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چکیده:

سابقه و هدف:

مصرف گسترده و بیرویه آنتیبیوتیکها ،دزانفکتانتها وآنتیسپتیکها در مراکز درمانی باعث پیدایش مقاومت

در سودوموناس آئروژنوزا که یکی از مهمترین عوامل عفونت در بیمارستان میباشد ،شده است .هدف از این مطالعه بررسی حضور ژن
 bla_vimدر سودوموناس آئروژنوزای مقاوم به بتاالکتامها از محیط بیمارستان بود.

مواد و روشها

 120:سویه سودوموناس آئروژنوزا از محیط های بیمارستان جمع آوری شد .حساسیت این سویهها نسبت به

آنتیبیوتیکهای بتاالکتام به روش دیسک گذاری سنجیده شد .حضور ژن  bla_vimبا واکنشهای زنجیرهای پلیمراز بررسی شد.

یافتهها:

در میان 120نمونه جداشده از محیط بیمارستان  50نمونه سودوموناس آئروژینوزا بود .در بین باکتریهای مورد آزمایش

 ۳5نمونه به آنتیبیوتیکهای خانواده بتاالکتامها مقاوم بودند که از میان آنها  21نمونه ( )42%حاوی ژن  bla_vimبودند.

نتیجهگیری:

نتایج حاصل از این بررسی ،حضور ژن  bla_ vimرا در سودوموناس آئروژنوزا نشان داد .با مقایسه سایر یافته در

سراسر جهان ،افزایش روز افزون مقاومت ژنتیکی باکتری سودوموناس آئروژینوزا را نسبت به آنتیبیوتیکها بهخصوص بتاالکتامها

مشخص مینماید .این نتایج برای کاربرد سیاستهای صحیح استفاده از مواد ضد میکروبی حائز اهمیت است.
واژههای کلیدی:

سودوموناس آئروژینوزا ،مقاومت به آنتیبیوتیک ،ژن  ، bla_ vimبتاالکتامها.

مقدمه

مقاومت به آنتیبیوتیکها در سویههای مختلف یک مشکل
سالمتی عمومی در جهان محسوب میشود که افزایش روز
افزون آن در سطح جهان مطرح است .گزارشهای مربوط به
این مسئله از روی اصول بر پایه شناسایی مقاومت به
آنتیبیوتیکها در باکتریهای ایجاد کننده عفونتهای
بیمارستانی بوده است .اما در سالهای اخیر با شناسایی
سویههای به چندین دارو ( )multi-drug resistantبهصورت
گسترده در کشورهای مختلف ،راههای پخش شدن و گسترش
ژنهای مربوط به مقاومت از اهمیت ویژهای برخوردار شده و
پتانسیل این خطر برای سالمت عمومی بهخوبی مشخص شده
است ( .)۳، ۳7،24از جمله مکانهای پخش و گسترش
باکتریهای مقاوم میتوان به مکانهای عمومی همچون
مدارس ،مراکز خرید ،ادارات و سرویسهای حمل و نقل و
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نویسنده مسئول  :گروه میکروبیولوژی ،دانشکده علوم زیستی ،دانشگاه
آزاد اسالمی  ،واحد تهران شمال  ،تهران  ،ایران
ایمیل emi_biotech2006@yahoo.ca :
تاریخ دریافت 1۳95/۳/25 :
تاریخ پذیرش1۳95/۸/10 :

محیطهای بیمارستانی اشاره کرد (.)26،19
در مجموع عفونتهای بیمارستانی بهعنوان عفونت کسب شده
در بیمارستان یا عفونتهای مرتبط با بیمارستان مطرح
میشود که پس از پذیرش بیمار در بیمارستان  4۸تا 72
ساعت یا طی دورهای مشخص  10تا  ۳0روز پس از ترخیص
رخ میدهد و شامل عفونتهایی میباشد که در هنگام پذیرش
بیمار در بیمارستان وجود ندارد بلکه در طول اقامت بیمار در
بیمارستان بهوجود میآیند .عفونت بیمارستانی از  5/2تا 10
درصد متغیر بوده و طی  20سال تا  ۳6درصد افزایش یافته
است .بهگفته سازمان بهداشت جهانی 5 ،تا  10درصد بیماران
بستری در بیمارستانهای کشورهای توسعه یافته ،به یک
عفونت بیمارستانی مبتال شده که این رقم در کشورهای در
حال توسعه به  25درصد میرسد .طبق بررسیهای انجام
شده ،عفونت ادراری شایعترین و پنومونی کشندهترین
عفونتهای بیمارستانی محسوب میشود (.)2۸
از باکتریهای بیماریزای رایج عامل ایجاد انواع عفونتها
میتوان به سودوموناس ائروژینوزا اشاره نمود که حضورش در
مکانهای عمومی و بیمارستانی نیز بسیار گزارش شده است.
این باکتری یک باسیل گرم منفی هوازی است که در بسیاری
محیطهای اکولوژیکی ( )nichمیتواند رشد کند اما
محیطهای مرطوب را ترجیح میدهد .در محیطهای آبی با
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جداسازی سودوموناس آئروژینوزای مقاوم به آنتیبیوتیک دارای ژن  bla_vimاز محیط-
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مواد مغذی کم یا الیگوترفیک و محیطهای مغذی مانند
فاضالب و بدن انسان یافت میشود و یک پاتوژن شایع مجاری
ادراری و دستگاه تناسلی در بیمارستان است .در همه
دپارتمانهای بیمارستان میتواند وجود داشته باشد ،به-
خصوص در عفونتهای بیمارستانی در بخش مراقبتهای ویژه
) intensive care unit (ICUوجود دارد که در آنجا حدود
 15%از عفونتهای مربوطه را تشکیل میدهد (.)۳۳،2
در سالهای اخیر ارتباط سویههای مقاوم به چندین دارو از
سودوموناس آئروژنوزا با ایجاد عفونتهای بیمارستانی بسیار
گزارش شده است ( .)۳7،24،2مقاومت سودوموناس آئروژنوزا
به بسیاری از انواع آنتیبیوتیک و وجود مکانیسمهای متنوع
برای کسب مقاومت به کمابیش تمام آنتیبیوتیکهای مؤثر در
حین درمان ،درمان عفونتهای مربوط به این پاتوژن را بسیار
دشوار نموده است و سبب این نظر گردیده است که
سودوموناس آئروژنوزاهای مقاوم به چندین دارو به طور عمومی
در بیمارستان بهعلت استفاده بیرویه از آنتیبیوتیکها بهوجود
آمدهاند (.)2، 5 ،17
تحقیقهای انجام شده در ایران و سایر نقاط جهان نشان داده
است که سودوموناس ائروژینوزا یکی از پاتوژنهای فرصتطلب
است و مشکالت جدی در بیماران بستری شده در بخش
مراقبتهای ویژه و بخش سوختگی بیمارستانها و بیماران
دارای نقص سیستم ایمنی و عفونت خونی و بیماران مبتال به
سیستیک فیبروزیس و سرطانها ایجاد مینماید
(.)۳7،۳4،24،6،5
در سالهای اخیر مقاومت دارویی در بسیاری از سویههای
سودوموناس ائروژینوزا گزارش شده است ،بهطوریکه این
باکتری نسبت به همه داروهای استاندارد برای درمان این
باکتری نظیر کارباپنم و آمینوگلیکوزیدها مقاوم شده است و
فقط به کلیستین حساس باقی مانده است (.)۳7،21،17
کارباپنمها از جمله ایمی پنم و مروپنم از مهمترین آنتی-
بیوتیکهای مؤثر در درمان عفونتهای سویههای چند
مقاومتی سودوموناس ائروژینوزا هستند .مطالعههای دو سال
اخیر در جمعیت سودوموناس ائروژینوزا ،پیدایش مقاومت رو
به افزایش به کارباپنم ها را گزارش نمودهاند و بیان داشتند که
باکتری این مقاومت را با مکانیسمهای مختلفی همچون تولید
زیاد آنزیم بتاالکتاماز کروموزومی ،بیان باالی سیستم افالکس،
تغییر یا حذف پروتئین غشای خارجی نظیر پورینها و تولید
آنزیم کارباپنماز کسب کرده است ( .)۳7،17اما موضوع جدید
ژنهای متحرک متالوبتاالکتامازها هستند که با عناصر
متحرک ژنومی منتقل میشوند و روی اینتگرون کالس  Iقرار
دارند و ژنهایی را کد میکنند که مقاومت به
متالوبتاالکتامازها و آمینوگلیکوزیدها و سایر آنتیبیوتیکها را

در بر دارند که سبب مقاومت وسیع به داروها میشوند
(.)۳7،5،2،1
چندین مطالعه در سال  2014نشان داده است که مکانیسم
مقاومت این باکتری به آنتیبیوتیکهای بتاالکتام با تولید
آنزیم بتاالکتاماز میباشد .دو گروه اصلی بتاالکتاماز به نامهای
سرین بتاالکتامازها و متالوبتاالکتامازها وجود دارند.
متالوبتاالکتامازها گروه مهمی هستند که عالوه بر پنیسیلین-
ها ،سفالوسپورینها و کارباپنمها را هیدرولیز مینمایند ولی
هنوز توانایی هیدرولیز آزترونام را ندارند ( .)1، 2 ، 7، 17این
آنزیمها برای فعالیت به کوفاکتور روی نیاز دارند و توسط
موادی همچون اتیلندیآمینتترا استیکاسید ،دی-
پیکولینیکاسید و ترکیبهای تیول مهار میشوند ولی با
مهارکنندههای بتاالکتامازی معمول همچون سولباکتام،
تازوباکتام و کالوونیکاسید مهار نمیشوند (.)۳4،29،5،1
چندین مطالعه در ایران و نقاط مختلف دنیا بیان داشته است
که آنزیمهای بتاالکتاماز با تقسیمبندی آمبلر ( )Amblerبه
چهار گروه  A ، B ، C ، Dتقسیم می شوند و
متالوبتاالکتامازها در گروه  Bقرار می گیرند و دارای سه زیر
کالس  BIII , BII , BIهستند .زیر کالس  BIبر اساس
ساختار مولکولی به چهار رده شامل ، VIM ، GIM ، SPM
IMPتقسیم میشوند که از بارزترین آنها  VIMمیباشد که
روی اینتگرون کالس  Iقرار دارند و با عناصر متحرک ژنومی
کد میشوند که منجر به مقاومت چندگانه میگردند و عالوه بر
کارباپنمها به آمینوگلیکوزیدها ،فلوروکینولونها و سایر کالس
های آنتیبیوتیکی نیز مقاوم هستند ( .)۳7،17،2،1این
تحقیقات نشان دادهاند که ژنهای کد کننده آنزیمهای
متالوبتاالکتامازی پالسمیدی هستند و بهراحتی میتوانند بین
باکتریها منتشر شوند .این ژنها عالوه بر سودوموناس
ائروژینوزا در باکتریهایی نظیر  ،E.coliکلبسیال پنومونیه و
آسینتوباکتر بومانی مشاهده شده است و با افزایش توانایی
انتقال بین اعضای خانواده انتروباکتریاسه سبب توسعه مقاومت
دارویی در باکتریهای گرم منفی شدهاند (.)۳2،22،7،6
بنابراین از مجموع تحقیقات صورت گرفته در این خصوص
چنین برآورد می شود که ارتباط عفونت های بیمارستانی با
سودوموناس ائروژینوزای دارای متالوبتاالکتامازها (مقاومت
پالسمیدی) معزل چالش برانگیز در سیستم های کلینیکی
محسوب می شود و منجر به ضایعات های شدید و بدون
درمان موثر با این عفونت ها می گردد (۳4و2۸و24و.)6
افزایش ظهور سویههای سودوموناس ائروژینوزای مقاوم به
بتاالکتامها در سراسر جهان گزارش شده است و در این زمینه
ارتباط حضور ژن  vimبا سودوموناس ائروژینوزاهای مقاوم به
بتاالکتامازها مورد توجه است .بهخصوص توانایی انتقال افقی
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سودوموناس آئروژینوزا در دمای  42 C°سبب تمایز این
ارگانیسم از بقیۀ گونههای سودوموناس می گردد).

ژن  vimدر بین باکتریهای مقاوم به بتاالکتامها (بهویژه
باکتریهای گرم منفی) سبب افزایش فراوانی سویههای
مختلف مقاوم و ایجاد کننده عفونتهای بیمارستانی شده
است .از این رو هدف از این تحقیق بررسی حضور ژن
 bla_vimدر سودوموناس آئروژنوزاهای موجود در محیطهای
بیمارستانی در جامعه و آنهم در شهرهای پر جمعیت همچون
تهران بوده است تا راهگشایی برای کاربرد سیستمهای
بهداشتی مناسب در این زمینه باشد.

بررسی رشد در محیط ستریمید آگار -از سیتریمید

آگار نیز برای جداسازی انتخابی باکتری سودوموناس آئروژینوزا

-تست حساسیت آنتیبیوتیکی بهروش انتشار

از دیسک Diffusion Disk Test

مواد و روشها

برای بررسی مقاومت به آنتیبیوتیکهای بتاالکتامی روش
تست انتشار از دیسک مطابق استاندارد با پروتکل استاندارد
(Clinical and Laboratory Standards CLSI 2015
) Institute guidelinesو با استفاده از محیط کشت مولر
هینتون آگار بهعنوان محیط رشد باکتریها و دیسکهای
آنتیبیوتیکی انجام شد .به این ترتیب که ابتدا سوسپانسیونی
از باکتری مورد نظر در آب مقطر تهیه شد که کدورت آن با
کدورت لوله شماره  0/5مکفارلند برابر بود .سپس با سوآپ
استریل در کنار شعله از سوسپانسیون باکتری برداشت کرده و
در سطح پلیت حاوی کشت مناسب برای آنتیبیوگرام که مولر
هینتون آگار است کشت متراکم در سه جهت عمودی ،افقی و
مورب (تمام سطوح) انجام داده شد .سپس سوآپ دور پلیت
کشیده شد و بعد سوآپ را سوزانده و در محلول ساولن
انداخته شد .مرحله بعد قرار دادن دیسکهای آنتیبیوتیک
روی سطح محیط مولر هینتون آگار است که در فواصل معینی
در کنار شعله و با پنس استریل گذاشته و با فشار روی محیط
ثابت شد (آنتیبیوتیکهای بهکار رفته در این تست عبارت
بودند از :سفوتاکسیم ،سفتازیدیم ،ایمیپنم ،مروپنم،
پیپیراسیلین تازوباکتام و سیپروفلوکساسین) .سپس در پلیت
را بسته و در دمای  ۳7درجه سانتیگراد به مدت  24ساعت
گرماگذاری گردید .پس از این مدت پاسخ آزمون با اندازهگیری
هاله عدم رشد باکتری که در اطراف دیسکها بهوجود میآید
تعیین گردید .اندازه هاله با توجه به استاندارد  CLSIتعیین
شد و بهصورت حساس ،نیمه حساس (متوسط) و مقاوم
گزارش شد.

جمعآوری نمونه -برای این مطالعه که علمی -پژوهشی

میباشد 120 ،نمونه غیر بالینی بهوسیله سوآپ استریل
مرطوب ،از محیط چهار بیمارستان در شرق تهران ،جمعآوری
شد و به آزمایشگاه منتقل شد.

مشاهده خصوصیتهای مورفولوژیک -نمونههای
جمعآوری شده در محیط  BHIآگار کشت داده شد و بهمدت
 24ساعت در انکوباتور  ۳7درجه نگهداری شد .پس از 24
ساعت کلنیها بر روی محیط ظاهر شد .ابتدا ظاهر کلنیها و
بوی شبیه انگور در روی محیط آگاردار مورد بررسی قرار
گرفت .عالوهبر بررسی ظاهر کلنی و بوی آن ،همولیز در آگار
خوندار و همچنین موکوئیدی بودن کلنیها و نیز پیگمانهای
زرد -سبز یا سبز -آبی یا آبی بررسی گردید.
واکنش رنگآمیزی افتراقی گرم -رنگآمیزی گرم

روی کشتهای  1۸-24ساعته انجام شد .باکتریهای گرم

مثبت در زیر میکروسکوپ به رنگ بنفش و باکتریهای گرم
منفی به رنگ صورتی دیده میشوند .سپس از باکتریهای گرم
منفی در چند سری کشت چهار مرحلهای روی محیطهای
اختصاصی خالصسازی انجام شد.

شناسایی ایزولهها با استفاده از تستهای

بیوشیمیایی -باکتریها برای شناسایی بر روی محیطهای

بالد آگار ،مککانکی آگار ،SIM ،TSI ،سیمون سیترات ،اوره
آز MR/VP ،و  OFکشت داده شدند و پس از  24ساعت نگه
داری در دمای  ۳7درجه مورد بررسی قرار گرفتند.

تست اکسیداز و کاتاالز -بهمنظور انجام تست کاتاالز از

تشخیص مولکولی  -پس از تشخیص با استفاده از تست-

آب اکسیژنه استفاده شد .برای انجام تست اکسیداز از کاغذ
صافی و یک قطره محلول اکسیداز استفاده شد.

های بیوشیمیایی بهمنظور تأیید نهایی ایزوله مورد نظر را بر
روی محیط نوترینت آگار کشت داده و پس از  24ساعت
انکوباسیون در دمای  ۳7˚Cاز کلنیهای خالص آن برای
استخراج  DNAپالسمیدی استفاده شد.

رشد در دمای  42درجه سانتیگراد -برای سنجش

توانایی رشد در دمای  42درجه سانتیگراد ،نمونهها در محیط
نوترینت براث کشت داده شده و سپس در بن ماری  42درجه
سانتیگراد انکوبه شد .پس از یک شب انکوباسیون  42درجه
سانتیگراد ،کدورت محیط کشت بررسی شد( .زیرا رشد

 -1استخراج پالسمید -بهمنظور بررسی حضور ژن
 bla_vimکه بر روی پالسمید باکتری قرار دارد ،از کیت
استخراج پالسمید شرکت  Metabionاستفاده شد.
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و افزایش تولید پیگمان استفاده میگردد (بهعلت حضور
ترکیب سیتریمید در این محیط کشت) .

تازه های بیوتکنولوژی سلولی  -مولکولی دوره هشتم شماره بیست و نهم  -جداسازی سودوموناس ...

 -2واکنش زنجیره پلیمراز  -PCRپس از استخراج

رفته در  PCRو شرایط انجام واکنش بهترتیب در جدول 2و ۳
نشان داده شده است.

 DNAاز پالسمید برای انجام  ،PCRپرایمرهای اختصاصی
مطابق با جدول  1بهکار برده شد .همچنین مقدار مواد به کار

جدول -1توالی پرایمرهای مورد استفاده جهت تکثیر ژنbla_vim

ژن

´Forward 5´-CGTGGGGTGCGAAAAACAC -3
´Reverse 5´- GAGCAAGTCTAGACCGCCCG-3

bla_vim

جدول  -2لیست مواد مورد استفاده برای واکنش PCR

مخلوط مواد PCR



مقدار مواد برای یک نمونه ()µl

آب دوبار تقطیر و غیر یونیزه

9/5



Master mix

2/5 1



پرایمر چپ

1



پرایمر راست

1



 DNAنمونه

1
25

حجم کلی بر حسب µl

جدول  -۳شرایط انجام واکنش زنجیرهایی پلیمراز در ترموسایکلر برای ژن bla_vim

چرخههای دمایی PCR

مرحله واسرشتگی

دما ()°c

زمان

52

 45ثانیه

94

مرحله اتصال

72

مرحله طویل شدن

72

چرخه نهایی

 -1الکتروفورز و مشاهده باند حاصل از  -PCRپس از

اتمام واکنشهای  ،PCRمحصول واکنش ،الکتروفورز گردید.
برای انجام الکتروفورز از ژل آگارز  %1استفاده شد .سپس با
رنگآمیزی بهوسیله اتیدیوم برامید باندهای حاصل از محصول
 PCRبرای ژن مورد نظر مشاهده شد.

نتایج

 45ثانیه

-

 60ثانیه

۳5

-

 5دقیقه

ایزولهها گرم منفی و میلهای شکل و کوکو باسیل مشاهده
شدند.

نتایج آزمون کاتاالز و اکسیداز -سودوموناس آئروژنوزا

در برخورد با اکسیداز رنگ بنفش تولید نمود و اکسیداز مثبت
بود و در حضور  H2O2توسط آنزیم کاتاالز حباب اکسیژن
تولید کرد و کاتاالز مثبت گزارش شد.

نتایج تستهای بیوشیمیایی -جدول  4نشان دهنده

تشخیص ایزولههای بالینی باکتریایی 50 -نمونه

نتایج کشت باکتری سودوموناس آئروژینوزا در محیطهای
کشت افتراقی (  ،OF، MRVP ،SIM ،TSIسیمون سیترات،
اوره ،سیتریمید آگار) که برای شناسایی و جداسازی باکتری
انجام گرفته است ،میباشد.

از  120نمونه که از سطوح داخل اماکن  ،زمین و وسایل
بیمارستان به کمک سواب مرطوب جمعآوری شد ،بعد از
کشت بر روی محیطهای اختصاصی و انجام تستهای
افتراقی و رنگآمیزی گرم و تست اکسیداز و کاتاالز،
سودوموناس ائروژینوزا تشخیص داده شدند.
خصوصیتهای مورفولوژیکی-

تعداد سیکل

شکل ظاهری

باکتری باکشت نمونهها بر روی محیط  EMBو BHIو رشد
در دمای  ۳7 ˚cمشخص شد سپس با رنگآمیزی گرم همه
OF

هوازی
+

بیهوازی
-

جدول -4نتایج حاصل از تستهای بیوشیمیایی برای شناسایی و جداسازی سودوموناس آئروژینوزا

VP

MR

سیمون
سیترات

اوره

SIM

TSI

سیتریمید
آگار

اکسیداز

کاتاالز

-

-

+

+

--+

alk/alk

کلنی سبز

+

+
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رنگآمیز
ی گرم

های تست
بیوشیمیایی

-
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Downloaded from ncmbjpiau.ir at 15:31 +0330 on Tuesday October 16th 2018

توالی پرایمر´5´ -3
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نتایج حاصل از سنجش مقاومت به آنتیبیوتیک

با روش دیسک گذاری -در این مطالعه مقاومت نسبت

به آنتیبیوتیکهای بتاالکتام در  50سویه سودوموناس
آئروژینوزا با روش انتشار از دیسک سنجیده شد و  ۳5نمونه

مقاوم بهدست آمد .در بین  ۳5نمونه مقاوم بیشترین مقاومت
باکتریهای سودوموناس آئروژینوزا نسبت به سفتوتاکسیم
(بهمیزان  )%70و بیشترین حساسیت نسبت به آنتیبیوتیک

جدول  -5مقاومت سویه های سودوموناس ائروژینوزا نسبت به آنتی بیوتیک های بتاالکتام

سفوتاکسیم

سفتازیدیم

ایمی پنم

مروپنم

70%
n=35

50%
n=25

52%
n=26

62%
n=۳1

۳0%
n =15

50%
n =25

4۸%
n =24

۳۸%
n =19

CTX

IPM

CAZ

پیپیراسیلین تازوباکتام

سیپروفلوکساسین

سودوموناس آئروژینوزا

16%
n=۸

40%
n=20

نمونههای مقاوم

60%
n =۳0

نمونههای حساس

MEM

PIP/TAZ

۸4%
n =42

CP

90
80
70
60
50
40
30
20
10
CTX

CAZ

IPM

MEM

PIP/TAZ

CP

0

نمودار  -1درصد مقاومت و حساسیت سویههای سودوموناس آئروژینوزا به دیسکهای آنتیبیوتیکی بتاالکتامی
(از راست به چپ :سفوتاکسیم ،سفتازیدیم ،ایمی پنم ،مروپنم ،پیپیراسیلین تازوباکتام و سیپروفلوکساسین)

نتایج حاصل از  -PCRدر مجموع از  ۳5نمونه

سودوموناس آئروژینوزای مقاوم به بتاالکتامها 21 ،نمونه
دارای ژن  bla_vimبودند و فراوانی این ژن در نمونهها 42
 %بود .حضور ژن  bla_vimدر نمونه محصول  ،PCRپس
از رنگآمیزی روی ژل الکتروفورز در شکل  1نشان داده
شده است .برای این منظور از مارکر مولکولی  ، 50 bpویال
بدون  DNAبهعنوان کنترل منفی و نمونه شارپ دارای
باند  490 bpبهعنوان کنترل مثبت ،استفاده شده است.

بحث

سودوموناس آئروژینوزا پاتوژن فرصتطلب انسانی است .این
باکتری به طور معمول بیمارانی که نقص در سیستم ایمنی
خود دارند را مورد حمله قرار می دهد مثل افرادی که از
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پیپیراسیلین (بهمیزان  )%۸4بود .همچنین بین مثبت بودن
کشت باکتری و مقاومت آنتیبیوتیکی با تعداد نمونهها از نظر
آماری اختالف معنیداری وجود نداشت .نتایج تست آنتی-
بیوگرام با آنتیبیوتیکهای بتاالکتامی مورد استفاده در این
تحقیق ،در جدول  5و نمودار  1آورده شده است.

تازه های بیوتکنولوژی سلولی  -مولکولی دوره هشتم شماره بیست و نهم  -جداسازی سودوموناس ...
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بیماریهایی مانند سیستیک فیبروزیس ریوی ،سرطان یا ایدز
رنج میبرند ( .)14این باکتری پاتوژن بسیار مهمی است زیرا
اغلب به بیماران بستری در بیمارستانها حمله کرده و باعث
ایجاد بیماریهای بسیار خطرناک تر در آنها میشود.
سودوموناس آئروژینوزا عامل بیشترین عفونت با باکتریهای
گرم منفی است که  40تا  60درصد مرگ و میر را شامل
میشود .در میزان باالیی از مرگ و میرهایی ناشی از سیستیک
فیبروزیس ریوی دخالت دارد و در نهایت این باکتری همیشه
جزو یکی از سه باکتری گرم منفی پاتوژن است که سبب
بدترین بیماریهای عفونی میشود ( .)14این باکتری هم-
چنین مقاومت ذاتی باالیی را به بسیاری از ترکیبهای
ضدمیکروبی و آنتیبیوتیکها نشان میدهد و این مسئله باعث
ایجاد مشکل در از بین بردن و حذف آنها شده است (.)4
در این تحقیق  120نمونه از محیطهای بیمارستانی جمع
آوری شد و ابتدا بر روی محیط  BHIآگار کشت داده شدند.
سپس بهوسیله تستهای بیوشیمیایی از جمله کشت بر روی
محیطهای مک کانکی آگار ، SIM ، TSI ،سیمون سیترات،
سیتریمید آگار و تستهای اکسیداز و کاتاالز شناسایی شدند.
بعد از تأیید سودوموناس آئروژینوزا بودن این باکتریها،
نمونههای مورد نظر بر روی محیط سیتریمید آگار که محیط
اختصاصی برای سودوموناس آئروژینوزا است بهمنظور مطالعه
بیشتر کشت و نگهداری شدند .این محیط بهدلیل داشتن
سیتریمید که نوعی ترکیب ضد میکروبی است از رشد سایر
باکتریها جلوگیری کرده و تنها سودوموناس آئروژینوزا که
قادر به تحمل آن است بر روی آن باقی میماند.
در این مطالعه از  120نمونه جداشده از محیط بیمارستان 50
نمونه سودوموناس آئروژینوزا بودند که از  50نمونه
سودوموناس آئروژینوزا  ۳5نمونه به انواع آنتیبیوتیکهای
بتاالکتام استفاده شده در این تحقیق مقاوم بودند .این نمونهها
نسبت به سیپروفلوکساسین  ،%40پیپیراسیلین -تازوباکتام
 ،16%ایمی پنم  ،%52مروپنم ،،%62سفتازیدیم %50و
سفوتاکسیم  %۸4مقاومت داشتند و از میان آنها  21نمونه
( )42%حاوی ژن  bla_vimبودند.
کازاما و همکارانش در سال  1997برای جداسازی سودوموناس
آئروژنوزا از سایر باکتریهای گرم منفی از محیط  BHIآگار و
 BHIبراث استفاده کردند .نوع محیط کشتی که آنها برای
جداسازی نمونهها استفاده کردند با محیط کشتی که در این
مطالعه برای سویهها استفاده شد مطابقت داشت ( .)10در
سال  2010یوسفی و همکارانش ،باکتریهای سودوموناس
آئروژنوزا را از خون ،زخم و ادرار جداسازی کردند و آنها را
توسط تستهای بیوشیمیایی مانند رنگآمیزی گرم ،تست
اکسیداز و کاتاالز و رشد در محیط ستریمید آگار شناسایی

کردند .روشهای بیوشیمیایی و محیط کشت اختصاصی که
یوسفی و همکارانش در مطالعه خود بر روی سودوموناس
آئروژنوزا برای شناسایی و ایزوله استفاده کرده بود با روشها و
محیطهای کشت اختصاصی در این بررسی مطابقت داشت
(.)۳6
زافر و همکاران ،در سال  2015به بررسی حضور ژن
 bla_vimدر  ۳۳نمونه سودوموناس مقاوم به کارباپنم در مصر
پرداختند که  2۸نمونه دارای این ژن بودند ( .)۳7در مطالعه
زافر آنتیبیوتیکهای مورد استفاده تا حدود زیادی با مطالعه
حاضر مشابهت داشتند و همچنین از نظر روشهای سنجش
مقاومت آنتیبیوتیکی و استفاده از محیط کشت مولر هینتون
آگار با مطالعه حاضر مطابقت داشت و همگی طبق روشهای
استاندارد  CLSIانجام شده بود.
آقامیری و همکارانش ،در سال  2014در ایران  212نمونه
سودوموناس آئروژینوزا از بیماران بیمارستانهای تهران جدا
کردند که  100نمونه مقاوم به ایمیپنم بود و از این میان 70
نمونه ژن  bla_vimو  20نمونه  bla_impرا داشتند (.)1
مطالعه آقامیری ،از نقطه نظر تستهای بیوشیمیایی با مطالعه
حاضر مطابقت دارد و در تمامی آنها از روشهای استاندارد
استفاده شده است .مطالعههای آقامیری با مطالعه حاضر ،از
نظر تعداد نمونههای محیطی جمعآوری شده و همچنین
تعداد سویههای سودوموناس آئروژینوزا خالصسازی شده
تفاوت داشته و همچنین مدت زمان انجام مطالعه نیز از جمله
تفاوتها میتوان در نظر داشت .باید به این نکته توجه داشت
که هر چه مدت زمان انجام مطالعه و تعداد نمونههای محیطی
جمعآوری شده بیشتر باشد مطالعه از لحاظ آماری ارزش
بیشتری خواهد داشت.
اخوان تفتی و همکاران در سال  ،2014به بررسی ژنهای
 bla_imp ،bla_vimو  bla_ndmدر  1۸0نمونه
سودوموناس گرفته شده از بیماران سوختگی پوستی در شهر
یزد پرداختند که از  54نمونه سودوموناس ائروژینوزای جدا
شده  %74به ایمیپنم مقاوم گزارش شدند و  % 29/5ایزولهها
دارای ژنهای متالوبتاالکتاماز بودند ( .)2در مطالعه تفتی و
همکارانش ،ژنهای مسئول مقاومتهای دارویی چندگانه مانند
 bla_imp ،bla_vimو  bla_ndmبررسی شدند ،که از جمله
تفاوتهای موجود با مطالعه حاضر بررسی ژنهای بیشتری در
مطالعه تفتی میباشد .همچنین مطالعه تفتی و همکارانش ،از
نظر نوع نمونه (نمونه بالینی از بیماران بخش سوختگی
بیمارستان) با مطالعه حاضر (نمونه غیر بالینی ،نمونهگیری از
محیط بیمارستان) مطابقت نداشت ولی از نظر تستهای
بیوشیمیایی با مطالعه حاضر مشابه بود و از روشهای
استاندارد استفاده شده بود.
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سودوموناس ائروژینوزای مقاوم به بتاالکتامها و دارای ژن vim

را  %42نشان داده است.
مهینی و همکارانش ،در سال  201۳بر روی ژن bla_vim
سودوموناس آئروژینوزا جدا شده از بیماران سوختگی کار
کردند .نتایج حاصل از بررسی مقاومت به آنتیبیوتیک در این
بررسی به قرار زیر بود %20 :ایزولهها مقاوم به پیپیراسیلین
تازوباکتام %2۳ ،مقاومت به مروپنم %41 ،مقاومت به ایمیپنم،
 70%مقاومت به تیکارسیلین و  %۸1مقاومت به سفتازیدیم
داشتند .از این میان  41ایزوله که به آنتیبیوتیک ایمیپنم
مقاومت فنوتیپی داشتند حاوی ژن  bla_vimبودند (.)15
مطالعه حاضر از لحاظ مقاومت فنوتیپی به قرار زیر بوده:
40%مقاوم به سیپروفلوکساسین %16 ،مقاوم به پیپیراسیلین
تازوباکتام %52 ،مقاوم به ایمیپنم %62 ،مقاوم به مروپنم،
 50%مقاوم به سفتازیدیم و  %70مقاوم به سفوتاکسیم بودند.
از نظر فنوتیپی مطالعه حاضر با مطالعه مهینی و همکارانش
مطابقت دارد ولی از لحاظ درصد حضور ژن  bla_vimمتفاوت
بوده زیرا نمونههای مورد بررسی این مطالعه از محیط بوده و
میزان شیوع ژن  bla_vimنسبت به نمونههای بالینی کمتر
بوده است (.)15
خاخار و همکاران ،در سال  2012به بررسی حضور ژن
 bla_vimدر سودوموناسهای کلینیکی جدا شده از
بیمارستانهای هند پرداختند که از میان  1۳5نمونه
جمعآوری شده  26نمونه مقاوم به کارباپنم و  15نمونه دارای
ژن  bla_vimبودند( .)1۸یافتههای این تحقیق با این
مطالعه تا حدی شباهت دارند.
سرهنگی و همکاران ،در سال  2012به بررسی ژنهای
متالوبتاالکتاماز در 240نمونه سودوموناس جمعآوری شده از 4
بیمارستان شیراز پرداختند که  %2۳/۳از آنها دارای این ژنها
بودند ( .)2۳این مطالعه نیز با بررسی حاضر ،مطابقت دارد که
نشان دهنده شیوع این ژن مقاومت در سالهای اخیر در ایران
است.
کالنتر و همکاران ،در سال  2011به بررسی حضور
متالوبتاالکتاماز در سودوموناسهای جمعآوری شده از
سوختگیهای پوستی پرداختند که از میان  100نمونه %22
دارای این ژن بودند ( .)9از جمله تفاوتهای مطالعه حاضر در
مقایسه با مطالعه کالنتر ،میتوان به میزان مقاومت به آنتی-
بیوتیک و درصد حضور ژن  bla_vimدر نمونههای جمعآوری
شده از بیماران دارای سوختگیهای پوستی و نمونههای
محیطی بیمارستانی اشاره کرد ،که این اختالف در نمونهها و
نحوه نمونهگیری میتواند دلیلی بر این تفاوت باشد.
لیاکوپولوس و همکاران ،در سال  2011به بررسی حضور ژن
 bla_vimدر  56۸نمونه سودوموناس عفونی در یونان
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گلشنی و همکاران در سال  2014بیان داشتند کارباپنمها از
جمله ایمیپنم و مروپنم از مهمترین آنتیبیوتیکها برای
درمان عفونتهای ناشی از سویههای چند مقاومتی
سودوموناس آئروژینوزا هستند .آنان ژن  vimرا از بارزترین ژن
های متالوبتاالکتامازی یافتند و گزارش نمودند این ژن در
سایر باکتریهای گرم منفی عالوه بر سودوموناس ائروژینوزا
انتقال مییابد و سبب افزایش مقاومت دارویی در این باکتری
ها میباشد .در تحقیقهای آنان حضور ژن  vimرا در  %1۸از
سویههای سودوموناس ائروژینوزای دارای مقاومت چندگانه و
ایجاد کننده عفونت بیمارستانی گزارش شد و روند رو به
افزایش ژنهای متالوبتاالکتامازی را در نمونههای بالینی نشان
داد ( .)7روش کار در این مطالعه با مطالعه گلشنی مشابهت
داشته است ولی از نظر نوع نمونهها که در این مطالعه از
محیط بیمارستانی بوده است با مطالعه گلشنی که از نمونه
های بالینی بوده است تفاوت دارد.
مینی و همکاران در سال  2014در تحقیقی عنوان داشتند
متالوبتاالکتامازها گروه مهمی از آنزیمهای بتاالکتامازی هستند
که سبب مقاومت به آنتیبیوتیکهای بتاالکتامی میشوند.
آنان ژنهای  NDM ،IMP ،vimرا گروههای اصلی تولید
کننده متالوبتاالکتامازها گزارش نمودند .همچنین بیان داشتند
عناصر متحرک ژنتیکی عالوه بر ژنهای مقاوم به کارباپنمها،
ژنهای مقاوم به آمینوگلیکوزیدها و کینولونها را انتقال می-
دهند که منجر به ایجاد مقاومت چندگانه به آنتیبیوتیکها
شده و کاربرد این داروها را برای درمان عفونتها دچار بحران
مینمایند.
صدیقی و همکاران در سال  2014سودوموناس ائروژینوزا
مقاوم به بتاالکتامها را در نقاط مختلف ایران بررسی نمودند و
نشان دادند که حضور کاست ژنی  vim-1در باکتریهای
مقاوم و انتقال افقی این ژن در بین باکتریهای مقاوم به
بتاالکتامها سبب افزایش شیوع عفونتهای بیمارستانی با
سویههای مقاوم به دارو شده است (.)24
در سال  201۳دوستی و همکاران به جداسازی و بررسی
فنوتیپی و مولکولی ژنهای متالوبتاالکتامازی در سودوموناس
ائروژینوزاهای جدا شده از بیمارستان ولیعصر زنجان پرداختند.
از  70نمونه بالینی سودوموناس ائروژینوزا  44نمونه دارای
مقاومت به ایمیپنم بودند که در میان آنها  2۳ایزوله
( )52%/2دارای ژن  vimو  10ایزوله ( )22%/۳دارای ژن IMP
بودند .نتایج آنان نشان داد مقاومت آنتیبیوتیکی با تولید آنزیم
متالوبتاالکتامازی روند رو به رشدی در این منطقه از ایران
داشته است ( .)5نتایج این مطالعه با نتایج بهدست آمده از
تحقیقهای دوستی مشابهت داشته و درصد ایزولههای
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متاسفانه استفاده نادرست و بیش از اندازه از آنتیبیوتیکها
موجب پیدایش سویههای مقاوم در بین باکتریها از جمله
سودوموناس آئروژینوزا شده است که عامل اصلی مرگ و میر
در بیماران بهخصوص بیمارانی با ضعف سیستم ایمنی شده
است .این سویهها با بیان ژن  bla_vimقادرند میزان بیشتری
از آنتیبیوتیکها بهخصوص بتاالکتامها را تحمل کنند که
باعث مزیت انتخاب آنها نسبت به سایر سویهها شده است .در
مطالعه انجام شده ارتباط مؤثری بین وجود ژنهای مقاومت به
آنتیبیوتیکهای بتاالکتام و سودوموناس ائروژینوزا های مقاوم
به این آنتیبیوتیکها مشاهده شده است .این ارتباط بیانگر
این مطلب است که استفاده بیش از حد آنتیبیوتیکها
میتواند منجر بهظهور سویههای مقاوم به دارو گردد .بنابراین
حضور ژن  bla_vimدر سودوموناس آئروژینوزا و توانایی آن
در انتقال افقی این ژن میتواند سبب افزایش مقاومت آنتی
بیوتیکی در این باکتری و احتمال بروز مقاومت در سایر
باکتریهای گرم منفی (بین آنتروباکتریاسه ها) گردد.

سپاسگزاری
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پرداختند که در این میان  %14دارای این ژن بودند (.)1۳
مطالعه لیاکاپولوس با مطالعه حاضر از نظر درصد حضور ژن
 bla_vimو همچنین تعداد نمونههای مقاوم متفاوت میباشد،
که اختالف مناطق جغرافیایی و استفاده بیرویه از آنتی-
بیوتیکها را میتوان دلیلی بر این تفاوتها دانست.
واندر بیج و همکاران در سال  ،2011به بررسی حضور ژن
 bla_vimدر سودوموناسهای جداسازی شده از بیماران
عفونی در هلند پرداختند که از میان  106نمونه مقاوم به
ایمیپنم  ۳5نمونه حاوی این ژن بودند ( .)۳0مقاومت
سودوموناس آئروژینوزا در مطالعه حاضر در مقایسه با مطالعه
واندر بیج متفاوت بود که این تفاوت در تعداد نمونهها و فاصله
زمانی اجرای این دو مطالعه میباشد.
از مقایسه نتایج این تحقیق با سایر مطالعههای انجام شده در
ایران و سراسر دنیا مشخص گردیده است که پیدایش سویه-
های سودوموناس ائروژینوزای مقاوم به آنتیبیوتیکها به ویزه
با تولید متالوبتاالکتامازها در محیط بیمارستان و نمونههای
کلینیکی در حال افزایش است و این سویهها با مقاوم شدن
ژنتیکی و انتقال ژنهای کد کننده مقاومت به بتاالکتامها بین
سویههای پاتوژن بهخصوص باکتریهای گرم منفی همراه می-
باشند که مشکل جدی در تهدید سیستمهای بهداشتی برای
کنترل و درمان عفونت با این باکتری و کاربرد آنتیبیوتیکها
در درمان عفونتهای بیمارستانی محسوب میگردد.

از کلیه مسئولین محترم در دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران
شمال بهخصوص دانشکده علوم زیستی و مسئولین
بیمارستانها و مراکز درمانی و آزمایشگاهی شرق تهران که در
انجام کارهای آزمایشگاهی و تهیه نمونههای این تحقیق کمال
همکاری و مساعدت الزم را مبذول فرمودهاند ،سپاسگزاری
فراوان میگردد.
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