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مطالعه و بررسی ژن مقاومت بتاالکتاماز  TEMدر اشریشیاکلی جدا شده از نمونههای
پروین موسوی ،1سعید ذاکر بستان آباد* ،1رضا

میرنژاد2

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

چکیده

سابقه و

هدف :بهتازگی باکتریهای تولیدکننده بتاالکتامازهای وسیعالطیف ) ( ESBLکه توانایی هیدرولیز اکثر آنتیبیوتیکهای

بتاالکتام را دارند ،در سراسر جهان شیوع زیادی یافتهاند و بهعنوان یک مشکل اساسی در درمان عفونتهای باکتریایی مطرح هستند.

مواد و روشها

:در مطالعه حاضر 100 ،باکتری  E. coliاز نمونههای بالینی جدا شد و با توجه به استانداردهای  CLSIو با

استفاده از روش  ، Combined Diskباکتریهای تولید کننده آنزیم بتاالکتاماز شناسایی و سپس فراوانی ژن  TEMبا استفاده از روش
 PCRمورد بررسی قرار گرفت.
یافتهها :از 100نمونه  E.coliجدا شده  60،نمونه مولد آنزیم بتاالکتاماز بودند واز این تعداد 48 ،نمونه) 80درصد( دارای ژن TEM

بودند.

نتیجهگیری :این یافتهها اهمیت ژن  TEMرا در هیدرولیز داروهای بتاالکتام در میان سویههای  E.coliدر شهرستان رباطکریم

نشان میدهد .شناسایی این ژن وتعیین پراکندگی آن میتواند روند تشخیص و درمان بیماران را سرعت بخشید.

واژههای کلیدی

ESBL، E.coli ، TEM :

مقدمه

اشریشیاکلی ()E.coliیکی از شایعترین عامل باکتریهای است
که از عفونتهای انسانی جدا شده و باعث عفونت دستگاه
ادراری ،گوارشی و مننژیت در نوزادان میشود .این باکتری
یکی از پاتوژنهای فرصتطلب گرم منفی بوده که بهعلت
اکتساب پالسمیدهایی کدکننده بتاالکتامازهای وسیعالطیف
( ،)ESBLبه آنتیبیوتیکهای بتاالکتام از جمله سفالوسپورین-
های وسیعالطیف مقاوم شدهاند از این رو درمان عفونتهای
ناشی از این باکتری با مشکل روبرو شده است ( .)4آنتی-
بیوتیکهای بتاالکتام شامل پنیسیلینها و سفالوسپورینها و
منوباکتامها و غیره میباشند که با اتصال به پروتئین باند
شونده پنیسیلین ( )PBPsکه در دیواره سلولی باکتری می-
نویسنده مسئول :
گروه زیست شناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد پرند ،پرند ،ایران

پست الکترونیکیsaeedzaker20@yahoo.com :
تاریخ دریافت1396/9/11:
تاریخ پذیرش1396/12/6:

باشد باعث مهار ترانس پپتیدازها و تخریب پپتید وگلیکان و
در نتیجه دیواره سلول و به دنبال آن باکتری از بین میرود
( .)35مکانیسم اصلی مقاومت باکتریها در برابر آنتیبیوتیک-
های بتاالکتام تولید بتاالکتاماز میباشد این آنزیمها آنتی-
بیوتیکهای بتاالکتام را قبل از این که به  PBPsدر غشای
سیتوپالسمی برسند هیدرولیز و غیر فعال میکنند .ژن
بتاالکتاماز  TEMمعمولیترین فرم بتاالکتاماز در باکتریهای
خانواده انتروباکتریاسه میباشد که عامل بیش از  90درصد
مقاومت سویههای  E. coliبه آمپیسیلین قلمداد میگردد
( .)12این آنزیم اولین آنزیم بتاالکتامازی بود که از E. coli
جدا شده از کشت خون یک بیمار یونانی به نام Temoniera
یافت شد و بههمین دلیل به این نام ،نامگذاری شد .پساز این-
که اولین آنزیم  TEMدر سال 1960گزارش شد ،تاکنون
آنزیمهای بتاالکتاماز مختلفی شناسایی شده ،که اکثر این
آنزیمهای بتاالکتاماز دارای فعالیت بتاالکتامازی وسیعالطیف
میباشند (.)9

Downloaded from ncmbjpiau.ir at 13:58 +0330 on Wednesday November 21st 2018

ادراری از بیماران مراجعه کننده به درمانگاه رباطکریم
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شکل  :1ایجاد جالی فلزی سبز رنگ توسط باکتری E.coli

بعد از مشاهده جالی فلزی در محیط کشت ، EMBکلنیهای
باکتریایی ،توسط تستهای بیوشیمیایی نظیر  ،TSIسیمون
سیترات ،اوره آز MR/VP ،SIM ،مورد بررسی قرار گرفتند.
جهت تعیین حساسیت آنتیبیوتیکی از روش دیسک دیفیوژن
آگار ) (Kirby-Bauer disk diffusion methodاستفاده
شد .بررسی حساسیت آنتیبیوتیکی نمونهها نسبت به  9آنتی-
بیوتیک در گروههای زیر صورت گرفت:
بتاالکتامها :پنیسیلینها شامل :آمپیسیلین )،(AM10µg
سفالوسپورینها شامل :سفازولین ).(CZ 30µg
آمینوگلیکوزیدها :جنتامیسین ) (GM10µgو آمیکاسین
).(AN30µg
کینولونها :نالیدیکسیک اسید ).(NA 30
سولفانامیدها:کوتریموکسازول
محیط مورد استفاده در روش دیسکی ،مولرهینتون است که
باید  pHآن بـین  7/2-7/4تنظیم شده باشد .در پلیت به قطر
 100میلیمتر حدود  25-30میلیلیتر محیط مولـر هینتون
ریخته شد و قطر مورد نظر حاصل گردید .از محیط کشت براث
کدورت نیم مک فارلند تهیه شده و به محیط کشت مولر
هینتون انتقال داده شد و بهطورکـامل بهوسیله سواب ،محیط
کشت به صورت متراکم کشت گردید بهطوریکه هیچ محلی
در محیط از قلم نیفتد .بعد از کشـت ،دیسکهای آنتی بیوگرام
را که نیم ساعت قبل از تست بیرون یخچال قرار داده شدهاند،
انتخاب و بر روی محیط کشت انتـــقال داده شد .باید در نظر
داشت که نحوه قرار دادن دیسکها در محیط کشت مولر
هـینتون ،بهصورت دایرهای است و فاصله این دیسکها از هم
دیگر حدود  12میلیمـــتر باشد و باید از دیواره پلیت هم

در مطالعه حاضر نمونهها به مدت پنج

ماه از بین کسانی که با داشتن عالئم عفونت ادراری مانند
سوزش و تکرر ادرار به درمانگاه رباطکریم مراجعه کردند و به
تشخیص پزشک معالج برای بررسی به آزمایشگاه ارجاع داده
شدند ،جمع آوری شد.
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تاکنون بیش از  130نوع آنزیم  TEMشناسایی شده که از نظر
جایگزینی اسیدهای آمینه مختلف در جایگاه فعال آنزیم
بتاالکتاماز با هم تفاوت دارند .تفاوت فوق باعث بهوجود آمدن
انواع مختلفی از بتاالکتامازهای نوع  TEMگردیده است (.)13
درمان عفونتهای ناشی از سویههایی از باکتریها ،که قادر به
تولید آنزیمهای بتاالکتاماز وسیعالطیف کدشونده توسط
پالسمید باشند ،بسیار مشکل میباشد .این مسئله یکیاز
بحرانهای موجود در درمان عفونتهای ناشی از این باکتری-
هاست .انتقال و انتشار سریع ارگانیسمهایی که قادر به تولید
آنزیمهای مذکورند ،باعث باال رفتن میزان عفونتهای ادراری
مربوط در سراسر دنیا شده است .لذا بررسی الگوی حساسیت
آنتیبیوتیکی و تحقیق پیرامون ژن بتاالکتامازی  TEMدر نمونه-
های اداری  E.coliاز اهمیت ویژهای برخوردار است (.) 47
در پاتوژنهای گرم منفی ،تولید بتاالکتاماز مهمترین علت
مقاومت به آنتیبیوتیکهای بتاالکتام تلقی میشوند (.)9
فراوانی ژن  TEMدر بین سویههای  ، ESBLاز  ( %4/7در
ایالت برکلی آمریکا سال  )1997تا ( 84/6هنگکنگ سال
 )2005گزارش شده است .با توجه به شیوع متفاوت این آنزیم-
ها در نواحی مختلف دنیا درمان عفونتهای ناشی از این
میکروارگانیسمها نیازمند تجویز آنتیبیوتیکهای وسیعالطیف
میباشد .این امر بهویژه در بیماران با ضعف سیستم ایمنی و
همچنین در بیماران بستری در بخشهای مراقبت ویژه با
مشکالت زیادی همراه است .بههمین دلیل آزمایشگاههای
میکروبیولوژی ،نقش مهمی در شناسایی و گزارش باکتریهای
مولد این نوع بتاالکتامازها و سهولت در درمان مؤثر بیماران ایفا
میکنند .همانطورکه گفته شد از مهمترین بتاالکتامازهای
وسیعالطیف پالسمیدی در باکتریهای خانواده انتروباکتریاسه
و بهخصوص در  E. coliمحصول ژن  TEMمیباشد که نقش
مهمی در مقاومت سویههای  E. coliبه داروهای بتاالکتام دارد
و با توجه به نقش این باکتری ،در عفونتهای ادراری ،بر آن
شدیم تا نقش این ژن باکتریایی را در بروز مقاومت های دارویی
در ایزولههای باکتری فوق در رباطکریم مورد بررسی قرار
دهیم.

مواد و روشها:

نمونهها روی محیط کشت انتخابی EMB agarکشت داده
شده و بهمدت  24ساعت در دمای  35±0/5درجه سلسیوس
گرمخانه گذاری شدند (.)8
حضور کلنیهای دارای جالی سبز فلزی ،بیـانگر حضور
 E.coliمیباشد( .شکل )1
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شکل  :2هاله عدم رشد

بدینصورتکه اگر در اطراف برخی از دیسـکها هاله روشن
وجود داشت نشان دهنده حساس بودن باکتری به آن دیسک
است و باید حساس گزارش شود ،اگر در اطراف بعضی از
دیسکها هیچ گونه هالهای نبود در این حالت باکتری را باید
نسـبت به آن دیسک مقاوم گزارش کرد و اگر هیچیک از
حاالت فوق مشاهده نشد ،در اینصورت نیمه حساس گزارش
میشود (.)2
جهت بررسی فنوتیپی سویههای مولد  ،ESBLsاز روش دیسک
ترکیبی استفاده شد .سویههای مقاوم به آنتیبیوتیکهای گروه
ترکیبی
دیسکهای
از
استفاده
با
بتاالکتام
سفوتاکسیم/کالوالنیک اسید و سفوتاکسیم به تنهایی مورد
مطالعه قرار گرفت .در محیط مولر هینتون آگار براساس روش
دیسک دیفیوژن غربالگری صورت گرفت .پس از انکوباسیون
به مدت  16-18ساعت در دمای  35 Cºتولید  ESBLsاز
طریق افزایش قطر هاله به اندازه  5میلیمتر یا بیشتر در
اطراف دیسک ترکیبی سفوتاکسیم/کالونیک اسید در مقایسه با
دیسک سفوتاکسیم مشخص گردید (.)18

استخراج ) DNAروش جوشاندن(

باکتری در لولههای حاوی  5میلی لیتر محیط کشت  LBبه
مدت  16-18ساعت در انکوباتور شیکردار در دمای  37درجه
سانتیگراد گرماگذاری شد .سپس نمونه به مدت  5دقیقه با
دور  7000rpmسانتریفیوژ گردید .بعد از خارج نمودن مایع
رویی ،رسوب حاصله را با  100میکرولیتر آب مقطر آمپولی
مخلوط کرده و نمونهها را به مدت  10دقیقه در دمای 100

واکنش  :PCRبعداز استخراج  DNAاز یک جفت پرایمر

اختصاصی برای تعیین حضور ژن بتاالکتاماز  TEMبا توالی زیر
استفاده شد:
جدول :1توالی پرایمر اختصاصی

Size
((bp

)’Reverse (5’→3

)’Forward (5’→3

target
Gene

390

ATCGTTGTCAGAAGTAAGTTGG

TTTCGTGTCGCCCTTATTCC

TEM

مواد مورد نیاز و مقدار آنها برای انجام واکنش  PCRبه شرح
زیر میباشد:
 DNAالگو 0/5 :میکرولیتر،
مستر میکس 12/5 :میکرولیتر
پرایمر فوروارد و ریورس (10پیکومول برمیکرولیتر)1:
میکرولیتر،
آب دو بار تقطیر 11/5 :میکرولیتر
واکنش  PCRبا حجم نهایی  25میکرولیتر در دستگاه
ترموسایکلر به شرح زیر انجام شد:
مراحل PCR

دما برحسب
درجه

واسرشت
شدن

94°C

واسرشت
اولیه

اتصال

گسترش

گسترش
نهائی

94°C

55/5°C
72°C
72°C

زمان

تعداد چرخه

10دقیقه

1

 1دقیقه
 1دقبقه

 45ثانیه
 5دقیقه

30
1

الکتروفورز

بعد از اتمام  PCRو تکثیر ژن ،برای بررسی محصولهای PCR

از الکتروفورز ژل آگاز یک درصد استفاده شد و بهمنظور رنگ-
آمیزی محصولهای  PCRاز  DNA safe stainاستفاده شده
است .مقایسه اندازه محصولهای  PCRبا استفاده از DNA
مارکر  100bpصورت گرفته است .حجم محصولهای PCR
که به داخل چاهکهای آگارز ریخته شده  5میکرولیتر بوده
است .حضور باند در منطقه  390bpمارکر وزن مولکولی نشانه
تکثیر شدن قطعه مورد نظر و در نتیجه وجود ژن مقاومت
 TEMدر سویه باکتری مورد نظر میباشد.

یافتهها :در مطالعه حاضر بهمدت پنج ماه از بین  253بیمار

مراجعه کننده به درمانگاه رباطکریم ،نمونه ادرار  100نفر پس-
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فاصله داشته باشند .بعد از قرار دادن دیسکها ،در پلیت را
بسته و بهمدت  18ساعت در دمـای  37درجه سلسیوس،
انکوبه گردیدند .بعد از دوره انکوباسیون پلیت زیر چراغ بررسی
میگردد .آنگاه میبایست قطر هاله عدم رشد را با خطکش
اندازهگیری شود (شکل شماره )2و با استفاده از جدول
استاندارد  CLSIتست آنتــیبیوگرام برای هر یک از آنتی-
بیوتیکها ،بهصورت حساس ( ،)Susceptibleمقاوم
( )Resistantو یا نیمه حساس ( )Intermediateگزارش نمود.

درجه داخل ترموبالک قرار گرفت .دوباره بهمدت  10دقیقه با
دور  10000rpmسانتریفیوژ گردید و مایع رویی به تیوپ
جدید منتقل شد .مایع رویی حاوی  DNAاستخراج شده
دردمای منفی  20درجه سانتیگراد نگهداری شد (.)35
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از کشت بر روی محیط ،EMBکلنی مثبت بودند که پساز
انجام تستهای بیوشیمایی بهعنوان باکتری  E.coliتأیید
شدند.
نتایج حاصل از آنتیبیوگرام ،ایزولههای اشریشیاکلی ،نسبت به
آنتیبیوتیکهای مصرفی در جدول  2مشخص گردیند

100
80
60
40
20
0

نوع آنتی بیوتیک
ایمی پنم

حساس

نیمه حساس

اسید نالیدیکسیک

100
1

0

کوتریموکسازول

29

0

آمپی سیلین

18

5

50

آمیکاسین

نیتروفورانتوئین

4

سیپروفلوکساسین

55

سفازولین

جنتامیسین

48

مقاوم

0

51

38
89

7

4

41

14
53

17

از  100ایزوله  E.coliتعداد  60ایزوله توانایی تولید آنزیمهای
بتاالکتاماز را داشتند .یعنی  60درصد نمونهها  ESBLمثبت
بودند.

71
14

69

نمودار  :2نتایج سویههای مقاوم به آنتی بیوتیک

77

نتایج :PCR

17

فرایند  PCRبر روی  DNAهای استخراج شده بهمنظور تکثیر
قطعاتی به طول  390bpبا استفاده از یک جفت پرایمر
اختصاصی برای ژن  TEMانجام شد .الزم به ذکر است که با
استفاده از برنامه  BLASTاین اطمینان حاصل گشت که این
پرایمرها میتوانند طیف وسیعی از این ژن را پوشش دهند.
همچنین بهمنظور اطمینان از فقدان آلودگی در انجام واکنش
 PCRاز کنترل منفی:

30

 77درصد از ایزولههای اشریشیاکلی ،به آنتیبیوتیک آمپی-
سیلین مقاوم بودند.
تمام ایزولههای  E.coliجداسازی شده حداقل به یک آنتی
بیوتیک مقاومت نشان دادند و  58درصد از ایزولهها دارای
مقاومت چندگانه آنتیبیوتیکی بودند (مقاومت به  2تا  7آنتی-
بیوتیک).
بررسی نتایج حاصل از آنتیبیوگرام ایزولهها ،نسبت به آنتی-
بیوتیکهای رایج مصرفی در مراکز کلینیکی ،نشان میدهد که
ایزولههای اشریشیاکلی ،عالوه بر آنتیبیوتیک آمپیسیلین به-
طور همزمان ،مقاومت باالیی را نسبت به آنتیبیوتیکهای
کوتریموکسازول و اسید نالیدیکسیک و سیپروفلوکساسین
نشان دادند و همچنین نشان میدهد همه ایزولهها به ایمیپنم
حساس میباشند.
در نمودارهای شماره  1و  2نتایج تست آنتیبیوگرام جداگانه
ترسیم شده است.

) Escherichia coli ATCC( 35218

وکنترل مثبت:

)Klebsiella pneumoniae ATCC( 700603
بههمراه نمونههای مورد بررسی در PCRاستفاده شد.

در طی روش  PCRبر روی  60ایزوله  E.coliکه تولید آنزیم
بتاالکتاماز کردند ،مشخص گردید که از این میان  48ایزوله
( 80درصد) دارای ژن  TEMمیباشند (شکل شماره .)3ژن
 ،TEMدر ایزولههایی مشاهده شد که نسبت به آنتیبیوتیک
آمپیسیلین مقاوم بودند .همچنین این ایزولهها ،عالوه بر آنتی-
بیوتیک آمپیسیلین به آنتیبیوتیکهای سیپروفلوکساسین،
اسید نالیدیکسیک وکوتریموکسازول نیز مقاوم بودند.
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شکل  :3ژل آگاروز محصول  PCRمربوط به ژن TEM

نمودار  :1نتایج سویههای حساس به آنتیبیوتیک

شماره  :1مارکر وزن مولکولی(  ،(1 kbشماره:2کنترل منفی،

شماره:4کنترل مثبت ،شماره :3،5،7،8واجد ژن ،TEMشماره :6فاقد ژن
TEM
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جدول  :2نتایج آنتیبیوگرام ایزولههای  E.coliجمع آوری شده
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بحث:

هدف از انجام این مطالعه ،شناسایی و بررسی فراوانی ژن
 TEMدر ایزولههای  E.coliجدا شده از ادرار بود .بدینمنظور
 100ایزوله  E.coliجداسازی شدند و از نظر حضور ژن  TEMو
رابطه این ژن با مقاومتهای چندگانه آنتیبیوتیکی مورد
مطالعه قرار گرفتند .از 100ایزوله  E.coliمورد مطاله و 58
درصد ازایزولهها ،دارای مقاومت چندگانه آنتیبیوتیکی بودند.
همچنین حدود 100درصد از ایزولــههای مورد مطالعه دارای
مقاومت حداقل به یک آنتیبیوتیک بودند .در طی چند دهه
گذشته سویههای مختلف  E.coliبهطور فزایندهای نسبت به
آنتیبیوتیکهای رایج مقاوم شدهاند و ظهور مقاومتهای
چندگانه آنتیبیوتیکی در  E.coliنسبت به آنتیبیوتیکهای
مؤثر ،به یک مسئـله بهداشتی نگران کننده برای مسئولین
بهداشتی در کشورهای در حال توسعه مبدل گردیده است.
افزایش مقاومت به آنتیبیوتیکها ممکن است به علت استفاده
بدون کنترل از مواد ضد میکروبی در محصولهای غذایی
حیوانات و یا استفاده غیر اصولی از آنتی بیوتیکها در درمان
عفونـتها باشد (.)37
در مطالعه حاضر ،تست آنتیبیوگرام ،برای آنتیبیوتیکهای
رایج مصرفی که برای درمان عفونتهای مجاری ادراری در
مراکز کلینیکی استفاده میشوند ،انجام شد .نتایج این بررسی
نشان داد که از  100ایزوله  E.coliکه مورد مطالعه قرار
گرفتند 60 ،ایزوله  ESBLمثبت بودند و ژن  ،TEMبا استفاده
از روش  PCRدر  48ایزوله ( )80%از بین ایزولههای مقاوم،
مشاهده گردید.
کاتولی و همکارانش در سال  87 ،2004ایزوله  E.coliرا در
طی یک سال مطالعه و با استفاده از تستهای بیوشیمیایی از
بیماران مبتال به التهاب مثانه و عفونت مجاری ادراری از مراکز
کلینیکی شهر شیراز ،جمعآوری و خالصسازی کردند که
فراوانی ( )55%آن کمتر از فراوانی بهدست آمده از مطالعه
حاضر بود (.)30
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شناسایی  ESBLها از اروپا آغاز گردید ،زیرا بهظاهر از آنتی-
بیوتیکهای بتاالکتام وسیعالطیف به میزان زیادی جهت درمان
بیماران استفاده میگردیده ،اما طولی نکشید که بتاالکتاماهای
وسیعالطیف در آمریکا و آسیا نیز شناسایی گردیدند .میزان
شیوع  ESBLدر میان باکتریهای خانواده انتروباکتریاسه از
کشوری به کشور دیگر و از بیمارستانی به بیمارستان دیگر
متفاوت است (.)18

در سال  2001لی و همکارانش در طی دو سال مطالعه که
بر روی بیماران مبتال به عفونت ادراری پرداختند و 122ایزوله
 E.coliرا توسط تستهای بیوشیمیایی جمعآوری کردند
( .)34از نظر فراوانی با مطالعه حاضر مطابقت نداشت .هم-
چنین ،مهرگان و همکارانش در سال  ،2008در کشور ایران در
طی یک سال مطالعه بر روی بیماران بستری در بیمارستان
میالد تهران 201 ،ایزوله  E.coliرا جمعآوری کردند که
فراوانی آن بیشتر از مطالعه حاضر بود (.)5
تفاوت موجود در فراوانی ایزولههای  E.coliرا میتوان به
تفاوت در مدت زمان مطالعه و تفاوت از نظر منطقه جغرافیایی
دانست.
در مطالعه حاضر ،حساسیت آنتیبیوتیکی برای تمامی
ایزولههای  E.coliنسبت به  9نوع آنتیبیوتیک مورد استفاده
در مراکز کلینیکی ،برای درمان بیماران مبتال به عفونت مجاری
ادراری ،مورد بررسی قرار گرفت .درصد مقاومت نسبت به آنتی-
بیوتیکهای ایمیپنم ،آمیکاسین ،اسید نالیدیکسیک،
کوتریموکسازول ،آمپیسیلین ،نیتروفورانتوئین ،جنتامیسین،
سفازولین ،سیپروفلوکساسین ،بهترتیب ،0،14،51،71،77
 7،30،17،41گزارش گردید.
در مطالعه حاضر همه ایزولههای  E.coliنسبت به آنتیبیوتیک
ایمیپنم حساس بودند ولی بیشترین درصد مقاومت ( )77%در
بین ایزولههای  E.coliمربوط آمپیسیلین بود.
آل آگامی در سال 2010در کشور عربستان ،درصد شیوع
مقاومت را برای آنتیبیوتیکهای کلرامفنیکل ،آمپیسیلین،
کوتریموکسازول ،جنتامیسین ،آمیکاسین ،سفازولین،
نیتروفورانتوئین ،سیپروفلوکساسین ،بهترتیب ،42 ،62 ،90 ،83
 24 ،5 ،21 ،29درصد گزارش کرد .همچنین در این مطالعه،
همه ایزولهها نسبت به ایمیپنم حساس بودند و بیشترین
درصد مقاومت در ایزولههای  E.coliمربوط به آنتیبیوتیک
آمپیسیلین است ( .)8این مطالعه از نظر فراوانی ایمیپنم و
دیگر آنتیبیوتیکها در ایزولهها با مطالعه حاضر همخوانی دارد.
دزا و همکارانش در سال  ،2001درصد مقاومت در ایزولههای
 E.coliرا نسبت به کوتریموکسازول 33 ،درصد و نسبت به
سیپروفلوکساسین  22درصد گزارش کردند ( .)16که مقایسه
این مطالعه با مطالعه حاضر نشان میدهد که مقاومت آنتی-
بیوتیکی با گذشت زمان رو به افزایش است.
کارلوسکی و همکارانش در سال  ،2009در صد مقاومت به
نیتروفورانتوئین،
کوتریموکسازول،
آنتیبیوتیکهای
سیپروفلوکساسین را در بین ایزولههای  E.coliبهترتیب ،78
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 81 ،96درصد گزارش کردند ( .)28این مطالعه از نظر فراوانی
درصد مقاومت برای آنتیبیوتیک کوتریموکسازول و پیدایش
مقاومت به سایر آنتیبیوتیکها ،با مطالعه حاضر همخوانی دارد.
گلداستین و همکارانش در سال  ،2000در ایزولههای
اشریشیاکلی ،درصد مقاومت را نسبت به آنتیبیوتیکهای
سیپروفلوکساسین،
نالیدیکسیکاسید،
سفازولین،
کوتریموکسازول و جنتامیسین ،بهترتیب ،98/3 ،91/9 ،99
 98/4 ،78/2درصد گزارش کردند (.)20
در سال  ،2008کالجلگ و همکارانش ،درصد مقاومت را
برای ایزولههای  E.coliنسبت به کوتریموکسازول ،آمپی
سیلین ،جنتامیسین بهترتیب  1 ،40 ،33درصد گزارش کردند
( .)32مقایسه مطالعههای ذکر شده با مطالعه حاضر نشان می-
دهد که مقاومت به آنتیبیوتیکهای رایج مصرفی در درمان
عفونت ادراری با گذشت زمان ،رو به افزایش است.
سلطان دالل و همکارانش در سال  ،2010درصد مقاومت
را در ایزولههای  E.coliنسبت به آنتیبیوتیکهای کلرامفنیکل،
آمیکاسین ،نالیدیکسیک اسید ،کوتریموکسازول ،آمپیسیلین،
سفتازیدیم ،سیپروفلوکساسین ،جنتامیسین بهترتیب ،0 ،14/9
 28/58 ،55/9 ،43/47 ،81/98 ،65گزارش کردند ( .)3درصد
مقاومت به آنتیبیوتیکهای اشاره شده در این مطالعه کمابیش
با مطالعه حاضر مطابقت داشت .همچنین در این مطالعه همه
ایزولهها به ایمیپنم حساس بودند و بیشترین درصد مقاومت
در بین ایزولههای  E.coliمربوط به آنتیبیوتیک آمپیسیلین
بود که با مطالعه حاضر مطابقت داشت.
کرن و همکارانش در سال  ،2000درصد مقاومت را در بین
ایزولههای  E.coliنسبت به کوتریموکسازول 50 ،درصد و
نسبت به آمپیسیلین  47درصد و نسبت به نیتروفورانتوئین 3
درصد گزارش کردند ( .)33در این مطللعه نیز مقاومت به
آنتیبیوتیکها وجود داشت ولی در مقایسه با مطالعه حاضر،
میتوان گفت که مقاومت آنتیبیوتیکی ،با گذشت زمان در حال
افزایش است.
در مطالعه حاضر ،بیشتر ایزولههای مقاوم به آنتیبیوتیک
آنتیبیوتیکهای
آمپیسیلین بهطور همزمان به
کوتریموکسازول و نالیدیکسیک اسید مقاومت ایجاد کردند که
میتواند بهدلیل پیدایش مقاومت چندگانه در بین ایزولههای
مقاوم  E.coliبه آنتیبیوتیک آمپیسیلین باشد .در مطالعه
حاضر همه ایزولههای  E.coliبه آنتیبیوتیک ایمیپنم حساس
بودند.
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در مطالعه آل آگامی و همکارانش در سال  2010بیشتر
ایزولهها مقاوم به هر دو آنتیبیوتیک آمپیسیلین و
کوتریموکسازول بودند و نسبت به آنتیبیوتیک ایمیپنم
حساس بودند که با مطالعه حاضر همخوانی داشت.
در مطالعه سلطان دالل و همکارانش در سال  2010در بیشتر
ایزولهها مقاومت به آنتیبیوتیک کوتریموکسازول همراه با
مقاومت به آمپیسیلین و نالیدیکسیکاسید گزارش گردید.
همچنین همه ایزولههای  E.coliبه ایمیپنم حساس بودند.
این مطالعه با مطالعه حاضر مطابقت داشت.
روی و همکارانش در سال 2012طی تحقیقی بر روی نمونه-
های اشریشیاکلی جدا شده از مواد غذایی دریایی ،بیشترین
مقاومت را نسبت به آنتیبیوتیک تتراسایکلین ()30%/7
مشاهده کردند؛ بهعالوه فراوانی ژن  )24%/4( TEMگزارش
شد (.)42
همچنین در مطالعه دیگری که در کره جنوبی ( )2005انجام
گرفت %78 ،نمونههای اشریشیاکلی دارای ژن  TEMبودند
(.)11
در تحقیقات دیگری که توسط سانگ و همکارانش در سال
 2007انجام شد مشخص شد که از  125نمونه مورد بررسی،
 80نمونه (  64درصد) دارای آنزیم  TEMبودند (.)46
در ایران نیز بررسیهایی در این زمینه انجام شده است .
مطالعه خانم هایده مبین و همکاران در طول یک دوره یک-
ساله ،که بر روی  32سویه جدا شده از بیماران بستری در
بخشهای مراقبتهای ویژه  E.coliبیمارستان امام رضای
تبریز انجام شد ،نشان دادکه  93/7درصد سویهها ،تولید کننده
 ESBLو  87درصد  bla TEM geneبودند (.)6
در سال  1389در مطالعهای میزان فراوانی ژن  TEMدر
سویههای E. coliجدا شده از بیمارستان شهرکرد مورد
بررسی قرار گرفت که این میزان  48درصد میباشد .در سال
 1386در مطالعهای که در مرکز باکتری شناسی دانشگاه الزهرا
اصفهان انجام شد میزان فراوانی ژن  TEMسویههای E. coli
شناسایی شده در حدود  84درصد گزارش شد.
مطالعه آقای دکتر سلطان دالل و همکاران که بر روی 188
سویه  E.coliجدا شده از عفونت ادراری بیماران بستری در
بیمارستانهای تبریز انجام شد ،نشان دادکه  43/6درصد ژن
 TEMبودند.
در مطالعه حاضر فراوانی ژن  TEMدر بین نمونههایESBL+
که مورد بررسی قرار گرفت  80درصد دارای ژن  TEMمی-
باشند .با بررسیهای انجام شده بر روی نتایج این تحقیق و
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سپاسگزاری:

با تشکر از مسئولین مرکز تحقیقات دانشگاه بقیه ا ...که
امکانات الزم را جهت انجام آزمایشات در اختیار ما قرار دادند .و
همچنین با تشکر ازمسئولین آزمایشگاه درمانگاه مهر پرند و
رباطکریم که ما را در جمع آوری نمونهها یاری کردند.

نتیجهگیری

مقاومت به داروهای بتاالکتام و مقاومت به سفالوسپورینهای
نسل سوم یک معضل جدی و رو به افزایش است .یافتههای
چنین مطالعههایی بر ضرورت اتخاذ راهکارهای عملی در مورد
تجویز منطقی داروها ،ضرورت تجهیز آزمایشگاهها به روشهای
تشخیصی (فنوتیپی ،تکنیکهای مولکولی )...،جهت شناسایی
و تعیین نوع مقاومت ژنتیکی ،برآورد میزان شیوع سویههای
مقاوم باکتریها اتخاذ تدابیر الزم جهت درمان بیماران و
کنترل مقاومت درباکتریها تأکید مینماید.

پیشنهادها

منابع
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سایر مطالعههای انجام شده در نقاط مختلف دنیا مشخص شد
که فراوانی ژن  TEMدر این تحقیق نسبت به اکثر کشورها
بیشتر بوده است .مقایسه نتایج بهدست آمده در این تحقیق با
تحقیقات دیگری که در ایران انجام شده ،نشان میدهد که
نتایج بهدست آمده در این تحقیق نسبت به تحقیقات دیگر
(زمان زاد و همکاران در سال  1386در شهرکرد ( ،)49و هم-
چنین مسجدیان و همکاران در اصفهان در سال 1386کمتر
میباشد ( .)7همچنین با توجه به نتایج بهدست آمده در
سایر تحقیقات انجام شده در این زمینه در ایران به این نتیجه
میرسیم که فراوانی ژن  TEMدر برخی از این تحقیقها ،اگر
چه نسبت به برخی کشورها کمتر میباشد ولی نباید فراموش
کرد که این فراوانیها نسبت به اکثر کشورهای دیگر ،بیشتر
بوده و این امر بسیار ناخوشایند میباشد چرا که نشاندهنده
میزان باالی مقاومت ارگانیسمهای تولیدکننده  ESBLکه عامل
عفونت هستند ،به آنتیبیوتیکهای مختلف میباشد .بر اساس
نتایج این مطالعه ژن بتاالکتاماز  80 TEMدرصد از
بتاالکتامازهای وسیعالطیف را در باکتری  E. coliکد مینماید
همچنین این یافتهها اهمیت آنزیم  TEMرا در هیدرولیز
داروهای بتاالکتام و بهخصوص سفالوسپورینهای با طیف باال را
در میان سویههای  E. coliدر شهرستان رباطکریم نشان می-
دهد .بنابراین توصیه میشود شناسایی این ژن در سویههای E.
 coliجدا شده از نمونههای کلینیکی در آزمایشگاههای
میکروبیولوژی ،بیشتر مورد توجه قرارگیرد .این اقدام میتواند
باعث سرعت بخشیدن به روند تشخیص و درمان بیماران گردد.

باتوجه به اینکه این مطالعه برای اولین بار در شهرستان رباط-
کریم برای ژن  TEMدر باکتریهای  E.coliجداسازی شده از
بیماران مبتال به عفونت مجاری ادراری صورت گرفته است از
این مطالعه نمیتوان بهعنوان مرجعی مناسب جهت مقایسه
نتایج با سایر مطالعههایی که در کشورهای بزرگ از لحاظ
مقایسهای و معنی دار بودن نتایج و بیان این مطلب که آیا در
کشور ایران ،شیوع این مقاومت ،روند صعودی و یا نزولی را در
طی این چند سال از خود نشان داده است ،استفاده نمود .لذا
پیشنهاد بر این است که مطالعهای جامع در تمامی استانهای
کشور ایران انجام شود تا از نتایج این طرح بهعنوان رفرنسی
برای مقایسه نتایج مطالعهها استفاده شود.
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