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Background and Aims: Acinetobacter baumannii is an opportunistic pathogen that has
acquired a high rate of antibiotic resistance. Identification of the major elements increasing the
expression of resistance genes while having a role in their transmission, can help us control the
A. baumannii infections. This study aimed to determine the prevalence of ISAba2 in
A. baumannii strains which include group D beta-lactamase genes among hospitalized patients.
Materials and Methods: From August 2014 to April 2015, 105 A. baumannii strains were
collected from different clinical samples of patients in 5 hospitals in Tehran. The confirmation of
strains was done by phenotypical tests and existence of blaOXA-51-like gene. Antibiotic
susceptibility pattern of the isolates were performed by Disc Diffusion Test (DDT) and
Minimum Inhibitory Concentration (MIC) according to the CLSI. ESBL producing strains were
recognized with Combined Disc Diffusion Test (CDDT) while the presence of OXA genes and
ISAba1and ISAba2 were analyzed using PCR reactions.
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Results: The result of this study showed that the highest and lowest rates of antibiotic
resistance belonged to cefotaxim (100%) and colistin (99.05%), respectively. A total of 55
isolates (54.5%) were capable of producing ESBL. Unlike the blaOXA-58-like gene, which was not
found in any of the isolates, blaOXA-51-like- was present among all the isolates.. Prevalence of
blaOXA-23-like and blaOXA-24-like genes were 103 (98.09%) and 68 (64.76%), respectively and the
frequency of ISAba1 and ISAba2 were 105 (100%) and 97 (92.36%), respectively.
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Conclusions: The existence of additional elements as effective factors, can increase the
expression of resistance genes and, therefore, help them to be mobile and transmitted between
bacteria. Determination of these elements is, therefore, necessary for controlling infections.
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گروه زیستشناسی ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران
گروه میکروبشناسی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
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زمینه و اهداف :اسینتوباکتر بومانی ،پاتوژنی فرصتطلب و بسیار مقاوم نسبت به پادزیستها میباشد .شناسایی
عناصری که سبب افزایش بیان ژنهای مقاومت و انتقال آنها در بین باکتریها میشوند ،میتواند موجب کنترل انتشار
عفونت بشود ،لذا هدف از انجام این تحقیق ،تعیین فراوانی  ISAba2در سویههای اسینتوباکتر بومانی دارای ژنهای
بتاالکتاماز گروه  Dدر بیماران بستری میباشد.

مواد و روش کار:

از مرداد  3131تا فروردین  301 ،3131سویه اسینتوباکتر بومانی از نمونههای کلینیکی

بیماران در  1بیمارستان تهران ،جمعآوری گردید .تأیید گونه با تستهای فنوتایپی و حضور ژن  blaOXA-51-likeانجام
شد.

الگوی

حساسیت

پادزیستی

ایزولهها،

به

روش

)Test

Diffusion

)Disc

DDT

) MIC (Minimum Inhibitory Concentrationبا استفاده از دستورالعمل  CLSIانجام شد .سویههای تولیدکننده
 ESBLبا روش ) CDDT (Combined Disc Diffusion Testشناسایی شدند و برای تأیید حضور ژنهای  OXAو
 ISAba1و  ،ISAba2روش  PCRانجام شد.

یافتهها:

نتایج این مطالعه نشان داد که باالترین میزان مقاومت و حساسیت به ترتیب نسبت به پادزیستهای

سفوتاکسیم ( )%300و کلیستین ( )%33/01بوده است .تعداد  )%11/1( 11سویه مولد  ESBLبودند .ژن  blaOXA-51-likeدر
تمام نمونهها وجود داشت ،ولی ژن  blaOXA-58-likeدر هیچیک از نمونهها یافت نشد .فراوانی ژنهای  blaOXA-23-likeو
 blaOXA-24-likeبه ترتیب  )%39/03( 301و  )%81/68( 89و فراوانی توالیهای الحاقی  ISAba1و  ISAba2به ترتیب برابر
با  )%300( 301و  )%39/18( 36بود.
نتیجهگیری :وجود عناصر الحاقی ،بهعنوان عوامل مؤثر در افزایش بیان ژنهای مقاومت و انتقال آنها در
اسینتوباکتر بومانی ،دارای شیوع باالیی است .بنابراین شناسایی این عوامل گامی مؤثر در کنترل عفونت میباشد.

پست الکترونیک:
g_eslami@yahoo.com

و

کلمات کلیدی :اسینتوباکتر بومانی ،مقاومت آنتیبیوتیکی ،کارباپنمISAba2, CHDLs ،
کپیرایت © :حق چاپ ،نشر و استفاده علمی از این مقاله برای مجله میکروبشناسی پزشکی ایران محفوظ است.

مقدمه
بتا الکتامازهای کالس  Dهیدرولیز کننده کارباپنم ها
( ،)CHDLsیکی از عوامل مهم مکانیسمهای مقاومت به
آنتیبیوتیکها در بین پاتوژن های گرم منفی میباشند (.)1
افزایش جهانی میزان مقاومت به کارباپنم ها موجب گشته است
که استفاده از کارباپنم ها ،که به همراه آنتیبیوتیک کلیستین،
بهعنوان آخرین خط درمانی عفونتهای ناشی از اسینتوباکتر
بومانی محسوب میگردند ،با مشکل مواجه شود ( .)2اسینتوباکتر

بومانی ،پاتوژنی فرصتطلب میباشد که بهصورت کوکوباسیل
های گرم منفی ،هوازی ،غیرتخمیری و اکسیداز منفی بوده و در
سالهای اخیر ،بهعنوان شایعترین عامل عفونتهای بیمارستانی
مقاوم به درمان ،موجب عفونتهای مختلفی نظیر :پنومونی
وابسته به ونتیالتور ( ،)VAPعفونت دستگاه ادراری (،)UTI
عفونت زخم ،باکتریمی ،مننژیت و  ...بهویژه در بیماران بستری در
بخش  ICUو بیمارانی که به مدت طوالنی در بیمارستان بستری
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هیدرولیز کننده کارباپنم جداشده از بیماران بستری در بیمارستانهای تهران
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مواد و روشها
جمعآوری نمونه
در این مطالعه 921 ،سویه اسینتوباکتر بومانی از تاریخ
مرداد  9313تا فروردین  9311از نمونههای بالینی متفاوتی مانند
خون ،ادرار ،تراشه ،خلط و زخم بیماران بستری در  1بیمارستان

شناسایی باکتری
سویههای اسینتوباکتر بومانی جمعآوریشده ،در ابتدا با
انجام تستهای بیوشیمیایی استاندارد از قبیل رشد در 10 °C
تست اکسیداز OF ،TSI ،شناسایی گردیده و با انجام آزمون PCR
و ردیابی ژن  blaOXA-51-likeکه حضور آن به همراه انجام تستهای
بیوشیمیایی ،تأییدکننده سویه اسینتوباکتر بومانی میباشد ،مورد
تأیید قرار گرفتند .ایزولههای باکتریایی سپس جهت انجام
آزمونهای بعدی در محیط ) BHI Broth (Merck, Germanyبه
همراه گلیسرول  %91کشت دادهشده و در دمای -02 °C
نگهداری شدند.
تست تعیین حساسیت پادزیستی
تعیین حساسیت پادزیستی نمونههای جمعآوریشده با
آزمون آنتی بیوگرام و با روش دیسک دیفیوژن ،بر روی محیط
مولر هینتون آگار ( )Merck, Germanyو بر طبق دستورالعمل
 CLSI 2015انجام گردید .دیسکهای مورداستفاده شامل
پادزیستهای :آمیکاسین ( ،)AMK,30μgجنتامایسین
( ،)GEN,10μgسفتازیدیم ( ،)CAZ,30μgسفی پیم
( ،)FEP,30μgسفوتاکسیم ( ،)CTX,30μgسفتریاکسون
( ،)CRO,30μgسیپروفلوکساسین ( ،)CIP,5μgایمی پنم
( ،)IMP,10μgمروپنم ( ،)MEM,10μgپیپراسیلین (،)PIP,100μg
پیپراسیلین/تازوباکتام ( ،)TZP,100+10μgتایجی سایکلین
و
(،)MCN,30μg
ماینوسایکلین
(،)TGC,15μg
تری متوپریم/سولفامتوکسازول ( )SXT,1.25+23.75μgبودند.
تمام آنتیبیوتیکها از شرکت ) ROSCO (Denmarkخریداری
شدند .سوسپانسیون میکربی استاندارد با مقایسه لوله نیم مک
فارلند تهیه و به روش کشت چمنی کشت داده شد و پس از
گذاشتن دیسکهای مذکور به مدت  91-01ساعت در دمای °C
 31انکوبه شدند .جهت کنترل کیفی در این آزمون از سویه
 E. coli ATCC 25922استفاده گردید .همچنین جهت تعیین
MIC
یا
مهارکننده
غلظت
حداقل
( )Minimum Inhibitory Concentrationنسبت به پادزیست
کلیستین از روش  ) India Himedia ) E-testبر اساس
دستورالعمل ) CLSI (2015استفاده شد.
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بودهاند ،میشود ( .)3این باکتری که بهسرعت از نوع  MDRبه
 )Extensively Drug- Resistant( XDRتبدیلشده و عالوه بر
مقاومت به  3کالس پادزیستی بتاالکتام ها ،فلوروکینولون ها و
آمینوگلیکوزیدها ،به کارباپنم ها نیز مقاوم میشوند ،با افزایش
نرخ مرگومیر ،نگرانی جدی را در سرتاسر جهان ایجاد مینمایند
( .)4کارباپنمازهایی که در گروه  Dبتاالکتاماز قرار دارند ،بهعنوان
اکساسیلیناز  OXA-Type– β– lactamaseنیز نامیده میشوند،
این آنزیمها فعالیت هیدرولیز کنندگیشان بر روی کارباپنم ها،
کمتر از متالوبتاالکتامازها ( )MBLsمیباشد ولی درصورتیکه این
گروه از ژنهای  ،OXAدر مجاورت توالیهای الحاقی که به
 )IS( Insertion sequenceمعروفاند ،قرار گیرند ،تحت تأثیر
پروموتری قوی آنها میتوانند بیانشان را افزایش دهند (.)1،1
مهمترین گروههای آنزیمی در این خانواده شامل :گروه آنزیمی
( OXA-51که ژن آن بر روی کروموزوم اصلی باکتری قرار دارد)،
گروه OXA-23 ،OXA-24و  OXA-58میباشند که ژنهای سه
گروه آخر اغلب بر روی پالسمید قرار داشته و بهراحتی قادر به
انتقال در بین باکتریها هستند .انتقال افقی ژنها توسط عناصر
ژنتیکی متحرکی از قبیل پالسمیدها -ترانسپوزون ها -اینتگرون
ها و فاژها صورت میگیرد و دلیل انتشار سریع مقاومت پادزیستی
در بین باکتریها به خاطر حضور این ژنهای جانبی
( )Accessory genesمیباشد ( .)1توالیهای الحاقی یکی از انواع
ترانسپوزون ها بوده و بهصورت توالیهای کوتاهی از DNA
میباشند که بهعنوان یک عنصر قابلانتقال ساده عمل مینمایند
و عالوه بر اینکه سبب میشوند تا با قرار گرفتن در کنار ژنهای
مقاومت باکتریایی نظیر گروه  OXAباعث انتقالشان شوند بلکه
دارای نقش بسیار اختصاصی در ارتباط با افزایش بیان ژنهای
 OXAنیز میباشند ( .)4-1ازآنجاییکه توالیهای الحاقی ()IS
نقش بسیار مهمی در انتشار مقاومت و افزایش بیان ژنهای
بتاالکتامازی از قبیل ژنهای گروه  OXAدارند ،لذا هدف از انجام
این تحقیق ،بررسی فراوانی این عناصر ژنتیکی در بین سویههای
اسینتوباکتر بومانی پس از شناسایی میزان مقاومت آنها نسبت
به پادزیستهای مختلف و درصد شیوع ژنهای  OXAمیباشد.

تهران شامل میالد ،مطهری ،لقمان ،طالقانی و مفید جمعآوری
گردید.

اورنگ و همکاران | تشخیص مولکولی  ISAba2در اسینتوباکتر بومانی

شناسایی فنوتیپی سویههای تولیدکننده بتاالکتاماز
وسیع الطیف ()ESBL

استخراج DNA

استخراج  DNAسویههای اسینتوباکتر بومانی ،با استفاده از
کیت ( )Bioneer, Koreaو پس از یک دوره انکوباسیون سویههای
موردنظر در محیط  )Luria- Bertani) LB-Brothبه مدت
یکشب انجام گردید.
واکنش PCR

جهت شناسایی ژنهای ،blaOXA-23-like ،blaOXA-58-like
 blaOXA-24-likeو توالیهای مربوط به عناصر الحاقی  ISAba1و
 ،ISAba2واکنش  PCRبا حجم نهایی  01میکرولیتر انجام شد که
هر واکنش شامل  90/1میکرولیتر از  Master Mixتولید شرکت
( 2/1 ،)Ampliqon, Denmarkمیکرولیتر از پرایمر 92( Forward
Reverse
پیکو مول)2/1 ،میکرولیتر از پرایمر
( 92پیکومول)( ،به سفارش شرکت تکاپو زیست و ساخت شرکت
بایونیر کره)9 ،میکرولیتر از  DNAو  92/1میکرولیتر آب مقطر
بوده است .توالی پرایمرها با اطالعات توالی نوکلئوتیدی موجود در
( Gene Bankسیستم  )Blastموردبررسی و تأیید قرار گرفت که
مشخصات آن در مطالعات قبلی آورده شده است ( .)11شرایط
انجام واکنش  PCRنیز بر طبق رفرنس معتبر انجامشده است.
( .)11محصول واکنش  PCRجهت تعیین توالی به شرکت
تکاپو زیست و سپس بایونیر کره فرستاده شد.
انجام الکتروفورز
پس از انجام  ،PCRمحصوالت آن بر روی ژل آگارز ،%9/1
حاوی ماده  )INTRON,Korea( Red safeبه همراه بافر TBE
( )Tris-borate EDTAبه مدت  12دقیقه و با ولتاژ 922v
الکتروفورز شده و سپس ژل را در دستگاه UV Gel

یافتهها
در این مطالعه 921 ،نمونه کلینیکی اسینتوباکتر بومانی از
 1بیمارستان جمعآوریشده و موردبررسی و مطالعه قرار گرفتند.
بیشترین نمونه مربوط به بیمارستان میالد ( )%11و کمترین آن
مربوط به بیمارستان طالقانی ( )%3بوده است .از کل بیماران
موردمطالعه  19سویه ( )11/1مؤنث و  11سویه ( )19/1مذکر
بودهاند %10/1 .نمونهها مربوط به لوله تراشه %90/3 ،مربوط به
ادرار %0/1،مربوط به خون %99/1 ،مربوط به زخم و  %9/9از سایر
موارد بودهاند .باالترین میزان مقاومت به روش  ،DDTنسبت به
پادزیست سفوتاکسیم ( )%922و کمترین آن به ایمی پنم
( )%11/91بوده است .مقاومت نسبت به پادزیست
تایجی سایکلین نیز علیرغم انتظار ،باال بوده است (.)%11/03
مقاومت نسبت به تمام خانوادههای پادزیستی باالی  %12بوده که
نشاندهنده  XDRبودن تمام نمونههاست (جدول  .)9نتایج
آزمون  E-Testبرای کلیستین نشان داد که تنها یک نمونه
( )%2/11نسبت به این پادزیست مقاومت نشان داده است و
میزان  MICآن برابر  1میکروگرم بر میلیلیتر بوده است.
نتایج سویههای تولیدکننده ESBL

با استفاده از روش دیسک دیفیوژن ترکیبی (،)CDDT
مشاهده گردید که از بین  929سویه مقاوم به سفتازیدیم11 ،
سویه ( )%11/1تولیدکننده آنزیم بتاالکتاماز وسیع الطیف بودهاند.
نتایج حاصل از

واکنشPCR

ژنهای

blaOXA-51

و

 blaOXA-23و  blaOXA-24و  blaOXA-58و توالیهای الحاقی
 ISAba1و ISAba2

از میان  921سویه موردمطالعه )%11/21( 923 ،سویه
دارای ژن  blaOXA-23و  )%11/01( 11سویه دارای ژن blaOXA-24
بودند .ژن  blaOXA-51در تمام سویهها شناسایی گردید ،ولی
 blaOXA-58در هیچکدام از سویهها وجود نداشت .توالی الحاقی
 ISAba1در تمامی نمونهها وجود داشت و میزان فراوانی ژن
 10 ،ISAba2مورد ( )%10/31بوده است.
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تست بررسی سویههای تولیدکننده بتاالکتامازهای وسیع
الطیف بهصورت تست دیسک دیفیوژن ترکیبی با استفاده از
دیسکهای سفتازیدیم و سفتازیدیم +کالوالنیک اسید انجام شد
و افزایش قطر هاله عدم رشد بیشتر و یا مساوی  1 mmدر اطراف
دیسک سفتازیدیم+کالوالنیک اسید در مقایسه با سفتازیدیم
بهتنهایی ،نشاندهنده تولید  ESBLمیباشد.

 )Upland,USA( Documentationقرار داده و با استفاده از
طولموج  012نانومتر ،باندهای موردنظر در کنار مارکر مولکولی و
کنترلهای مثبت و منفی موردبررسی قرار گرفتند.
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جدول  :1نتایج الگوی حساسیت پادزیستی نمونههای موردمطالعه

)10 (%10/31

)1 (%0/19

9/01 μg + 03/01 μg

Trimethoprim/Sulfamethoxazole

)923 (%11/21

)0 (%9/1

922 μg

Piperacillin

)929 (%11/91

)1 (%3/1

32 μg

Ceftazidime

)921 (%922

)2 (%2

32 μg

Cefotaxime

)929 (%11/91

)1 (%3/1

92 μg

Gentamicin

)921 (%11/21

)9 (%2/11

1 μg

Ciprofloxacin

)11 (%13/33

)0 (%1/11

32 μg

Amikacin

)11 (%11/91

)11 (%13/1

91 μg

Imipenem

)922 (%11/03

)1 (%1/01

92 μg

Tigecycline

)921 (%11/21

)9 (%2/11

32 μg

Cefepime

)921 (%11/21

)9 (%2/11

32 μg

Ceftriaxone

)923 (%11/21

)0 (%9/1

92 μg

Meropenem

)929 (%11/91

)1 (%3/1

922 μg + 92 μg

Piperacillin/tazobactam

بحث
اسینتوباکتر بومانی ،پاتوژنی فرصتطلب میباشد که در
سالهای اخیر بهعنوان یکی از مهمترین عوامل عفونتهای
بیمارستانی شناختهشده و در بخشهایی نظیر  ICUو در
بیمارستانهای سوختگی عفونتهای منجر به فوت را ایجاد
مینماید ( .)3بیماران دارای ضعف سیستم ایمنی که به علت
طوالنی شدن مدت بستری ،به عفونت بیمارستانی و بهخصوص به
پنومونی وابسته به ونتیالتور مبتال میگردند ،شانس کمی برای
درمان پادزیستی عفونتهای ایجادشده با این باکتری دارند (.)1
قابلیت بقاء این باکتری در محیط بیمارستانی ،به علت مقاومت
فوقالعاده آن در برابر ضدعفونیکنندهها و انواع مختلف
خانوادههای پادزیستی و درنتیجه داشتن مکانیسمهایی نظیر:
کاهش تراوایی غشاء خارجی ،تغییر سایت هدف ،تولید آنزیمهای
غیرفعال کننده داروها و افزایش بیان پمپهای ترشحی چندگانه
میباشد ( .)1،1در مطالعات گذشته ،پادزیستهایی نظیر
آمیکاسین ،پلی میکسین ،تایجی سایکلین ،مینوسایکلین،
توبرامایسین ،پیپراسیلین/تازوباکتام ،کارباپنم ها (ایمی پنم،
مروپنم ،دوری پنم) و کلیستین جهت درمان عفونتهای ناشی از
اسینتوباکتر بومانی به کار میرفتند ( .)3امروزه ،حساسیت این
باکتری نسبت به پادزیستهای فوق بشدت کاهش پیدا نموده
است بهطوریکه در تحقیق حاضر تنها پادزیست مؤثر بر سویهها،

Antibiotics

کلیستین ( )%11/21بوده و حساسیت سویهها نسبت به
تایجی سایکلین ،مینوسایکلین ،آمیکاسین ،پیپراسیلین/تازوباکتام،
ایمی پنم و مروپنم به ترتیب برابر با،%1/11 ،%1/11 ،%1/01 :
 %11/91 ،%3/1و  %9/1تعیینشده است .در مطالعهای Peerayeh
و همکاران در  ،0291حساسیت به کلیستین را در تهران %922
گزارش نمودند ( .)12همچنین  Moammadiو همکاران نیز در
سال  0291در همدان ،میزان حساسیت به کلیستین را %11
گزارش نمودند ( .)11همچنین نتیجه مشابهی ( )%11/0توسط
 Goudarziو همکاران در سال  0291در تهران به دست آمد
( ،)12ولی نتایج بررسی  Bahadorو همکاران در همین سال در
تهران ( )%11/1و  Vakiliو همکاران در اصفهان ( )%11/1حاکی
از افزایش مقاومت این باکتری میباشد که این میتواند به علت
شیوع کلون جدیدی از این باکتری باشد که در حال کسب
مقاومت نسبت به این آنتیبیوتیک بوده و موجب بروز نگرانی
جدی در درمان این عفونت گشته است ( .)13،14آنتیبیوتیک
کلیستین بر اساس دستورالعمل ) CLSI (2015به روش MIC
باید بررسی گردد و در این تحقیق نیز با روش  ،E-Testمیزان
حساسیت به این آنتیبیوتیک بررسیشده است .میزان حساسیت
این سویهها به ماینوسایکلین که از خانواده تتراسایکلین ها
میباشد %1/11 ،بوده است .پادزیست دیگری که ازنظر ساختمان
مولکولی مشابه با ماینوسایکلین بوده ولی با تغییرات جزیی که
03
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Resistant
)1 (%13/33

Sensitivity
)0 (%1/11

Concentrations
32 μg

Minocycline

اورنگ و همکاران | تشخیص مولکولی  ISAba2در اسینتوباکتر بومانی

ترانسپوزون ها ،که گاهی بهعنوان عناصر قابلانتقال نامیده
میشوند ،قطعاتی از  DNAدو رشتهای هستند که قدرت تکثیر
ندارند مگر اینکه داخل یک رپلیکون قرار گیرند .یکی از دالیل
اهمیت ترانسپوزون ها ،وجود ژنهایی است که غالباً روی
ترانسپوزون ها حمل میگردند ( .)24توالیهای الحاقی یا
Insertion sequenceکه بهاختصار  ISنامیده میشوند ،سادهترین
نوع ترانسپوزون هستند که تنها یک ژن منفرد برای آنزیم
ترانسپوزاز داشته و در دو انتها دارای توالیهای کوتاه و مکمل
معکوس بوده و به چند خانواده تقسیم میشوند ( .)21نکتهای که
در مورد دالیل مقاومت به انواع پادزیستها حائز اهمیت میباشد
این است که ژنهای متفاوتی سبب ایجاد مقاومت میشوند که
ممکن است دارای بیان باالیی نباشند ،ولی درصورتیکه در
مجاورت عناصر ژنتیکی مانند توالیهای الحاقی قرار گیرند ،عالوه
بر اینکه باعث انتقال این ژنها در بین باکتریها میگردند ،در
افزایش بیان ژن مربوطه و درنتیجه افزایش مقاومت نسبت به
پادزیستها نقش بسیار مهم و اساسی را ایفا مینمایند .ازاینرو
مطالعات وسیعی در دنیا بر روی این عناصر ژنتیکی متحرک در
حال انجام است Tutron.و همکاران در سال  0221در انگلستان
به مطالعهای در مورد نقش  ISAba1در بیان ژنهای کارباپنماز
 OXAدر اسینتوباکتر بومانی پرداخته و بیان داشتند که ISAba1
بهعنوان پروموتوری برای ژنهای  blaOXA-51-likeو احتماالً
 blaOXA-23-likeمیباشند ( Higgins .)1و همکاران نیز در ،0292
مقاومت به ایمی پنم را مرتبط با حضور  ISAba1در باالدست ژن

اصلی

blaOXA-51-like

و کارباپنمازهای اکتسابی

blaOXA-23-like

و

 blaOXA-24-likeو  blaOXA-58-likeدانستند ( .)1در این تحقیق نیز
عالوه بر  ISAba1به بررسی فراوانی  ISAba2نیز پرداختهشده
است که به نظر میرسد فراوانی آن در ایران تابهحال بررسی
نشده است و این تحقیق برای اولین بار در کشور گزارشی از
میزان شیوع  ISAba2ارائه نموده است .در این مطالعه ،میزان
01
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پیدا نموده تبدیل به یک پادزیست وسیع الطیف شده است،
تایجی سایکلین میباشد .مقاومت نسبت به این پادزیست نیز
روند رو به افزایش داشته بهطوریکه در این تحقیق  %11/03بوده
است .سویههای بهدستآمده در این پژوهش نسبت به بتاالکتام
ها یعنی کارباپنم ها و پیپراسیلین که از خانواده پنیسیلینهاست
و سفالوسپورین ها هم مقاومت باالیی نشان دادند که یکی از
دالیل آن میتواند تولید بتاالکتاماز های مختلف باشد .در این
تحقیق تولید بتاالکتامازهای وسیع الطیف و کارباپنمازها که
گروهی از بتاالکتامازها هستند و در طبقهبندی آمبلر ،در گروهD
این آنزیمها قرار میگیرند ،موردبررسی قرار گرفتند %11/1 .از
سویههایی که با روش  CDDTآزمایش شدند ،تولیدکننده ESBL
بودند .برای تعیین فراوانی ژنهای بتاالکتامازهای کالس D
هیدرولیز کننده کارباپنم ها ،ژنهای گروه  OXAیعنی:
 blaOXA-23-likeو  blaOXA-24-likeو  blaOXA-58-likeموردبررسی قرار
گرفتند .ژن  OXA-23دارای فراوانی باالیی بود ( .)%11/21این
نتیجه مشابه نتایج همکاران دیگر در ایران و سایر کشورهای
جهان میباشد بهطوریکه  Bahadorو همکاران در  0291در
ایران این ژن را بهعنوان فراوانترین نوع کارباپنماز معرفی کردند
( Ganjo .)11و همکاران نیز در سال  0291در عراق فراوانی این
ژن را  %10اعالم کردند ( .)11این نتایج مشابه یافتههای
 Pasanemو همکاران در فنالند در  0291و  Nowakو همکاران
در  0290در لهستان میباشد که این ژن را بهعنوان فراوانترین
ژن در گروه  OXAمعرفی نمودند ( .)11،11این ژن بر روی عناصر
ژنتیکی متحرکی همچون پالسمیدها قرار دارد بنابراین بهراحتی
در بین باکتریها قابلانتقال بوده و سبب افزایش مقاومت آنها
نسبت به کارباپنم ها میشود ( .)4فراوانی ژن  OXA-24کمتر از
ژن قبلی ،یعنی  %11/01بوده است که این نتیجه نیز مشابه با
نتایج بقیه همکاران در ایران و سایر کشورها میباشد.
بهعنوانمثال  Villalonو همکاران در اسپانیا در سال 0293
میزان فراوانی این ژن را  %10/1و  Nowakو همکاران در 0290
در لهستان میزان آن را  %11/9گزارش نمودند ( .)11،13این ژن
ممکن است بر روی کروموزوم و یا پالسمید قرار داشته باشد که
در صورت پالسمیدی بودن ،میتواند در بین باکتریها انتقال
یابد .نکته قابلتوجه در این تحقیق این است که میزان هر دو ژن
 blaOXA-23-likeو  blaOXA-24-likeدر بیمارستان میالد کمتر از بقیه
بیمارستانها بوده است که نشان میدهد سویههای ایزوله شده در
این بیمارستانها هنوز بهطور کامل این ژن را دریافت ننمودهاند.
ژن  blaOXA-58-likeدر هیچیک از نمونهها یافت نشد که البته در

بررسیهای همکاران دیگری در ایران نیز تقریباً همینطور بوده
است مانند  Karmostajiو همکاران در سال  0293در تهران که
میزان فراوانی این ژن را  %2/1اعالم نموده ( )22و  Sohrabiو
همکاران در تبریز در سال  0290و  Bagheriو همکاران در
 0291در کاشان شیوع آن را  %3/0دانستند ( .)21،22عالوه بر
پالسمیدها ،اینتگرون ها و ترانسپوزون ها نیز جزو
 Accessory genesبوده و نقش مهمی در کسب مقاومت نسبت
به پادزیستها و مواد ضدعفونیکننده و افزایش بقاء باکتریها در
شرایط خارج بدن دارند (.)23
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قبیل جداسازی بیماران عفونی از بقیه و ایزوله نمودن کامل
 و جلوگیری از مصرف خودسرانه دارو ازICU بیماران بخش
اقدامات بسیار مؤثر در کاهش مرگومیر ناشی از این باکتری
.خواهد بود

تقدیر و تشکر
بدینوسیله از کارکنان مرکز تحقیقات عفونی اطفال
بیمارستان مفید به خاطر همکاری صمیمانه در انجام این تحقیق
.کمال تشکر و امتنان رادارم
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بین نویسندگان و مجله میکروبشناسی پزشکی ایران
.هیچگونه تعارض منافعی وجود ندارد
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