان روشها و نقش هیدروفوبیسیته در
چسبندگی اغلب هنگامی اهمیت دارد که ارگانیسمهای تحت
بررسی تفاوتهای بزرگی در هیدروفوبیسیته و
هیدروفیلیسیته از خود به نمایش میگذارند ( .)20مطالعات
نشان داده که نتایج روش  SATبستگی به سن کشت
میکروبی ،تنوع ترکیبات غشای خارجی و بار سلولی دارد
( .)18،19در عوض به نظر می رسد بافرها و هیدروکربن های
مورد استفاده در روش  MATHهیدروفوبیسیته را تحت تاثیر
قرار می دهند ( .)19فیمبریای کورلی که در ابتدا در ،E. coli
شناسایی شد ،در سطح سلول تجمع می یابد و به پروتئینهای
ماتریکس خارج سلولی مانند فیبرونکتین ،المینین و
پالسمینوژن متصل میشود .در نتیجه سبب راه افتادن
چسبندگی باکتری به سلول های مختلف انسان میشود (.)27
در این تحقیق سویه های اشریشیا کلی یوروپاتوژن مورد
مطالعه حاوی  35درصد ژن  csgDو  30درصد ژن csgA
بودند و حضور همزمان ژن ها  65درصد گزارش شد .طی
مطالعه  Qinسال  2013میزان فراوانی ژن های  csgAدر
ایزوله های  UPECو ایزوله های کامنسال اشرشیا کلی به
ترتیب  30درصد و  34درصد گزارش شد که نتایج اختالف
معنا داری را بین ایزوله ها نشان نداد ( .)28مطالعه حاضر
نشان داد که ارتباط معنا داری بین فراوانی ژن های کورلی با
هیروفوبیسیته باکتری ها وجود ندارد Renee .و همکارانش
سال  2007در یک مطالعه ،به بررسی تأثیر بیان کورلی
( )curliو هیدروفوبیسیتی سطحی سلول بر اتصال به سطح
کاهو پرداختند .مشخص شد که هیدروفوبیسیتی سویه
 E. coli O157:H7که کورلی تولید میکند از باکتریهای E.
 coliدیگری که کورلی ندارند به میزان قابلتوجهی بیشتر

مطالعات قبلی اهمیت تشکیل بیوفیلم باکتریایی در
عفونت مجاری ادراری خصوصا در سیستیت مزمن و عفونت
های مرتبط با سوندها را تایید میکنند ( .)20،21به احتمال
زیاد ،قابلیت تشکیل بیوفیلمها میتواند با قدرت بیماریزایی
سویههایی از اشرشیاکلی که مجاری ادراری را آلوده میکنند
نیز ارتباط داشته باشد .چسبیدن باکتری ها مرحلهای اساسی
در فرآیند ایجاد عفونت محسوب میشود و نه تنها به
آلودهسازی و تکثیر بلکه به تهاجم و آسیب سلول میزبان نیز
منجر میشود .چسبندگی باکتریایی توسط فعل و انفعاالت
اختصاصی (شبه لیگاند-گیرنده) و غیراختصاصی (فیزیکی-
شیمیایی) کنترل میشوند .همهی نیروهای تعاملی به خواص
فیزیکوشیمیایی زیر الیهها و سطوح باکتریایی مانند
هیدروفوبیسیته (آبگریزی) بستگی دارند که در چسبندگی
میکروارگانیسمها به طیف گستردهای از سطوح نقش ایفا
میکند ( .)6،7در این مطالعه دو روش  MATHو  SATجهت
تعیین هیدروفوبیسیته سلولی سویه های  UPECجدا شده از
عفونت ادراری بیماران استفاده شدند .بر اساس نتایج آبگریزی
سطحی با روش  42 MATHدرصد سویه ها قوی 38 ،درصد
متوسط و  20درصد منفی بودند .با روش  63 SATدرصد
سویه ها هیدروفوبیسیته قوی 25 ،درصد متوسط و  12درصد
هیدروفیل بودند.
در مطالعه  Rakshaدر سال  2003که بر روی 220
سویه ی  UPECجدا شده از عفونت ادراری صورت گرفت،
 58سویه که مقدار SATآنها ،از  1/25موالر کمتر بود دارای
خاصیت هیدروفوبیک سطحی بودند ( Mohajeri .)22و
همکاران سال  2014از بین  205ایزوله  )19%(39 ،UPECرا
که در غلضت  1/4موالر یا کمتر آمونیوم سولفات ،تجمع
داشتند دارای قدرت هیدروفوبیسیته گزارش دادند (.)23
 Wafaaطی یک مطالعه در سال  2015بر روی سویه های
اشریشیا کلی یوروپاتوژن گزارش داد 45( ،درصد) سویه ها
قدرت هیدروفوبیسیته دارند ( Mittal .)24سال  2015سویه
های اشریشیا کل یوروپاتوژنی را که مقدار  SATآنها از 1/25
موالرکمتر بود ،به عنوان ایزوله های هیدروفوب تعیین کرد و
فراوانی آنها را در سویه های تشکیل دهنده بیوفیلم %50
نسبت به سویه های غیر بوفیلم  62درصد گزارش داد (.)25
طی مطالعه  Gograسال  2010فراوانی سویه های اشریشیا
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 حضور ژن های.گونهها و سویههای در نظر گرفته شده باشد
فیمبریای کورلی در بین جدایه های اشریشیاکلی یوروپاتوژن
به عنوان یکی از عوامل ویروالنس این باکتری حائز اهمیت
است که در این خصوص بررسی بیان این ژنها و نقش آنها در
. باید مورد توجه قرار گیردUPEC تشکیل بیوفیلم

 در2005  و همکارانش سالBokranz .)29( است
مطالعه دیگری با تولید سویههای جهشیافته با جهش
 به ترتیب به بررسی نقش تولید کورلیcsgA غیرفعال کننده
E.  میزان اتصال. پرداختندE. coli O157:H7 و سلولز توسط
 فاقد کورلی و سلولز به ردههای سلولی کشتcoli O157:H7
شده روده در مقایسه با سویه اصلی به میزان قابلمالحظهای
.)30( کمتر بود
به طورکلی قدرت باالی هیدروفوبیسیته سلولی
اشریشیاکلی یوروپاتوژن می تواند آغاز چسبندگی بین سلول
ها و شروع روند تشکیل بیوفیلم و به دنبال آن عفونت ادراری
 اختالف خصوصیات هیدروفوبیک.و وقایع بعدی را تشدید کند
 ممکن استSAT  وMATH سلولی بر اساس نتایج روش های
به خاطر ویژگی های متفاوت مورد بررسی توسط هر دو روش
 از طرفی نتایج متضاد منابع ممکن است بدلیل تعداد.باشد

تقدیر و تشکر
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از همکاری صمیمانه جناب آقای مجید راندی کارشناس
– مجتمع آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ورامین
پیشوا در انجام این تحقیق که پایان نامه دانشجوی کارشناسی
- ارشد میکروبیولوژی از دانشگاه آزاد اسالمی واحد ورامین
. تشکر و قدردانی می شود،پیشوا است
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