مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی  -مولکولی
دوره هشتم ،شماره سی ام  -بهار1397

بررسی شیوع و فراوانی ژنهای بتاالکتامازی  SHV / CTX-M / TEMدر کلبسیال و

اشریشیاکلیهای جدا شده از نمونههای کلینیکی در آزمایشگاه کهورستان بندرعباس
گروه میکروبیولوژی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد جهرم ،جهرم ،ایران.

چکیده

سابقه

و هدف :امروزه وجود بتاالکتامازهای وسیعالطیف در باکتریهای جدا شده از بیماران بستری که مقاومت چندگانه دارویی را

مواد و

روشها :تعداد  643سویه انترو باکتریاسه از نمونههای مختلف درکهورستان جداسازی شد .برای تعیین مقاومت نمونهها،

بیان میکنند ،یک واقعیت و معضل مهم بهداشتی در اکثر کشورها محسوب میگردد.

تست آنتیبیوگرام انجام شد .در نهایت ایزولههای  ESBLمثبت ،توسط روش  PCRاز نظر ژنهای  SHV ،CTX-M ،TEMمورد
بررسی قرار گرفتند.

یافتهها :از  643ایزوله مورد بررسی 231 ،ایزوله کلبسیال و 261ایزوله اشریشیاکلی به آنتیبیوتیکهای سفتازیدیم یا سفوتاکسیم و یا

هر دو آنها مقاوم بودند .همچنین  )%41/13( 21ایزوله مولد  ESBLبودند.

بحث:

با توجه به درصد باالی مقاومت به سفالوسپورینهای نسل سوم انجام دقیق آزمایشهای آنتیبیوگرام قبل از تجویز آنتیبیوتیک

در عفونتهای ناشی از ارگانیسمهای تولید کننده  ESBLضرورت دارد.

واژههای کلیدی :بتاالکتامازهای وسیع الطیف ،اشریشیاکلی ،عفونت

مقدمه

روشهای مختلفی توسط باکتریها بهکار گرفته میشود تا از
اثرهای مضر آنتیبیوتیکها مصون بمانند یکی از مهمترین این
روشها ،که در باکتریهای گرم منفی علیه آنتیبیوتیکهای
بتاالکتام بهکار میرود تولید آنزیمهای بتاالکتامازی میباشد (.)9
بتاالکتامازهای وسیعالطیف ( ESBLs:Extended Spetrum
) Beta Lactamasesگروه بزرگ و در حال رشدی از آنزیمهای
بتاالکتاماز هستند که بهوسیله باکتریهای گرم منفی تولید می-
شوند .این آنزیمها توانایی هیدرولیز تمامی سفالوسپورینها و
آزترونامها را داشته و توسط مهارکنندههای بتاالکتامازها مانند
اسید کالووالنیک مهار میشوند ( .)21اولین ارگانیسم تولید کننده
 ESBlsاز اعضای خانواده انتروباکتریاسه در سال  2926در آلمان
نویسنده مسئول :

گروه میکروبیولوژی،دانشگاه آزاد اسالمی واحد جهرم ،جهرم،ایران.
پست الکترونیکیrezaeianfon45@gmail.com :
تاریخ دریافت2694/9/29:
تاریخ پذیرش2693/2/2 :

ادراری.SHV ،CTX-M ، TEM ،

شناسایی شد از آن زمان به بعد افزایش چشمگیر این سویهها در
سراسر جهان گزارش گردیده است (.)4
اگرچه بتاالکتامازهای وسیعالطیف بهصورت غالب در گونههای
اشریشیاکلی و کلبسیال پنومونیه مشاهده میشوند اما این آنزیمها
در جنسهای دیگر انتروباکتریاسه مانند سراشیا ،سیتروباکتر،
سالمونال ،پروتئوس و انتروباکتر هم دیده شدهاند (.)2
آنزیمهای بتاالکتاماز در باکتریها متنوع هستند و در پاسخ
به فشار انتخابی آنتیبیوتیکها ،مرتب در حال موتاسیون و
جایگزین کردن اسیدهای آمینه بهویژه در جایگاه فعال آنزیم
هستند بهطوریکه باعث ایجاد انواع جدیدی از بتاالکتامازهای با
طیف وسیع شدهاند (.)11
الگوهای مختلفی برای طبقهبندی بتاالکتامازها وجود دارد یکی
از این روشها که بیشتر از آن استفاده میشود بهوسیله مدیروس
و جکوبی ابداع شده است که بر این اساس بتاالکتامازها به چهار
گروه اصلی  Aتا  Dطبقهبندی میشوند .آنزیمهای وسیعالطیف در
گروه  Aقرار گرفتهاند و شامل مشتقات آنزیمهای موتاسیون یافته
 SHVو  TEMمیباشند ( .)12،3بتاالکتامازها از لحاظ عملکردی
به چهار گروه طبقهبندی میشوند گروه اول :سفالوسپورینازهایی
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سمیه شبان پیشه ،عباسعلی رضائیان
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تازه های بیوتکنولوژی سلولی  -مولکولی دوره هشتم شماره سی ام  -بررسی شیوع ...

که توسط کالووالنیک اسید به خوبی مهار نمیشوند و به کالس C

مواد و روشها

در این مطالعه مقطعی -توصیفی در طول مدت  3ماه تعداد 211
نمونه بالینی از بیماران مراجعه کننده به آزمایشگاه کهورستان
جمع آوری شد .نمونهها شامل ادرار ،خون ،مدفوع ،ترشحات و

10
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مولکوالر تعلق دارند .گروه دوم :شامل پنیسیلیناز و سفالوسپوریناز
یا هر دو که بهطور کلی توسط مهار کنندههای بتاالکتاماز مهار
شده و به کالس مولکوالر  Aیا  Dمتعلق هستند .گروه سوم :از
یونهای روی برای تخریب حلقه بتاالکتام استفاده میکنند و
متالوبتاالکتاماز هستند .گروه چهارم :شامل پنی سیلیناز بوده و
توسط کالووالنیک اسید مهار نمیشود (.)16
ژن تولید کننده بتاالکتامازهای وسیعالطیف کمابیش بر روی
پالسمیدها واقع شدهاند که مقاومت متقاطع نسبت به کالسهای
دیگر آنتیبیوتیک را هم ممکن میسازند ،که این امر موجب
محدودیت در انتخاب درمان آنتیبیوتیک صحیح میشود (، 11
.)7
این پالسمیدها به آسانی در میان گونههای باکتریایی قابل
انتقال هستند .اغلب بتاالکتامازهای وسیع الطیف بهدلیل ایجاد
جهش در ژنهای  SHVو  TEMبهوجود آمدهاند ( .)22بخشی از
سویههای تولید کننده  TEMو  SHVهمزمان آنزیمهای CTX-
 Mرا نیز تولید میکنند ( .)1شناسایی ژنهای شایع مولد
 ESBLsاز قبیل  TEM,SHVو  CTX-Mبا استفاده از روشهای
مولکولی در باکتریهای تولید کننده  ESBLsو بررسی الگوی
مقاومت دارویی آنها میتواند اطالعات مفیدی در رابطه با
اپیدمیولوژی و درمان ضد میکروبی منطقی در مقابل ارگانیسمهای
تولید کننده  ESBLsفراهم نماید ( .)21امروزه تعداد ارگانیسم-
هایی که توانایی تولید آنزیمهای بتاالکتاماز وسیعالطیف را دارند
در حال افزایش است و این مسئله بهعنوان یکی از بحرانهای
موجود در درمان عفونتهای ناشی از این باکتریها مطرح می-
باشد .انتقال و انتشار سریع ارگانیسمهایی که آنزیمهای مذکور را
تولید میکنند باعث باال رفتن میزان عفونتهای بیمارستانی
مربوطه در سراسر دنیا شده است ( .)27بنابراین الزم است که
شیوع باکتریهای تولید کننده آنزیمهای بتاالکتاماز وسیع الطیف
در هر منطقه ای مشخص شود تا تدابیر درستی برای درمان
عفونتهای ایجاد شده بهوسیله این ارگانیسمهای مقاوم بهکار رود.
هدف این مطالعه بررسی شیوع و فراوانی ژنهای مقاومت
بتاالکتامازی  SHV ،TEMو  CTX-Mدر بیماران مراجعه کننده
به آزمایشگاه کهورستان بندر خمیر میباشد.

خلط بودند که در آزمایشگاه کلیه سوشها بعد از شناسایی دقیق
و انجام تستهای بیوشیمیایی استاندارد در دمای  -71درجه
سانتیگراد نگهداری شدند .تعیین حساسیت و مقاومت آنتی-
بیوتیکی به روش انتشار دیسک انجام گرفت ( .)23دیسکهای
آنتیبیوتیک مورد استفاده از شرکت پادتن طب و شامل
سفتازیدیم  61میکروگرم ،سفوتاکسیم  61میکروگرم،
سیپروفلوکساسین  2میکروگرم ،ایمیپنم  21میکروگرم،
نالیدیکسیک اسید  61میکروگرم ،جنتامایسین  21میکروگرم و
کوتریموکسازول  12میکروگرم بودند.
بعد از  14ساعت انکوباسیون در دمای  67درجه سانتیگراد نتایج
آنتیبیوگرام طبق دستور العمل  CLSIثبت شدند .سپس سویه-
های کلبسیال و اشریشیاکلی مقاوم به سفوتاکسیم و سفتازیدیم به
روش ( CDTدیسک ترکیبی) با قرار دادن دیسکهای
سفوتاکسیم و سفوتاکسیم  +کالوالنیک اسید ،سفتازیدیم و
سفتازیدیم  +کالوالنیک اسید جهت تأیید تولید بتاالکتامازهای
وسیعالطیف غربالگری شدند و سویههایی که قطر هاله عدم رشد
اطراف دیسکهای حاوی کالوالنیک اسید آنها  2یا بیشتر از 2
میلیمتر از دیسکهای بدون مهار کننده آنها بود با در نظر
گرفتن ضوابط  ،CLSIبهعنوان بتاالکتامازهای وسیعالطیف در نظر
گرفته شدند.
پس از آن بهمنظور تعیین حداقل غلظت آنتیبیوتیکی که مانع
رشد باکتریها میشود ،تست  MICبهروش رقیقسازی مایع بر
روی سوشهای مولد بتاالکتاماز وسیعالطیف صورت گرفت .برای
استخراج  DNAو انجام  PCRابتدا از نمونهها کشت شبانه تهیه
شد سپس چندین کلونی از هر کشت شبانه باکتریها به
اپندورفهای استریل که حاوی  211میکرو لیتر آب مقطر بودند
منتقل و  DNAهر یک به-روش جوشاندن استخراج گردید .تست
 PCRبرای شناسایی ژن-های بتاالکتامازی (،SHV )976 bp
(TEM )442 bpو ( CTX-M )296bpبا استفاده از پرایمرهای
یونیورسال انجام شد.
واکنش  PCRدر دستگاه ترموسایکلر به شرح زیر انجام شد یک
سیکل  22دقیقه در  92درجه سانتیگراد (دناتوراسیون اولیه)
سپس  61سیکل شامل مرحله واسرشت شدن  61ثانیه در 94
درجه سانتیگراد ،مرحله اتصال 61ثانیه در  31درجه سانتیگراد و
مرحله طویل شدن  1دقیقه در  71درجه سانتی گراد و در نهایت
یک سیکل  21دقیقه در  71درجه سانتیگراد.
از کلبسیالپنومونیه  ATCC700603و اشریشیاکلی
 ATCC35218بهترتیب بهعنوان کنترل مثبت و منفی استفاده

تازه های بیوتکنولوژی سلولی  -مولکولی دوره هشتم شماره سی ام  -بهار ، 1397سمیه شبان پیشه و همکاران

گردید ( .)6سپس از ژل آگارز  2درصد برای الکتروفورز محصول-
های  PCRو از سایز مارکر  100bpLadderاستفاده شد.
دادههای جمع آوری شده با استفاده از آزمون فیشر مورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

یافته ها

جدول :2درصد نتایج آنتیبیوگرام ایزولههای انتروباکتریاسه
مقاوم

آنتیبیوتیک

کوتریموکسازول

46/34

سفوتاکسیم

41/42

ایمیپنم

جنتامایسین
نالیدیکسیک اسید

21

سفکسیم

سیپروفلوکساسین
سفتازیدیم

21/39

22/19

23/47

27/22

21/22

69/22

3/62

62/12
13/12

حدواسط

حساس
21

2/92

42/22

7/21

62/13

2/19

29/9

42/22
46/34
23/34

41/24

7/22

جدول :1مقاومت چند گانه  E.coliهای جدا شده به کالسهای مختلف آنتیبیوتیکی
Cephalosporins

Quinolones

Aminoglycosid

Carbapenem

Sulfonamid

)(CAZ,CTX,CFM

)(CP,NA

)(GM

)(IPM

)(SXT

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

22

2/41

97

42/43

14

2/22

62

11

درصد

3/23

تعداد

درصد

217

1/22
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از  643انتروباکتریاسه جمع آوری و تأیید شده بهوسیله
تستهای بیوشیمیایی افتراقی  1/29( 21درصد) ایزوله مربوط به
نمونههای مدفوع 2/223( 4 ،درصد) ایزوله مربوط به ترشحات و
خلط 1/272( 1 ،درصد) ایزوله مربوط به خون و 92/67( 661
درصد) ایزوله مربوط به ادرار بود .بررسی میزان مقاومت ایزولهها
به آنتیبیوتیکهای مورد مطالعه با استفاده از روش انتشار دیسک
نشان داد که بیشترین میزان مقاومت مربوط به نالیدیکسیک
اسید ( 21درصد) و کمترین میزان مقاومت مربوط به سفتازیدیم
( 29/94درصد) بوده است .میزان مقاومت به سایر آنتیبیوتیکها
نیز به شرح زیر مشاهده شد .کوتریموکسازول 46/34( 222
درصد) ،ایمیپنم  62/12( 212درصد) ،سفوتاکسیم 41/42( 247
درصد) ،جنتامایسین  ،)13/12( 91سفکسیم 42/22( 237
درصد) و سیپروفلوکساسین  62/13( 211درصد) (جدول .)2
همانطورکه در جداول  1و  6مشاهده میشود مقاومت کلبسیال و
اشریشیاکلی های جدا شده به کالسهای مختلف آنتیبیوتیکی

بررسی شده است .بر اساس نتایج حاصل از آزمون تأییدی
فنوتیپی  41/13 ،CDTدرصد از سوشهای باکتریایی کلبسیال و
اشریشیاکلی تولید کننده بتاالکتاماز وسیعالطیف بودند که از این
تعداد  13/21درصد مربوط به کلبسیال و  76/27درصد مربوط به
اشریشیاکلی بود .حداقل غلظت باز دارندگی ( )MICبا استفاده از
روش رقیق سازی مایع در سویههای تولید کننده بتاالکتاماز
وسیعالطیف بررسی شد (جداول  2و .)4جهت تعیین ژنهای
 SHV ،CTX-Mو  TEMاز روش  PCRاستفاده شد 29 .ایزوله
( 16/27درصد) دارای ژن  CTX-Mبهتنهایی که از این تعداد 21
تا ( 11درصد) مربوط به اشریشیاکلی و  7تا ( 62/22درصد)
مربوط به کلبسیال و  61/42( 12درصد) از ایزولهها دارای ژن
 TEMبهتنهایی که از این تعداد  11تا ( 66/66درصد) مربوط به
اشریشیاکلی و  2تا ( 11/71درصد) مربوط به کلبسیال بودند .هم-
چنین  7ایزوله ( 1/62درصد) دارای ژنهای  TEMو CTX-M
بودند اما در هیچکدام از ایزولهها ژن  SHVمشاهده نشد (تصویر
 1و .)2
در آخر با استفاده از نرمافزار  SPSSرابطه معنیدار بین مقاومت
به آنتیبیوتیکهای مورد استفاده و ژنهای بهدست آمده در سطح
 1/2درصد مورد ارزیابی قرار گرفت که نتایج در جداول  3و 7
قابل مشاهده است.

تازه های بیوتکنولوژی سلولی  -مولکولی دوره هشتم شماره سی ام  -بررسی شیوع ...
جدول :6مقاومت چند گانه Klebsiellaهای جدا شده به کالسهای مختلف آنتیبیوتیکی

Cephalosporins

Quinolones

Aminoglycosid

Carbapenem

Sulfonamid

)(CAZ,CTX,CFM

)(CP,NA

)(GM

)(IPM

)(SXT

16

16/3

16

33/4

13

36/1

36

08/3

33

31

جدول : 4بررسی تست  MICبرای سویههای مقاوم به سفتازیدیم
تعداد

لوله 6

لوله 3

لوله 3

لوله 4

لوله 5

لوله 1

لوله 3

لوله 0

لوله 6

≤ 12.5 µg/ml

≤ 6.25 µg/ml

≤ 3.13 µg/ml

≤ 1.6 µg/ml

≤ 0.8 µg/ml

≤ 0.4 µg/ml

7

1

2

2

4

1

≤ 50

≤ 25

µg/ml

µg/ml

E.coli

61

2

4

2

21

Klebsiella

12

1

2

2

7

≤100 µg/ml

جدول : 2بررسی تست  MICبرای سویههای مقاوم به سفوتاکسیم
لوله 4

لوله 5

لوله 1

تعداد

لوله 6

≤ 50

≤ 25

≤ 12.5

≤ 6.25

≤ 3.13

µg/ml

µg/ml

µg/ml

µg/ml

µg/ml

E.coli

26

2

4

22

12

2

1

Klebsiella

24

6

1

2

4

≤100 µg/ml

لوله 3

لوله 3
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لوله 3

لوله 0

لوله 6

≤ 1.6 µg/ml

≤ 0.8 µg/ml

≤ 0.4 µg/ml

2
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تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد
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بحث

تصویر : 1محصول  PCRژن  ، )296bp(CTX-Mنمونه 2سایز مارکر ژنی  211 bpو نمونه های 1،6،4،2،7دارای ژن CTX-M

در دهه اخیر باکتریهای مولد آنزیمهای بتا الکتاماز وسیعالطیف
بهخصوص گونههای مختلف انتروباکتریاسه حاوی این آنزیمها رو
به افزایش است که این مسئله مقاومت به آنتیبیوتیکهای
بتاالکتام را افزایش داده است .این امر باعث بهوجود آمدن
مشکالتی در درمان بیماران مبتال به عفونتهای ایجاد شده توسط
این باکتریها شده است ( .)29مطالعهها و گزارشهای متعددی
در رابطه با افزایش و شیوع رو به رشد ارگانیسمهای مولد
 ESBLsاز مناطق مختلف در کشور وجود دارد ( )6،12،17به-

طوریکه افزایش شیوع این ارگانیسمها باعث ایجاد نگرانی شده
است .باکتریهای مولد بتاالکتامازهای وسیعالطیف کمابیش به
چندین گروه آنتیبیوتیک مقاوم بوده و در نتیجه منجر به شکست
درمانی و مشکالت جدی میشوند .این باکتریها یک تهدید
کلینیکی بهحساب میآیند و موجب نگرانی پزشکان در درمان
عفونتهای ایجاد شده توسط این باکتریها شده اند (.)4
هدف از این مطالعه تعیین شیوع و فراوانی انتروباکتریاسههای
تولیدکننده بتاالکتامازهای وسیعالطیف و تشخیص مولکولی ژن-
های بتا الکتاماز  SHV,TEM,CTX-Mآنها است .تست

13
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تصویر :2محصول  PCRژن  ،)445 bp ( TEMنمونه 2سایز مارکر ژنی 211 bpو نمونههای 1،6دارای ژن TEM
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نتیجه گیری

در نهایت این مطالعه نشان داد که سویههای تولید کننده
بتاالکتامازهای وسیعالطیف یک معضل جدی و رو به پیشرفت
است .بنابراین ضرورت دارد تا با اتخاذ راهکارهای علمی مناسب در
مورد درمان آنتیبیوتیکی ،تجهیز آزمایشگاهها به روشهای
تشخیصی فنوتیپی و در کنار آن تکنیکهای مولکولی میزان شیوع
سویههای مقاوم باکتریها مورد بررسی قرار گیرد و تدابیر الزم
جهت درمان بیماران و کنترل مقاومت در باکتریها صورت گیرد.

سپاسگزاری

نویسنده این مقاله مراتب سپاسگزاری خود را از دانشگاه آزاد
اسالمی واحد جهرم بهدلیل حمایت اجرایی اعالم میدارد.
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حساسیت ضد میکروبی در سویههای مورد مطالعه نشان داده است
که بیشترین میزان مقاومت آنها نسبت به نالیدیکسیک اسید
(21درصد) و کمترین میزان مقاومت نسبت به سفتازیدیم
( )29/94درصد بوده است .از مقایسه مطالعه مهاجری و همکاران
در کرمانشاه ( )24با این مطالعه مشاهده شد که درصد مقاومت
نمونهها به سفتازیدیم از درصد مقاومت این مطالعه بیشتر و
درصد مقاومت سیپروفلوکساسین ،کوتریموکسازول ،جنتامایسین و
سفوتاکسیم از این بررسی کمتر است .با انجام آزمون تأییدی بر
روی ارگانیسمهای غربالی تولید کننده بتاالکتامازهای وسیعالطیف
بهروش  41/13 ،CDTدرصد از نمونههای کلبسیال و اشریشیاکلی
تولید کننده نهایی بتاالکتامازهای وسیعالطیف بودند .این در
حالیاستکه در مطالعه میر صالحیان و همکاران در سال  1112بر
روی ایزولههای انتروباکتریاسه در تهران از  221ایزوله 29/6( 29
درصد) بهعنوان تولید کننده بتاالکتاماز وسیعالطیف گزارش شدند
که از این مطالعه بیشتر است .در مطالعه تاسلی و همکاران در
ترکیه تولید آنزیم بتاالکتاماز وسیعالطیف در سویههای
اشریشیاکلی معادل  27درصد ( )14و در مطالعه ویلگاس در
کلمبیا  6/6- 4/7درصد ( )13گزارش شده است که نسبت به این
مطالعه کمتر است .نتایج منتشر شده در تحقیقات علمی مختلف
مربوط به ژنهای بتاالکتاماز وسیعالطیف نشان میدهند که
باالترین درصد سویههای تولیدکننده بتاالکتامازهای وسیعالطیف
در کلبسیال در کشورهای آمریکای التین  24/4درصد ،اروپا 11/3
درصد و حوزه غربی اقیانوس آرام  13/3درصد می باشد (.)2
مقایسه این نتایج و مطالعه حاضر نشان میدهد که میزان
بتاالکتامازهای وسیع الطیف در سوش های جدا شده از کشورهای
مختلف و همچنین در یک کشور از یک بیمارستان با بیمارستان
دیگر متفاوت است که این مسئله بستگی به سیستم کنترل
عفونت و چگونگی درمان بیماران دارد .فاکتورهای مختلفی در
افزایش میزان باکتریهای تولید کننده بتاالکتامازهای وسیع-
الطیف دخیلاند که مصرف بیش از حد و خودسرانه آنتیبیوتیک-
ها ،طوالن ی بودن مدت زمان بستری در بیمارستان ،استفاده از
کاتترهای عروقی و ادراری ،سابقه جراحی و ...از جمله این موارد
میباشند (.)12
میزان مقاومت کلی سوشهای انتروباکتریاسه مورد بررسی بسیار
باال بود .مقاومت به نالیدیکسیکاسید  21درصد ،سفکسیم 42/22
درصد ،سفوتاکسیم  41/42درصد ،کوتریموکسازول  46/34درصد
مشاهده شد که این میزان باالی مقاومت دارویی اهمیت انجام یک

بررسی دقیق در سطح کشور را جهت بررسی میزان شیوع مقاومت
در باکتریهای خانواده انتروباکتریاسه گوشزد میکند.
بر اساس یافتههای آزمایشگاهی حاضر ایمیپنم ،جنتامایسین و
سیپروفلوکساسین بهترتیب از مؤثرترین آنتیبیوتیکها علیه
کلبسیال و اشریشیاکلی تولید کننده بتاالکتامازهای وسیعالطیف
بودند.
بررسی مولکولی سویههای مورد آزمایش از نظر وجود ژنهای
بتاالکتاماز  SHV، CTX-Mو  TEMنشان داد که ژن TEM
بیشترین ژن در سویههای مولد بتاالکتاماز وسیعالطیف بود .در
این مطالعه با روش  16/7 ،PCRدرصد حاوی ژن ، CTX-M
 61/42درصد حاوی ژن  TEMبودند و هیچکدام از نمونهها ژن
 SHVرا نداشتند .مطالعههایی که توسط مزیانی و همکاران در
سال  2623در تهران صورت گرفت  31درصد ایزولهها حاوی ژن
 TEMبودند ( ،)2در مطالعه مسجدیان  23/4درصد نمونهها ژن
 TEMرا در برداشتند ( )22و در تحقیق میرصالحیان  69/4درصد
ایزولهها حاوی ژن  TEMبودند ( .)22مقایسه نتایج بهدست آمده
از مطالعه حاضر با مطالعههای مذکور نشان دهنده شیوع باالی
تیپ آنزیمی  TEMدرکشور ماست .بنابراین ضروری است که برای
شناسایی این نوع از مقاومت از روشهای مولکولی در کنار روش-
های فنوتیپی استفاده شود و باید تحقیقات مشابهی در نقاط
مختلف کشور صورت گیرد تا ژنوتیپهای بتا الکتامازی وسیع-
الطیف در نواحی جغرافیایی مختلف بهدست آید.
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