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پنومونيههای ايزوله شده از

ژنهای كدكننده بتاالكتاماز  CTX-Mدركلبسيال
مولکولی 

شناسايی
بيماران مراجعه كننده به مناطقمختلف شهرتهران

 -1گروه زیست شناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد پرند ،پرند ،ایران
 -2گروه میکروبیولوژی ،دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل،تهران ،ایران

چکيده
سابقهوهدف:

بتاالکتاماز  CTX-Mبهعنوان یک مکانیسم مقاومت در مقابل بتاالکتامها در پاتوژنهای گرم منفی شناخته شده است.

هدف تعیین ژن  CTX-Mدر کلبسیالپنومونیه مولد  ESBLدر مناطق مختلف شهر تهران به روش مولکولی  PCRاست.

موادوروشها:

 171ایزوله کلبسیالپنومونیه جداسازی و تعیین هویت شدند .مقاومت باکتریها نسبت به دیسکهای آنتیبیوتیکی

تعیین شد .سپس در سویههای مولد  ،ESBLوجود ژن  CTX-Mبا روش مولکولی  PCRبررسی شد.
يافتهها:در تست فنوتیپی تأییدی  % 61/11ایزولهها  ESBLبودند و فراوانی ژن  CTX-Mبرابر  % 21بود .بیشترین میزان مقاومت،
مربوط به آنتیبیوتیک آمپیسیلین ( )%22/19و کمترین مقاومت مربوط به آنتیبیوتیک ایمیپنم ( )%1/61بود.

بحث:

ژنهای بتاالکتاماز  CTX-Mشیوع باالیی در ایزولههای مولد  ESBLدارد؛ لذا اعمال ابزارهای مناسب کنترل عفونت و راهکارهای

مناسب درمانی در بخشهای مختلف بیمارستانهای مورد مطالعه برای جلوگیری از انتشار آنها ضروری است.
واژههایكليدی :کلبسیال پنومونیه ،بتاالکتامازهای وسیعالطیف ،ژن ،CTX-Mواکنشهای زنجیرهای پلیمرازی

مقدمه
کلبسیال ،باسیلی گرممنفی متعلق به خانواده انتروباکتریاسه است
که دارای رابطه ژنتیکی بهنسبت نزدیکی با سایر جنسهای این
نويسندهمسئول:
گروه زیست شناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد پرند ،پرند ،ایران
پست الکترونیکیsaeedzaker20@yahoo.com :
تاریخ دریافت1991/9/26:
تاریخ پذیرش1991/12/9:

خانواده نظیر اشریشیا ،سالمونال ،شیگال و یرسینیا میباشد (.)21
کلبسیال پنومونیه و کلبسیال اکسی توکا عامل عفونتهای
اکتسابی از بیمارستان هستند و در ایجاد حالتهای التهابی
عفونتهای سیستم تنفسی شرکت دارند ( .)26در صورت عدم
کنترل و گسترش روز افزون مقاومت آنتیبیوتیکی با افزایش
گونههای باکتریهای مقاوم به آنتیبیوتیک روبرو میشویم که
این امر خود منجر به طوالنی شدن دوره بیماری و به موازات آن
افزایش احتمال انتقال بیماری به سایر افراد جامعه ،افزایش طول
مدت زمان بستری در بیمارستان ،افزایش نیاز به داروهای گرانتر
و در عین حال با عوارض بیشتر برای درمان و افزایش خطر مرگ
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زمینه ساز مقاومت آنتیبیوتیکی میزان مقاومت آنتیبیوتیکی را به

 Aو بهلحاظ عملکردی در گروه  2قرار دارند (.)9

حداقل برساند ( .)9درمان اختصاصی و واحدی برای بیماریهای

در طول دهه گذشته بتاالکتامازهای  CTX-Mگسترش سریع

ناشی از کلبسیال پنومونیه وجود ندارد و نیز اکثر آنها به بسیاری

جهانی داشتهاند .اولین ارگانیسمهای مولد این بتاالکتامازها در

از داروها مقاوم هستند .بههمین دلیل جهت درمانهای

ایزولههایی بهصورت اپیدمیک یا اسپورادیک ،در مناطق دور از هم

اختصاصی به تعیین حساسیت آنتیبیوتیکی نیاز دارند .تعیین

(آلمان ،آرژانتین و فرانسه) در اوایل  1996تشخیص داده شد

حساسیت آنتیبیوتیکی نقش مهمی در درمان صحیح بیماران و

( .)17این آنزیمها در کالس مولکولی  Aبتاالکتامازها قرار می-

جلوگیری از افزایش مقاومت میکروبی و کاهش هزینههای

گیرند.گسترش افقی ژنهای این بتاالکتاماز در میان سویههای

بیماران خواهد داشت .در حال حاضر داروهایی که بهطور معمول

مشابه یا متفاوت اعضای انترباکتریاسه توسط پالسمیدها صورت

بیماریهای ناشی از گونههای کلبسیال ،مورد استفاده

برای درمان

میگیرد .

قرار میگیرند ،از خانواده داروهای بتاالکتام میباشند که از طریق

برخالف بتاالکتامازهای  SHVو  ،TEMبتاالکتامازهای ،CTX-M

"مهار سنتز دیواره سلولی" عمل مینمایند ( .)1فراوانترین و

اثر تخریبی بیشتری بر آنتیبیوتیکهای سفوتاکسیم و

مهمترین مکانیسم مقاومت به داروهای بتاالکتام ،تولید آنزیمهای

سفتریاکسون نسبت به سفتازیدیم دارند ( CTX-M . )19ها روی

بتاالکتاماز میباشد که ژنهای این نوع مقاومتهای دارویی بیش-

ژن های بتاالکتاماز اکتسابی پالسمید قرار دارند.

تر از طریق پالسمیدهای مزدوج و طی مکانیسمهای مختلف از

برخی مطالعهها ،شیوع سویههای مقاوم به سفالوسپورینهای با

جمله کانژوگاسیون از یک باکتری به باکتری دیگر منتقل

طیف اثر وسیع را با واسطه  ESBLsدر ایزولههای اشریشیا و

میشوند ( .)19در واقع این آنزیمها که سرین پروتئاز هستند ،با

کلبسیال مجزا شده از بیماران بخش مراقبتهای ویژه بین -22

اتصال به آنتیبیوتیکهای بتاالکتام و با ایجاد پیوند کوواالن ،و با

 91درصد ذکر نمودهاند و این در حالی است که آنتیبیوتیکهای

تخریب پیوند آمیدی موجب غیرفعال شدن این داروها میشوند.

گروه بتاالکتام درصد باالیی از آنتیبیوتیکهای مصرفی در

آنزیمهای بتاالکتاماز در باکتریها بسیار متنوع هستند و در پاسخ

پزشکی را به خود اختصاص میدهند .امروزه این بتاالکتامازها

به فشار انتخابی آنتیبیوتیک ،مدام در حال موتاسیون و یا

قادرند عالوهبر سفالوسپورینهای محدوداالثر و پنیسیلینها،

جایگزینی اسیدهای آمینه بهویژه در جایگاه فعال آنزیم هستند

سفالوسپورینهای وسیعالطیف و منوباکتام را نیز هیدرولیز کنند

بهطوریکه باعث ظهور انواع جدیدی از بتاالکتامازهای با طیف

( .)12،16،29در یک مطالعه که در مرکز بینالمللی چنای بر روی

گسترده ( )ESBLشدهاند ( ESBLs .)7دستهای از آنزیمهای

 266ایزوله تولیدکننده  ESBLانجام شد ،میزان فراوانی ژن

بتاالکتاماز میباشند که اهمیت ویژهای در درمان ضد میکروبی

 )%26( CTX-Mگزارش گردید ( .)11در تحقیقی دیگر که در

دارند .میزان تولید  ESBLsدر باکتریهای خانواده

ریاض عربستان انجام گردید به بررسی و فراوانی ژن و خصوصیات

انتروباکتریاسه در سراسر جهان متفاوت میباشد .آنزیمهای

مولکولی  ESBLدر کلبسیال پنومونیه پرداخته شد .در این

بتاالکتاماز به دو صورت مولکولی ( )Amblerو عملکردی ()11

مطالعه که  266ایزوله مورد بررسی قرار گرفت و با استفاده از

طبقهبندی میشوند ( .)21طبقهبندی این آنزیمها بهلحاظ

 PCRدرصد ژنهای  )%92/1( CTX-Mگزارش شد ( .)1در

عملکردی هنگامی شروع شد که سفالوسپورینازها از پنیسلینازها

مطالعهای که در اصفهان انجام گرفت ،مقاومت در کلبسیال
پنومونیه نسبت به آنتیبیوتیکهای سفوتاکسیم ،آمیکاسین،
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و میر بیماران میشود .میتوان با کنترل عوامل مستعد کننده و

متمایز شدند .بتاالکتاماز طیف گسترده بهلحاظ مولکولی در گروه

تازه های بیوتکنولوژی سلولی  -مولکولی دوره هشتم شماره سی ام  -بهار ، 1397نیلوفر شاملو و همکاران

ایمیپنم و سیپروفلوکساسین بررسی شد و بهترتیب ،%67/1

و بیوشیمیایی مربوط به شناسایی گونه کلبسیالپنومونیه مانند کشت بر

 %71/1 ،%6 ،%91/1گزارش شد (.)1

روی محیط  ،TSIآزمایش اندول و تست حرکت (کشت بر روی

امروزه گزارشهای متعدد حاکی از شیوع این نوع مقاومت در

محیط  ،MR-VP ،)SIMسیترات و اورهآز مورد بررسی قرار

اقصی نقاط دنیا بوده و مؤید یک مشکل جهـانی اسـت .این

گرفتند.

مطالعهها مقاومتهـای چنـد دارویـی باکتریهـا را یکـی از
تأکید دارند ( .)26،22درمان عفونت با این دسته از ارگانیسمها
نیازمند تجویز آنتیبیوتیکهای وسیعالطیف بـوده و بـهویژه در
بیمـاران بـا ضـعف سیـستم ایمنـی و در بخـشهـای
مراقبتهای ویژه با مـشکالت عدیـدهای همـراه اسـت .لـذا
آْزمایشگاههای میکروب شناسی نقش مهمی در شناسـایی و
گزارش باکتریهای مولد این نوع بتاالکتامازهـا و تـسهیل در
درمان مؤثر بیماران ایفا مـیکننـد ( .)22،19در هـر حـال
علیرغم هزینههای باالی روشهای ژنوتیپی در مقایـسه بـا
روشهای فنوتیپی تـشخیص مقاومـت ،گـسترش روشهای
مولکولی مبتنی بر  PCRمنجر به درمان مؤثر و سریعتر آنان و
جلـوگیری از گسترش ایزولههای مقـاوم باکتریهـا مـیگـردد.
لـذا از آنجائیکه مطالعههای مشابه در ایران کمتر انجام شده و
الگوی مقاومت سویههای باکتریایی مسئول عفونتهای
بیمارستانی بهویژه با مکانیسم  ESBLsدر منطقه ما نامشخص
است ،در مطالعه حاضروجود ژن بتاالکتاماز  CTX-Mدر ایزوله-
های

بیمارستانی

کلبـسیالپنومونیـه

تولیـدکننـده

بتاالکتامــازهـای وســیعالطیـف در شــهر تهران مورد بررسی
قرار گرفت.

آزمون آنتیبیوگرام و تعیین حساسیت آنتیبیوتیکی با استفاده از
دیسکهای آنتیبیوتیکی سفپیم ،آمپیسیلین ،جنتامایسین،
آمیکاسین ،سفالوتین ،سفتازیدیم ،پیپراسیلین ،ایمیپنم،
سیپروفلوکساسین ،سفوتاکسیم ،نیتروفورانتوئین و تریمتوپریم
شرکت  MASTانگلستان به روش دیسک دیفیوژن با متد
استاندارد کربی بوئر بر اساس دستورالعمل مؤسسه استانداردهای
بینالمللی آزمایشگاهی ( )CLSIانجام شد.
جهت بررسی فنوتیپی سویههای مولد  ،ESBLsاز روش دیسک
ترکیبی محصول شرکت  MASTانگلستان استفاده شد .سویه-
های مقاوم به آنتیبیوتیکهای گروه بتاالکتام با استفاده از
دیسکهای ترکیبی سفوتاکسیم/کالوالنیک اسید مورد مطالعه
قرار گرفت .در محیط مولر هینتون آگار( )MERCKبراساس
روش دیسک دیفیوژن غربالگری صورت گرفت .پس از انکوباسیون
به مدت  11-11ساعت در دمای  97ºCتولید  ESBLsاز طریق
افزایش قطر هاله به اندازه  6میلیمتر یا بیشتر در اطراف دیسک
ترکیبی سفوتاکسیم/کالونیکاسید در مقایسه با دیسک
سفوتاکسیم مشخص گردید (تصویر.)1

روشكار
آورینمونهوايزولههایموردبررسی

جمع
تعداد  171ایزوله کلبسیالپنومونیه ،از بیمارستانهای مختلف شهر
تهران و آزمایشگاه مسعود از دی ماه  1996تا تیرماه  1991جمع-
آوری شدند .ابتدا نمونههای بالینی توسط آزمایشهای میکروب شناسی
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معضالت عمده پزشکی دانسته و بر لزوم بررسی و کنتـرل آنهـا

بيوگراموتعيينحساسيتآنتیبيوتيکی


آنتی
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نانودراپ غلظت نمونه  DNAبه کمک جذب نوری آن در طول
موج  216نانومتر نسبت به 296و 216مورد سنجش قرار داده
شد .در اندازهگیری کیفی نمونه  DNAاستخراج شده بر روی ژل
آگارز  6/61درصد الکتروفورز مشاهده گردید.

 DNAاستخراج شده ذخیره شد و در یخچال  -26نگهداری
شدند.

شکل :1دیسک فنوتیپی تأییدی جهت شناسایی سویههای کلبسیال مولد
ESBLs

برای تهیه پرایمرها ( )16پرایمرها توالی پرایمرهای مورد استفاده

(سفوتاکسیم/کالونیک (:Bسفوتاکسیم) :A .در محیط مولر هینتون آگار

(جدول )1جهت ساخت تحویل شرکت پیشگام شد .پرایمرها پس

اسید)

از طراحی بهصورت لیوفیلیزه دریافت شدند .برای تهیه محلول

استخراجDNA

ذخیره بر طبق دستورالعمل ( برگه آنالیز) همراه پرایمر عمل شد.

برای استخراج  DNAبهروش  boilingنیاز به کلنیهایی از

جدول :1اطالعات پرایمرهای مورد استفاده

کشت تازه ( 22ساعته) است ،به این منظور نمونههایی که در
آزمون فنوتیپی به هر یک از آنتیبیوتیکهای بتاالکتام مقاوم

نام

بودند ،برای استخراج  DNAکشت داده شدند .بعد از  22ساعت

پرایمر

انکوباسیون در دمای  96درجه سانتیگراد و رشد ایزولههای مورد

CTXM

نظر آماده استخراج شدند .ابتدا  9تا  6کلنی از هر نمونه داخل

TEM

میکروتیوب  1/6میلیلیتر حاوی  266λآب مقطر استریل حل
شد .با استفاده از شیکر آن قدر نمونهها  shakeشد تا اینکه
کامال حل شوند.

توالی

طول

دمایTM

قطعه
'F: 5'- ACCGCCGATAATTCGCAGAT-3
'R: 5'GATATCGTTGGTGGTGCCATAA-3
'F: 5'-TTTCGTGTCGCCCTTATTCC-3
'R: 5'ATCGTTGTCAGAAGTAAGTTGG-3

588bp

61

401bp

55/5

 PCRنمونهها

ویالها به مدت  16-16دقیقه ،داخل بن ماری جوش (166

در این مطالعه  12/6میکرولیتر از مسترمیکس آماده شرکت

درجه سانتیگراد) ،قرار داده شد بهطوریکه سطح آب جوش دو

امپلیکون 1 ،میکرولیتر پرایمر  CTX-M forwardو  1میکرولیتر

سوم میکروتیوب را در برگیرد.

پرایمر  7/6 ، CTX-M reverseمیکرولیتر آب مقطر و

سپس میکروتیوبها بهمدت  6-16دقیقه ،با دور 16666 rpm

9میکرولیتر از  DNAاستفاده شد .برای اطمینان از صحت انجام

سانتریفوژ شد و محلول رویی (سوپرناتانت) که حاوی DNA

آزمایش ،الزم به ذکر است که از کلبسیالپنومونیه ATCC

میباشد ،برای انجام واکنش  PCRبه میکروتیوب استریل منتقل

 700603تهیه شده از مرکز پژوهشهای علمی و صنعتی تهران

شد.

و اشریشیاکلی  ATCC 35218تهیه شده از انستیتوپاستور ایران
بهعنوان کنترل مثبت و منفی بهترتیب استفاده گردید.

در این مرحله پس از استخراج ،جهت تأیید ژنوم اندازهگیری
کمی و کیفی انجام گرفت؛ در اندازهگیری کمی با استفاده از

واکنش  PCRدر دستگاه ترموسایکلر به شرح زیر انجام شد:
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یک

سیکل

6

دقیقهای

در

92

درجه

از  171ایزوله کلبسیالپنومونیه  166ایزوله ( )%61/11توانایی

سانتیگراد

( ،)Initialdenaturationسپس  96سیکل شامل مرحله واسرشت
شدن ) 1 (denaturationدقیقه در  92درجه سانتیگراد ،مرحله اتصال
) 1 (annealingدقیقه در  11درجه سانتیگراد و مرحله طویل شدن
( 1 )Extentionدقیقه در  72درجه سانتیگراد و در نهایت یک

الکتروفورز
برای انجام الکتروفورز محصولهای  PCRاز ژل آگارز %1/6
استفاده شد .میزان  1/6گرم پودر آگارز را در  166میلیلیتر بافر

افزایش قطر هاله به اندازه  6میلیمتر یا بیشتر در اطراف دیسک
سفوتاکسیم/کالوالنیکاسید (شرکت  Mastانگلستان) در محیط
مولرهینتون آگار  MERCKمحاسبه گردید.
تصویر()2

کلبسیالپنومونیه را نشان میدهد 721 .نانوگرم بر میکرولیتر
غلظت  DNAبهدست آمده است .همچنین نسبت 216/216
نشان دهنده عدم آلودگی  DNAبهدست آمده است.

 TBE 0.5Xحل کرده و بعد از حرارت دادن و خنکشدن به
میزان  16میکرولیتر (( safestain )166 μg/mlبرای رنگ
آمیزی  )DNAبه آن اضافه شد .پس از مخلوط کردن ،محلول
داخل قالب ریخته و پس از بسته شدن ژل ،از قالب خارج کرده و
به داخل تانک الکتروفورز انتقال داده شد .مقدار سه میکرولیتر
 ladderرا در چاهک اول و سپس  1میکرولیتر محصول PCR

بهترتیب در چاهکهای بعدی اضافه شد .برای انجام الکتروفورز،
ولتاژ به مدت  2دقیقه روی  166ولت تنظیم گردید و سپس 26
دقیقه روی  16ولت تنظیم شد ،وقتی نمونه سه چهارم طول ژل
را طی کرد ،ژل از تانک خارج و با دستگاه ژل داک مورد مشاهده

نتیجه

کمی

ژنوم

استخراج

شده

باکتری

(تصویر )9نتایج کیفی  DNAحاصل از استخراج ژنوم باکتری
کلبسیالپنومونیه از محیط کشت با استفاده از روش جوشاندن
میباشد که این نتایج نشان دهنده این است که  total DNAاز
باکتری بهدرستی استخراج شده است.
با انجام آزمون  PCRبا استفاده از پرایمرهای اختصاصی این ژن
بر روی  166ایزوله کلبسیال پنومونیه  ESBLمشخص شد که در
مجموع  )%21( 21ایزوله دارای ژن  CTX-Mمیباشند .تعدادی
از نمونههای ثبت دارای این ژن همراه با کنترل مثبت و کنترل
منفی بهطور جداگانه  PCRشد (تصویر.)2

قرار داده و از ژل مربوطه عکس تهیه شد.

يافتهها
نتایج دیسکگذاری برای هر دیسک آنتیبیوتیک بهطور جداگانه
در  171ایزوله کلبسیال پنومونیا بررسی شد .در این پژوهش
بیشترین میزان مقاومت ،مربوط به آنتیبیوتیک آمپیسیلین
( )%19/62و کمترین درصد مقاومت مربوط به آنتیبیوتیک ایمی-

شکل  :2نتیجه کمی ژنوم استخراج شده

پنم ( )1/61مشاهده گردید.
ایزولههای مقاوم و غیرمقاوم به هر آنتیبیوتیک نیز بهصورت
حساس و نیمه حساس گزارش شد که در نمودار ( )1نشان داده
شده است.
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سیکل  6دقیقهای در  72درجه سانتیگراد.

تولید آنزیمهای بتاالکتاماز را داشتند .تولید  ESBLاز طریق
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شکل  :2برخی از نمونههای حاوی ژن CTX-M
100
80
60
40
20
0

نمودار :1نتایج تست آنتی بیوگرام


بحث

در مطالعهای که در گرگان انجام شد مقاومت به ایمیپنم دیده
نشد (.)6

در مطالعهای که در اصفهان انجام گرفت ،مقاومت در

در مطالعهای دیگر مقاومت تمام گونهها نسبت به جنتامایسین

کلبسیالپنومونیه نسبت به آنتیبیوتیکهای سفوتاکسیم،

 ، %96ایمیپنم  %2تعیین گردید (.)2

آمیکاسین ،ایمیپنم و سیپروفلوکساسین بررسی شد و بهترتیب

تفاوت در میزان مقاومت به آنتیبیوتیکها در مطالعههای پیشین

 %71/1 ،%6 91/1 ،%67/1گزارش شد (.)1

میتواند بهدلیل تفاوت در نوع درمان بیماران مورد مطالعه بوده
باشد که مصرف زیاد برخی آنتیبیوتیکها در این بیماران باعث
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شکل  :9نتیجه کیفی ژنوم استخراج شده
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این حال در این مطالعههای حساسترین آنتیبیوتیک نیز مانند

مصرف خودسرانه و بیش از حد دارو بهویژه در محیط بیمارستان

مطالعه حاضر ،ایمیپنم گزارش شده است و در واقع مؤثرترین

از سویی با افزایش مقاومت دارویی و فرایند کانژوگاسیون که در

میباشد.

انتقال ژنهای بتاالکتامازهای پالسمیدی نقش اساسی دارد و به

در یک مطالعه که در مرکز بینالمللی چنای بر روی  266ایزوله

رشد فزاینده و مقاومتهای دارویی میانجامد از سوی دیگر در

تولیدکننده  ESBLانجام شد ،میزان فراوانی ژن %26 CTX-M

انتقال مقاومت بین سویههای بیمارستانی و جامعه دخیل بوده

گزارش گردید .Jemima et al 2008, .در مطالعهای دیگر که

است.

روی ایزولههای کلبسیالپنومونیه جدا شده از بیماران بستری در

نتيجهگيری

بیمارستانهای بعثت و امام رضای شهر تهران انجام شد ،با بهره-
گیری از روش  PCRمتوجه شدند که  296نمونه ( )%11/17از
 299نمونه شامل ژن  CTX-Mبودند ( .)2فراوانی ژن CTX-M

در ایزولههای باکتریهای رودهای در کلمبیا  )27( %27/9و در
فرانسه  %26گزارش شد ( .)11در استرالیا  %99از سویههای
انترباکترویاسه مولد  ESBLsدارای ژن  CTX-Mگزارش شدهاند
(.)12
همچنین مطالعههای داخلی نشان میدهد که فراوانی ژن CTX-

 Mاز  %12/21تا  %22/6در کل سویههای انتروباکتریاسه متفاوت
است ()17؛ که این فراوانی کمابیش با مطالعه حاضر همخوانی
دارد.
نتایج مطالعه حاضر با مطالعههایی که در نقاط مختلف ایران
انجام شده است با بعضی مطالعهها همسویی و با بعضی دیگر
تفاوت وجود دارد که وجود این تفاوتها ممکن است بهدلیل
سطح بهداشت افراد منطقه ،تفاوت در روش نمونهگیری ،تفاوت
منطقه جغرافیایی و رژیم غذایی باشد .لذا اختالف در فراوانی ژن-
های مقاومت را باید در حضور سایر ژنها مولد مقاومت جستجو
کرد که در مناطق مختلف از وفور متفاوتی برخوردارند که باعث
تفاوت فنوتیپی و ژنوتیپی در سطح سویههای مقاوم این باکتری
میگردد .این تنوع ژنهای مقاومت در تمام باکتریهای خانواده
انتروباکتریاسه نیز صدق میکند و باعث تفاوت نتایج فنوتیپی و
ژنوتیپی در سطح ایزولههای مقاوم این باکتری ها میگردد .به-
عالوه تنوع روشهای ژنوتیپی مورد استفاده در تحقیقات مختلف

در مجموع ،بر اساس نتایج این مطالعه ،مسأله مقاومت به
داروهای بتاالکتام که امروزه بهترین و مؤثرترین آنتیبیوتیکهای
موجود و با طیف اثر وسیع در درمان بسیاری از بیماریهای
عفونی هستند ،یک معضل جدی رو به پیشرفت است که بزودی
جهت جایگزینی آنها ،به آنتیبیوتیکهای جدید نیاز خواهیم
داشت.
رعایت بهداشت بیماران ،تغییر در استراتژی مصرف آنتیبیوتیکها
و ایجاد شرایط استریل در بخش هایی که بیماران در آن به مدت
طوالنی بستری میشوند از عوامل مهمی هستند که میتواند تا
حدودی در کنترل این گونه میکروارگانیسمها ایفای نقش نماید.
یافتههای بهدست آمده در این مطالعه ،از یک طرف ضرورت اتخاذ
تدابیر عملی در مورد تجویز منطقی داروها را ایجاب نموده و از
طرف دیگر اهمیت بهرهوری از روشهای تشخیصی جدید و
روشهای مولکولی در زمینه تشخیص و شناسایی الگوی مقاومت
در هر منطقه در باکتری ها را گوشزد مینماید.
پیشنهاد میشود که در مطالعههای بعدی در این زمینه تعداد
نمونههای بیشتری از بیماران را مورد بررسی قرار دهند و هم-
چنین مطالعه را محدود به بیمارستانهای یک شهر ننمایند تا
جوابهای دقیق و قانع کنندهتری به دست بیاید.


سپاسگزاری
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افزایش چشمگیر مقاومت به این نوع آنتیبیوتیکها شده است .با

نیز میتواند از دالیل این اختالف نتایج باشد .بهنظر میرسد که
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از پرسنل محترم و زحمتکش گروه زیست شناسی دانشگاه آزاد
اسالمی واحد پرند و همچنین از پرسنل محترم مرکز تحقیقات
بیولوژی و مولکولی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا ...تشکر و قدردانی
میشود.
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