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بررسی فراوانی ژنهای سیدروفورهای  irp2و  iroNدر جدایههای بالینی باکتری Escherichia coli

مولد عفونتهای ادراری

فیروزه فراز
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 ،محسن میرزایی

مقاله پژوهشی

چکیده 

مقدمه :ژنهای سیدروفور  iroNو  irp2از مهمترین ژنهای تشدید کنندهی عفونت ادراری هستند ،اما تا کنون فراوانی و ویژگیهای این ژنها مورد بررسی دقیق
قرار نگرفته است .این مطالعه ،با هدف تعیین شیوع ژنهای سیدروفور  irp2و  iroNجهت ارایهی راهکار مناسبی برای مدیریت مقابله با باکتریهای حامل ژن
پیشگفته و نیز تهیهی واکسن انجام شد.
روشها :این مطالعه ،یک مطالعهی تجربی است که در سال  0931در دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرد به انجام رسید .در این مطالعه 011 ،نمونه از بیماران مبتال به
عفونت  Escherichia coliاز آزمایشگاههای بالینی سطح شهرستان بروجرد گرفته شد و بعد از شناسایی DNA ،به روش جوشاندن استخراج گردید .سپس،
 )PCR( Polymerase chain reactionبا کمک پرایمرهای اختصاصی انجام شد و فراوانی ژنهای  iroNو  irp2در آنها بررسی گردید.
یافتهها :بررسی فراوانی ژنهای سیدروفور در نمونههای مورد مطالعه نشان داد  21نمونه ( 21درصد) واجد ژن  51 ،irp2نمونه ( 51درصد) واجد ژن  4 ،iroNنمونه
( 4درصد) واجد هر دو ژن و  01نمونه ( 01درصد) از نظر هر دو ژن ،منفی بود.
نتیجهگیری :نتایج مطالعهی حاضر ،نشان داد شیوع هر دو ژنهای سیدروفور  irp2و  iroNدر نمونههای کشت داده شده ،باال بود ،اما سیدروفور  irp2از شیوع
باالتری برخوردار است .همچنین ،با توجه به شیوع باالی این ژنها در زنان از یک سو و شیوع باالی باکتریهای مقاوم به آنتیبیوتیکهای با طیف گسترده از سوی
دیگر ،احتمال میرود این مطالعه و مطالعات مشابه دیگر میتواند مقدمهای برای تهیهی واکسن از شاخصهای آنتیژنیک سطح باکتری  Escherichia coliباشد.
واژگان کلیدی ،Escherichia coli :عفونت مجاری ادراری ،سیدروفور ،واکسن ،بروجرد

ارجاع :فراز فیروزه ،میرزایی محسن .بررسی فراوانی ژنهای سیدروفورهای  irp2و  iroNدر جدایههای بالینی باکتری Escherichia coli
مولد عفونتهای ادراری .مجله دانشکده پزشکی اصفهان 0931؛ 0441-0429 :)221( 97

مقدمه
مطالعات نشاا داده اسا
عفین

تیلو سوتیکاه  ،عیامل التهابی ،آپیپتیز سلیلها دفاعی و لی ور

کا سایه هاا  Escherichia coliمیلا

ادرار دارا عیامل وهروالنس متع د هستن و شاوی اها
( .)1از موا تمام عیامال

عیامل با بومار زاهی ادرار در ارتباط اس

از فا یسوتیز میشید .اتصال باکتر با سالیلهاا اپایتلواال ها
مرحل

ضرور برا شرو و سترش عفین

فراهن  ،ب باکتر ا ازه میده تا در مقابل عملکرد شستشای ادرار،

بومااار زاهاای در باااکتر  ،usp ،iha ،iroN ،irp2هماایلونه (،)hly

تخلو

آئروباکتو ( ،)eaeعامال  Fimو عیامال دهگار ماننا ،iroN ،irp2

کنا  .سایه هاا

 ihaو  uspنقش اصلی را در بروز عفین

ادرار دارن (.)2

حضاایر اه ا ژ هااا وهااروالنس ،سااب

ادرار میباش  .اه

مثان و فعال ش

مسورها انتقاال پواام در مونباا مقاوما

Strains of uropathogenic Escherichia coli

( ،)UPECقادر هستن انیا متفاوتی از چسبن هها را برا اتصاال با

چساابن ی و تهااا

 Escherichia coliب سلیلها اپیتلویم مجار ادرار و همچنو ،

ورن ه ها مجار ادرار را تیلو کنن  ،از مل  fimbriaنی ها ،
 P fimbriaو  S fimbriaک ب ترتوا

تیسا ژ هاا  pap ،fimو

 -1گروه زیستشناسی ،دانشکدهی علوم پایه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد بروجرد ،بروجرد ،ایران
 -2استادیار ،گروه زیستشناسی ،دانشکدهی علوم پایه ،واحد بروجرد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بروجرد ،ایران
نویسندهیمسؤول :فیروزه فراز؛ گروه زیستشناسی ،دانشکدهی علوم پایه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد بروجرد ،بروجرد ،ایران
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فراوانی ژنهای سیدروفورهای  irp2و  iroNدر Escherichia coli

 sfaکاا ماایشااین ( .)3تیلواا تیکسااو هااا مانناا هماایلونه و
ساهتیتیکسو

نکروزهتونگ ،باعث آسو

باافتی مایشاید کا انتشاار

فیروزه فراز و همکار

 155نمین

ادرار مرا ع کننا ه با آزماهشاگاههاا باالونی خصیصای ،مراکان

باکتر و ترشح میاد غذاهی مونبا را تسهول میکنا و ممکا اسا

به اش

باعث تغوور مسورها انتقال پوام در مونبا شید (.)4

انجام ش .

آه  ،از مل عیامال ماثرر در وهاروالنس بااکتر مای باشا و
تیلو ا ترکوبااات شااهت کنن ا ه آه ا مانن ا

باااکتر ب ا واسااط

رقابا

آئروباکتو  ،با پروتئو ها شهت کنن ه آه می ید در با

می کن و آه را از آ ها می ورد .ژ  aerسو روفیر آئروباکتو را ک
میکن  .تاکنی  ،بوش از  055نی سو روفیر شناساهی ش ه اسا
تیلو ش ه از طرهق نورو محرک

پروتی (Proton motive force

هااا  )PMFو کمااپلکس  TonB–ExbB-ExbDانجااام ماای واارد .در

و بومارستا ها دولتای شهرساتا برو ارد در ساال 1331

معوارها ورود ب مطالع  ،شامل بومارا مبته ب عفینا
و مثب بید نتوجا
دارا نتوج
ها

میرد نواز مطالع با استفاده از فرمیل برآورد حجا

مطالعاات شاوی و باا در نظار ارفت ساطح اطموناا

 30درصااا  ،فراوانااای ژ هاااا ساااو روفیرها  irp2و  iroNدر
اها هااا بااالونی باااکتر  Escherichia coliکا با علا

شراه کمبید آه  ،سو روفیر ب ناام انتروبااکتو از Escherichia coli

مطالع

ب محو ترشح می شید ک ب پروتئو ها غشاهی ب نام  FepAمتصل

خطا  5/1ب تع اد  155نمین تعوو

آ  ،در فضا پر پهسمو

میشید و ب وسول

 ،FepBپروتئونی در فضا پر پهسمو

آزاد می ردد (.)0
اس

ک با کماپلکس

و همچنو  ،نمینا هاا

مشکیک ،از مطالع خارج ش ن .

حج نمین
نمین

و کمو

ادرار

Escherichia coli

کشا ادرار از نظار عفینا

بید .همچنو  ،نمین ها فاق کوفو

(.)0

انتقال کمپلکس فره  -سو روفیر از غشا خار ی وابست ب انارژ

معآور ش ه از بومارا مشکیک ب عفینا

مجاار

نبااید

مشاب  ،ب موانا  5/0در نظار رفتا شا و پاذهرش موانا

نمین ها

رده .

معآور شا ه از بوماارا بهفاصال با آزماهشاگاه
دانشگاه آزاد اسهمی واح برو رد انتقال داده

دانشک ه علیم پاه

فره -انتروباکتو متصل مای شاید و آ را از فضاا پار پهسامو

ش  .پس از انجاام آزمااهشهاا بار رو محاو هاا  Blood agarو

عباایر ماایدهاا و در اختوااار انتقااال دهناا ه  ABCدر غشااا

 MacConkey agarو رنگآمون

سوتیپهسمو

می ذارد تا فعاالن از غشا سوتیپهسامی عبایر کنا .

باکتر ها  UPECاز طوف ستردها از ورن هها برا کس

آها

ب منظیر رش و تکثور خید استفاده میکنن ک اه امار ،با وهاهه در
مح وده
غلظ

آها در مجاار ادرار اهموا

فراوانای دارد؛ چارا کا

آه در عفین ها خارج رودها با علا

مح ود می ردد و از اه رو ،کس
فضاهی ضرور اس

عیامال مونباانی

آه برا رش باکتر در چناو

(.)6آه در اه نیاحی بسوار ک اس

و همراه

رم ،نمین هاا با منظایر بررسای

رش و وهه یها رهخ شناسی با محاو Brain heart infusion broth

( )BHI brothلوسرولدار منتقل ش ن  .برا ساخ
محو پاه  25مولیلوتر
نمین ها  2ساع

ش ا ن  .ب ا منظاایر
باسولها

ا و ب آ  25مولیلوتر لوسرول اضاف شا .

در دماا  37در ا

سپس ،برا مراحل بع

اها محاو  ،از

ساانتی اراد انکیبا شا ن .

در دماا  -25در ا

ساانتی اراد فرهان

اساااز باااکتر  Escherichia coliاز ساااهر

رم منفای و انتروباکترهاسا از محاو هاا بویشاومواهی و

با پروتئو ها ذخورها در داخال هاا خاارج سالیل باا ترنسافره و

افتراقی نظور Sulfide indole motility ،)TSI( Triple sugar iron

الکتیفره ده ه میشید .ح ود  23پروتئو غشا خاار ی در ساطح

( Simmons' citrate ،)SIMو  Ureaseاستفاده ش .

کا عامال تحرها

اه باکتر شناساهی شا ه اسا

با منظایر انجاام  DNA ،PCRنمینا هاا Escherichia coli

سوسات اهمنای

میباشن و شاهعتره آ ها ،ورن هها سو روفیر ک ش ه تیسا ژ

میارد عفین

 irp2و  iroNهستن (.)7

منظیر 155 ،نمین

با تی
میل عفین

ب تع د عیامل وهروالنس سیه هاا Escherichia coli

ادرار و با تی ا با افاناهش روزافانو عفینا هاا

مرتب با اه باکتر و متفاوت بید عیامال دخوال در بوماار زاهای
باکتر  ،اه مطالع با ها
 irp2و  iroNدر

تعواو فراوانای ژ هاا ساو روفیرها

اه ها بالونی بااکتر  Escherichia coliمیلا

عفین ها ادرار انجام ش .

ادرار ب روش یشاان

اساتخراج شا  .بارا اها

فرهن ش ه ک از قبل تعوو هیه

ش ه بیدنا  ،از

محو  BHI brothلوسرولدار هخی تیس سامپلر با محاو
ب و

BHI

لوسرول انتقال داده ش و سپس ،با ما ت  25-24سااع

دما  37در
سانترهفویژ ش  .آ

در

سانتی راد انکیب و پاس از آ  ،با ما ت  0دقوقا
ااه ،محلایل روهای ا ا شا و  055موکرولوتار

آبمقطر تنرهقی ب آ اضااف و آرام آرام سامپلونگ شا  .ساپس ،در
دستگاه ترمیبهک در دما  30در

سانتی راد با ما ت  0دقوقا

شیک حرارتی داده ش تا سلیلها تجنه شین  .بعا از آ  ،دوبااره 0
روشها
اهااا مطالعااا  ،هااا

مطالعااا

دقوق با شتاب  12555دور در دقوق سانترهفویژ شا  .ساپس ،محلایل

تجربااای باااید کااا بااار رو

روهی در  3وهال و ها ب عبارتی در  3موکروتویپ  5/2مولیلوتار فرهان
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ش و ه

بررسی غلظ

فیروزه فراز و همکار

 DNAتیسا دساتگاه اساپکتروفتیمتر

( 21درص ) وا

آزماهش رده .

ژ  4 ،iroNنمین ( 4درص ) وا ا هار دو ژ و

 15نمین ( 15درص ) از نظر هر دو ژ  ،منفی بیدن (شکل .)1

پس از استخراج  DNAبا استفاده از ف

پراهمار ،تکثوار ژ هاا

صیرت رف  .پراهمر ژ ها  irp2و  iroNپس از  Blastنماید از
طرهق سااه

58

National Center for Biotechnology Information

50

سوناکلی برا انجاام واکانش

 PCRتهو شا ن  .اهنولا هاا میلا عفینا

پراهمرها اختصاصی ژ هاا  irp2و  iroNکا از قبال رقواق شا ه

در حج  20موکرولوتر از دستگاه ترمیساهکلر اپنا رو

دارا شاو

10

4

non

شکل  .1درصد فراوانی دو ژن سیدروفور در  111نمونهی ایزولهی
Escherichia coli

اتصال ،از نرمافنار آنهه

برابر نتاهج مطالع

و  03/6درص در زنا ده ه ش  .ه زمانی هر دو ژ نون در  4نفر ده ه

در کنار  155-1555 Ladderف بااز و رناگ DNA Safe Stain

ش ک هر  4نفر ( 155درص ) ز بیدن  .در مقابال ،در  15بوماار هاوچ

کاار در دساتگاه ژلداک

ه

 )Vilberقرار داده ش .

دادهها ب دس

آم ه ،در نهاه

وارد نرمافانار  SPSSنساخ

 23/53 ± 6/56ساااال ،مواااانگو سا ا بوماااارا وا ااا ژ iroN

 35 ± 6/22سااال ،بومااارا وا ا هاار دو ژ  32/20 ± 6/0سااال و
بومااارا فاقاا هاار دو ژ  30/0 ± 4/56سااال بااید و طبااق آزماای

 ،Escherichia coliمتعلق ب  155بومار

 ،One-way ANOVAموااانگو س ا بومااارا باار حس ا

بستر با روش  PCRمیرد مطالع قرار رف  .موانگو سا بوماارا

تفااااوت معنااایدار داشااا

 25-45سال بید .از نظار

ناای ژ

( .)P = 5/511نتااااهج در ااا ول 1

آم ه اس .

تیزهع نسی 03 ،نفر از بومارا  ،ز و  41نفار مارد بیدنا  .مواانگو
سنی مردا و زنا ب ترتوا

انس تفااوت معنایدار داشا

ازنظاار تیزهااع ساانی ،موااانگو ساانی بومااارا وا اا ژ ،irp2

یافتهها

تح

از دو ژ ده ه نش ک هار  15نفار مارد بیدنا  .برابار آزمای ،χ

(.)P > 5/551

آزمی ها آمار  χ2و  tمیرد تجنه و تحلول قرار رف .

مطالع  35/51 ± 6/13 ،سال با دامن

2

فراوانی ژ ها سو روفیر بر حس

 )version 22, IBM Corporation, Armonk, NY( 22شا و باا

در اه مطالع  155 ،اهنول

حاضار 31 ،درصا ژ هاا  irp2در ماردا و

 63درص در زنا مشاه ه ش  .همچنو  46/4 ،درصا  iroNدر ماردا

ترمیساهکلر الکتروفیرز محصیالت  PCRرو ژل آ اار  1/0درصا
در دستگاه الکتروفیرز انجام شا و نتوجا

irp2
iron

iroN
irp2

نوع ژن های سیدروفور

 Tm Calaculatorاسااتفاده ردهاا  .پااس از اتمااام کااار دسااتگاه

(شرک

iron & irp2

 30 PCRچرخاا و دمااا اتصااال پراهماار  65در اا

سانتی راد بید .ب منظیر تعوو دما بهون

10
0

دماهی برا تکثور امپلوکی  661و  413ف باز اساتفاده شا  .تعا اد
چرخاا

30
20

بیدن  ،ب روش ژنیتوپی  PCRدر دساتگاه ترمیسااهکلر ()BIORAD
از نظر و ید ژ ها میرد مطالع بررسی ش ن  .ها

40

28

ادرار باا اساتفاده از

انجاام PCR

60
درصد فراوانی

( )NCBIب صیرت لویفلونه از شرک

70

پس از مشااه ه ژ هاا بار رو ژل آ اارز  1/0درصا  ،اهنولا هاا

 21/33 ± 6/13ساال و 35/22 ± 0/07

سال بید و تفاوت معنیدار بو دو روه ده ه نش (.)P = 5/735

بان هاهی ب طیل  661ف باز و  413ف باز ب و اید آوردنا کا با

بررسی فراوانی ژ ها سو روفیر در نمینا هاا مایرد مطالعا

ترتو مربیط ب ژ ها  iroNو  irp2بیدن کا در کناار اهنولا هااهی از
 155-1555 Ladderف باز نشانگر  DNAنون استفاده ش .

نشاااا داد  01نمینااا ( 01درصااا ) وا ااا ژ  21 ،irp2نمینااا

جدول  .1توزیع سنی و جنسی بیماران بر حسب شیوع ژنهای سیدروفور
نتیجهی نمونه

متغیر
Irp2

iroN

Irp2 & iroN

منفی

99/03 ± 6/06

30/00 ± 6/99

39/95 ± 6/50

35/50 ± 4/06

0/018

مرد

(18 )31

(13 )46/4

(0 )0

(10 )100

> 0/001

زن

(40 )69

(15 )53/6

(4 )100

(0 )0

میانگین سن (سال)
جنس
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فراوانی ژنهای سیدروفورهای  irp2و  iroNدر Escherichia coli

مطااابق شااکل  ،2محصاایل  PCRژ هااا سااو روفیر  irp2و iroN
رو ژل آ اااارز  1/0درصااا شاااامل ساااتی اول DNA Ladder

( 155-1555ف باز) ،ستی دوم شاه مثب

فیروزه فراز و همکار

 Escherichia coliوا

ژ ها سو روفیر از بومار زاهای بااالتر

برخیردار بیده و مونا مقاوم

برا ژ ساو روفیر (irp2

آنتیبویتوکی آ ها باالتر اس

در مجمی  ،مطالعات متع د نشا داده اس

(.)11

باکتر ها وا ا

ب طیل  413ف باز) ،ستی سیم شاه منفی برا ژ ساو روفیر (irp2

ژ ها سو روفیر از ح ت و ش ت بومار زاهای بااالتر برخایردار

ب طیل  413ف باز) ،ستی چهارم ( ،)Sample irp2ستی پنج شااه

هستن ( .)12-13در مطالع ا کا تیسا  Paniagua-Contrerasو

مثب برا ژ سو روفیر ( iroNب طایل  661فا بااز) ،ساتی ششا

همکارا در بررسی  132بومار مبته ب عفینا

شاه منفی برا ژ سو روفیر ( iroNب طایل  661فا بااز) و ساتی

 17/1 ،Escherichia coliدرص نمین ها باا بوماار زاهای شا ه ،

هفت  )Sample( iroNبیده اس .

ادرار با واساط

ژ  irp2بیدهان (.)14

وا

حاضر نشا داد فراوانی ژ ها سو روفیر ،بوشتر

نتاهج مطالع
در بومارا با دامن

(.)P = 5/511

سانی  25-45ساال قارار داشا

همچنو  ،شوی اه ژ ها در زنا باالتر بید ( .)P > 5/551در واقاع،
ب لحاظ ساختار آناتیمی ب

در باو زناا شاوی

زنا  ،اه عفینا

بوشتر دارد ( .)10همچنو  ،عفین زاهی با اه سایه از بااکتر  ،در
بومارا سرپاهی ک ب آزماهشگاه ها خصیصی مرا ع نمیده ان نشا
داده اس

ک شوی عفین

مطالع

دهگر ک تیس  Lavigneو همکارا انجام رفتا اسا ،

شوی عفین

زاهی آ تا  75درص بیده اسا

سایه هاا  Escherichia coliدر

ادرار ب واساط

زنا ب طیر معنیدار باالتر از مردا بیده اسا
نتاهج مطالع

( .)10در

( .)16همچناو  ،در

 Hendersonو همکارا  ،شوی عفین

ادرار ناشای

از  Escherichia coliدر زنا ب طیر بسوار معنیدار باالتر بایده و
ب عهوه ،شاهع تره
شکل  .2محصیل  )PCR( Polymerase chain reactionژ ها

اس

سو روفیر  irp2و  iroNرو ژل آ ارز  1/0درص

بحث
 iroNدر

اهاا هااا بااالونی باااکتر  Escherichia coliمیلاا

عفین ها ادرار انجام رف  .برابر هافت ها مطالعا

حاضار ،در

نتاهج ب دس

دهگر ،شوی ژ هاا

آم ه را با تی

مع آور ش ه ،منطق
مونبا  ،سابق

نمین هاا مایرد بررسای شاوی ژ هاا ساو روفیر  irp2و ،iroN
 76درص و نسب

آم ه از اه مطالع  ،مربیط با اهنولا هاا شهرساتا برو ارد

میباش  .از اه رو ،ضم انجام مطالعاات بوشاتر در اها زمونا باها

بررسای فراوانای ژ هاا ساو روفیرها  irp2و

ب  iroNبوشتر بید .از طر

(.)17
در عو حال ،ذکر اه نکت ضرور ب نظر می رس ک نتااهج با

دس
اه مطالع با ه

روه سنی مبته ،روه سانی  25-23ساال بایده

ب زما انجام مطالع  ،تع اد اهنول هاا
غرافواهی ،ساطح به اشا  ،بحاث ژنتوا

خانیاد ی و غوره میرد تحلول قرار داد.

نتوج ور نهااهی اها کا باا تی ا با شاوی بااال ژ هاا
سااو روفیر  irp2و  iroNدر زنااا از هاا

ساای و شااوی باااال

سو روفیر در زنا شاهعتر از مردا بید ک اه امر ،میتیان ب خااطر

باکتر ها مقاوم ب آنتیبویتو ها با طواف وساوع از سای دهگار،

تفاوت آناتیمی مجار ادرار آ ها باش ک اه نتوجا  ،در مطالعاات

احتمال می رود اه مطالع و مطالعات مشاب دهگر ،می تیان مق ما ا

مطالع کا تیسا  Johnsonدر

سااطح باااکتر

دهگر ب چش میخیرد ( .)1در ه

اهرا صیرت رفتا اسا  ،شاوی ژ ساو روفیر  irp2بااالتر از ژ
 iroNباایده اس ا

( .)1همچنااو  ،در مطالع ا

عب ا

اساا

( ،)3اماا در

صفرپیر دهکرد و همکارا  ،فراوانی ژ  iroNبوشتر بایده
( .)15در مطالعاا

همکارا انجاام رفا

دهگاار کاا تیساا  Fertas-Aissaniو
نوان نشاا داده شا ه اسا

 Escherichia coliباش .

و رشااکی در

زاه ا  ،شوی  irp2در زنا شاهعتر از مردا بایده اسا
مطالع

باارا تهو ا

واکس ا از شاااخ

هااا آنتاایژنو ا

کا سایه هاا

تشکر و قدردانی
مقال
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Escherichia coli  درiroN  وirp2 فراوانی ژنهای سیدروفورهای

فیروزه فراز و همکار

 تقا هر و، همکار را در انجام اه پهروهش مبذول داشتن

ک نهاه

. تشکر مینماهن

)و درمااا و بومارساتا دولتاای امااام (ره
بی درهغ خان دکتر سمو سبنعلی

 مرکاان به اشا،خصیصای

 کم، شهرستا برو رد و همچنو
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The Frequency of Sidrophores irp2 and iroN encoding Genes in
Escherichia Coli Clinical Isolates
Firozeh Faraz1 , Mohsen Mirzaei2
Original Article

Abstract
Background: The most important genes that exacerbate urinary tract infection are the siderophore genes, iroN
and irp2. The aim of this study was to investigate the prevalence of siderophore genes irp2 and iroN in order to
provide a suitable solution for the management of the bacteria carrying the mentioned gene as well as the
preparation of a vaccine.
Methods: This experimental study was done in Boroujerd Branch, Islamic Azad University, Iran. 100 samples
were obtained from clinical laboratories in Boroujerd City. After identification of DNA extraction by boiling
method, polymerase chain reaction (PCR) was performed using specific primers.
Findings: Frequency of siderophore genes in the studied samples showed that 58 (58%) had irp2 gene, 28 (28%)
had iroN gene, 4 (4%) had two genes, and 10 (10%) of both genes were negative.
Conclusion: The results of our study showed that the prevalence of both siderophores irp2 and iroN genes was
high in the cultured samples, but siderophores irp2 had higher prevalence. Moreover, given the high prevalence
of these genes in women on the one hand, and the high prevalence of broad-spectrum antibiotic-resistant bacteria
on the other hand, it is likely that this and other similar studies could be a prelude to vaccine preparation for
bacterial surface antigens of Escherichia coli.
Keywords: Escherichia coli, Urinary tract infection, Siderophores, Vaccine, Iran
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