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چکیده

تاریخچه مقاله

زمینه و اهداف:

آمینوگلیکوزیدها طیف وسیعی از پادزیستهای باکتری کش مفید علیه سویههای

دریافت1932/11/11:

بیماریزای ادراری اشریشیا کلی می باشند مهمترین سازوکار مقاومت به این پادزیستها ناشی از آنزیمهای

پذیرش1932/14/11:

تغییردهنده آمینوگلیکوزیدها مانند آمینوگلیکوزید استیل ترانسفرازهاست ( .)ACsهدف از این مطالعه ،تعیین

انتشار آنالین1932/12/11:

الگوی حساسیت میکروبی آمینوگلیکوزیدها و تعیین فراوانی ژن aac(3)-IIaدر بین ایزولههای اشریشیا کلی
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جمعآوری شده از شهرستان دلفان لرستان در سال  9831بود.

مواد و روش کار:

در این مطالعه توصیفی ،در یک دوره  5ماهه از تیرماه تا آبان ماه 911 ،9831

ایزوله اشریشیا کلی یوروپاتوژن از بیماران بستری در بیمارستان ابنسینای شهرستان دلفان لرستان
جمعآوری شد .الگوی حساسیت ایزولهها با روش انتشار از دیسک بر اساس دستورالعمل های  CLSIنسبت

نویسنده مسئول:

به پادزیست های جنتامیسین ،کانامایسین ،آمیکاسین ،نئومایسین ،نیتروفورانتوئین ،تتراسایکلین ،آمپی-

غالمرضا گودرزی

سیلین ،ایمی پنم ،سفتازیدیم ،تری متوپریم-سولفامتوکسازول و سیپروفلوکساسین مشخص گردید .فراوانی

گروه میکروب شناسی ،دانشکده

ژن  aac(3)-IIaدر بین ایزوله ها به روش  PCRتعیین و ارتباط بین فنوتیپ مقاومت به آمینوگلیکوزیدها و

پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی

حضور این ژن بررسی گردید .دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSS 16و آزمون  Chi-squaredمورد

لرستان ،خرم آباد ،ایران

تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .در همه موارد P<0.05 ،معنیدار تلقی گردید.

یافتهها:
تلفن23227222992 :
پست الکترونیک:

در بین  911ایزوله مورد آزمایش ،بیشترین مقاومت به آمپی سیلین دیده شد ()%35؛ هیچ

مقاومتی نسبت به ایمی پنم مشاهده نگردید .همچنین  %01نمونهها حداقل نسبت به یکی از آمینوگلیکوزیدهای
مورد آزمایش مقاوم بودند که میزان مقاومت نسبت به این آنتی بیوتیک به صورت زیر بود :جنتامیسین ،%81
نئومایسین  ،%89کانامایسین  %60و آمیکاسین  .%9از میان ایزولههای بررسیشده 44 ،ایزوله ( )%44ژن
 aac(3)-IIaرا با خود حمل میکردند که در این میان بیشترین حضور ژن ( 80ایزوله )%1628 ،در بین
ایزولههای با فنوتیپ مقاومت به جنتامیسین ( 81ایزوله )%81 ،بود.
نتیجهگیری :بر پایه یافتههای ما ،در مواردی که عفونت های مجاری ادراری به طور تجربی درمان
میشوند استفاده ازپادزیست هایی مانند نیتروفورانتوئین ،آمیکاسین یا ایمی پنم برای دستیابی به درمان
موثر عفونت توصیه میشود .به عالوه ،توزیع نسبتاً وسیع ژن  aac(3)-IIaدر منطقه ،باعث نگرانی توسعه
مقاومت علیه آمینوگلیکوزیدهای موثری چون جنتامیسین ،توبرامیسین و غیره در آینده خواهد شد.

کلمات

کلیدی :اشریشیا کلی ،عفونت های مجاری ادراری ،آنزیمهای تغییردهنده آمینوگلیکوزیدهاaac(3)-IIa ،
کپیرایت © :حق چاپ ،نشر و استفاده علمی از این مقاله برای مجله میکروبشناسی پزشکی ایران محفوظ است.

مقدمه
عفونتهای مجاری ادراری ( )Infections Urinary Tractاز
شایعترین عفونتهای بیمارستانی است که در تمام گروههای

سنی اتفاق میافتد ( .)1این عفونتها توسط تعداد زیادی از
عوامل بیماری زا (پاتوژنها) با الگوی حساسیت پادزیستی
22
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aac(3)-IIa

در باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی میتوان ردیابی کرد .این
خانواده از چهار رده بزرگ ،بر اساس مکان اختصاصی انتقال گروه
استیل بر روی آمینوگلیکوزید ،تشکیل شده است که شامل:
)ˊ AAC(1( ،AAC(2ˊ) ،AAC(6و) AAC(3میباشند .در این
میان ،استیل ترانسفرازهای ( ،AAC(3شایعترین آنزیم در خانواده
انتروباکتریاسه به شمار میآیند .سوبسترای آنزیم AAC(3)-II
جنتامیسین و توبرامایسین میباشد و سه ژن  aac(3)-IIaو
 aac(3)-IIbو  aac(3)-IIcکد کننده آنزیم های مقاومت به این
پادزیستها هستند .هدف از این مطالعه ،تعیین الگوی حساسیت
میکروبی با تمرکز بر آمینوگلیکوزیدها و تعیین فراوانی و ارتباط
حضور ژن  aac(3)-IIaدر ایجاد مقاومت به این آنتی بیوتیک در
بین ایزولههای اشریشیا کلی یوروپاتوژن جدا شده از بیماران
مبتال به عفونت ادراری بود.

متفاوت ،ایجاد میگردند .شایعترین پاتوژن جداشده از عفونت
های مجاری ادراری سویههای اشریشیا کلی یوروپاتوژن
( )Uropathogenic Escherichia coliاست که اغلب از فلور
رودهای فرد منشأ میگیرند ( .)2این سویهها عامل  79-32درصد
عفونت ادراری اکتسابی از جامعه و  92درصد عفونت ادراری
بیمارستانی هستند ( .)9افزایش مقاومت پادزیستی بخصوص در
میزراهپزشکی (اورولوژی) یک مشکل در حال افزایش است و چون
پادزیستها به طور گسترده در طب مدرن بهکاربرده میشوند؛
بنابراین مقاومتهای پادزیستی برای اورولوژیست ها از اهمیت
باالیی برخوردار است ( .)4یک دسته مهم از پادزیستهای رایج،
خانواده آمینوگلیکوزیدها است .آمینوگلیکوزیدها دارای طیف ضد
باکتری گستردهای میباشند و بیشترین کاربرد را در درمان
عفونتهای ناشی از باسیلهای گرم منفی هوازی و بیهوازی
اختیاری از جمله اشریشیا کلی دارند .پادزیستهای
آمینوگلیکوزیدی ریبوزوم باکتری را مورد هدف قرار داده و در
مرحله ترجمهی پروتئینها اختالل ایجاد میکنند .اغلب
آمینوگلیکوزیدها باکتری کش هستند؛ که بخشی از فعالیت
کشندگی آنها به دلیل ایجاد خطا در هنگام خواندن نسخه

مواد و روشها:
در یک دوره  9ماهه از تیر ماه لغایت آبان ماه ،2983
تعداد  222ایزوله اشریشیا کلی یوروپاتوژن از بیماران بستری
در بیمارستان ابنسینای شهرستان دلفان استان لرستان
جمعآوری شد .کلیه سویهها با استفاده از روش های
استاندارد تشخیصی و بیوشیمیایی تأیید هویت گردیدند

 mRNAاست که منجر به تولید پروتئینهای ناقص میشود (-7
 .)1امروزه بروز و ظهور مقاومت نسبت به این پادزیستها تأثیر

( .)11سوسپانسیون های باکتری در محیط کشت

عمیقی در کاربرد بالینیشان داشته است .به طور کلی مقاومت به
آمینوگلیکوزیدها به سه روش ایجاد میشود که عبارتاند از) 1:
تغییر در هدف دارو  )2تغییر در نقل و انتقال دارو  )9غیر
فعالسازی آنزیماتیک به وسیلهی تولید آنزیمهای تغییردهنده
آمینوگلیکوزیدها )(Aminoglycoside Modifying Enzymes=AMEs
از میان این سه سازوکار ،غیرفعال شدن توسط آنزیمهای
تغییردهنده ،شایعترین سازوکار مقاومت در بین اکثر ایزولههای
بالینی میباشد ( .)8-22این آنزیمها به سه خانواده اصلی و بزرگ
طبقهبندی میشوند که شامل :آمینوگلیکوزید -N
Acetyl
glycoside
استیلترانسفرازها (Amino=AACs
 ،)transferasesآمینوگلیکوزید  -Oنوکلئوتیدیلترانسفرازها و
آمینوگلیکوزید  -Oفسفوترانسفرازها .این آنزیمها با استفاده از
استیل کوآنزیم  Aو یا  ATPباعث استیله شدن ،آدنیله شدن و یا
فسفوریله شدن گروههای منتخب آمین یا هیدروکسیل

TSB

( )Trypticase Soy Brothحاوی  22درصد گلیسرول در -72
درجه ساسیوس نگهداری شدند.
تعیین الگوی حساسیت پادزیستی:
حساسیت آنتی بیوتیکی سویهها ،به روش انتشار از
دیسک (کربی  -بائر) بر روی محیط کشت مولر هینتون آگار
(مرك ،آلمان) و بر اساس دستورالعمل های Clinical ( CLSI
 )and Laboratory Standards Instituteانجام پذیرفت .نتایج
آنتی بیوگرام پس از  28-22ساعت انکوباسیون در  97درجه
سلسیوس با استفاده از جداول موسسه استاندار فوق قرائت
گردید ( .)17دیسکهای پادزیستی مورد استفاده در این
مطالعه که شامل جنتامیسین ( ،)10μgکانامایسین (،)30μg
آمیکاسین ( ،)30μgنئومایسین ( ،)10μgنیتروفورانتوئین
( ،)300μgتتراسایکلین ( ،)30μgآمپی سیلین ( ،)10μgایمی
پنم ( ،)10μgسفتازیدیم ( ،)30μgتری متوپریم-

آمینوگلیکوزیدهای هدف میشوند ( .)12-11آمینوگلیکوزید
استیل ترانسفرازها ( )AACsیکی از چهار گروه آمین
پادزیستهای آمینوگلیکوزیدی را استیله میکنند .این آنزیمها را
22
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سولفامتوکسازول ( )25μgو سیپروفلوکساسین ( )5μgبود
(شرکت Mastانگلیس).

ثانیه ،اتصال پرایمرها ( )Annealingدر  92درجه سلسیوس
به مدت  92ثانیه ،طویل شدن رشتهها ( )Extensionدر 72
درجه سلسیوس به مدت  02ثانیه و طویل شدن نهایی
( )Final extensionدر  72درجه ساسیوس به مدت  9دقیقه

DNAتمام ایزولههای جمعآوری شده ،با استفاده از
Bioneer, (AccuPrep® Genomic DNA Extraction Kit
 )Koreaبر اساس دستورالعمل شرکت سازنده استخراج شد.
به منظور تکثیر ژن  ،aac(3)-IIaواکنش  PCRدر حجم 29
میکرولیتر و شامل  2/9میکرولیتر  ،Buffer 10xمخلوط
 2/2 dNTPمیلی موالر 2/9 MgCl2 ،میلی موالر ،از هر
پرایمر  2/2میکروموالر 222 ،نانو گرم  DNAالگوTaq DNA ،
 Polymerase 1Uو تا حجم  29میکرولیتر آب دیونیزه

( .)11در نهایت  9میکرولیتر از محصوالت  PCRبا 2

استخراج  DNAو : PCR

میکرولیتر بافر نمونه مخلوط و بر روی ژل آگارز  %2به همراه
نشانگر  222جفت بازی الکتروفورز و با ژل رد (شرکت طیف
آرا) آشکارسازی گردید .به دلیل عدم دسترسی به سویه
مرجع حاوی ژن مورد نظر (کنترل مثبت) ،یک نمونه از
محصوالت  PCRبا نتایج مثبت ،جهت تصدیق حضور ژن
 aac(3)-IIaتعیین توالی گردیده ( )Macrogen, Koreaو با
 aac(3)-IIaموجود در بانک ژنی NCBI
توالی ژن
( )Accession no: X54723با استفاده از نرمافزار Emboss
 Needle – Pairwise Sequence Alignmentموجود درسایت
 )European Bioinformatics Institute( EBIمقایسه گردید.
دادهها با استفاده از نرمافزار  16 SPSSبه صورت درصد
فراوانی و ارتباط بین فنوتیپ مقاومت به آمینوگلیکوزیدهای
مورد آزمایش و حضور ژن  aac(3)-IIaبا آزمون Chi-squared
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .در تمامی موارد P value
کمتر از  2/29معنیدار تلقی گردید.

استریل بود ( .)11مشخصات یک جفت پرایمر مورد استفاده
در این مطالعه در جدول  2آورده شده است.
واکنش  PCRبرای تکثیر ژن مورد نظر در دستگاه ترمال
سایکلر ( )BioRad, USتحت شرایط ذیل بهینه گردید :باز
شدن اولیه دو رشته ( )Initial Denaturationدر  32درجه
سلسیوس به مدت  9دقیقه و سپس  92چرخه با باز شدن دو
رشته ( )Denaturationدر  32درجه سلسیوس به مدت 92

جدول  :2مشخصات پرایمرهای مورد استفاده در شناسایی ژن aac(3)-IIa
Ref.

)Amplicon Size (bp

Primer Sequence

Gene

18

740

'F: 5'- CGGAAGGCAATAACGGAG -3
'R: 5'- TCGAACAGGTAGCAGAG - 3

aac(3)-IIa

نئومایسین ( 20ایزوله )%20 ،بود (نمودار  .)2به طور کلی ،در بین
ایزولههای بررسیشده 02 ،ایزوله()%02حداقل نسبت به یکی از
آمینوگلیکوزیدهای مورد آزمایش مقاوم بودند؛ که در میان این
ایزولهها ( 02ایزوله) ،یک ایزوله ( )%2/00به طور همزمان مقاوم
به  2آمینوگلیکوزید (جنتامایسین ،کانامایسین ،نئومایسین و
آمیکاسین) ،سه ایزوله ( )%9مقاوم به  9آمینوگلیکوزید
(جنتامایسین ،کانامایسین و نئومایسین) 28 ،ایزوله ()%20/0
مقاوم به  2آمینوگلیکوزید (جنتامایسین و کانامایسین) و در
نهایت  28ایزوله ( )%20/0فقط به یکی از آمینوگلیکوزیدهای
مورد آزمایش مقاوم بودند.

یافتهها
نتایج ارزیابی حساسیت میکربی  222ایزوله اشریشیا کلی
یوروپاتوژن نسبت به آنتی بیوتیک های مورد آزمایش نشان داد
که مقاومت به آمپیسیلین ( %89بیشترین مقاومت) ،تری
متوپریم  -سولفامتوکسازول  ،%72تتراسایکلین ،%00
سیپروفلوکساسین  ،%99سفتازیدیم  ،%22نیتروفورانتوئین  %9و
ایمی پنم ( %2فاقد مقاومت) میباشد .در بین آنتی بیوتیک های
آمینوگلیکوزیدی ،بیشترین مقاومت به جنتامیسین ( 93ایزوله،
 )%93و بیشترین حساسیت به آمیکاسین ( 37ایزوله)%37 ،
دیده شد .همچنین بیشترین فنوتیپ حد واسط نیز مربوط به
22

سمیه مومنی مفرد و همکاران | فراوانی ژن

aac(3)-IIa

97

100
90
61

مقاوم
حد وسط

26

31

39

50
40

26 25

فراوانی ()%

حساس

60

49

43

80
70

30
20
1 2

نئومایسین

کانامایسین

آمیکاسین

10
0

0
جنتامیسین

نمودار  :2الگوی مقاومت به آمینوگلیکوزیدها در بین  222ایزوله
اشریشیا کلی یوروپاتوژن جداشده از شهرستان دلفان به روش انتشار از
دیسک

نتایج  PCRو ارتباا الگاوی فناوتیبی باا حژاور ن

شکل  2آگارز ل الکتروفورز محصوالت  PCRایزولههای

:aac(3)-IIa

ادراری اشریشیا کلی
ستون های  2-9محصوالت  PCRسه ایزوله مختلف حاوی ژن
 722bp( aac(3)-IIaستون های  2و  9محصوالت  PCRدو
ایزولههای فاقد ژن مذکور (کنترل منفی) M ،مارکر

نتایج الکتروفورز محصوالت  PCRدر شرایط بهینه ،حضور باند
اختصاصی  aac(3)-IIaرا در مقایسه با مارکر نشان داد که کامالً
با طول ژن پیشبینیشده ( )722 bpمطابقت داشت (شکل .)2
همچنین نتایج تعیین توالی و مقایسه با توالی ثبتشده در بانک
ژنی  NCBIنیز حضور ژن  aac(3)-IIaرا اثبات کرده و همسانی
( %30/3 )Similarityرا نشان داد .نتایج نشان داد که  22ایزوله
( )%22از کل  222ایزوله مورد آزمایش ،ژن  aac(3)-IIaرا با خود
حمل میکردند که در این میان 90 ،ایزوله ( )%32/9از بین 93
ایزوله مقاوم به جنتامیسین ،بیشترین حضور ژن را به خود
اختصاص دادند .به طور جالبتوجهی ما یافتیم که در بین 37
ایزوله حساس به آمیکاسین 29 ،ایزوله ( )%22/9دارای ژن
 aac(3)-IIaپودند .همچنین در بین  29ایزوله با فنوتیپ حد
واسط به کانامایسین 22 ،ایزوله ( )%82نیز ژن  aac(3)-IIaرا با
خود حمل میکردند .نتایج فراوانی ژن  aac(3)-IIaدر بین الگوی
های مختلف حساسیت میکربی به آمینوگلیکوزیدها در جدول 2
خالصه شده است.

جدول  :2فراوانی ژن  aac(3)-IIaدر بین  222ایزوله اشریشیا کلی
یوروپاتوژن با فنوتیپ مقاوم ( ،)Rحد واسط ( )Iو حساس ( )Sبه آنتی
بیوتیک های آمینوگلیکوزیدی

یوروپاتوژن به آمپیسیلین ،تری متوپریم – سولفامتوکسازول و
سیپروفلوکساسین را به ترتیب  %02 ،%73و  %22گزارش کردند

بحث و نتیجهگیری

( .)1همچنین در ایران ،در فاصله زمانی سال ،2987-88

در راستای تعیین الگوی مقاومت ایزولههای اشریشیا کلی

 Farahaniو همکاران در مرکز تحقیقات ارتش ،با بررسی 279
اشریشیا کلی جداشده از مبتالیان به عفونت ادراری که اکثراً
ارتشی پودند؛ بیشترین مقاومت را نسبت به آمپیسیلین
( )%82/7و بیشترین حساسیت را نسبت به نیتروفورانتوئین

یوروپاتوژن ،مطالعات وسیعی در جهان و مناطق مختلف ایران
صورت گرفته است؛ از جمله  Garciaو همکاران در سال 2220
در مکزیکوسیتی میزان مقاومت  922ایزوله اشریشیا کلی
29
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( )%32/9ثبت کردند ( Farshad .)13و همکاران نیز ،مقاومت به

آمیکاسین مقاوماند ( .)29با مقایسه نتایج حاصله از این دو

آمپیسیلین ،تری متوپریم – سولفامتوکسازول ،نیتروفورانتوئین و
ایمی پنم را در بین  32ایزوله اشریشیا کلی یوروپاتوژن جمع
آوری شده از بیمارستان مطهری جهرم را به ترتیب ،%70 ،%82/2

مطالعه با مطالعه اخیر ،با گذشت زمان مقاومت بیشتری نسبت به
جنتامیسین و مقاومت کمتری نسبت به آمیکاسین را در مطالعه
خود مشاهده میکنیم .طی مطالعه دیگری توسط  Kongو
همکاران در چین ( ،)2220که بر روی فنوتیپ مقاومت به
آمینوگلیکوزیدها و ژنوتایپینگ استیل ترانسفرازها بر روی 22
ایزوله بالینی اشریشیا کلی انجام گرفت ،درصد مقاومت به
جنتامیسین ،توبرامایسین وآمیکاسین به ترتیب ،%90/82
 %02/90و  %28/28و همچنین ژن  aac(3)-IIبه عنوان
شایعترین ژنوتایپ ( ،)%92/27در ارتباط با فنوتیپ مقاومت به

 %9/2و  %2ثبت کردند ( .)21حساسیت باال به ایمی پنم ()%39
در سال  2229به وسیله  Gulsunو همکاران در ترکیه نیز
گزارش شده است ( .)21به طور قابلتوجهی ،نتایج به دست آمده
از مطالعه ما در شهرستان دلفان نیز ،بیشترین مقاومت را به
آمپیسیلین ( ،)%89تری متوپریم – سولفامتوکسازول ( )%72و
سیپروفلوکساسین ( )%99و همچنین بیشترین حساسیت را به
ایمی پنم ( )%222و نیتروفورانتوئین ( )%37نشان داد که با نتایج
مطالعات قبلی همخوانی دارد .به طور کلی ،خط مشی سازمان
بهداشت جهانی ،استفاده از آمپیسیلین و تری متوپریم –
سولفامتوکسازول به عنوان داروهای خط اول ،در درمان UTIs

جنتامیسن و توبرامایسین گزارش گردید ( .)24در مطالعه دیگری
در چین ( Xiangو همکاران) در طی سال های  ،2228-2223بر
روی  229ایزوله بالینی اشریشیا کلی ،بیشترین مقاومت به
جنتامیسین ( )%39/2و کمترین مقاومت به آمیکاسین ()%22/7
و همچنین  aac(3)-IIفراوانترین ژن ( )%73در بین آنزیم های

غیر پیچیده ( )Uncomplicatedاست ( .)21با توجه به نتایج این

تغییردهنده آمینوگلیکوزیدها بود ( .)21تنها مطالعه مستند بر

مطالعه و مطالعات مشابه ،به نظر میرسد که این دستورالعملها
نیاز یه بازبینی داشته و حتی پیشنهاد میشود؛ برای هر منطقه
داروهای خط اول درمان بر اساس مطالعات اپیدمیولوژیک صورت
گرفته تدوین گردد .موثرترین عامل ضد میکربی که در این
مطالعه مورد آزمایش قرار گرفت ایمیپنم بود که هیچ مورد
مقاومی نسبت به آن مشاهده نشد که با نتایج مطالعات قبلی نیز
مطابقت داشت؛ این کاهش مقاومت میتواند به دلیل محدود
بودن مصرف این دارو در عفونت های بیمارستانی ،عدم وجود
شرایط الزم (تزریق وریدی) در درمان  UTIsبیماران سرپایی ،باال
بودن هزینه خرید دارو و یا شیوع پایین کارباپنمازها باشد؛ که
اثبات این فرضیات نیازمند انجام مطالعات تکمیلی دیگری است.
با این وجود ،نباید از حضور این آنزیم ها (کارباپنمازها) در
گونههای کلبسیال و احتمال انتقال به سویههای اشریشیا کلی
غافل بود .در مطالعهای که ما بر روی مقاومت به پادزیستهای
آمینوگلیکوزیدی انجام دادیم؛ بیشترین میزان مقاومت نسبت به
جنتامیسین ( )%93و کمترین مقاومت نسبت به آمیکاسین ()%2
بود .در سال  Moniri 2222و همکاران در کاشان ،با مطالعه 222
ایزوله اشریشیا کلی جداشده از ادرار ،مقاومت به جنتامیسین را

روی ژنهای  AMEsاشریشیا کلی در ایران ،مربوط به
و همکاران ( )2988بر روی  292ایزوله اشریشیا کلی یوروپاتوژن
در تهران بوده است؛ برخالف نتایج مطالعه ما ،مقاومت به
توبرامایسین ،کانامایسین ،جنتامیسین ،نتیل مایسین و آمیکاسین
به ترتیب  %8 ،%92 ،%82 ،%32 ،%30و فراوانی ژن aac(3)-IIa
 %92/89گزارش شده است .همچنین در این مطالعه حضور این
ژن با فنوتیپ مقاومت به جنتامیسین و توبرامایسین مرتبط بود
Solymani

( .)21به طور مشابهی در مطالعه ما نیز مهمترین عامل مقاومت
به آمینوگلیکوزیدها نسبت به سایر ژنها (دادهها منتشر نشده
است .مربوط به آنزیم کد شونده توسط ژن  aac(3)-IIaبود که از
 %22ایزوله به دست آمد .با توجه به اینکه %32/9 ،ایزولههای
مقاوم به جنتامیسین حامل ژن مذکور بودند (جدول )2؛ لذا
همانند مطالعه  Solymani ،Kongو همکاران ،ارتباط بین فنوتیپ
مقاومت به جنتامایسین و حضور ژن  aac(3)-IIaنیز در مطالعه ما
از نظر آماری معنا داری بود ( .)P<0.05از جمله دالیل تفاوت در
فراوانی مقاومت به برخی از آمینوگلیکوزیدها در مطالعات فوق
نسبت به مطالعه ما میتواند تفاوت در نوع ایزوله ها (ادراری،
بالینی) ،توزیع متنوع ژنهای مقاومت در نواحی مختلف
جغرافیایی و الگوی تجویز و مصرف پادزیست ها باشد .اگرچه به
دلیل استفاده بیشتر و در دسترس بودن جنتامایسین ،مقاومت به
آن در بسیاری از مناطق از جمله شهرستان دلفان از سایر

 %23/9گزارش کردهاند ( .)22طی مطالعه  Japoniو همکاران
( ،)2228در ارتباط با ایزولههای بالینی اشریشیا کلی جداشده از
ادرار و مدفوع از پنج بیمارستان در شیراز ،نشان دادند که %28
ایزولهها نسبت به جنتامیسین و  %8/9ایزولهها نسبت به
22

aac(3)-IIa

 توبرامایسین و غیره در،بیوتیک های مفیدی چون جنتامیسین
 پایش دورهای مقاومتها،سال های آتی وجود دارد؛ بنابراین
.توصیه میگردد

سمیه مومنی مفرد و همکاران | فراوانی ژن

آمینوگلیکوزیدها بیشتر و برخالف آن مقاومت به آمیکاسین
کمتراست ولی به طور کلی توزیع فراوانی مقاومت به این داروهای
کارآمد و ارزان از منطقهای به منطقه دیگر متفاوت بوده و این امر
لزوم انجام تست های حساسیت میکروبی قبل از شروع درمان را
.گوشزد میکند

تشکر و قدردانی
این مطالعه با هزینه و همکاری معاونت تحقیقات و فناوری
دانشگاه علوم پزشکی لرستان انجام پذیرفته است؛ لذا صمیمانه از
زحمات آن معاونت و کلیه کارشناسان و همکاران پژوهشی
.دانشگاه تقدیر و تشکر بعملآید

نتایج نشان داد که مقاومت به بسیاری از داروهایی رایج در
درمان عفونت های ادراری از جمله برخی از آمینوگلیکوزیدها در
،UTIs  در موارد درمان تجربی، لذا.شهرستان دلفان باالست
 آمیکاسین و ایمی پنم،استفاده از داروهایی چون نیتروفورانتوئین
.در کنار سایر فاکتورها میتواند در ریشهکنی عفونت مفید باشد
 در بین ایزولههایaac(3)-II به دلیل شیوع نسبتاً باالی ژن،بعالوه
 احتمال افزایش مقاومت به آنتی،اشریشیا کلی یوروپاتوژن منطقه
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