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 زولیساب یلک دراوم زا هدش ادج یاه یلکایشرشا رد تدح یاه نژ عویش
 ناسنا یراردا هاگتسد تنوفع و رویط

 
 *3یئ ینغ لضفلاوبا ،2هداز شاداد رالاس ،1یدمحا تحالم

 ناریا ،هیمورا ،هیمورا هاگشناد ،یکشزپماد هدکشناد ،یژولویبورکیم هورگ ،داتسا -1
 ناریا ،هیمورا ،هیمورا هاگشناد ،یکشزپماد یمومع یرتکد لیصحتلا غراف -2

 ناریا ،دهشم ،دهشم یسودرف هاگشناد ،یکشزپماد هدکشناد ،یهاگنامرد مولع هورگ ،رایداتسا -3
24/4/331:لاسرا خیرات  22/5/1331 :شریذپ خیرات  1

 هدیکچ
 ناگدنرپ یازیرامیب یلکایشرشا یاههیادج .دوشیم بوسحم ناگدنرپ و ناسنا رد ازیرامیب یاهبورکیم نیرتمهم زا یکی یلکایشرشا

(APEC) یراردا هاگتسد یازیرامیب یلکایشرشا و (UPEC) یکرتشم تافص اههیادج نیا .دنشابیم هدور طیحم زا جراخ ییازیرامیب هب رداق 
 زئاح رویط و ناسنا رد یرامیب یژولویمدیپا رد ،فلتخم یاهنابزیم نیب کرتشم تایصوصخ زا یخرب لاقتنا هک دراد دوجو لامتحا نیا .دنراد
 هدش ادج UPEC هلوزیا 52 و APEC هیادج 12 رد (tsh و sitA، iutA، traT) تدح هب هتسباو نژ 4 عویش ،رضاح هعلاطم رد .دشاب تیمها
 یرامآ زیلانآ .دیدرگ یسررب (PCR) زارمیلپ یا هریجنز شنکاو شور هب یبرغ ناجیابرذآ رد یلکایشرشا تنوفع هب کوکشم ینیلاب دراوم زا
 traT نژ دروم رد بیترت هب UPEC و APEC یاههیادج رد تدح یاهنژ یناوارف .تفرگ ماجنا minitab 15 رازفا مرن زا هدافتسا اب

 رد بیترت هب sitA و traT تدح یاهنژ .دشابیم 11% و tsh %5/11 و ،51% و iutA %1/45 نژ ،11% و sitA %5/55 نژ ،41% و %2/13
-iutA بیکرت .دش هدهاشم اههیادج نیا رد تدح یاهنژ روضح زا یدایز عونت .دنتشاد ار یناوارف نیرتالاب UPEC و APEC یاههیادج

sitA-tsh-traT تنوفع رد ازیرامیب یاههیادج دروم رد .تشاد ناگدنرپ یازیرامیب یاههیادج نیب رد ار تدح یاهنژ یناوارف نیرتشیب 
 .دنبای لاقتنا ناسنا و رویط نیب تدح یاهنژ هک دراد دوجو لامتحا نیا .تشاد iutA-sitA-traT بیکرت ار یناوارف نیرتالاب ،ناسنا یراردا

  .دیامن یبایزرا رویط و ناسنا رد یرامیب یژولویمدیپا رد ار یتالامتحا نینچ تیمها و دریگ ماجنا یرتشیب تاعلاطم ات تسا یرورض
 
 یاه نژ ،(UPEC) یراردا هاگتسد یازیرامیب یلکایشرشا ،(APEC) ناگدنرپ یازیرامیب یلکایشرشا :یدیلک تاملک
 .ناریا ،تدح

 یئ ینغ لضفلاوبا :لوئسم هدنسیون*
 51131553151 :نفلت .ناریا ،دهشم ،دهشم یسودرف هاگشناد ،یکشزپماد هدکشناد ،یهاگنامرد مولع هورگ :سردآ

 ghaniei@ferdowsi.um.ac.ir :کینورتکلا تسپ
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 همدقم
 لماع (ExPEC) یا هدور جراخ یازیرامیب یلکایشرشا
 یاه تنوفع زین و رویط رد زولیساب یلک هدننک داجیا
 هب ناوت یم هلمج نیا زا هک دنشاب یم ناسنا رد فلتخم
 و نادازون تیژننم ،(UTIs) یراردا هاگتسد یاه تنوفع
 یاه تراسخ اه هیوس نیا .(41) درک هراشا سیسپس
 و ینامرد یاه هنیزه هک دننک یم داجیا یدایز یداصتقا
 یاه هیادج .(22) دشاب یم هلمج نیا زا یرو هرهب تفا

ExPEC ناوت هک دنراد یصاخ تدح اب طبترم تافص 
 زا هک دهد یم اه نآ هب ار هدور طیحم زا جراخ نتسیز
 ،اهنیسکوت ،(Adhesins) اهنیسهدا دیلوت هلمج نیا
 نهآ لاقتنا یاه متسیس و اهروفوردیس ،اهنیتکتورپ
 یاههیادج رد تایصوصخ نیا ییاسانش .(5) دنشاب یم
 زا یخرب هک تسا هدرک تیوقت ار هیرظن نیا یلکایشرشا

 تیارس لباق ناسنا هب ناگدنرپ یازیرامیب یاههیادج
 .(11 ،3 ،3) دنشاب یم

 یاه یرامیب (APEC) ناگدنرپ یازیرامیب یاههیادج
 ،یمس یتپس یلک هک دننک یم داجیا رویط رد یفلتخم
-هسیک یرامیب ،امولونارگ یلک ،کیژارومه یمس یتپس
 ،یتبراقم زولیسابیلک ،یداب هلک مردنس ،ییاوه یاه
 ،تیلیموئتسا ،تیژنپلاس ،تینوتیرپ ،یمرفیلک تیلولس
 هسیک تنوفع ،فان دنب تنوفع ،یملاتفا نپ ،تیوونیس
 زولیساب یلک .(11) دنشاب یم هلمج نیا زا تیرتنا و هدرز
 دشاب یم رویط یاههلگ رد ییایرتکاب تنوفع نیرت جیار
 .دنک یم داجیا یدایز یداصتقا یاه تراسخ هک
 هب یمهم شقن ناگدنرپ یازیرامیب یاه یلکایشرشا

 و دنراد هدهع رب کاروخ هار زا هلقتنم نژوتاپ ناونع
 هلمج زا ExPEC زا یبسانم عبنم رویط یاه هدروارف

 لرتنک نیاربانب .دنشاب یم ناسنا رد ازیرامیب یاه هیادج
 دیفم یناویح و یناسنا عماوج تشادهب رد زولیساب یلک
 .(11) دشاب یم

 یلکایشرشا نیب هک تسا هدش دیئات دراوم یخرب رد
 تاشرازگ .دراد دوجو طابترا ناویح و ناسنا رد ازیرامیب
 ار لامتحا نیا ،ناسنا یراردا هاگتسد تنوفع زا ریخا

 قیرط زا دناوت یم یناویح عبانم زا یلکایشرشا هک
 ،دنک داجیا ناسنا رد یراردا هاگتسد تنوفع کاروخ
 هک هدش صخشم هچ رگا .(51 ،1) تسا هدرک تیوقت
 هاگتسد یاه تنوفع رد UPEC یاه هیادج یلصا عبنم
 صخش شراوگ هاگتسد یبورکیم رولف ،ناسنا یراردا
 یلکایشرشا یاهتن وفع عبنم APEC ،(1) دشاب یم التبم
 دنوش یم لقتنم ناسنا هب اذغ هار زا هک دنوشیم بوسحم
 .(12 و 31) دنیامن داجیا ناسنا یراردا هاگتسد تنوفع و
 ناونع هب APEC کرتشم یاهرکرام زا یریگ هرهب ،اذل

 هب یهتنم دناوت یم یصیخشت یاهرازبا ای نسکاو
 .ددرگ زولیساب یلک لرتنک تهج رد ییاه تفایهر
 رظن زا UPEC اب یهجوت لباق هباشت APEC یاه هیادج
 UPEC هک CFT073 هیادج .(51 و 3) دنراد یمونژ
 اه هدنرپ یارب یسفنت ینوفع لدم رد ،دوش یم بوسحم

 ناسنا رد نونکات APEC یاه هیادج اما ،دش هتخانش داح
 هک تسا هدش داهنشیپ .(51) دنا هدرکن داجیا یرامیب

APEC هب دناوت یم هدولآ رویط تاعطق زا هدش علب 
 تدح یاهروتکاف و UPEC هباشم یاه هیوس عبنم ناونع
  .(12 و 31) دنیامن لمع
 زا یخرب عویش یسررب رضاح هعلاطم ماجنا زا فده
 یاه هیادج رد (tsh و iutA، sitA، traT) تدح یاه نژ

APEC و رویط تیعمج رد UPEC یناسنا عماوج رد 
 تایصوصخ دناوت یم یتاعلاطم نینچ .دشاب یم
 رویط و یناسنا تیعمج رد ار تنوفع یژولویمدیپا

 .دنیامن رت نشور
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 راک شور و داوم
 اه هیادج
 یتشوگ هعرزم 55 زا یلکایشرشا یاه هیادج هیهت تهج
 (ناریا برغ لامش) یبرغ ناجیابرذآ ناتسا رد عقاو
 یاه هدنرپ دبک و بلق نوخ زا .دش یرادرب هنومن
 تهج کیتپسآ هویش هب یمس یتپس یلک هب کوکشم
 و دص .دیدرگ یرادرب هنومن یلکایشرشا یاه هیادج هیهت
 هب کوکشم تاعجارم زا یناسنا راردا هنومن تسیب

 رد زین هیمورا ینیمخ ماما ناتسرامیب رد یراردا تنوفع
 طیحم یور یاه هنومن .دندیدرگ هدافتسا هعلاطم نیا
 .دندش هداد تشک (ناملآ ،کرم) یکناک کم
 یگناک کم طیحم زا گنررپ یتروص یاه هنگرپ
 دیئات یارب .ددرگ یم یزاس صلاخ ددجم و هدش هتشادرب

  .دش هدافتسا ییایمیشویب یاه تست زا اه هیادج
 اه هیادج تدح گنیپیاتونژ
 جارختسا اه هنومن DNA ندناشوج شور زا هدافتسا اب

 یسررب دروم ریز یاه نژ رضاح هعلاطم رد .(5) دیدرگ
 دک نژ ،iutA ؛sit (32) نورپا نژ ،sitA :تفرگ رارق

 یاه نیئتورپ ،traT ؛(2) نیتکابورئآ هدنریگ هدننک
 شیازفا ار مرس رد اقب هک دنک یم دک ار اشغ یجراخ
 هب ساسح نینیتولگامه نژ ،tsh و ؛(12) دهد یم

 زا هعلاطم نیا رد هدافتسا دروم یاهرمیارپ .(11) ترارح
 ساسا رب و دندیدرگ هیهت (ناریا) نولکانیس تکرش
 شنکاو .(1 لودج) دندیدرگ هیهت تکرش لمعلاوتسد
 لماش هک تفرگ ماجنا یرتیلورکیم 52 مجح رد یریثکت

1x PCR buffer، 2/1 رالوم یلیم dNTPs، 4/1 

 Taq DNA دحاو 52/1 ،اهرمیارپ زا رالومورکیم

polymerase، 5/2 2 ،میزینم دیرلک رالوم یلیم 
 هزینوید بآ رتیلورکیم 5/11 و DNA رتیلورکیم
 هیهت (ناریا) نولکانیس تکرش زا اهرگشنکاو .دشاب یم

 ،فرودنپا) رلکیاسومرت هاگتسد رد شنکاو .دیدرگ
 نژ ره دروم رد ریثکت طیارش .تفرگ ماجنا (ناملآ
 لماش sitA نژ ریثکت شنکاو .دوب توافتم یدحات

 هجرد 43 رد نویساروتاند هخرچ 13 :دوب ریز طیارش
 هجرد 35 رد گنیلنا ،هیناث 13 تدم هب دارگیتناس
 هجرد 21 رد یزاس طیسب و هیناث 13 تدم هب دارگیتناس
 traT و iutA یاه نژ ریثکت .هیناث 13 تدم هب دارگیتناس
 هجرد 43 هخرچ 52 :تفرگ ماجنا ریز طیارش قبط
 تدم هب دارگیتناس هجرد 31 ،هیناث 13 تدم هب دارگیتناس
 رد .هیناث 151 تدم هب دارگیتناس هجرد 21 و هیناث 13
 11 تدم هب دارگیتناس هجرد 53 هخرچ tsh 3 نژ دروم
 هجرد 21 و هیناث 13 تدم هب دارگیتناس هجرد 55 ،هیناث

 یاه هیوس .تفرگ ماجنا هیناث 13 تدم هب دارگیتناس
 هب بیترت هب BEN2908 و X7122 ،135 یلکایشرشا

 sitA و iutA، tsh یاه نژ تبثم لرتنک یاه هیوس ناونع
 لرتنک ناونع هب FBC114 هیوس زا .(52) دش هدافتسا
 یاه شنکاو یمامت رد .(1) دش هدافتسا traT نژ تبثم
 (وگلا DNA ناونع هب هزینوید بآ) یفنم لرتنک یریثکت
 لژ زا هدافتسا اب یریثکت تالوصحم .دش هدافتسا زین
 .دش هدهاشم %1 زروفورتکلا لژ رد زروفورتکلا

 .تدح یاه نژ ریثکت یارب هعلاطم نیا رد هدافتسا دروم یاهرمیارپ :1 لودج
 عبنم رمیارپ یلاوت یریثکت هعطق هزادنا نژ مان

sitA 
 

511 F: agggggcacaactgattctcg 
R: taccgggccgttttctgtgc 

12 

iutA 213 F: ggctggacatcatgggaactg 
R: cgtcgggaacgggtagaatcg 

1 

traT 132 F: ggtgtggtgcgatgagcacag 
R: cacggttcagccatccctgag 

1 

Tsh 124 F: gggaaatgacctgaatgctgg 
R: ccgctcatcagtcagtaccac 

31 
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 یرامآ زیلانآ
 و Minitab15 رازفا مرن زا یرامآ یاه یبایزرا تهج
 راد ینعم 51/1 زا رتمک P ریداقم .دش هدافتسا رشیف تست
 .دش هتفرگ رظن رد
 جیاتن
 و یبورکیم تشک شور زا هدافتسا اب عومجم رد
 هیادج 52 و APEC هیادج 12 ییایمیشویب یاه تست

UPEC رد تدح یاه نژ روضح .دیدرگ ییاسانش 
 هریجنز شنکاو شور زا هدافتسا اب ییایرتکاب یاه هیادج

 ینوارف .(3 و 2 ،1 ریواصت) دیدرگ یبایزرا زارمیلپ یا
 یلکایشرشا یاه هیادج زا هورگ ود رد تدح نژ راهچ
 traT یاه نژ .تسا هدش هدروآ 1 رادومن و 2 لودج رد
 UPEC و APEC یاه هیادج رد بیترت هب sitA و
 تدح یاه نژ ینوارف زیلانآ .دنتشاد ار یناوارف نیرتالاب
 رد هعلاطم نیا رد هدش یسررب تدح اه نژ هک داد ناشن

 یناوارف UPEC یاه هیادج هب تبسن APEC یاه هیادج
  .دتنشاد یرتالاب

 
 :S1؛ sitA نژ یفنم لرتنک :NC؛ sitA نژ تبثم لرتنک :PC ؛نولکانیس تکرش یزاب تفج 331 نابدرن :UPEC. M و APEC یاه هیادج رد sitA نژ روضح :1 لکش

 .UPEC رد sitA نژ تبثم هیادج :S2 ؛ APEC رد sitA نژ تبثم هیادج

 
 یم زاب تفج 233 هک iutA نژ تبثم لرتنک :PC ؛نولکانیس تکرش یزاب تفج 331 نابدرن :UPEC. M و APEC یاه هیادجرد traT وiutA یاه نژ روضح :2 لکش
 هیادج :”S ؛ APEC رد traT نژ تبثم هیادج : :’UPEC. S رد iutA نژ تبثم هیادج :S2 ؛ APEC رد iutA نژ تبثم هیادج :S1 ؛iutA نژ یفنم لرتنک :NC؛دشاب

 .دشاب یم زاب تفج 392 هک traT نژ تبثم لرتنک : PC ؛ traT نژ یفنم لرتنک :UPEC. NC رد traT نژ تبثم
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 لرتنک :NC؛ tsh نژ تبثم لرتنک :PC ؛نولکانیس تکرش یزاب تفج 331 نابدرن :UPEC. M وAPEC یاه هیادج رد tsh نژ روضح:3 لکش

 .UPEC رد tsh نژ تبثم هیادج :S2 ؛ APEC رد tsh نژ تبثم هیادج :S1؛ tsh نژ یفنم
 

 .UPEC و APEC یاه هیادج رد تدح هب هتسباو یاه نژ عویش :2 لودج
 (52=دادعت) UPEC (12=دادعت) APEC   تدح هب هتسباو نژ

P-value دصرد دادعت دصرد دادعت 

tsh 51 32/31 4 11 111/1 

iutA 12 11/15 11 51 3 34/1 

sitA 42 13/23 12 15 542/1 

traT 52 51/13 11 41 511/1 
 

 
 .UPEC و APEC یاه هیادج رد تدح هب هتسباو یاه نژ عویش :1 رادومن

 نژ UPEC هیادج کی رد اهنت .دیدرگ ییاسانش UPEC و APEC یاه هیادج رد تدح یاه نژ زا یفلتخم یاه بیکرت
 رد .تشاد APEC یاه هیادج نیب رد ار تدح یاه نژ یناوارف نیرتشیب iutA-sitA-tsh-traT بیکرت .دشن ییاسانش تدح
 .(3 لودج) تشاد iutA-sitA-traT بیکرت ار یناوارف نیرتالاب UPEC یاه هیادج دروم
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 .UPEC و APEC یاه هیادج نیب رد تدح یاه نژ فلتخم یاه بیکرت یناوارف :3 لودج
UPEC (52=دادعت) APEC (12=دادعت) نژ بیکرت 

21% 5/35% iutA-sitA-tsh-traT 

12% 1/1% sitA-traT 

42% 3/51% iutA-sitA-traT 

- 5/11% sitA-tsh-traT 

4% 1/1% iutA-traT 

4% 5/3% iutA-sitA-tsh 

5% - iutA 

4% - sitA 

11% - iutA-sitA 

4% - traT 

 تدح نژ دقاف - 4%
 

 ثحب
 راهچ هب ار رویط و ناسنا زا دش ادج یاهیلکایشرشا

 ره .(42 و 4) دننک یم یدنب میسقت کیتنژولیف هورگ
 ار نآ ییازیرامیب ناوت و یژولوکا تایصوصخ هورگ
 تیعمج تیوه زا یهاگآ ،ور نیا زا .دنک یم وگزاب
 .دشابیم مهم یرامیب یژولویمدیپا کرد رد ییایرتکاب

 ExPEC هیادج کی تدح هک دهد یم ناشن دهاوش
 هب دشاب طوبرم نآ کیتنژولیف راتخاس هب هک نآ زا شیب

 ییاه تهابش .(51) دراد طابترا نآ یژولوکا راتخاس
 اه هورگورس رظن زا UPEC و APEC یاه هیادج نیب هک
 تیوقت ار هیرظن نیا دراد دوجو تدح پیتونژ و
 داجیا یاه یلکایشرشا لماح ناونع هب رویط هک دنک یم
 .(31 و 11) دوش یم حرطم یراردا تنوفع هدننک
 یاه نویتاک لاقتنا رد sitA نژ زا لصاح تالوصحم
 و دنراد یرثوم شقن زنگنم و نهآ اصوصخ یتیفرظود
 نیا رد .(32) دنیامن یم ینایاش کمک یرتکاب یاقب هب
 نیب رد ار (%15) یناوارف نیرتشیب sitA نژ هعلاطم

 ینعم فالتخا هطبار نیا رد .تشاد UPEC یاه هیادج
 .تشادن دوجو UPEC و APEC یاه هیادج نیب یراد
 sitA نژ هک دنداد ناشن ناراکمه و کیس-زگیردور
 UPEC و APEC یاه هیادج نایم رد ییالاب یناوارف
 sitA هک دنداد ناشن ناراکمه و رلوش .(31) دراد

 دراد APEC یاه هیادج نیب رد ار یناوارف نیرتالاب
(52).  
 زا یفنم مرگ یاه یرتکاب یجراخ یاشغ رد iutA نژ
 روفوردیس لاقتنا اب و دنراد رارق یالوکایشیرشا هلمج
 ،مسالپ یرپ یاضف هب یرتکاب نوماریپ زا تاماسکوردیه
 یرپ ینیئتورپ یاه هدنریگ هب اهنآ لاصتا و تشابنا ببس
 یاه هیادج رد iutA نژ یناوارف .(11) دنوش یم یمسالپ

APEC و UPEC دوب %51 و % 11/15 بیترت هب. 
 هک یا هعلاطم رد .دوبن راد ینعم هورگ ود نیب فالتخا

Zhao دنداد ماجنا ناراکمه و iutA ار یناوارف نیرتشیب 
 .(12) تشاد UPEC و APEC یاه هیادج نیب رد
 زا % 1/25 رد iutA هک داد ناشن یرگید هعلاطم

 طسوت یا هعلاطم .(51) دراد روضح APEC یاه هیادج
 ماجنا APEC هیادج 432 یور ناراکمه و نازودشفک
 زا % 4/11 هک داد ناشن اه نآ قیقحت جیاتن .تفرگ
  .(21) دندوب تبثم iutA نژ رظن زا اه هیادج
 هک تسا یجراخ یاشغ نیئتورپ کی traT نژ یتنآ
 هک تسا نیا رب روصتو ،دوش یم دک F دیمسالپ طسوت
 ناملپمک C3 ءزج زا یرتکاب تظفاحم رد نیئتورپ نیا

 هک داد ناشن رضاح هعلاطم جیاتن .(11) دنک یم لمع
 ینعم روط هب APEC یاه هیادج رد traT نژ یناوارف
 جیاتن .دشاب یم UPEC یاه هیادج زا رتالاب یراد
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 نژ یناوارف هک داد ناشن ناراکمه و Zhao یاه یبایزرا
traT یاه هیادج رد UPEC (51%) یاه هیادج زا رتالاب 

APEC (41%) یور هک یا هعلاطم رد .(12) دشاب یم 
 %41 ،تفرگ ماجنا ناشاک رد UPEC هیادج 151
  .(11) دندوب تبثم traT نژ رظن زا اه هیادج
 یزائتورپ و ینیزهدا درکلمع ود اب ینیئتورپ tsh نیئتورپ
 یسفنت متسیس نویسازینولک رد تسا نکمم و تسا
 .(11) دشاب هتشاد شقن تنوفع هیلوا هلحرم رد نابزیم
 رد tsh نژ یناوارف هک داد ناشن اه هداد لیلحت و هیزجت

 زا رتالاب یراد ینعم روط هب APEC یاه هیادج
 جیاتن اب وسمه جیاتن نیا .دشاب یم UPEC یاه هیادج

Rodriguez-Seik نژ رتالاب عویش هک تسا ناراکمه و 
tsh یاه هیادج رد ار APEC یاه هیادج تبسن UPEC 

 راد ینعم فالتخا نیا هک دنداد ناشن اه نآ .دنداد ناشن
 دندرک شرازگ ناراکمه و Schouler .(31) دشاب یم زین

  .(52) دنراد tsh نژ APEC یاه هیادج زا % 5/25 هک
 یاه نژ هک دیدرگ مولعم ینونک قیقحت یاه هتفای هیاپ رب

 و APEC یاه هیادج رد ییالاب یناوارف تدح هب هتسباو
UPEC هک تسا یرورض هتکن نیا رکذ هتبلا .دنراد 

 هک دشابیمن انعم نیا هب رتشیب تدح یاه نژ روضح
 تسا یرورض .دراد زین یرتشیب ییازیرامیب هیوس
 تیمها ات دریگ ماجنا هنیمز نیا رد یرتشیب تاعلاطم
 یبایزرا اه نابزیم رد ار تدح یاههصخاش نیا ینیلاب
 یاه نژ عبنم ناونع هب رویط هک دنیامن صخشم و دیامن

 .دنشاب یم حرطم سکعلاب و یناسنا عماوج رد تدح
 تدح یاه نژ هک دومن صخشم رضاح هعلاطم جیاتن

traT و sitA یاه هیادج نایم رد ییالاب عویش APEC و 
UPEC ناوت یم ور نیا زا ،دنراد یبرغ ناجیابرذآ رد 

 تالخادم یلامتحا هنیزگ ناونع هب ار اه نژ نیا
 نمض رد .تفرگ رظن رد نسکاو دننام یسکالیفورپ

 زا رتالاب APEC یاه هیادج رد tsh و traT عویش

-یم راد ینعم فالتخا نیا و هدوب UPEC یاه هیادج
 هک دومن حرطم ار لامتحا نیا ناوتیم هجیتن رد .دشاب

 یارب نژ ود نیا نزخم ناونع هب APEC یاه هیادج
 .دنیامن لمع APEC یاههیادج
 رکشت و ریدقت
 یکشزپماد هاگشیامزآ و هیمورا ینیمخ ماما ناتسرامیب زا

 اه هنومن یروآ عمج رد یراکمه لیلد هب یغاب هرق رتکد
 یلام تیامح اب هعلاطم نیا انمض .ددرگیم ریدقت
 .تسا هتفرگ ماجنا هیمورا هاگشناد یشهوژپ تنواعم
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Abstract 
Escherichia coli is one of the most important bacterial pathogens of human and poultry. 
Avian pathogenic Escherichia coli (APEC) and uropathogenic Escherichia coli (UPEC) 
isolates cause diseases outside intestine environment. These strains share some common 
traits. It has been suggested that transfer of these commonalities between different hosts is of 
importance in the epidemiology of disease in poultry and human. In the present study, 
presence of 4 virulence associated genes (sitA, iutA, traT, and tsh) were investigated among 
26 APEC and 25 UPEC isolates by polymerase chain reaction (PCR) assay. Statistical 
analysis was also carried out using minitab 15. The frequencies of the presence of these 
selected genes in APEC and UPEC isolates were 96.2% and 64% for traT, 88.5% and 76% 
for sitA, 84.6% and 68% for iutA, and 61.5% and 16% for tsh, respectively. traT and sitA 
were the most prevalent genes among APEC and UPEC isolates, respectively. Diverse 
combinations of virulence associated genes were also detected among these strains. 
Combinations of virulence genes of iutA-sitA-tsh-traT and iutA-sitA-traT were the most 
frequent in APEC and UPEC isolates, respectively. It supports possibility of virulence genes 
transfer between poultry and human. Further studies are needed to ascertain the importance 
of such possibilities in the epidemiology of the infection in human and poultry. 
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