مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی  -مولکولی
دوره نهم ،شماره سی و چهار  -بهار 1398

بررسي نقش اینتگرون كالس  1درشيوع ژنهاي بتاالكتامازي كالس OXA -( D

جدا شده از نمونههاي باليني
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سپيده كنگاوري ،1مرجان شاهایلي* ،1عباسعلي رضائيان
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گروه زيست شناسي ،واحد ارسنجان ،دانشگاه آزاد اسالمي ،ارسنجان ،ايران
گروه میکروبیولوژي ،واحد جهرم ،دانشگاه آزاد اسالمي ،جهرم ،ايران

چكيده

سابقه و

هدف :بهدلیل وجود ژنهاي مقاومتي و جابهجايي آنها در بین گونههاي سودوموناس ،درمان عفونتهاي ناشي از

آنها دشوار شده است .هدف از اين مطالعه تعیین فراواني ژنهاي  OXA-10 ،OXA-2 ،Int1و همچنین مقاومت آنتيبیوتیکي در
بین سودوموناسهاي جدا شده بوده است.

مواد و

روشها :دراين تحقیق  ،تعداد  ۳۶6جدايه مشکوكبه جنس سودوموناس جمعآوري گرديد .پس از انجام آزمونهاي

بیوشیمیايي ،تأيید جنس با استفاده از پرايمر اختصاصي ژن ۳۲S rRNAصورت گرفت .فراوني ژنهاي بتاالکتامازي با استفاده از
روش مولکولي  PCRو مقاومت آنتيبیوتیکي ارزيابي گرديد.

یافتهها:

نتايج اين پژوهش نشان داد که  %17۹5از جدايهها حاوي ژن  %11۹51 ،OXA-10ژن  OXA-2و  %۱1۹57حاوي ژن

 Int1هستند .همچنین  /5۹۱7درصد نمونهها جزء گروه  MDRبودند .بیشترين مقاومت با  %1/۹11فراواني به سفپیم و کمترين
مقاومت با  %۳6۹۶7فراواني مربوط به توبرامايسین بهدست آمد.

نتيجهگيري:

ژن اينتگرون کالس ۳و ژنهاي بتاالکتامازي  OXA-2و  OXA-10از نظر همزماني رابطه معنيداري را از خود

نشان ندادند .تولید آنزيم بتاالکتاماز باعث افزايش مقاومت آنتيبیوتیکي ميشود و با توجهبه نتايج ساير تحقیقها میزان فراواني آن-
ها رو به افزايش است .اين موضوع سبب ميشود تا برروي تجويز و مصرف آنتيبیوتیك کنترل بیشتري صورت گیرد.

واژههاي

كليدي :اينتگرون کالس  ،۳سودوموناسOXA-10 ،OXA-2 ،MDR ،

مقدمه
باکتريهاي جنس سودوموناس جزء باسیلهاي گرم منفي
غیر تخمیري هستند .سودوموناسها هوازي اجباري،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نویسنده مسئول:

گروه زيست شناسي ،واحد ارسنجان ،دانشگاه آزاد اسالمي ،ارسنجان ،ايران
پست الکترونیکيShaheli87@yahoo.com :

تاريخ دريافت۳۱/۲۹۳۶۹۳۱ :
تاريخ پذيرش۳۱/1۹6۲۹۳1 :

اکسیداز مثبت و متحرك بوده و قادر به رشد در محیطهاي
ساده هستند و بهطور وسیع در آب ،خاك ،گیاهان و جانوران
وجوددارند .سودوموناسها در بیماراني که اختالل ايمني
دارند ،عفونت ايجاد ميکنند و عامل مهم عفونتهاي
بیمارستاني بوده و بهعنوان يك پاتوژن فرصتطلب مطرح
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 )10,OXA-2همراه با تعيين نوع الگوي مقاومت آنتيبيوتيكي در سویههاي سودوموناس
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مواد و روش ها

ب -ارزیابي مقاومت آنتي بيوتيكي

بممراي ايممن منظممور از روش انتشممار ديسممك ،مطممابق بمما
استانداردهاي ( CLSIمؤسسه استانداردهاي آزمايشمگاهي و
بالیني) استفاده شد .ابتدا میزان مقاومت جدايهها بمه آنتمي-
بیوتیمممكهممماي پیپراسمممیلین  ،PRLتیکارسمممیلین ،TIC
اگزاسیلین  ،OXسفتازيديم  ،CAZسمفپیم  ،FEPآزترونمام
 ،ATMايمیپممنم  ،IMPمممروپنم  ،MEMپلمميمیکسممین ،B
جنتامايسمممممممممین  ،GNسیپروفلوکساسمممممممممین ،CIP
توبرامايسین  TOBسنجیده شد .سپس بمر حسمب واکمنش
سويههاي جداسازي شده در مقابل آنتيبیوتیك ،آنها به سه
گروه حساس ،نیمهحساس و مقاوم تقسیمبندي شدند (.)۶1

ج -استخراج  DNAو ارزیابي كمي  DNAاستخراج

الف -نمونهگيري و غربالگري سویههاي باكتري:

در اين پژوهش مقطعي-توصیفي که درتابستان سال ۳۱/5
انجام شد تعداد  ۳۶6جدايه مشکوكبه جنس سودوموناس
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شده
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هستند ( .)۶۶،1از بین بردن عفونتهاي ايجاد شده توسط
اين ارگانیسم بهدلیل مقاومت نسبت به مواد ضد میکروبي و
آنتيبیوتیكها و مقاومت چند دارويي دشوار است (.)۳1
استفاده زياد از آنتيبیوتیكها باعث افزايش مقاومت چند
دارويي شده است که اثر منفي در درمان بیماران داشته
است ( .)1مکانیسمهاي مختلفي براي ايجاد مقاومت در
سودوموناسها وجود دارد .از جمله آنها ميتوان به سیستم
پمپ افالکس ( ،)۳۳تغییر گیرندهها و يا نفوذپذيري
میکروارگانیسم نسبت به دارو ( ،)۳۶دستيابي به مسیرهاي
متابولیك فرعي ( )۳۱و تولید آنزيمهاي بتاالکتاماز ()۲،۶۶
اشاره کرد .بهدلیل قرار گرفتن ژنهاي مربوط به اين نوع
مقاومتها بر روي اينتگرونهاي سودوموناسها ،بهخصوص
آنزيمهاي بتاالکتامازي ،اهمیت مقاومت آن بیشتر ميشود
( .)۳1انتقال اينتگرونها بهعنوان موفقترين راه انتشار ژن-
هاي مقاومتي و پیدايش گونههايي با مقاومت چند گانه
 MDRمطرح است (.)۱6
آنزيمهاي بتاالکتامازي سودوموناس از طريق هیدرولیز هسته
مرکزي در آنتيبیوتیكهاي بتاالکتام باعث غیر فعال شدن
آنها ميگردند و ازطريق ترانسپوزونها واينتگرونها مي-
توانند به کروموزوم انتقال يابند ( .)۶5ژن  OXAمتعلقبه
کالس Dاز آنزيمهاي  ESBLاز طبقهبندي آمبلر است.
ژنهاي OXA-10و OXA-2از مهممتمرين ژنهماي ممؤثر در
تولید بتاالکتامازها و مقاومت سودوموناسهما محسموب ممي-
شوند ( .)۱،۶/بهدلیل اينکه مقاومت آنتيبیوتیکي بمه طمر
مختلف دربین سودوموناسها درحال شیوع اسمت ،تحقیمق-
هاي اپیدمیولوژي در اين ممورد مميتوانمدکمکي بمراي درك
بهتر و صحیح اين موضوع درکاهش سمرعت مقاوممت آنتمي-
بیوتیکي اين گمروه از بماکتريهما باشمد ( .)۳۶همدف از ايمن
مطالعه بررسي الگوي مقاومت آنتيبیوتیکي ،فراواني ژنهماي
 OXA-2و OXA-10وارتباط احتمالي حضمور هممزممان ژن
 Int1با آنها بوده است.

بهطور تصادفي از بیماران بستري يا مراجعه کننده به
بیمارستان سوانح و سوختگي شیراز جمعآوري گرديد .پس
از انتقال نمونهها به آزمايشگاه ،ابتدا بر روي محیطهاي
ائوزين متیلن بلو و آگار خوندار کشت داده و در دستگاه
اينکوباتوردر دماي ۱1درجه سانتيگراد بهمدت ۳7-۶1
ساعت قرار داده شدند .جهت تشخیص آزمايشگاهي و تأيید
سودوموناس جمعآوري شده ،از رنگآمیزي گرم و تستهاي
بیوشیمیايي استفاده شد .الزمبه ذکر استکه از سويه
استاندارد سودوموناس آئروجینوزا ) (ATCC 37853جهت
استانداردسازي استفاده گرديد.
باکتريهاي جنس سودوموناس گرم منفي و بدون اسپور
بوده و مولد آنزيمهاي کاتاالز و اکسیداز ،مصرف کننده
قندها از طريق اکسیداسیون در محیط اکسیداتیو فرمنتاتیو
) ،(OFاندول منفي و متحرك در محیط  ،SIMداراي
واکنش  Alk-Alkدر محیط  ،TSIتست سیمون سیترات
مثبت ،مولد رنگدانههاي پیوسیانین و پیووردين در محیط
مولر هینتون آگار و داراي توانايي رشد در دماي  1۶درجه
سانتيگراد هستند .جهت نگهداري طوالني مدت ،نمونههاي
جمع-آوري شده درگلیسرول %۳6در دماي -16درجه
سانتيگراد قرار داده شدند (.)۶۳
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شکل  :۳نتیجه انجام  PCRبراي شناسايي حضور ژن  ۳۲S rRNAروي
ژل آگارز  :M(.%۳مارکر : ۳-۶ ،نمونه هاي مثبت  : ۱ ،کنترل مثبت)

د -انجام PCR

نتايج تست حساسیت آنتيبیوتیکي با توجهبه جدول CLSI

پس از انجام تستهاي بیوشیمیايي جهت تأيید جنس
سودوموناس از پرايمر اختصاصي ژن  ۳۲S rRNAبه روش
مولکولي  PCRو همچنین براي بررسي فراواني ژنهاي
 OXA-2 ،OXA-10 ، Int1از پرايمرهاي اختصاصي و برنامه
دمايي خاص طبق جدول شماره  ۳استفاده شد .پس از انجام
 PCRاز الکتروفورز با ولتاژ  /5بهمدت  56دقیقه بر روي ژل
آگارز  %۳استفاده گرديد .سپس براي ديدن باندهاي تشکیل
شده ازدستگاه ژل داك استفاده گرديد .از سويه استاندارد
سودوموناس آئروجینوزا ) (ATCC 37853بهعنوان کنترل
مثبت جهت استاندارد سازي استفاده گرديد ( .) 5 ،۳/ ،۶۲

براي سودوموناسهاي جدا شده مورد آنالیز قرار گرفت.
سپس بر حسب واکنش جدايهها در مقابل آنتيبیوتیكها ،به
سه گروه حساس ،نیمه حساس و مقاوم تقسیمبندي شدند.
بر اساس نتايج حاصل مقاومت به آنتيبیوتیكهماي آزترونمام
 ،%۶/تیکارسممممممیلین  ،%۱1۹۱7پیپراسممممممیلین ،%۱1۹۱7
سمممفتازيديم  ،%۱/۹۶5سمممفپیم  ،%1/۹11ايمیپمممنم ،%۶/
توبرامايسممممممین  ،%۳6۹۶7سیپروفلوکساسممممممین ،%۶۳۹5
نورفلوکساسمممین  ،%۶6۹5۲ممممروپنم  ،%۳۶۹۳5آمیکاسمممین
 %۱1۹۲و جنتامايسمین  %۶۶۹1۱بمهدسمت آممد .بمیشتمرين
مقاومت مربوط به سفپیم وکمترين مقاومتبمه توبرامايسمین
بود.
نتايج را ميتوان در نمودار ۳مشاهده کرد.
براساس آزمون  One sample T-testو براساس مندرجات
جدول  ۶مشخص گرديد ،جمعیت باکتريهاي مورد مطالعه
نسبت به آنتيبیوتیكهاي سفپیم ،مروپنم ،جنتامايسین،
توبرامايسین ،سیپروفلوکساسین و نورفلوکساسین مقاومت
پیدا نموده و رابطه معنيدار شکل گرفته است.
بر اساس آزمون  Chi-Squareو در سطح معنميدار  6۹65و
براساس مندرجات مشخص گرديد که رابطمه معنميداري در
همزماني مقاومت آنتيبیوتیکي وجود دارد.

ه -تجزیه و تحليل داده ها

نتايج با استفاده از نسخه  ۳7نرمافزار SPSSبررسي گرديد.
براي بررسي تعیین روابط معنيدار از آزمونهاي Chi-
 squareو One sample T testاستفاده شد .در نهايت
سطح معنيدار روابط آماري بررسي و براساس p≥6۹65
سنجیده شد.
دراين مطالعه از۳۶6جدايه جمعآوري شده ،تعداد ۳61
نمونه باکتري سودوموناس ،طبق نتايج حاصل از رنگآمیزي
گرم و تستهاي بیوشیمیايي (اکسیداز ،TSI ،سیترات،
 ،SIMاوره OD ،LD ،و احیاء نیترات) جدا گرديد.
نتايج حاصل از بررسي ژن  ۳۲S rRNAنشان داد که جدايه-
هاي بهدست آمده همگي از جنس سودوموناس بودهاند.
باندهاي تشکیل شده طبق شکل  ۳در محدوده ي ۳/7 bp
قرار داشتند.
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براي استخراج  ،DNAاز روش جوشاندن استفاده شد .دراين
مرحله پس از قرار دادن  ۶الي ۱کلني از باکتري مورد نظر
در  ۶66میکرولیتر آب مقطر استريل و کمي ورتکس آن،
نمونه در آب  ۳66درجه سانتيگراد بهمدت  ۳5دقیقه قرار
داده شد و سپس با دور ۳۱666بهمدت  ۳6دقیقه
سانتريفیوژ گرديد .محلول روي رسوب که حاوي DNA
باکتري بود ،جدا سازي شد .سپس مراحل  PCRانجام
گرفت .باروش UVاسپکتروفتومتري غلظت و خلوص نمونه
 DNAاستخراج شده به کمك جذب نوري درطول موج
 ۶۲6nmو  ۶76و به کمك دستگاه نانودراپ سنجیده شد.
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طويل سازي

دماي اتصال

دناتوراسیون

ترادف

min۳0c –1۶

min۳0c –57

min۳0c –/1

min۳0c –۲6

min۳0c –/1

´-TATCGCGTGTCTTTCGAGTA-3´5
´-TTAGCCACCAATGATGCCC-3´5
-AAGAAACGCTACTCGCCTGC-´5
´-CCACTCAACCCATCCTACCC-3´5´3

Rahimzade2013

115

۱5

Rahimzade2013

17۲

۱7

min50c –1۶

sec15°c–/1

´-ACTCCTACGGGAGGCAGCAGT-3´5
´-TATTACCGCGGCTGCTGGC-3´5

Clifford
2012

۳/7

۱6

min۳0c –1۶

sec۱6 °c - 51۹5

min۳0c –/1

´-CAGTGGACATAAGCCTGTTC-3´5
´-CCCGAGGCATAGACTGTA-3´5

Koeleman 2000

۳۲6

۱6

min۳60c –1۶

sec560c – ۲۶

OXA-10-f
OXA-10-r
OXA -2-f
OXA -2-r
16S rRNA-f
16S rRNA-r
Int1-f
Int1-r

جدول :۳توالي پرايمرهاي مورد استفاده براي آزمون PCR
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به-طوريکه مصرف همزمان اين آنتيبیوتیكها و يا
جايگزيني يکي بهجاي ديگري ،تأثیري در درمان نخواهد
گذاشت.
سويههايي که به بیش از  ۱کالس آنتيبیوتیکي مقاومت
نشان دهند ،جزء سويههاي  MDRمحسوب ميشوند.
جدول ۱مقاومت چند آنتيبیوتیکي را نشان ميدهد.در اين
پژوهش %/5۹۱۱ ،نمونهها جز گروه  MDRبودهاند.

Cefepime
Ceftazidime
Piperacillin
Ticarcillin
Amikacin
Imipenem
Aztreonam
Gentamicin
Ciprofloxacin
Norfloxacin
Meropenem
Tobramycin

جدول  :۱مقاومت چند آنتيبیوتیکي يا  MDRدر جدايههاي سودوموناس
تعداد و درصد سويه هاي مقاوم

6

(۱1 ) %۱1۹57
(۶1 ) %۶5۹۶۱

5

جدول  :۶ارتباط معنيدار مقاومت آنتيبیوتیکي در جمعیت میکروبي
مورد مطالعه

( ۶7 ) %۶۲۹۳1

P ≤ 0.05

6۹7۱1

≤mm۳1

پیپراسیلین

6۹76۳

≤mm۳1

سفتازيديم

6۹۳۲1

≤mm۳5

6۹6۲/

6۹666

≤mm۳5
≤mm۳1

6۹666

≤mm۳5

6۹66۳

≤mm۳۶

6۹۶6۱
6۹666
6۹666
6۹666
6۹1۱1

≤mm۳1
≤mm۳۶
≤mm۳5
≤mm۳۶
≤mm۳5

تیکارسیلین

سفپیم

Class II

ايمي پنم
آمیکاسین

ClassIV

مروپنم

سیپروفلوکساسین
نورفلوکساسین
آزترونام

۲

جدول  :1مقايسه درصد مقاومت به کالسهاي مختلف آنتيبیوتیکي در
جامعه آماري مورد مطالعه

جنتامايسین
توبرامايسین

1

در اين پژوهش از  ۳۶آنتيبیوتیك در قالب  ۲کالس آنتي-
بیوتیکي استفاده شده است .بیشترين میزان مقاومت مربوط
به کالس سفالوسپورينها و کمترين میزان مقاومت مربوطبه
کالس کارباپنم بهدست آمد .نتايج در جدول  1نشان داده
شده است.

Class I

ClassIII

۶
۱

نمودار  :۳نمودار ستوني میزان مقاومت و حساسیت آنتي بیوتیکي

هاله عدم رشد

۳

(5 ) %1۹۲1

(۳6 ) %/۹۱5

آنتيبیوتیك
مصرفي

کالس آنتيبیوتیك

تعداد و درصد سويههاي مقاومت

کالس آنتيبیوتیك

(۱۳) %۶/

مونوباکتام

(16) %۱1۹۱7
Class V

(۲1) %5/۹7

ClassVI

(۶1) %۶۶۹1۱

(۶۶) %۶6۹5۲
(۶۱) %۶۳۹5
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نتایج  PCRجهت بررسي حضور ژنهاي OXA-، Int1

نتايج فراواني ژنهاي مقاومتي و همزماني وجود آنها درون
ژنوم باکتري در جدول  5مشخص شده است.

OXA-2 ،10

در شکل  ۶ژن  Int1را بر روي ژل نشان ميدهد که پس از
 ۱6سیکل باندهاي ۳۲6 bpرا تولید کرده است.

تعداد و درصد سويههاي واجد ژن

تنوع حضور ژن

(۳۱) %۳۶۹۳5

OXA-2

(۳) %6۹/۱

(۳۱) %۳۶۹۳5
(1) %۲۹51

(7) %1۹17

(1۶) %۱/۹۶5
(۶۳) %۳/۹۲۱
(۶) %۳۹71

شکل  :۶نتیجه انجام  PCRجهت شناسايي حضور ژن  Int1روي ژل
آگارز  :M(.%۳مارکر : ۳-۱ ،نمونه هاي مثبت  :1 ،کنترل مثبت)

Int1

OXA-10
Int1/OXA-2
Int1/OXA-10
OXA-2 /OXA-10
Int1/OXA-2/OXA-10
Non

بین حضور همزمان ژنهاي Int1و  OXA-10،OXA-2رابطه
معنيدار بهوجود نیامده است .اين رابطه در نمودارستوني ۶
نشان داده شده است.

در شکل ۱ژن  OXA-10را بر روي ژل نشان ميدهد که
پس از  ۱5سیکل باندهاي  115 bpرا تولید کرده است.

شکل  : ۱نتیجه انجام  PCRجهت شناسايي حضور  OXA-10روي ژل
آگارز  :M(.%۳مارکر : ۳ ،نمونه منفي  : ۶-۱ ،نمونه هاي مثبت :1 ،
کنترل مثبت)

نمودارستوني :۶ارتباط بین میانگین حضور ژنهاي-2، Int1
OXA -10

در شکل 1ژن OXA-2را بر روي ژل نشان ميدهد که پس
از  ۱7سیکل ،باندهاي  17۲ bpرا تولید کرده است.

 OXAو

با استفاده از آزمون کاي مربع مشخص ميگردد که بین
وجود ژنهاي مقاومت ساز و برخي از آنتيبیوتیكها رابطه
معنيداري در سطح  6۹65وجود دارد .اين موضوع بدان
معني است که بین مقاومت آنتيبیوتیکي و وجود ژن ،يك
همخواني و يا همراهي وجود دارد.
همانگونه که در جدول  ۲ديده ميشود براساس آزمون کاي
مربع و درسطح معنيدار  6۹65بین حضور ژنهاي مورد
مطالعه و مقاومت نسبت به برخي از آنتيبیوتیكها رابطه
معنيداري شکل گرفته است.

شکل  :1نتیجه انجام  PCRبراي شناسايي حضور ژن OXA-2روي ژل
آگارز  :M(.%۳مارکر : ۳ ،نمونه منفي  : ۶-۱ ،نمونههاي مثبت :1 ،کنترل
مثبت)
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جدول  :5فراواني ژنهاي مقاومتي و همزماني وجود آنها درون ژنوم
باکتري

تازه های بیوتکنولوژی سلولی  -مولکولی دوره نهم شماره سی و چهارم -بررسي نقش اینتگرون ...

جدول  :۲وجود رابطه معني دار  P ≤6۹65بین مقاومت آنتيبیوتیکي و
حضور همزمان ژنهاي مقاومتي

سودوموناس پاتوژني فرصتطلب وازعوامل مهم عفونمتهماي
بیمارستاني است ( .)1يکي ازعلل مهم بروز و انتقال ژنهماي
مقاومت وجود عناصرسیارژنتیکي۳درجدايههاي مقماوم اسمت.
بخممممش عمممممدهاي از ژنهمممماي مقاومممممت ازجملممممه
بتاالکتامازها)  (ESBLsبرروي يکي ازمهم-ترين عناصر سیار
ژنتیکي (اينتگرونها) حضوردارند .کالسهاي مختلفي از اين
عناصر وجود دارد ،اينتگمرون کمالس۳در بماکتريهماي گمرم
منفي شیوع بااليي دارد (.)۳6
مطالعههاي مختلفي سرتاسر جهان صورت گرفتمه اسمتکمه
شیوع کالسهاي مختلمف اينتگرونمي وفاکتورهماي مختلمف
مقاومممت دارويممي رابررسممي کممردهانممد .در مطالعممه  GUو
همکارانش ( )/اختالف معنيدار بین حضمور اينتگمرونهما و
بروز مقاومت دارويي مورد بررسي قرار گرفت .هممچنمین در
مطالعههايي کمه توسمط  Khorramroozو همکماران (،)۳7
 Haghiو همکارانش( )۱۳انجام گرفمت ،بما بمهدسمت آوردن
نتايج  % ۲۹۱5و  %15۹7مشخص کردند که اينتگرون کالس۳
فراواني بیشتري دارد ،اين نتايج با مطالعههاي انجام شده در
اين پژوهش همخواني داشت.
مطالعههاي مختلفي بمر روي آنتميبیوتیمكهماي ايمميپمنم،
سیپروفلوکساسممین ،آمیکاسممین وجنتامايسممین در شممهرهاي
مختلف صورت گرفت .میزان مقاومتبمه آنتميبیوتیمكهماي
ممذکور در مطالعمههماي  Adabiو همکماران ( )۳بمهترتیمب
 %75 ،%71 ،%15۹5و Fazeli، %7۲و همکممماران (،%۲6۹۲ )1
 %۲6۹۲ ،%56 ،%۲5۹۶و  Saderiوهمکممممماران (،%۱7۹۶ )۶1
 %7۲ ، % 1۱ ،%1/۹۶گزارش گرديد.

1

)Mobile Genetic Elements (MGE
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بحث

دراين پژوهش میزان مقاومت نسبتبه اين آنتميبیوتیمكهما
بهطور چشمگیري متفاوت اسمت ،شمايد دلیمل ايمن تفماوت،
نحوه درمان و آنتيبیوتیك تجويز شده باشد.
هممممچنمممین در مطالعمممه  ،)۳1( Imani-Fooladiدرصمممد
مقاومممتبممه آنتمميبیوتیممكهمماي آمیکاسممین ،جنتامايسممین،
سیپروفلوکساسین و سفتازيديم بمهترتیمب برابمر بما ،%۳1۹۱
 %۶6۹/ ،%۶6۹/ ،%۶5۹5و در پممممممممممژوهش  Keramatiو
همکارانش میزان مقاوممت سفوتاکسمیم  ،%1۱۹۱آمیکاسمین
 %۶۳۹۲و ايميپنم  %۶/بود ( .)۳1هممچنمین  Daimhemو
همکاران ( )۲بیشترين مقاومت آنتيبیموتیکي را نسمبت بمه
سفتازيديم با  %۶7۹1گزارش کردند که بهطور کلي اين نتايج
با مطالعه حاصل از اين پژوهش هممخمواني داشمت مقاوممت
آنتيبیوتیکي در مکانهاي مختلف متفاوت است که ميتواند
ناشي از وضعیت تفاوت بهداشت باشد.
در اين پژوهش  %/5۹۱7از نمونهها جمزء گمروه  MDRبمود.
کممه بمما نتممايج  Moradianکممه  )۶۱( %/7۹۳و Zhenbo
وهمکاران که  )۱۶( %/۱۹۶مقاومتبمه چنمد دارو را گمزارش
کممردهانممد  ،همممخممواني دارد .در مطالعممههمماي Japoni
وهمکاران( )۳5و Fazeliو همکاران ( )7نیز بهترتیمب  %1۱و
 %11۹۶مقاومت چند دارويي گزارش شمد .اسمتفاده بمیش از
اندازه و نادرست از آنتيبیوتیمكهما باعمث افمزايش مقاوممت
دارويي و ايجاد سويههاي  MDRميگردد.
در تحقیقهايي که توسط  Jemimaو )۳۲(Vergheseانجام
گرفت مشخص کردند بسیاري از باکتريهاي بیمارستاني
داراي ژن-هاي  ESBLهستند و همچنین  Tavajjohiو
همکاران ( )۶7نشان دادند که  %7۹۳از کل باکتريهاي
بیمارستاني حامل اين ژنها هستند .در طي مطالعه حاضر،
حضور ژنهاي  OXA-10،OXA-2 ،Int1مورد بررسي قرار
گرفت و مشخص شد ژن  OXAاز فراواني بااليي برخوردار
است .همچنین  Amirmozafariو همکاران ( )۶مطالعه-
هايي در ايالم و کرمان انجام دادند که در ايالم  %۱6از
نمونهها داراي بتاالکتاماز بودند .که از اين تعداد %71۹۲۳
داراي ژن  OXA-10و  %1۹1۲داراي ژن OXA-2بودند.
در کرمان نیز  %۱7۹۱۱نمونه-ها داراي ژن بتاالکتاماز بوده
که از اين تعداد  %۲۱حاوي ژنهاي  OXA-10و  %۶۹۳داراي
 OXA-2بودند.
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نتيجهگيري

با بررسي مطالعههاي گذشته و نتايج حاصل از اين پژوهش
مشخص است که میزان مقاومت به آنتيبیوتیكهاي مختلف
در سويههاي سودوموناس زياد است .از بین آنتيبیوتیكهاي
مطالعه شده توبرامايسین بهترين تأثیر را از خود نشان داد
زيرا داراي مقاومت کمتر و حساسیت بیشتر بود .همچنین
مقاومت چند دارويي در بین نمونههاي سودوموناس قابل
توجه بود .طبق مطالعهها جدايههاي سودوموناس حامل
اينتگرون کالس  ۳شیوع قابل توجهي يافتهاند اما دراين
مطالعه حضور همزمان ژن  OXA-2، Int1و  OXA-10رابطه
معنيداري نشان ندادند .با توجه به اين نتايج بهتر است
پیش از درمان ،آزمايش آنتيبیوگرام و نظارت صورت گیرد و
با استفاده صحیح از دارو ،باکتريها را در معرض چندين
آنتيبیوتیك قرار ندهیم تا پیدايش سويههاي مقاوم در امر
درمان مشکل ايجاد نکند.

سپاسگزاري

اين مقاله بما اسمتفاده از دادههماي پايمانناممه خمانم سمپیده
کنگاوري دانشجوي کارشناسي ارشد وحمايمت دانشمگاه آزاد
اسالمي واحد ارسنجان انجام گرديد ،از همکاري اين دانشگاه
و همچنین معاونت وکارکنمان بیمارسمتان سموختگي شمیراز
جهت همکاري درانجام اين تحقیق تشکر و قدرداني ميشود.
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همچنین مطالعهاي توسط  Leeو همکاران در کره انجام
شد ،ژن  OXA-10با فراواني  %۳۶۹5را بهعنوان شايعترين
ژن گزارش کردند ( .)۶6که درصد فراواني اين ژن با درصد
بهدست آمده در اين مطالعه بسیار نزديك است.
بررسيهاي مختلفي در مناطق مختلف صورت گرفته است
که وجود درصد بااليي از باکتريهاي سودوموناس مولد
بتاالکتاماز را نشان ميدهد .با توجه به اهمیت موضوع،
تشخیص سريع باعث کنترل مؤثر اين سويه ميشود.
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