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کلبسیالپنومونیه از عوامل شایع عفونت های ناشی از آنزیمهای بتاالکتامازی در بیمارستانها است .هدف
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مواد و روشها:

ی�ر�دا����ه����م����������ان��-دا����ه�دارو��ز��

 /9نمونه کلبسیالپنومونیه جهت تأیید فنوتیپی  ESBLsمورد استفاده قرار گرفتند .میزان مقاومت

������یوتیکی جدایهها مشخص و میزان شیوع ژنهای  TEMو IMP-1با روش واکنش  PCRتعیین شدند.
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�ر�ا������������ر�ای�ان��������-ر���ی��������ی���ژی��
�������رس�������� �-زی���و� ������ ���ل�����

 %۵۵۹6جدایهها دارای فنوتیپ

����ه�����ز������������-ژ���� نمونهها دارای ژن
�آزاد�ا�����وا��������ر�������-ژی��
ا�����وا��������������-ژی��
بودند.
 TEMو
��ه�آزاد�ا�����وا���ارد����������-ژ������������

��ه�آزاد�ا�����وا���ز���ن�������-ژ������������
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و  %9۱۹8نمونهها دارای ژن  TEMهستند %9۱۹8 .نمونهها نیز بهطور مشترک واجد هر دو ژن
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واژههای کلیدی

مقدمه

کلبسیالپنومونیه ( )Klebsiella pneumoniaeباکتری
گرم منفی و عامل پنومونی ،سپسـیس ،عفونتهای دستگاه
ادراری و یکی از مهمتـرین عوامـل شناسـایی شده در ایجاد
عفونتهـای بیمارسـتانی اسـت ( .)۳6عفونتهای
بیمارستانی یکی از مشکالت مطرح پزشکی در کشورهای
توسعه یافته و نیز در حال توسعه است که موجب اشاعه
بیماریهای عفونی در جامعه میگردد ( .)9از نظر بالینی،
سویه کلبسیالپنومونیه بهطور وسیعی در بیمارستانها،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نویسنده مسئول:

گروه علوم آزمایشگاهی ،واحد بروجرد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بروجرد ،ایران
پست الکترونیکیmirzaei.iaub@gmail.com :
تاریخ دریافت۳۱/۵۹۷۹۳۱ :
تاریخ پذیرش۳۱/۵۹۳۳۹۳۱ :

الطیف ،IMP-1 ،TEM ،مقاومت آنتیبیوتیکی.

کلونیزه میگردد و در افرادی که دارای نقص سیستم ایمنی
هستند مانند افراد دیابتی و یا بیماران با نقص ایمنی
اکتسابی و افراد مسن و کودکان ،بیشتر مشاهده میگردد
( .)۳2مطالعهها نشان میدهد که بیشترین مقاومت دارویی
در بین باکتریهای گرم منفی مانند اشریشیاکلی
( ،)Escherichia coliکلبسیالپنومونیه و سودوموناس
آئروژینوزای ( )Pseudomonas aeruginosaایجاد کننده
عفونتهای بیمارستانی ،عفونتهای مجاری ادراری و
باکتریمی دیده میشود که میتوان علت عمده آن را تولید
آنزیمهای بتاالکتاماز توسط این باکتریها دانست (.)28
بتاالکتامازهای طیف گسترده ،با انتشار مقاومتهای آنتی-
بیوتیکی در سراسر دنیا ،یکی از مشکالت موجود در درمان
بیماریهای عفونی مختلف محسوب میشوند .این آنزیمها
در گروه  Aبتاالکتامازها قرار دارند و بهدلیل انتقال توسط
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درمان عفونتهای حاصل از باکتریهای مولد این آنزیمها
مشکل است چون از یک سو مقاومتبه طیف وسیعی از
سفالوسپورینها مشاهده میشود و از سوی دیگر بسیاری از
ژنهای  ۱ESBLsبر روی پالسمیدهای بزرگی (بیش از
 )۳۱۱کیلوباز قرار دارد که همزمان حامل ژنهای مقاومت
به سایر عوامل ضدمیکروبی مانند :آمینوگلیکوزیدها،
کلرامفنیکل ،سولفونامید و تتراسایکلین است .این عفونتها
دارای رابطه معنیداری با میزان مرگومیر بیماران است و
هزینه درمانی باالیی دارد ( .)2/این پالسمیدهای
کونژوگاتیو بهراحتی میتوانند از یک سویه به سویه دیگر و
یا حتی به گونههای دیگری منتقل شوند .در مواردی نیز
ژنهای فوق در ترانسپوزونها و یا اینتگرونها جای
میگیرند ( .)2۷متالوبتاالکتامازها جز کالس  Bطبقهبندی
آمبر هستند که شامل ژنهای ،KHM ،NDM ،VIM
 SPM ،GIM ،SIM ،AIMو IMPمیشوند.
متالوبتاالکتامازهای نوع  VIM ،GIM ،IMPو  SPMدر
کلبسیالپنومونیه شناسایی شدهاند ( .)2آنزیم  IMPجزء زیر
کالس  B1است که دارای یک فلز روی در جایگاه فعال
آنزیم بههمراه سه هیستیدین و یک سیستئین استIMP .
پالسمیدی در سال  ۳/88از سویه  GN17203سودوموناس
آئروجینوزوا در ژاپن گزارش شد ( .)۱۱این آنزیم پروتئینی
با  296اسید آمینه و وزن مولکولی  ۱۱ kDaاست که بر
روی پالسمید بزرگی ( )۳2۱Kbدر داخل اینتگرون کالس
 IIIقرار دارد .از جمله باکتریهای گرم منفی مولد IMP-1
میتوان به اشریشیاکلی ،کلبسیالپنومونیه ،سیتروباکتر
1

Temoneria
Cefotaxime
3
Extended spectrum - lactamase
2

Clinical and Laboratory Standards Institute

4

بسیاری از آزمایشگاههای تشخیص طبی آگاهی کاملی از
اهمیت و نحوه شناسایی  ESBLندارند .آزمایشگاهها فاقد
منابعی برای مهار شیوع مکانیسمهای مقاومت هستند .این
فقدان اطالعات علتی برای شکست در جلوگیری از شیوع
جهانی پاتوژنهای مولد بتاالکتامازهای وسیعالطیف است
( .)۳/بهترین روش برای شناسایی بتاالکتامازهای وسیع-
الطیف ،غربالگری برای حساسیت کاهش یافته نسبتبه
آنتیبیوتیکهای پیشنهادی  9CLSIو سپس انجام آزمون
تأییدی بهمنظور اثبات اثر سینرژیسم بین یک آنتیبیوتیک
سفالوسپورینی و یک مهار کننده بتاالکتامازی است ( .)6با
توجهبه اینکه میزان شیوع مقاومت آنتیبیوتیکی در مناطق
مختلف جغرافیایی متفاوت است هدف اصلی این تحقیق،
شناسایی بتاالکتامازهای با طیف گسترده  TEMو IMP-1
که از مهمترین و شایعترین بتاالکتامازها در جدایههای
کلبسیالپنومونیه هستند و از سراسر جهان گزارش شدهاند
است ،تعیین فراوانی این ژنها که ایجاد کننده مقاومت
آنتیبیوتیکی در جدایههای کلبسیالپنومونیه هستند از نظر
اپیدمیولوژیکی حائز اهمیت است.
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رایجترین بتاالکتاماز موجود در بین خانواده انتروباکتریاسه،
ژن  ۳TEMاست اما  2CTX-Mدارای توانایی گستردگی
بیشتری بر روی آنتیبیوتیکهای بتاالکتام است (.)۱۷،2۳
ژن  TEMبا تولید سیدروفور در بیماریزایی نقش دارد
(.)۱9
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پالسمیدها ،توانایی انتقال همزمان ژنهای مقاومت در برابر
سایر آنتیبیوتیکها را دارند و بهدنبال آن ،محدودیت در
انتخاب آنتیبیوتیک را موجب میشوند.

فروندی ( ،)Citrobacter freundiiآلکالیجنز
گزیلواکسیدانس ( ) Alcaligenes xylosoxidansو سویه-
های اسینتوباکتر ( )Acinetobacterاشاره کرد (.)۳8
انتروباکتریاسههای تولید کننده  IMPبهطور عمده در
آسیا -اقیانوس آرام یعنی چین ،ژاپن ،تایوان و استرالیا
شناسایی شدهاند ( .)2۱،۱سویههای دارای ژنهای IMP-1
بهدلیل توانایی باال در هم یوغی و انتقال از طریق اینتگرون-
ها بهراحتی نسبت به کارباپنم و پنیسیلینها مقاوم می-
شوند .این ژن جز متالوبتاالکتامازهای کالس  Bاست که
توانایی هیدرولیز پنیسیلینها ،سفالوسپورینها و کارباپنمها
را دارد .قدرت انتقال ژن به باکتریها و کلونیزه شدن
طوالنی مدت در بیمارستانها خطر جدیدی در مراکز
درمانی محسوب میشود(.)2

روش کار

در این مطالعه توصیفی – تحلیلی از  /9جدایه
کلبسیالپنومونیه که از آبان  ۳۱/9تا مهرماه  ۳۱/۷از
بیمارستانهای امام خمینی (ره) و شهید چمران شهرستان
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آزمون آنتیبیوگرام جهت تشخیص ایزولههای مولد

ESBL

عنوان سویههای کنترل بهمنظور کنترل صحت و دقت
آزمایش استفاده گردید .فهرست پرایمرهای مورد استفاده و
شرایط  PCRبرای هر یک از ژنهای مورد بررسی در
جدول  ۳ذکر شده است .در برنامه  PCRاز دمای
دناتوراسیون اولیه  /9درجه سانتیگراد بهمدت  9دقیقه،
دمای اتصال ژن  ۷2 temدرجه بهمدت  ۱۱ثانیه و دمای
اتصال ژن  ۷۳ imp-1درجه بهمدت یک دقیقه ،پلی-
مریزاسیون در چرخه  ۵2درجه بهمدت یک دقیقه ،پلی-
مریزاسیون نهایی  ۵2درجه بهمدت  ۷دقیقه استفاده شد.
تعداد چرخه  PCRژن  ۱۷ temو ژن  ۱۱ imp-1چرخه در
نظر گرفته شد.

بهمنظور شناسایی باکتریهای تولید کننده  ESBLsدر
ابتدا آزمون غربالگری طبق دستورالعمل  CLSIبا استفاده
از دیسکهای آنتیبیوتیکی سفتریاکسون و سفتازیدیم
انجام گردید .از سری دیسکهای سفتازیدیم  ۱۱ μgو
سفتازیدیم کالوالنیک اسید  ،۱۱۹۳۱μgسفتریاکسون
 ،۱۱μgسفتریاکسون -کالوالنیکاسید ( ۱۱۹۳۱μgشرکت
بایو آناالیز ترکیه) و روش انتشار در دیسک استفاده شد.
دیسکها در فاصله  2۱میلیمتری از هم در محیط مولر
هینتون آگار (مرک) قرار گرفتند .سپس پلیتها در
انکوباتور  ۱۵درجه سانتیگراد برای مدت  29ساعت قرار
داده شدند و قطر هاله عدم رشد اطراف هر دیسک بهتنهایی
و در ترکیب با کالوالنیکاسید سنجیده شد .افزایش ≤
 ۷ mmقطر هاله دیسکهای ترکیبی با کالوالنیکاسید
نسبت به دیسکهای فاقد کالوالنیکاسید نشان دهنده این
بود که باکتری مولد  ESBLsاست (شکل.)۳

تجزیه تحلیل دادهها و نتایج با استفاده از نرمافزار آماری
( SPSSنسخه  )2۱و  Excelو آزمون آماری  tتک نمونهای
انجام گرفت P-value ˂ %۷ .از نظر آماری با اهمیت و
معنیدار در نظر گرفته شد.

شناسایی ژنهای مولد بتاالکتامازهای وسیعالطیف

یافتهها

شناسایی ژنهای  IMP-1وTEM

منبع

امپلیکون

(جفت باز)

()2۱

898

()/

۷8۵

توالی نوکلئوتیدی پرایمرها ()5/-۱۹

F-GAGTATTCAACATTTCCGTGTC
R-TAATCAGTGAGGCACCTATCTC
F-ACAACCAFTTTTGCCTTACC
R-ACCGCAGCAGAGTCTTTGCC

ژن ها

واکنش  PCRبرای شناسایی ژنهای  TEMو  IMP-1در
 /9جدایه کلبسیالپنومونیه انجام شد DNA .الگو با
استفاده از روش جوشاندن ( )Boilingجداسازی شد .جهت
انجام واکنش  PCRدر حجم نهایی  2۷میکرولیتر ،از
مخلوط  ۳2۹۷میکرولیتر مستر میکس (شرکت سیناکلون -
ایران) ۱ ،میکرولیتر  dNTPSو  ۳میکرولیتر از هر یک از
پرایمرها و  ۵۹۷میکرولیتر آب مقطر استریل استفاده شد.
واکنش  PCRبا استفاده از دستگاه ترموسایکلر اپندورف
( (Master cycler® gradientانجام گرفت .از باکتری

جدول  .۳ترادف پرایمرهای مورد استفاده و برنامه  PCRبهمنظور

TEM
IMP1

آنالیز آماری

نتایج الگوی آنتیبیوگرام :نتایج حاصل از بررسی

حساسیت ضدمیکروبی نشان داد که از بین  /9جدایه
کلبسیالپنومونیه مورد بررسی  6۱جدایه ( )%6۱۹8به
سفتازیدیم 2 ،جدایه ( )%2۹۳به سفتریاکسون مقاوم بودند.
 ۵۱جدایه ( )%۵۵۹6فنوتیپ  ESBLرا نشان دادند و2۳
جدایه ( ) %22۹۱نمونهها غیر  ESBLبودند.
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بروجرد بر اساس فرمول کوکران جمعآوری شدند و در
پلیتهای میکروبی به آزمایشگاه میکروبشناسی دانشگاه
آزاد بروجرد منتقل شدند ،استفاده گردید .این جدایهها بعد
از انتقال به آزمایشگاه تحقیقاتی واحد بروجرد با انجام
تستهای بیوشیمیایی افتراقی شامل تخمیر قندها در
محیط  ،TSIحرکت در محیط  ،SIMواکنش در محیط
 MR۹ VPو رشد در محیط سیمون سیترات و اوره آگار
جداسازی شدند .جدایههای تأیید شده تا زمان انجام
آزمایشهای بعدی در محیط کشت  TSBحاوی  ۳۷درصد
گلیسرول و در دمای  -۵۱درجه سانتیگراد نگهداری شدند
(.)29

کلبسیالپنومونیه  ATCC ۵۱۱6۱۱و اشریشیاکلی
 ATCC2۷/22برای ژن  TEMو از سویه سودوموناس
آئروژینوزوا با شماره  KP ۵8۱۳6۷برای ژن  IMP-1به-

نتایج PCR

از بین  /9جدایه کلبسیالپنومونیه مورد بررسی  9/جدایه
( )%۷2۹۳مربوطبه زنان و  9۷جدایه ( )%9۵۹8مربوطبه
مردان بود .همچنین فراوانی این جدایهها در بخشهای
مختلف بیمارستانی به این شرح بود ۱9 :جدایه ( )%۱6۹۳از
 ۳۳ ،ICUجدایه ( )%۳۳۹۵از اورژانس ۱9 ،جدایه ()%۱6۹۳
از بخش داخلی ۳۷ ،جدایه ( )%۳۷۹/از بخش اطفال بودند.
پس از انجام  PCRو ژل الکتروفورز مربوطبه امپلیکون ژن-
های  IMP-1شکل 2و  TEMشکل ۱نتایج ارائه شده در
جدول 2مشخص گردید.
جدول  :2فراوانی ژنهای مورد بررسی
شیوع ژن IMP-1

وضعیت حضور
ژن

مثبت

منفی

جمع کل

فراوانی

درصد
فراوانی

۱۷

9۵۹/

۵۱

۳۱۱

۱8

۷2

شیوع ژن TEM

وضعیت حضور
ژن

مثبت

منفی

جمع کل

فراوانی

درصد
فراوانی

69

8۵۹6

۵۱

۳۱۱

/

۳2۹۱

از  ۵۱جدایه  ۱۷ ،ESBLsجدایه (IMP-1 )%9۵۹/

مثبت و  69جدایه ( TEM ) %8۵۹6مثبت بودند.

شکل  -2الکتروفورز ژل آگارز  %۳۹۷محصول  PCRژن IMP-1

ستون  CP ،۳۱۱bp DNA ladder Mکنترل مثبتCN ،
کنترل منفی ،ستونهای  ۷-۳باند اختصاصی  ۷8۵ bpژن IMP-1

شکل-۱الکتروفورز ژل آگارز  %۳۹۷محصول  PCRژنTEM

ستون  CP ،۳۱۱bp DNA ladder Mکنترل مثبتCN ،

کنترل منفی ،ستونهای  ۷-۳باند اختصاصی 898 bpژن TEM

 ۱2جدایه ( )%9۱۹8واجد هر دو ژن  IMP-1و  TEMبوده
و تعداد  /جدایه ( )%/۹۷بهطور همزمان فاقد هر دو ژن
 IMP-1و  TEMبودند که این نشان میدهد احتمال بروز
هر دو ژن در بیشتر جدایههای واجد یک ژن از ژنهای
 IMP-1و  TEMبیشتر از عدم حضور این دو ژن در کل
جدایهها است .بر اساس نتایج آزمون  tتک نمونهای ارتباط
معنیداری بین دو گروه نمونههای  ESBLsو غیر ESBLs
از نظر آماری در سطح معنیداری  ۱۹۱۷یافت شد .نتایج
آزمون  tتک نمونهای با در نظر گرفتن سطح معنیداری
 ۱۹۱۳نشان داد که نمونههای  ESBLsبهطور معنیداری
بیشتر از نمونههای فاقد  ESBLsهستند .همچنین ارتباط
معنیداری بین حضور دو ژن  IMP-1و  TEMو مقاومت
نسبتبه آنتیبیوتیکهای سفتریاکسون ،سفتازیدیم وجود
دارد.

بحث

کلبسیالپنومونیه از نظر کلینیکی نقش مهمی در ایجاد
عفونت بیمارستانی و عفونت مجاری ادراری ایفا میکند.
متاسفانه مصرف بیرویه آنتیبیوتیکها در دهههای اخیر
موجب افزایش ظهور سویههای مقاوم با مقاومت چند گانه
دارویی در باکتریهای رودهای گرم منفی از
جمله کلبسیالپنومونیه شده است بهطوریکه این باکتریها
با تولید آنزیمهای بتاالکتاماز وسیعالطیف یا ()ESBLs
نسبت به آنتیبیوتیکهایی نظیر سفالوسپورین ،پنیسیلین،
سیپروفلوکساسین و سفوتاکسیم مقاومت نشان میدهند.
وجود ژن کد کننده آنزیمهای بتاالکتامازی و انتقال آن در
بین باکتریهای گرم منفی رودهای یک تهدید بزرگ برای
مصرفکنندگان سفالوسپورینهای با طیف وسیع بهشمار
میآیند ( .)26،۱۱بر اساس نتایج حاصل از آزمون دیسک
ترکیبی از  /9جدایه کلبسیالپنومونیه مورد بررسی ۵۱
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شکل  -۳نمونه آنتیبیوگرام جدایههای کلبسیالپنومونیه

29

مطالعههای مشابه زیادی در ایران و سایر نقاط جهان در
زمینه کلبسیالپنومونیه تولید کننده  ESBLSصورت گرفته
که تأیید کننده اطالعات بهدست آمده از این مطالعه است
که میتوان به مطالعهای در سال  2۱۱/که توسط Ehlers
و همکاران انجام شد اشاره کرد که  % ۷8۹9سویههای
کلبسیال فنوتیپ بتاالکتاماز وسیعالطیف را نشان دادند
( .)۳۳همچنین میزان شناسایی فنوتیپ بتاالکتاماز وسیع-
الطیف در سویههای کلبسیال در سال  2۱۱8توسط Leung
 Hoو همکاران % ۷۱ ،گزارش گردید ( .)۳9این میزان
شیوع باالی ژنهای  ESBLSتوجیه کننده مقاومت باال به
آنتیبیوتیکهای بتاالکتام و سفالوسپورینهای نسل سوم
است که متأسفانه تولید میزان باالی  ESBLSنشان دهنده
این موضوع است که سویههای کلبسیالپنومونیه تولید
کننده آنزیمهای بتاالکتاماز وسیعالطیف در چند دهه اخیر
رو به افزایش بودهاند ( .)۳2با توجهبه این گزارشها بهنظر
میرسد که میزان شیوع سویههای تولید کننده ESBLS
در سویههای کلبسیالپنومونیه شهرستان بروجرد در سطح
جهانی بوده و از بعضی نقاط ایران مانند اصفهان (،)۳۷
کرمانشاه ( ،)۱2تبریز( ،)22شهرکرد( )۱۳بیشتر است که
گمان میرود بهدلیل مصرف زیاد آنتیبیوتیکها توسط
بیماران و عدم انجام تستهای اختصاصی تحت نظر پزشک
است .در این مطالعه تعداد  ۵۱جدایه ( )%۵۵۹6تولید کننده
 ESBLSبودند که از این تعداد  9/جدایه ( )%۷2۹۳افراد
مؤنث و تعداد  9۷جدایه ( )%9۵۹8از افراد مذکر جدا شده
بودند Khorshidi .در  ۳۱88نشان داد که  %۱2سوشهای

در مطالعه حاضر فراوانی دو ژن  TEMو  IMP-1با استفاده
از آزمون  PCRدر جدایههای تولید کننده  ESBLSبه-
ترتیب  %8۵۹6و  %9۵۹/گزارش گردید .در مطالعههای
انجام شده در سالهای گذشته فراوانی ژن  TEMدر
کلبسیال با توجهبه جامعه آماری زیاد بوده بهطوری-که در
مطالعه  Pornourو همکاران در سال  ۳۱8/در شهر تبریز
و در مطالعه  Zamanzadدر سال ۳۱8۵میزان شیوع
 TEMبهترتیب  )2۵( %۵9۹9و  )۱6( %۷8۹۱گزارش گردید.
همچنین در مطالعه  Ehlersو همکاران در سال  2۱۱/و
در مطالعه  Baliو همکاران در سال  2۱۳۱فراوانی ژن
 TEMبهترتیب  29و  ۵9۹9درصد گزارش گردید (.)۳۳،۷
در مطالعه  Akpakaو همکاران از  6۷ایزوله کلبسیال
بررسی شده با روش  %89۹۱ Multiplex PCRحاوی ژن
 TEMبودند ( .)۳این اختالف شیوع میتواند بهدلیل تفاوت
در بیماریزایی این باکتری در مناطق مختلف باشد.
در مطالعه حاضر فراوانی ژن  %9۵۹/ IMP-1گزارش شد
که در مقایسه با پژوهشی که توسط  aziziو همکاران در
سال  ۳۱/6بر روی  ۳۱۱سویه ایزولههای سودوموناس
آئروژینوزوای جدا شده از نمونههای بالینی بیمارستان
شهید بهشتی شهرستان قم انجام شد بیشترین فراوانی
ژنی متعلقبه ژن  IMP-1به میزان  2۷درصد و کمترین
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جدایه ( )%۵۵۹6بهعنوان مولد  ESBLشناسایی شدند که
در مقایسه با مطالعه  Mirsalehanو همکاران%۵6 ،
سویههای کلبسیالپنومونیه دارای آنزیم  ESBLsبودند که
همخوانی مناسبی با مطالعه حاضر دارد و نشاندهنده
پتانسیل باالی بیماریزایی و بقای این سویهها در
بخشهای مختلف بیمارستانی است ( .)22همچنین در
مطالعهای که توسط  Pornourو همکاران انجام شد از 9۵
جدایه کلبسیالپنومونیه  % /۵۹8مولد  ESBLSبودند ()2۵
و مطالعه دیگری که در سال  ۳۱8/در تهران بر روی ۳۱9
نمونه کلبسیالپنومونیه توسط  Feizabadiو همکاران مورد
بررسی قرار گرفت  %۵2۹۳از این نمونهها تولید کننده
 ESBLSبودند که همگی نشاندهنده درصد باالی ESBLS
در ایران است (.)۳2

کلبسیالپنومونیه تولید کننده  ESBLSهستند و از میان
آنها  %۷2۹۷بیماران مذکر و  %9۵۹۷مؤنث بودند که نشان-
دهنده آن استکه در طی این چند سال میزان سویههای
کلبسیالپنومونیه تولید کننده  ESBLSاز لحاظ جنسیت
تفاوت چندانی نکرده است ( .)۳۵در ادامه مشخص شد که
 %۱6۹۳جدایههای تولید کننده  ESBLSبهطور مشابه از
بخشهای  ICUو داخلی جمعآوری شدند ،که بهنظر می-
رسد بستری طوالنی مدت بیماران و وخیم بودن بیماری ،به
کارگیری ابزارهای تهاجمی و مواجهه طوالنی با داروهای
عمده مصرفی در این بخش از جمله عوامل تأثیرگذار در
حضور قابل توجه این ارگانیسمهای مقاوم هستند (.)22
همچنین در این مطالعه در  /جدایه که پس از انجام آزمون
تأییدی  ESBLSمثبت بودند ،دو ژن مورد اشاره شناسایی
نشدند که بهنظر میرسد ژنهای دیگری در تولید ESBLS
نقش دارند.

هیچگونه تضاد منافعی در تحقیق حاضر وجود ندارد.

سپاسگزاری

نویسندگان از کارشناسان آزمایشگاه تحقیقاتی بیولوژی
سلولی مولکولی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرد کمال
تشکر و قدردانی را دارند .پژوهش انجام شده حاصل داده-
های پایاننامه خانم لیال گودرزی با کد مصوب
 ۳۳2۱۱۷۳۱/6۳۱۱۱است.

نتیجهگیری

شیوع باالی مقاومت آنتـیبیـوتیکی و تولیـد ESBLs

درمنطقه مورد مطالعه ،نـشاندهنـده نیـاز بـه غربـالگری
نمونههای کلینیکـی از نظـر  ESBLsتوسـط آزمایـشگاه و
استفاده از آنتـیبیوتیکهـای مناسـب بـا قـدرت ممانعـت-
کنندگی بتاالکتامازی و آنتیبیوتیکها بهصورت ترکیـب با
کالوالنیک توسط پزشکان است .طی سالهای اخیر با
افزایش سویههای مقـاوم بـه آنتـیبیوتیـکهـا مواجـه
بودیم که منجر به افـزایش مـشکالت درمـانی و هزینـه-
های درمانی میشود .استریلیزاسیون صحیح محیط
بیمارستانی ،رعایت بهداشت توسط پرسـنل بهداشــتی -
درمــانی ،الگــوی صــحیح بــرای مــصرف آنتیبیوتیک-
ها ،عدم خوددرمانی و یا درمانهای نـاقص بـا آنتیبیوتیک-
ها ،محدود نمودن استفاده از سفالوسپورینهای وسیع-
الطیـف وآگاهی پزشکان در ارتبـاط بـا میـزان مقاومتهای
آنتیبیوتیکی از جمله راهکارهایی هستند که مــیتواننــد

-
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مطالعههای مشابه انجام شده سایر نقاط جهان مانند یونان،
آلمان ،آمریکا ،و برزیل نتایج متفاوتی را گزارش میدهند
ژن  IMP-1در هیچکدام از جدایههای کلبسیالپنومونیه
مورد بررسی مشاهده نگردید ( .)۵،8،۳۱نتایج این بررسیها
برای ژن  IMP-1در مقایسه با مطالعه حاضر نشان دهنده
شیوع باالی انتشار این ژن در میان جدایههای
کلبسیالپنومونیه در منطقه مورد بررسی است عالوهبر این
ذکر این نکته ضروری است که فراوانی ژنهای  IMP-1در
قاره آسیا بهصورت اندمیک بیشتر در کشورهای آسیای
شرقی و هندوستان گزارش شده است ( .)2۱این تنوع در
شیوع میتواند در هر منطقهای بنا بر شرایط محیطی و مواد
غذایی که برای کلبسیالپنومونیه حیاتی است در بیان ژن-
های مقاومتی مرتبط با بتاالکتامازهای وسیعالطیف و
متالوبتاکتامازها متفاوت عمل کند اما حضور همزمان این
دو بتاالکتاماز میتواند خطرات زیادی را در بین بیماران
بستری داشته باشد که بدون اطالع از حضور همزمان این
دو ژن برای آنها اقدام به تجویز آنتیبیوتیک میشود.

تضاد منافع
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فراوانی مربوط به ژن  VIM-1به میزان  ۳2۹۷درصد
مشاهده شد(.)۳۱

بــرای کنتــرل و پیــشگیری از عفونــتهــای ناشی از
ارگانیسمهای تولیدکننـده  ESBLsبـهکـار گرفتـه شوند.
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