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بررسی فراوانی شیوع ژن های ویروالنس  Fim Hو  PAIدر باکتری های اشریشیاکلی
جدا شده از عفونت های ادراری در شهر رشت
سیّده زینب قاسمیپور ،1علی صالح زاده ،1حجتاله زمانی
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 )2گروه زیست شناسی ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه گیالن ،رشت ،ایران
تاریخ پذیرش1396/4/3 :

تاریخ دریافت1395/10/7 :

چکیده
مقدمه :اشریشیاکلی از مهم ترین عوامل ایجاد کننده عفونت مجاری ادراری است .سویه های این باکتری انواع مختلفی از فاکتورهای ویروالنس
از جمله چسبنده ها ،توکسین ها و سیستم های جذب آهن را دارا می باشند .ژن های ویروالنس بر روی عناصر ژنتیکی متحرک و یا در نواحی خاصی از
کروموزوم که جزایر بیماری زایی نامیده می شوند ،قرار دارند .هدف از این مطالعه بررسی فراوانی ژن های ویروالنس  Fim Hو  PAIدر باکتری های
اشریشیاکلی جدا شده از عفونت های ادراری در شهر رشت بوده است.
مواد و روش ها :این مطالعه بر روی  50سویه اشریشیاکلی جدا شده از بیماران مبتال به عفونت ادراری مراجعه کننده به چند آزمایشگاه تشخیص
طبی شهر رشت انجام شد .باکتری اشریشیاکلی با استفاده از تکنیک های بیوشیمیایی و میکروب شناسی استاندارد شناسایی شد و فراوانی ژن های
ویروالنس  Fim Hو  PAIبا استفاده از آزمایش  PCRبررسی گردید.
یافته های پژوهش :نتایج نشان داد که  76درصد از زنان و  24درصد از مردان مبتال به عفونت مـــجاری ادراری بودنـــد( )P<0.01که
نشان دهنده شایع تر بودن عفونت ادراری در زنان نسبت به مردان می باشد .بر اساس نتایج آزمایش  PCRمیزان فراوانی ژن  42 ،Fim Hمورد(84
درصد) و ژن  38 ،PAIمورد( 76درصد) بود و در  33مورد هر دو ژن  Fim Hو  66( PAIدرصد) شناسایی شدند.
بحث و نتیجه گیری :مطالعه حاضر نشان داد که شیوع ژن های ویروالنس  Fim Hو  PAIدر میان سویه های اشریشیاکلی عامل عفونت
ادراری باال می باشد .بنا بر این ،ژن های فوق می توانند به عنوان هدف در مداخالت درمانی مورد برررسی بیشتری قرار گیرند.

واژه های کلیدی :اشریشیاکلی ،Fim H ،PAI ،عفونت مجاری ادراری
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 )1گروه زیست شناسی ،واحد رشت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،رشت ،ایران

بررسی فراوانی شیوع ژن های ویروالنس  Fim Hو  PAIدر باکتری های  -...علی صالح زاده و همکاران

مقدمه
باکتری اشریشیاکلی یکی از اعضای خانواده
انتروباکتریاسه می باشد .خانواده انتروباکتریاسه ،گروه
بزرگ و ناهمگون از باسیل های گرم منفی هستند که
جایگاه طبیعی آن ها دستگاه گوارش انسان و حیوانات
می باشد .اشریشیاکلی ،که در روده بزرگ انسان و
حیوانات وجود دارد ،پاتوژن فرصت طلبی است که
خصوصاً در بچه ها ایجاد بیماری می کند .اشریشیاکلی
در روده انسان مانع تکثیر و ازدیــاد بعــــضی از
باکتری های پروتئولتیک دیگر می شود و از طرف دیگر
در ساختن تعدادی از ویتامین های الزم برای بدن از
جمله ویتامین  Kنقش دارد(.)1
عفونت مجرای ادراری نوعی پاسخ التهابی این
مجرا نسبت به تهاجم عوامل عفونی از جمله باکتری ها
می باشد .میکروارگانیسم های مختلف قادر هستند از
راه مجرای ادراری وارد مثانه شده و با طی مسیری به
سمت کلیه ها حرکت کنند .چنان چه قسمت های
تحتانی مجرای ادراری مانند پیش آب راه و مثانه درگیر
شوند ،عفونت را التهاب مثانه گویند و بیمار از سوزش و
درد در هنگام خروج ادرار رنج می برد .اگر قسمت های
فوقانی مجرای ادراری درگیر شود ،عفونت را التهاب
کلیه می نامند و بیمار از عالئمی چون درد پهلو ،تهوع،
استفراغ ،تب و لرز شدید رنج می برد .دستگاه ادراری
انسان یکی از شایع ترین محلهای عفونت ادراری
است( .)2با توجه به شیوع باال و عوارض جدی،
تشخیص و درمان هر چه سریع تر عفونت ادراری
ضروری است .اشریشیاکلی به عنوان عامل اصلی و
شایع عفونت ادراری در کلیه سنین کامالً مشخص
است( .)3این باکتری می تواند انواع متــفاوتی از
فیمبریه های الزم برای تشـــخیص و اتـــصال به
گیرنده های مجاری ادراری را تولیـــد کنــد که
فراوان ترین آن ها عباتند از فیمبریه نوع  1که توسط
ژن  fimرمز می شود و فیمبریه  Pکه توسط ژن pap
رمز می شود .این عوامل اتصالی ،حمل کننده لیگاندها
یا ادهسین ها هستند و به گیرنده های موجود در سطح
سلول ها متصل می شوند و مقدمات عفونت های
ادراری را ایجاد می کنند( .)4فیمبریه نوع  ،1ساختاری
پیچیده دارد و به طور عمده شامل یک زیر واحد بزرگ
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 Fim Aو یک نوک فیمبریوم است .در فیمبریه نوع ،1
ساختار فیبریلی کوچکی قرار دارد که حاوی ،Fim G
 Fim Hو احتماالً ترکیب جزئی از  Fim Fاست و به
ساختار میله ای حاوی زیر واحدهای  Fim Aمتصل
شده است .در این میـــان ،فیـــمبریه  Fim Hبه
بخش های مختلف دستگاه ادراری می چسبد .فیمبریه
نوع  1به مانوز حساس است که البته تهاجم های Fim
 Hبه سلول های اپی تلیال توسط باند سیستئین در
دومین مانوز و فعال سازی آبشار سیگنال ترانس داکشن
با استفاده از پروتئین تیروزین کیناز ،فسفواینوزیتید -3
کیناز و بازآرایی اکتین اسکلت سلولی انجام می شود.
عوامـــل اتــصالی  Fim Hگلیــکوپروتئین مانوزیله و
گیرنده های اینترگرین  β1و  α3را از روی سطح لومنی
سلول های اپی تلیال مثانه شناسایی می کنند(.)5،6
در واقع فیمبریه ها با کمک به باکتری ها در اتصال
به سطوح اپی تلیال باعث می شوند تا باکتری در
غشاهای مخاطی کلونیزه شوند .زمانی که کلونیزاسیون
رخ می دهد ،باکتری می تواند بیماری زایی ایجاد
نماید( .)7ژن های  PAIدر واقع زیر گروهی از جزایر
ژنومی است که ترکیب و سازماندهی مشابهی با این
جزایر دارد .بر اساس مدلی که پترسون و همکاران ارائه
دادند ،سلول باکــتری در ابتـــدا به صورت انتقال
افقی ژن ،بلوک هایی از ژن های بیگانه را دریافت
کرده که به نام جزایر ژنومی خوانده می شود .اگر این
جزایر باعث ایجاد بیماری در موجود شوند ،یعنی به
عنوان یک انگل عمل کنند«جزایر بیماری زایی» گفته
می شــود( .)8ژن های  PAIاعمالی را که می تواند
برای بقا و انتقال میکروب مفید باشد را رمز می کنند.
برای مثال  PAIرمز کننده جذب سوکروز در سالمونال
سنفتنبرگ برای سازگاری متابولیکی این باکتری در
میزبان می باشد .ژن های  PAIحاوی ژن هایی هستند
که فاکتورهای مقاومت آنتی بیوتیکی را رمز می کنند و
ژن های مخفی و سیاری مانند ترانسپوزون ها و
اینتگرین ها را حمل می کنـــند که در دســــته ای
از باکــتری ها ،پروتئین هایی را رمز می کند که در
حذف  PAIدخالت دارند .هم چنین آن ها مسئول سنتز
پروتئین ها و عوامل اتصال هستند که در سیستم های
ترشحی مختلف انجام می شود(.)9
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شدت عفونت مجاری ادراری به دو عامل
ویروالنس باکتری و حساسیت میزبان بستگی دارد(.)10
اتصال باکتری به سلول های اپی تلیال مجاری ادراری
یک مرحله ضروری برای شروع و گسترش عفونت
مجاری ادراری اســـت .این فرآیند به باکتری اجازه
می دهد تا در مقابل عملکرد شستشوی ادرار و تخلیه
مثانه و فعال شدن مسیرهای انتقال پیام در میزبان
مقاومت کند .سویه های  UPECقادر هستند تا انواع
متفاوتی از چسبنده های الزم برای تشخیص و اتصال
به رسپتورهای مجاری ادراری را تولید کنند( .)11عالوه
بر این ،شرایط میزبان مانند سن باال و زمینه هایی مانند
انسداد مجاری ادراری ،دیابت شیرین و ضعف مثانه به
کلونیزاسیون باکتری کمک کرده و نقش مهمی در
عفونت مجاری ادراری است( .)12درمان نامناسب
عفونت مجاری ادراری با گذشت زمان می تواند باعث
نارسایی کلیه شود( .)13فاکتورهای ویروالنس مختلفی
به بیماری زایی  UPECنسبت داده می شود(.)14
آگاهی بهتر از خصوصیات ویروالنس ارگانیسم پاتوژن
به پزشک این امکان را می دهد که روند پیشرفت
عفونت در میزبان و درمان مناسب آن را پیش بینی
کند(.)13
با توجه به شیوع عفونت ادراری در جامعه ،ضرورت
انجام غربالگری ،تشخیص و درمان به موقع بیماران از
اهمیت باالیی برخوردار می باشد .به این دلیل که با
سهل انگاری در درمان این عفونت ،مشکالت جبران
ناپذیری در آینده برای بیمار و خانواده او رخ خواهد داد.
بنا بر این تحقیق حاضر با هدف بررسی میــزان شیوع
ژن های ویروالنس  Fim Hو  ،PAIکه جزء عوامل
اولیه برای اتصال باکتری در دستگاه ادراری و ایجاد
عفونت دستگاه ادراری می باشند ،صورت پذیرفته است.
مواد و روش ها
این مطالعه بر روی  50سویه اشریشیاکلی جدا
شده از  70نمونه ادرار بیماران مبتال به عفونت ادراری
مراجعه کننده به چند آزمایشگاه تشخیص طبی در شهر
رشت انجام شد .محدوده سنی بیماران از کودک  7روزه
تا خانم  77ساله متغیر بود .در این بررسی ،سویه های
اشریشـــیاکلی جدا شـــده با روش های اســـتاندارد
میکروب شناسی و آزمایـــش های بیــوشیمیایی مورد
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شناســـایی قرار گرفتند .نمونه های ادرار بر روی
محیط های کشت استاندارد آزمایشگاهی EMB agar
و  Blood agarو در دمای  37درجه سانتی گراد به
مدت  24ساعت کشت داده شد .کلنی هایی که در این
محیط رنگ سبز با جالی فلزی داشتند به عنوان
باکتری مورد نظر در نظر گرفته شدند .تست های
تشخیصی شامل رنگ آمیزی گرم ،تست اکسیداز ،تست
کاتاالز و تست های بیوشیــمیایی شامل کشت در
محیط های Simmons ،SIM agar ،TSI agar
 MR-VP broth ،citrate agarو  Urea Agarجهت
تشخیص و تایید اشریشیاکلی استفاده گردید .پس از
شناسایی ،باکتـــری های جـــدا شــده تا زمان انجام
آزمایش های بعدی در محیط کشت  TSBحاوی 15
درصد گلیسرول و در دمای  -70درجه سانتی گراد
نگهداری شدند.
باکتری های جدا سازی شده به مدت 12-16
ساعت در دمای  37درجه سانتی گراد در محیط LB
کشت داده شدند و  DNAژنومی با استفاده از کیت
استخراج ( DNAسیناژن ،ایران) و با توجــــه به
دستورالعمل شرکت سازنده ،استخراج شد .نمونه های
 DNAاستخراج شده تا زمان انجام واکنش  PCRدر
فریزر  -20درجه سانتی گراد نگهداری شده اند.
از آزمایش واکنش زنجیره ای پلیمراز( )PCRبرای
شناسایی حضور ژن های ویروالنس استفاده شد .توالی
و مشخصات پرایمرها در جدول شماره  1نشان داده
شده است .در واکنش  2/5 PCRمیکرولیتر از DNA
الگو 12/5 ،میکرولیتر از  ،Master mixیک میکرولیتر
از هر کدام از پرایمرهای  forwardو  reveresبا
یکدیگر مخلوط شدند و حجم نهایی با آب مقطر دوبار
تقطیر به  25میکرولیتر رسانده شد .شرایط واکنش
 PCRدر دستگاه ترموسایــــکلر به صـــورت زیر
برنامه ریزی شد .واسرشتگی اولیه در دمای  95درجه
سانتی گراد به مدت  4دقیقه و سپس  35سیکل شامل
واسرشتگی در دمای  94درجه سانتی گراد به مدت 30
ثانیه ،اتصال پرایمـــرها به  DNAالگو  54درجه
سانتی گراد به مدت یک دقیقه مربوط به ژن  Fim Hو
 60درجه سانتی گراد به مدت  45ثانیه مربوط به ژن
 PAIو طویل شدن رشته الگو در  72درجه سانتی گراد
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صحت تکثیر ژن های ویروالنس  Fim Hو PAI

محصول  PCRجهت انجام توالی یابی ارسال گردید و
توالی های به دست آمده با توالی های موجود در بانک
ژنی  NCBIمقایسه گردید .تجزیه و تحلیل داده ها با
استفاده از نرم افزار  SPSSنسخه  18انجام شد.

جدول شماره  .1توالی و مشخصات پرایمرهای مورد استفاده برای تکثیر ژن  PAIو Fim H
منبع

طول قطعه

10

518bp

'F: 5'TGC AGA ACG GAT AAG CCG TGG 3
'R: 5'GCA GTC ACC TGC CCT CCG GTA3

توالی پرایمر

10

930bp

'F: 5'GGA CAT CCT GTT ACA GCG CGC A 3
'R: 5'TCG CCA CCA ATC ACA GCC GAA C 3

نام ژن

نتایج آزمایش  ،PCRمیزان شیوع ژن 42 ،Fim H
مورد( 84درصد) و ژن  38 ،PAIمورد( 76درصد) بود.
هم چنین  33نمونه حاوی هر دو ژن  Fim Hو PAI
( 66درصد) بودند .نتـــایج این مطالعه نشان داد که در
بین ســـویه هــــای مورد بررســـی ،شیـــوع ژن
 Fim Hبیشتــــرین درصـــد آماری را به خود
اختصاص داده است .شـــکل شماره  1و  2به ترتیب
تصاویر الکتروفورز محصول  PCRژن های ویروالنس
 PAIو  Fim Hرا روی ژل آگــــارز  1درصد نشان
می دهد.

یافته های پژوهش
در این مطالعه ،از  70نمونه ادرار افراد مبتال به
آلودگی ادراری استفـــاده گـــردید .پس از انجـــام
بررسی های میکروب شناسی و بیوشیمیایی 50 ،سویه
اشریشیاکلی جدا گردید .به عبارتی شیوع باکتری
اشریشیاکلی در نمونه ادرار افراد در مطالعه ما 71/43
درصد بود .هم چنین در این مطالعه ،مشاهده شد که
تعداد کشت مثبت در خانم ها 38 ،مورد( 76درصد) و در
آقایان  12مورد( 24درصد) می باشد که این اختالف از
نظر آماری معنی دار می باشد( .)P<0.01بر اساس

شکل شماره  .1نتیجه الکتروفورز ژن  PAIدر ایزوله های اشریشیاکلی مورد مطالعه
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به مدت یک دقیقه و در نهایت مرحله طویل شدن
نهایی در  72درجه سانتی گراد به مدت  8دقیقه انجام
شد .محصول به دست آمده از  PCRروی ژل آگارز 1
درصد الکتروفورز شد و باندهای حاصله تحت پرتو UV
آشکارسازی و عکسبرداری گردید .جهت تایید نهایی و
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شکل شماره  .2نتیجه الکتروفورز ژن  Fim Hدر ایزوله های اشریشیاکلی مورد مطالعه

درصد بود .بنا بر ایـن ژن هـای  Fim Hو  PAIمـورد
بررسی در تحقیـق حاضـر مشـابه ژن هـای  Fim Hو
 PAIموجـــود در بانــــک ژن به ترتیـــب با شماره
دسترســـــــی هـــــــای  ID:gbIFJ865748.1Iو
 ID:gbICP000247.1Iمی باشند.

نتایج تـوالی یـابی ژن هـای ویـروالنس  Fim Hو
 PAIنشان داد که ژن هـای تکثیـر شـده در پـ وهش
حاضر به درستی تکثیر شـده اند(شـکل شـماره  3و .)4
میزان همولوژی ژن های  Fim Hو  PAIبا ژن هـای
 Fim Hو  PAIموجود در بانک ژن به ترتیب  99و 95

شکل شماره  .3نتیجه مقایسه قسمتی از توالی ژن به دست آمده با توالی های موجود در بانک ژن مربوط به ژن PAI
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Fim H: 518
bp

بررسی فراوانی شیوع ژن های ویروالنس  Fim Hو  PAIدر باکتری های  -...علی صالح زاده و همکاران

فاکتورهای ویروالنسی که می تواند روی ویروالنس
عفونت مجاری ادراری اثر بگذارند ،استفاده می شود.
نتایج بررسی حاضر موید این نکته می باشد که
شیوع عفونت مجاری ادراری در زنان شایع تر از مردان
است که این می تواند به خاطر تفاوت در آناتومی
مجاری ادراری آن ها باشد که احتماالً به علت کوتاهی
پیشابراه ،نزدیکی دهانه خروجی آن با مهبل و مقعد در
زنان می باشد که این یافته با مطالعه ای که کنانی و
همکاران روی  10492نمونه در شهر کرمانشاه و هم
چنین مطالعه ای که منصور و همکاران روی 7056
بیمار با عالیم عفونت مجاری ادراری در شهر اهواز
انجام دادند مطابقت دارد که در آن مطالعات نیز میزان
عفونت در جنس مونث شایع تر بود(.)18،19
فراوانی ژن  PAIدر نتایج این مطالعه 76 ،درصد
برآورد شد که نشان دهنده شیوع باالی مارکر  PAIدر
نمونه های ادراری بود .در یک مطالعه انجام شده در
آمریکا در سال  2000که روی بیماران مبتال به
یوروسپسیس انجام شد ،شیوع مارکر  71 ،PAIدرصد
گزارش گردید( .)20مطالعه نویدنیا و همکاران روی
نمونه ادرار کودکان مبتال به عفونت مجاری ادراری
شیوع مارکر  PAIرا  89درصد نشان داد( .)21هارزر و

بحث و نتیجه گیری
عفونــت مـــجاری ادراری یکی از شـــایع ترین
عفونت های باکتریایی در انسان است که به طور عمده
توسط باکتری اشریشیاکلی ایجاد می شود(.)10
اشریشیاکلی عامل  80-90درصد عفونت مجاری
ادراری اکتسابی از جامعه و  30-50درصد از عفونت
مجاری ادراری بیمارستانی است( .)15در مطالعه ای
که یولت و همکاران بر روی مبتالیان به عفونت
ادراری اشریشیاکلی و ویروالنس پاسخ ایمنی ذاتی در
طول عفونت ادراری انجام دادند ،مشاهده گردید که
کودکان خردسال به صورت مکرر از عفونت دستگاه
ادراری رنج می برند و بدون درمان فــوری ،باکتری
می تواند به کلیه صعود کند ،جایی که زخم کلیه در آن
جا اتفاق خواهد افتاد( .)16مطالعه بهروزی و همکاران
نیز نشان داد که باکتری اشریشیاکلی پاتوژن غالب جدا
شده از نمونه های ادرار است(.)17
در مطالعه حاضر ،از یک روش مولکولی برای
مطالعه حضور ژن های ویروالنس اشریشیــــاکلی
یوروپاتوژنیک استفاده گردید .آزمون  ،PCRیک روش
مولکولی خیلی اختصاصی ،قدرتمند و موثر می باشد که
برای آشکارسازی اپران های رمزکننده ادهسین و دیگر
68
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همکاران بیان کردند که جزایر بیماری زایی( )PAIبه
میزان زیادی در باکتری اشریشیاکلی وجود دارد و باعث
عفونت خارج روده ای می شود .آن ها شیوع هشت
مارکر  PAIرا در سویه های اشریشیاکلی جدا شده از
ادرار کودکان مبتال به عفونت مجاری ادراری گزارش
کردند( .)22از آن جا که بیشتر فاکتورهای ویروالنس
خارج روده ای روی عناصر متحرک از جمله  PAIبه
صورت یک دسته ژنی قرار دارند و هم چنین مارکر
 PAIموجب انتقال افقی ژن های ویروالنس می گردد،
شیوع  76درصدی مارکر  PAIمی تواند نشان دهنده
خطر گسترش وسیع سویه های  UPECبا پاتوژنیسیته
باال در میان بیماران باشد .هم چنین نتایج به دست
آمده در تحقیق ما نشان داد که  84درصد ایزوله های
 UPECدارای ژن  Fim Hهستند .در مطالعه ای که
توسط الن و همکاران در دانشگاه میشیگان انجام شد،
مشخص گردید که فیمبریه نوع  1به مقدار زیادی در
طول عفونت دستگاه ادراری بیان می گردد که این بیان
می تواند منجر به کاهش حرکت در این باکتری گردد و
این موضوع به عنوان یک عامل مهم در عفونت ،به
وی ه در  24ساعت از زمان کلونیزاسیون در مثانه ،تلقی
می گردد(.)23
کازمارک و همکاران ،شیوع ژن  Fim Hرا 83
درصد برای اشریشیاکلی اظهار داشتند( .)24هم چنین
در مطالعه ای دیگر ،مورنو و همکاران 21 ،نمونه
اشریشیاکلی از مبتالیان به عفونت ادراری جدا نموده و

شیوع ژن مذکور را  95درصد گزارش کردند( .)25در
واقع شیوع باالی ژن  Fim Hبه دلیل چسبندگی آن
می باشد( )26که نتایج مطالعات انجام شده توسط
پ وهشگران فوق با نتایج تحقیق حاضر سازگاری دارد و
بیانگر شیوع باالی این ژن ها در عفونت های ادراری
است.
با توجه به احتمال وجود تنوع ژنتیکی در ژن های
مورد بررسی ،پیشنهاد می گردد این سویه ها از لحاظ
تنوع ژنتیکی مقایسه شوند .هم چنین برای دستیابی به
اطالعات جامع و ارزیابی دقیق تر توصیه می شود که
در تحقیقات آتی حضور دیگر عوامل ویروالنس مثل
توکسین ها ،سیستم های جمع کننده آهن نیز همراه با
فیمبریه مورد بررسی قرار بگیرد تا بتـــوان مقایسه
جامع تری در مــورد عوامــــل ویروالن سویه های
اشریشیاکلی عامل عفونت های ادراری انجام داد.
مطالعه حاضر نشان دهنـــده شیوع بسیار باالی
ژن های  Fim Hو  PAIدر سویه های اشریشیاکلی
بود که این امر می تواند یک فاکتور خطر در شیوع
گسترده موارد عفونت های ادراری در نظر گرفته شود
که نیازمند مداخالت بهداشتی و درمانی مناسب به
منظور کنترل شیـــوع عفـــونت توســـط سویه های
 E.coliویروالن می باشد .از جمله محدودیت ها در
اجرای این تحقیق ،تعداد کم نمونه و عدم انجام
ژنوتایپیـــنگ هر ژن به منـــظور تعیین کلون های
ژنتیکی بود.
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Abstract
Introduction: Uropathogenic Escherichia
coli (UPEC) is one of the most important
etiologic agents of urinary tract infection
(UTI). The UPEC strains have various
types of virulence factors, including
adhesions, toxins, and iron uptake systems.
Virulence
genes
are
located
on
transmissible genetic elements and/or on
particular locus on the chromosome called
pathogenicity islands (PAI). The aim of the
current research was to evaluate the
frequency of PAI and Fim H virulence
genes among E. coli strains isolated from
UTIs in Rasht, Iran.

using the polymerase chain reaction (PCR)
technique.
Results: The results showed that 76% of the
females and 24% of the males were infected
with UTI (P<0.01), which was indicative of
the higher rate of UTIs in females than in
males. Based on the results of PCR, 42
(84%) and 38 (76%) isolates were positive
for Fim H and PAI genes, respectively.
Additionally, 33 (66%) isolates carried both
of these genes.
Conclusion: As the findings indicated, the
prevalence of PAI and Fim H virulence
genes in E. coli strains accounted for a high
rate of UTI. Therefore, these genes could be
studied as targets for medical interventions
and epidemiological studies.

Materials and Methods: This study was
conducted on 50 E. coli strains, which were
isolated from patients with UTIs referring
to several medical laboratories of Rasht
city. E. coli was identified using standard
microbiological techniques and biochemical
assays. Furthermore, the prevalence of PAI
and Fim H virulence genes were evaluated

Keywords: Escherichia coli, PAI, Fim H,
Urinary tract infection
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