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 چکیده

 دهنده نشان و هستند گوارش دستگاه یها یماریب از یاریبس موارد مسئول Escherichia coli یها گونه مقدمه و هدف:

 زبانیم رودهسلول های  به شناسایی و اتصال شامل ییها سویه نیچن بیماری زایی در یاساس گام. هاست آن بودن یجد

 یم و وجود دارد E. coli Enterotoxigenic یها گونه از یتعداد در که است یقو یاییباکتر ادهسین کی tibA. است

موجب  را ها سلول نیچن به تهاجم ن،یا بر عالوه. کند متصل انسان بدن مختلف یها سلول به را ی هاباکتر به شدت تواند

  سیستم خودکار به وسیله اتصال به یکسری پروتیین های انتفالی غشای سلولی ست. کی اتصال نیا. می شود

های مورفولوژیکی و  توسط آزمایش سپس شد. جدا بالینی مشکوك نمونه 54 تعداد توصیفی حاضر، مطالعه درروش کار: 

 میزان بیوتیک های مختلف آنتی برای بیوگرام آنتی تست های انجام بیوشیمیایی جدایه های اشریشیا کلی شناسایی شد. با

در  tibAژن کدکننده  اختصاصی، پرایمرهای از استفاده با حساسیت آنتی بیوتیکی جدایه ها بررسی شد. سپس و مقاومت

 مقاوم و همچنین توانایی تولید بیوفیلم در آن ها بررسی شد.سویه های مقاوم و غیر 

نتایج نشان داد که بیشترین میزان مقاومت جدایه ها مربوط به جدایه اشریشیا کلی شناسایی شد.  54مطالعه،  این در نتایج:

 42بود و  tibAای ژن %( دار00/40جدایه ) 45جدایه،  54میان  باشد. در %( می06%( و سپس کلرامفنیکل )06تتراسیکلین )

 جدایه فاقد ژن مورد مطالعه بودند.

یافته های مطالعه حاضر نشان می دهد که مقاومت جدایه های اشریشیا کلی به آنتی بیوتیک ها و توانایی تولید  نتیجه گیری:

بیوفیلم و اتصال در بیماران مبتال به عفونت ادراری همچنان شایع است. همچنین با توجه به نتایج به دست آمده از بررسی 

گرفت که در بیشتر جدایه هایی که قدرت اتصال بین متوسط تا قوی  و تشکیل بیوفیلم، می توان نتیجه tib Aوجود ژن 

 و قدرت تشکیل بیوفیلم است. tib Aنیز وجود داشت و این دلیلی بر ارتباط بین وجود ژن  tib Aگزارش شد ژن 

 PCRعفونت ادراری، اشریشیا کلی، بیوفیلم، مقاومت میکروبی،  کلید واژه:

 

 


