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شناسایی مولکولی ژنهای  TEMو  CTXدر سویههای کلبسیال پنومونیه جداشده
از نمونههای بالینی بیمارستانهای شهر ایرانشهر
2

مهناز تقی مصلح ،1الله خواجه کریمالدینی

 .1گروه میکروبیولوژی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد سیرجان ،سیرجان ،ایران
 .2استادیار ،گروه میکروب شناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد سیرجان ،سیرجان ،ایران

(تاریخ دریافت9327/80/92 :؛ تاریخ پذیرش)9327/99/90 :

چكیده
زمینه و هدف :كلبسيالپنومونيه یک باكتری بيماریزای گرم منفي و عامل شایع عفونتهای بيمارستاني است .افزایش ظهور مقاومت به
چند دارو در كلبسيال پنومونيه گزینههای درماني را برای این باكتری محدود كرده است .هدف این تحقيق شناسایي مولکولي ژنهای TEM
و  CTXدر سویههای كلبسيال پنومونيه جدا شده از نمونههای باليني بيمارستانهای شهر ایرانشهر ميباشد.
روش تحقق :تعداد  08سویه كلبسيال پنومونيه ظرف مدت  6ماه ،از بيماران بستری در بخش مراقبتهای ویژه بيمارستانهای شهر
ایرانشهر جمع آوری شد .ایزولهها بر اساس تستهای بيوشيميایي به عنوان كلبسيال پنومونيه شناسایي شدند .تست حساسيت آنتي بيوتيکي
با روش دیسک دیفيوژن انجام گردید .جهت شناسایي مولکولي ژنهای  TEMو  PCR ،CTXانجام گردید.
یافتهها :براساس نتایج  PCRاز تعداد  )%06( 33نمونه كه به طور فنوتيپي دارای آنزیمهای  ESBLبودند ،تعداد  )%37(98ایزوله دارای ژن
 0 ،CTXمورد ( )%90دارای ژن  ،TEMو  90مورد ( )%33دارای هر دو ژن  CTXو  TEMبودند.
نتیجهگیری :نتایج این مطالعه شيوع باالیي(  )p<0/05از ایزولههای كلبسيال پنومونيه مقاوم به چند دارو و توليد كننده  ESBLرا در
بيماران بستری در بخش مراقبتهای ویژه نشان مي دهد كه این امر بر سياستهای مناسب برای كنترل عفونت تاكيد دارد.

 ،TEM ،PCR ،CTXكلبسيال پنومونيه ،مقاومت آنتي بيوتيکي.

 نویسنده مسئول ،رایانامهlaleh.khajehkarimaldini@gmail.com :
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مقدمه
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جنس کلبسیال شامل باکتریهای گرم منفی،
بیهوازی اختیاری ،غیرمتحرک و از خانواده
انتروباکتریاسه هستند .این باکتریها به عنوان پاتوژن
فرصت طلب و عامل عفونتهای بیمارستانی و اکتسابی
میباشند] .[1از جمله عفونتهای ناشی از این باکتری
میتوان به پنومونی ،عفونتهای ادراری ،سپتی سمی،
عفونت زخم ،عفونتهای تنفسی آبسههای کبدی و
مننژیت اشاره کرد] .[2گونههای کلبسیال انتشار
وسیعی داشته و توانایی رشد در شرایط نامساعد
محیطی را نیز دارند .در این جنس کلبسیال پنومونیه
مهم ترین گونه بیماری زا است که عامل ایجادکننده
عفونتهای مجرای ادراری و داخل شکمی و نیز
پنومونی در بیماران بستری با اختالل در سیسیتم
ایمنی میباشد و بعد از اشریشیاکلی در ایجاد
عفونتهای خونی در جایگاه دوم قرار دارد] .[3از سال
 1891کلبسیال پنومونیه به عنوان عامل عفونتهای
اکتسابی بیمارستانی و حامل مقاومتهای چند گانه
شناخته شده است] .[1نتایج مطالعات در کشورهایی
مانند یونان ،فرانسه ،نروژ ،سوئد و انگلستان شیوعی
باالی  11/9درصد را در میان سویههای کلبسیال جدا
شده از عفونتهای بیمارستانی نشان می دهد] .[5بروز
مقاومت دارویی در میان باکتریهای پاتوژن موجب
شده تا روزانه افراد زیادی در سراسر جهان قربانی
بیماریهای عفونی گردند] .[6تعیین الگوی مقاومت
آنتی بیوتیکی در باکتریهای بیماریزای شایع جهت
درمان علیه یک پاتوژن خاص حائزاهمیت است].[7
استراتژیهای مختلفی توسط باکتریها به کار گرفته
میشود تا از اثرات زیانبار آنتی بیوتیکها مصون بمانند،
یکی از این مکانیسمها که در باکتریهای گرم منفی
علیه آنتی بیوتیکها به کار گرفته میشود تولید
آنزیمهای بتاالکتامازی ()Beta-Lactamase enzymes

است] .[9به دنبال رشد روزافزون ارگانیسمهای
تولیدکننده بتاالکتامازهای وسیع الطیف امروزه شاهد
گزارشهای متعددی مبنی بر شیوع گسترده آنها در
بخشهای مراقبت ویژه هستیم که این امر غالباً به
دلیل مصرف بی رویه آنتی بیوتیکها و داروهای
بتاالکتام وسیع الطیف دراین بخش می باشد] .[8اولین
مورد  ESBLدر سال  1891در اروپا و بعد از آن در
آمریکا و پس از معرفی نسل سوم سفالوسپورینها
گزارش شد .از مهمترین ESBLهایی که مورد بررسی
قرار گرفته اند  TEMو  CTXمیباشند] [TEM111در
سال  1861به عنوان اولین آنزیم بتاالکتامازی در
باکتریهای گرم منفی که انتقال آن به واسطه
پالسمید صورت میگیرد ،از کشت خون یک بیمار به
نام  Temonieraدر یونان مورد شناسایی قرار گرفت .با
جایگزینی اسیدهای آمینه مختلف در جایگاه فعال این
آنزیم ،انواع مختلفی از بتاالکتاماز  TEM1به وجود آمد
تا جایی که تا کنون بیش از  111نوع آنزیم TEM
موردشناسایی قرار گرفتهاند .شیوع این آنزیمها در
1
نواحی مختلف متفاوت گزارش شده است][CTXM11
نیز گروهی دیگر ازESBLها هستند که اولین بار در
سال  1898در کشور آلمان شناسایی شدند و بر اساس
تغییرات توالی آمینواسیدی به پنج گروه ،CTX M1
 CTXM9 ،CTXM8 ،CTX M2و CTXM25
تقسیمبندی میشوند ]12و .[13عموماً اعضای خانواده
 ،CTX-Mسفوتاکسیم و سفتریاکسون را بهتر از
سفتازیدیم هیدرولیز میکنند .آنها به وسیله
تازوباکتام بیشتر از اسیدکالووالنیک مهار
میشوند] .[11ماهیت متحرک بودن ژنهای ESBL
میتواند به انتشار آنها دامن زده و سبب ایجاد
ایزولههایی شود که به طور همزمان چندین ژن
مقاومت را حمل می کنند .عفونت با پاتوژنهای
تولیدکننده  ESBLاغلب همراه با شکست درمان،
1. CefoTaXime Munich: which stands for ‘active on
’CefoTaXime, first isolated in Munich
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 ،VPسیترات و اوره صورت گرفت و باکتری کلبسیال

طوالنی تر شدن زمان بستری ،نرخ باالی مرگ و میر و
هزینههای باالی درمان همراه است] .[15شناسایی
ژنهای شایع مولد ESBLها از قبیل  TEMو  CTXبا
استفاده از روشهای مولکولی در باکتریهای
تولیدکننده  ESBLو بررسی الگوی مقاومت دارویی
آنها میتواند اطالعات مفیدی در رابطه با اپیدمیولوژی
و درمان ضد میکروبی منطقی در مقابل ارگانیسمهای
تولیدکننده  ESBLفراهم سازد] .[16واکنش زنجیرهای
پلی مراز ( )PCRیکی از روشهای ملکولی است که
میتوان به عنوان یک روش دقیق و حساس استفاده
کرد .با توجه به حساسیت تشخیصی باال PCR ،به
عنوان روشی مناسب میباشد .بنابراین الزم است که
شیوع باکتریهای تولیدکننده آنزیمهای بتاالکتاماز
وسیع الطیف در هر منطقه ای مشخص شود تا تدابیر
درستی برای درمان عفونتهای ایجاد شده به وسیله
این ارگانیسمهای مقاوم به کار رود] .[17هدف این
مطالعه شناسایی هویت مولکولی ژنهای مقاومت آنتی
بیوتیکی درایزولههای کلبسیال پنومونیه جدا شده از
نمونههای بالینی بیمارستانهای شهر ایرانشهر میباشد.

اسید مشخص گردیدند.

روش تحقیق

استخراجDNA

پنومونیه جداسازی شد .محیط کشتهای مصرفی از
شرکت ) Merckآلمان و  Himediaهند) خریداری
گردید.
تست حساسیت آنتی بیوتیكی

حساسیت آنتی بیوتیکی باکتریهای جدا شده به
روش دیسک دیفیوژن براساس دستورالعمل  CLSIسال
 2117انجام شد وآنتی بیوتیکهای مورد استفاده
شامل دیسکهای ایمی پنم) ، (µg 10سفتازیدیم(

µg

 ،)30سفوتاکسیم) ،(µg 30سفتریاکسون)،(µg 30
سیپروفلوکساسین) ، (µg 5آمیکاسین) ، (µg 30آزترونام
) ،(µg 30سفالوتین ) (µg 30بودند که از شرکت
 Himediaهند خریداری شد .بعد از انکوباسیون به
مدت  21ساعت در  37درجه سانتی گراد ،ایزولههای
مولد  ESBLاز طریق ایجادهاله عدم رشد به میزان
حداقل  5میلی متر یا بیشتر در اطراف دیسکهای
سفتازیدیم کالوالنیک اسید یا سفوتاکسیم کالوالنیک

 1386در یک دوره  6ماهه ،جمعاً بر روی  51نمونه

بودند DNA ،نمونههای شناسایی شده با استفاده از

هدفمند جدا شده از ترشحات دستگاه تنفسی بیماران

کیت ( Oiagen, Hilden (Germanyاستخراج گردید.

در شهر ایرانشهر انجام گرفت .نمونه گیری از افراد،
پس از مشخص نمودن هدف مطالعه برای آنها و
کسب رضایت کتبی آگاهانه از هر یک از افراد تحت
مطالعه ،صورت پذیرفت (کد اخالق:

IR. KMU. REC.

 )1397. 61ایزولهها بر اساس تستهای بیوشیمیایی به
عنوان کلبسیال پنومونیه شناسایی شدند .پس از 19
ساعت گرمخانه گذاری در دمای  37درجه سلسیوس،
کلنیهایی که ویژگیهای کلبسیال پنومونیه را داشتند،
تستهای بیوشیمیایی افتراقی شامل

MR- ،SIM ، TSI

آزمون PCR

تست PCRبا کیت) Master mixشرکت،Takara
ژاپن) انجام شد .توالی پرایمرهای مورد استفاده در
جدول  1ذکر گردیده است] .[19جهت انجام  PCRدر
حجم نهایی  25میکرولیتر در لولههای اپندروف از
مخلوط کردن  11/5میکرولیتر مسترمیکس3 ،
میکرولیتر از  DNAباکتری با غلظت  51نانوگرم( ،
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این مطالعه به صورت توصیفی -مقطعی در سال

پس از تعیین ایزولههایی که از نظر فنوتیپی مثبت
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 1 )pmolمیکرولیتر از هر یک پرایمرهای رفت و
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شناسایی مولكولی ژنهای  TEMو  CTXدر سویههای ...

برگشتی(جدول  )1و  5/5میکرولیتر آب مقطر استریل

کنترل منفی سویه اشرشیا کلی

استفاده شد و همچنین واکنش  PCRبا استفاده از

بود].[19

دستگاه ترموسایکلر) (peqStar 96 HPL Gradientبرای

پس از انجام آزمایش  PCRمحصوالت  ،PCRدر ژل
آگارز  %1/5در بافر  x1 TBEبه مدت  61دقیقه با ولتاژ
 81الکتروفورز شد و براساس باندی که محصوالت
 PCRدر دستگاه  Gel documentationمشاهده شد،
مورد بررسی قرار گرفتند.

ژن  CTXو  TEMطبق برنامه (جدول  2و )3انجام
گردید .استانداردهای کنترل مثبت مورد استفاده در
این پژوهش عبارت بودند از سویههای

ATCC 700603

برای ژن  CTXو  ATCC 43816برای ژن  TEMو

ATCC 25922

جدول  -1پرایمرهای به کار رفته در [11] PCR

اندازه محصول (باز)

توالی الیگونوکلئوتیدی

911

’TEM F 5’- GAGTATTCAACATTTCCGTGTC - 3
’TEM R 5’- TAATCAGTGAGGCACCTATCTC - 3

TEM

581

’CTX-MU1 5’- ATGTGCAGTACCAGTAAGGT- 3
’CTX-MU2 5’- TGGGTAAAGTAGGTCACCAGA - 3

CTX

جدول  -2برنامه درجه حرارت و زمان جهت  PCRژن CTX

نام مرحله

جدول  -3برنامه درجه حرارت و زمان جهت  PCRژن TEM

درجه حرارت مدت زمان تعداد چرخه

واسرشت اولیه

81˚C

 5دقیقه

1

واسرشت ثانویه

81˚C
56˚C
72˚C

 15ثانیه
 35ثانیه
 15ثانیه

31

گسترش نهایی

72˚C

 5دقیقه

اتصال پرایمرها
گسترش اولیه

پرایمر

نام مرحله
واسرشت اولیه

81˚C

 5دقیقه

1

واسرشت ثانویه

81˚C
61˚C
72˚C

 15ثانیه
 15ثانیه
 61ثانیه

35

گسترش نهایی

72˚C

 5دقیقه

اتصال پرایمرها
گسترش اولیه

1

درجه حرارت مدت زمان تعداد چرخه

1
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نیمه

آنتی بیوتیک

حساس

ایمی پنم

% 96/1

% 1/1

آزترونام

% 17/9

% 1/1

% 52/1

آمیکاسین

% 72/8

% 11/1

% 16/8

% 31/1

سفالوتین

% 38/3

% 1/1

% 58/2

% 86/6

% 17/5

سفتازیدیم

% 15/15

% 1/1

% 51/95

% 83/7

% 1/1

1/111

سفتریاکسون

% 13

% 1/1

% 56/8

% 86/3

% 5/1

1/111

سفوتاکسیم

% 36/25

% 3/2

% 61/15

% 86/9

% 9/3

1/111

سیپروفلوکساسین

% 93/8

% 3/9

% 12/2

% 28/5

% 1/1

1/111

حساس

مقاوم

کلبسیال دارای کلبسیال فاقد

سطح

ESBL

ESBL

معنیداری

% 8/1

% 11/2

% 1/1

1/111

% 73/8

% 1/1

1/111

% 1/1

1/115
1/113
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یافتهها
در این مطالعه نتایج آنتی بیوگرام نشان داد که
موثرترین آنتی بیوتیک علیه ایزولههای کلبسیال
پنومونیه آنتی بیوتیک ایمی پنم میباشد بیشترین
مقاومت به آنتی بیوتیک سفوتاکسیم ()%61/15
میباشد .همچنین مقاومت به آنتی بیوتیکهای
آزترونام ،سفالوتین ،سفتریاکسون ،سفتازیدیم ()≤ %51
در سطح باالیی میباشد و آنتی بیوتیکهای نظیر
آمیکاسین و سیپروفلوکساسین ،آنتیبیوتیکهای
موثری علیه ایزولههای کلبسیال پنومونیه بودند
(شکل .)1جدول  3جزئیات بدست آمده از نتایج آنتی
بیوگرام را نشان میدهد .نتایج دیسکهای ترکیبی
جهت شناسایی فنوتیپی ایزولههای کلبسیال پنومونیه
نشان دادند که تعداد  )%96( 13نمونه به طور فنوتیپی
دارای آنزیمهای  ESBLبودند.
براساس نتایج  PCRاز تعداد  )%96( 13نمونه که
به طور فنوتیپی دارای آنزیمهای  ،ESBLتعداد
 )%17(21سویه دارای ژنهای  9 ،CTXمورد ()%19
دارای ژن  ،TEMو  15مورد ( )%31دارای هر دو ژن
 CTXو  TEMبودند (شکل  2و .)3

شکل  -2ژل آگاروز حاوی قطعه  800 pbتکثیر شده ژن  .TEMاز چپ
به راست  M :مارکر یا لدر ( ،) 100bp DNA ladderکنترل مثبت
(کلبسیال پنومونیه  ،)ATCC 700603کنترل منفی (اشرشیا کلی ATCC

 ) 25922نمونههای شماره 1و2و3و 4از لحاظ حضور ژن  TEMمثبت اعالم
گردید.

به راست  M :مارکر یا لدر ( DNA ladder 100bpشرکت سیناژن)،
کنترل مثبت (کلبسیال پنومونیه  ،)ATCC 700603کنترل منفی (اشرشیا
کلی  ) ATCC 25922نمونههای شماره 1و2و3و4و5و6و 7و  1از لحاظ
حضور ژن  CTXمثبت اعالم گردید.

بحث

شکل  -1نتایج بدست آمده از ارزیابی فنوتیپی مقاومت به آنتی
بیوتیکها به روش دیسک دیفیوژن آگار

کلبسیال پنومونیه از باکتریهای گرم منفی میباشد
که از نظر کلینیکی نقش مهمی در ایجاد عفونت
بیمارستانی و عفونت مجاری ادراری ایفا میکند.
متاسفانه مصرف بی رویهی آنتی بیوتیکها در دهههای
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شکل  -3ژل آگاروز حاوی قطعه  600 pbتکثیر شده ژن  .CTXاز چپ
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اخیر موجب افزایش ظهور سویههای مقاوم با مقاومت
چندگانهی دارویی در باکتر یهای روده ای گرم منفی
از جمله کلبسیال پنومونیه شده است ،به طوری که این
باکتریها با تولید آنزیمهای بتاالکتاماز وسیع الطیف یا
 ESBLنسبت به آنتی بیوتیکهایی نظیر سفالوسپورین،
پنی سیلین ،سیپروفلوکساسین و سفوتاکسیم مقاومت
نشان میدهند و وجود ژن کد کننده ی آنزیمهای
بتاالکتامازی و انتقال آن در بین باکتریهای گرم منفی
رودهای یک تهدید بزرگ برای مصرفکنندگان
سفالوسپورینهای با طیف وسیع به شمار میآیند].[19
در این مطالعه مقاومت به آنتی بیوتیکهای آزترونام،
سفالوتین ،سفتریاکسون ،سفتازیدیم در سطح باالیی
وجود داشت که مقاومت به این چهار آنتی بیوتیک
باالی  %51بود که در آینده میتواند این مقاومتها
بیشتر شده و ایجاد مشکالتی در درمان کند ،از طرفی
حدود  %81سویهها به ایمی پنم حساس بودند.
مطالعات زیادی در ایران انجام شده است که تایید
کننده نتایج بدست آمده از این مطالعه میباشد.
در مطالعه ای که توکل و ممتاز در تهران در سال
 1383انجام دادند بیشترین مقاومت آنتی بیوتیکی
ایزولههای کلبسیال پنومونیه مربوط به آنتی بیوتیک
تتراسایکلین بود .تنها  2درصد از ایزولهها نسبت به
جنتامایسین و ایمی پنم مقاوم بودند .که این امر نشان
میدهد در حال حاضر این دو آنتی بیوتیک داروهای
موثر بر کلبسیال پنومونیه می باشند].[18
همچنین در مطالعه ای که توسط آرچین و
همکاران در شیراز در سال  1382انجام شد بیشترین
درصد مقاومت نسبت به آمپی سیلین  111درصد و
میزان حساسیت ایزولهها به ایمی پنم  1/66درصد
بود] .[21این نتایج با نتایج بدست آمده از مطالعه
حاضر مطابقت دارد که میتواند ناشی از قرابت این
گونه ها در این مناطق باشد.
در مطالعه ای که مشعوف و همکاران در همدان در
سال  2111انجام دادند ،موثرترین آنتی بیوتیک علیه

ایزولههای کلبسیال پنومونیه آنتی بیوتیک ایمی پنم
اعالم شد] .[21همچنین در مطالعه ای که توسط فیض
آبادی و همکاران در تهران در سال  2111انجام شد
تمامی ایزولههای کلبسیال پنومونیه به آنتی بیوتیک
ایمی پنم حساس بودند و مقاومت به
سیپروفلوکساسین و افلوکساسین در سطح پایینی
وجود داشت اما مقاومت به سفالوسپورینها در سطح
باالیی وجود داشت] .[22با اینکه مقاومت به آنتی
بیوتیک ایمی پنم در اکثر مطالعات بسیار پایین
میباشد اما باید توجه داشت از مصرف بی رویه این
آنتی بیوتیک در درمان جلوگیری شود تا مقاومت به
این آنتی بیوتیک افزایش نیابد.
در مطالعات  Aminو همکاران ( )2112در کشور
پاکستان] Al-shara ،[23و همکاران(  )2111در
اردن] Ishii ،[21و همکاران ( )2115در کشور
ژاپن] ،[25و  Bratuو همکاران ( )2115در آمریکا نیز
آنتی بیوتیک ایمی پنم به عنوان یک آنتی بیوتیک
موثر در درمان عفونتهای ناشی از باکتری کلبسیال
پنومونیه معرفی شده است].[26
جزایری و همکاران میزان مقاومت سویههای
کلبسیال پنومونیه نسبت به آنتی بیوتیک
سیپروفلوکساسین را در شهر سمنان  %82/6گزارش
نمودند] .[27در تحقیقی که به وسیله پیروزی و
همکاران بر روی باکتری کلبسیال پنومونیه در شهر
اصفهان انجام شد ،مقاومت نسبت به آنتی بیوتیک
آمیکاسین را  %53/5گزارش نمودند] .[29این نتایج با
نتایج حاصل از مطالعه حاضر تفاوت زیادی دارد که این
اختالف میتواند ناشی از عوامل اپیدمیولوژیکی ،شرایط
جغرافیایی ،معیارهای کنترل عفونت در بیمارستان و
نحوه تجویز آنتی بیوتیک باشد.
حضور ESBLدر سویههای کلبسیال پنومونیه در
شهرستان ایرانشهر باال بوده که این امر نشان دهنده
اهمیت درمان آنتی بیوتیکی منطقی ،جلوگیری از
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در مطالعه آهنجان و همکاران که در سال 1383
در شهرستان ساری انجام گردید فراوانی ژنهای TEM
و  CTXبه ترتیب  55و  15درصد تعیین گردید که
میزان شیوع ژن  TEMنسبت به مطالعه حاضر بسیار
باالتر است] .[19همچنین مطالعه ای که توسط مزیانی
و همکاران در سال  1396در تهران صورت گرفت 61
درصد ایزولهها حاوی ژن  TEMبودند] .[31در مطالعه
مسجدیان  96/1درصد نمونهها ژن  TEMرا داشتند.
مقایسه نتایج به دست آمده از مطالعه حاضر با
مطالعات مذکور نشان دهنده شیوع باالی تیپ آنزیمی
 TEMدر دیگر نقاط کشور است] .[32بنابراین ضروری
است که برای شناسایی این نوع از مقاومت از روشهای
مولکولی در کنار روشهای فنوتیپی استفاده شود و باید
تحقیقات مشابهی در نقاط مختلف کشور صورت گیرد تا
ژنوتیپهای بتا الکتامازی وسیع الطیف در نواحی
جغرافیایی مختلف به دست آید.
در بین سالهای  1889تا  2113برنامه SENTRY
ناحیه آسیای آرام گزارش داد که  25درصد سویهها
دارای آنزیم  CTXبودند] [21در صورتی که در مطالعه
حاضر  17درصد از سویهها حاوی ژن  CTXبودند.
تعداد بتاالکتامازهای وسیع الطیف نوع  CTXبه سرعت
در حال توسعه میباشند .آنها در برخی نواحی
جغرافیایی شناسایی شده اند و امروزه از متداول ترین
نوع بتاالکتامازهای وسیع الطیف در سرتاسر جهان
محسوب میشوند.
سروش و قانع در سال  1386در تهران مطالعه ای
با هدف شناسایی مولکولی بتاالکتامازهای  TEMو
 CTXدر کلبسیال پنومونیه انجام دادند که نتایج نشان
داد از بین ژنهای تولیدکننده 55/3( CTX ،ESBL
درصد) شایع ترین ژن بود و بعد از آن 11/5( TEM
درصد) و  21/6درصد ایزولهها ژنهای  TEMو CTX

افزایش و شیوع رو به رشد ارگانیسمهای مولد
مناطق مختلف در کشور وجود دارد .به نحوی که

افزایش شیوع ارگانیسمهای مولد ESBLباعث ایجاد
نگرانی شده است .در مطالعات مختلف ،میزان شیوع
جدایههای تولیدکننده  ESBLدر شهرهای مختلف
ایران (بین سالهای  ،)1393 -1383از %33-93
متفاوت گزارش شده است .طی تحقیقی که در
سالهای  1887-2113انجام گرفت ،به طور میانگین
 %31ایزولههای کلبسیال پنومونیه با منشا بیمارستانی،
تولیدکننده  ESBLبودند] .[28بر اساس نتایج حاصل از
پژوهش میرصالحیان و همکاران در سال  2116در
ایران مشخص گردید  %76/71درصد از گونههای
کلبسیال جداسازی شده از بخشهای مراقبت ویژه مولد
بتاالکتامازهای وسیع الطیف بوده اند] .[31در مطالعه
اکیا و همکاران در سال  1386مشخص گردید  %11از
ایزولهها ،تولیدکننده  ESBLبودند .فراوانی  ESBLدر
کشورهای مختلف از  %95درروسیه %66/7 ،در هند،
 %57/9در ترکیه متفاوت بوده است] .[28مقایسه این
نتایج نشان میدهد شیوع تولید  ESBLدر کشورهای
مختلف ،همچنین در یک کشور از یک شهر به شهر
دیگر؛ حتی در زمانهای مختلف در یک نقطه ،متفاوت
است و از دالیل ایجاد این تفاوتها می توان به شرایط
جغرافیایی ،شیوه زندگی و نحوه تجویز آنتی بیوتیک
اشاره کرد.
معموال حضور ژنهای کدکننده مقاومت آنتی
بیوتیکی عامل اصلی بروز مقاومت آنتی بیوتیکی در
سویههای باکتری است .نتایج  PCRبرای شناسایی
ژنهای ایجادکننده مقاومت آنتی بیوتیکی در 51ایزوله
کلبسیال پنومونیه نشان داد که در مجموع از تعداد 13
( )%96نمونه که به طور فنوتیپی دارای آنزیمهای
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گسترش این سویهها در بیمارستانها و درک پیامدهای
بالینی ناشی از عفونت با ارگانیسمهای مولدESBL
میباشد .مطالعات و گزارشهای متعددی در خصوص

 ،ESBLتعداد  )%17(21سویه دارای ژنهای 9 ،CTX
مورد ( )%19دارای ژن  ،TEMو  15مورد ( )%31دارای
هر دو ژن  CTXو  TEMبودند.
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را با هم داشتند که تا حدودی با نتایج مطالعه حاضر
همخوانی دارد].[33
در مطالعه سرو آزاد و همکاران (  )1385مشخص
گردید  35/15درصد جدایهها دارای ژن  CTXو 8/27
درصد از نمونهها دارای ژن  TEMبودند].[31
وفایی و همکاران نیز در سال  1381در تهران،
میزان مقاومت به آنتی بیوتیکهای وسیع الطیف و
شیوع ژن  CTXرا بر روی  511نمونه کلینیکی مورد
بررسی قرار دادند که طبق یافتههای آنها 21 ،درصد
نمونهها مولد  ESBLو  18درصد از نمونهها حاصل ژن
کد ننده بتاالکتامازی  CTXبودند].[35
همچنین در بررسیهای انجام شده در سال 2116
در کشور بولیوی انجام شده بود ،میزان نمونههای مثبت
برای ژنهای  TEMو  CTXبه ترتیب  26/1و 31/1
درصد بوده است].[36
گزارشات نشان داده است که میزان شیوع ژنهای
 TEMو  CTXدر انتروباکتریاسههای جدا شده از بخش
مراقبتهای ویژه بیمارستان دوحه قطر بین سالهای
 2112 -2113به ترتیب  11/1و  61/1درصد بوده
است].[37
آنچه مسلم است رشد همزمان و همسوی مقاومت
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به آنتی بیوتیکهای بتاالکتام بیشتر به واسطه آنزیم
 CTXدر سطح جهان و ایران میباشد که اهمیت
مطالعات جامع و برنامههای کنترل گسترش مقاومت را
نشان میدهد.
نتیجهگیری
این نتایج مؤید خطر جدی افزایش شیوع مقاومت
آنتی بیوتیکی در عفونتهای بیمارستانی و افزایش
مرگ ومیر ناشی از این عفونتها بوده که باال بودن
میزان مقاومت آنتی بیوتیکی در بین ارگانیسمهای
ایجادکننده عفونتهای بالینی پیشنهادکننده بررسی
مکانیسمهای موثر در ایجاد مقاومت و بررسی فعالیت
ضد میکروبی داروهای جدید در شرایط آزمایشگاهی
میتواند به روند درمان مؤثر این عفونتها کمک نماید.
در نتیجه نیاز به سیستم نظارت مستمر و اقدامات مؤثر
کنترل عفونت ضرورت دارد.
تعارض منافع
هیچ گونه تعارض منافع توسط نویسندگان بیان
نشده است.
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