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Background and Aim: Enterococci are normal flora and present in the intestinal tract of
humans and many mammals. Today, the increasing prevalence of resistant enterococci to
aminoglycosides is a major problem in hospitals around the world. In Enterococci, aph (3 ') - IIIa
gene plays a major role in the emergence of resistance to streptomycin. The aim of this study was
to identify this gene in enterococci isolated from patients using PCR method in Tehran.
Materials and Methods: In this study, 350 clinical samples were collected from Milad,
Imam Khomeini, and Baghiyatallah hospitals during the years 2015-2014. Enterococcus species
were identified based on specific biochemical tests and culture. Then, disk diffusion method was
performed according to CLSI guidelines to determine the drug resistance of Enterococcus isolates
to different antibiotics. The following primer to streptomycin resistance genes, aph (3 ') - IIIa was
used in the PCR method.
Results: Among the 150 samples, 87 samples (58%) were reported as Enterococcus faecalis,
and 63 (42%) as Enterococcus faecium. In Antibiotic test, strains showed high resistance to
tetracycline and erythromycin whereas the least resistance was observed to chloramphenicol and
vancomycin, respectively. The high resistance to Streptomycin was in 22.2% strains which
included aph (3') -IIIa gene.
Conclusions: The results of this study can be concluded that the presence of aph (3') -IIIa
gene is the main cause of antibiotic resistance to streptomycin in Enterococcus faecium and E.
faecalis strains that is growing gradually in the hospitals in Tehran. Therefore, early detection of
this type of resistance with the PCR method could be the best way to prevent the spread of
infections caused by this bacterium.
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چکیده
زمینه و اهداف:

انتروکوک ها به صورت فلور نرمال در دستگاه گوارش انسان و بسیاری از پستانداران

وجود دارند  .امروزه افزایش شیوع انتروکوک های مقاوم به آمینوگلیکوزیدها در بیمارستان های سراسر جهان
یک مشکل مهم به شمار می آید .در انتروکوک ها ژن  aph(3')-IIIaنقش اصلی در پیدایش مقاومت نسبت به
استرپتومایسین بازی می کند .هدف ازانجام این مطالعه شناسائی این ژن در انتروکوک های جداشده از بیماران
شهر تهران به روش  RCPمی باشد.

مواد و روش کار:

در این مطالعه  053نمونه بالینی مختلف در طی سال های  3031-3030از بیمارستان

میالد،امام خمینی ،بقیة ا(..عج) جمع آوری شد .گونه های انتروکوک بر اساس تست های بیوشیمیایی و کشت در
محیط های اختصاصی تعیین هویت گردیدند ،سپس جهت تعیین الگوی مقاومت دارویی ایزوله های انتروکوک ها به
آنتی بیوتیک های مختلف ،روش دیسک دیفیوژن بر اساس معیار  CLSIانجام پذیرفت .در ادامه برای شناسایی ژن
های مقاومت نسبت به استرپتومایسین از پرایمر  aph(3')-IIIaدر روش مولکولی  RCPاستفاده شد.
یافتهها :از میان  353نمونه 78 ،مورد ( )%57انتروکوک فکالیس و  30مورد ( ) %21انتروکوک فاسیوم گزارش
شدند .در تست آنتی بیوگرام ،سویه ها  ،مقاومت باالیی نسبت به تتراسایکلین و اریترومایسین از خود نشان دادند و
کمترین مقاومت نسبت به دو آنتی بیوتیک کلرآمفنیکل و وانکومایسین بود .هم چنین مقاومت چندگانه در اکثر سویه
ها مشاهده گردید و میزان فراوانی ژن  %11/1 aph(3ʹ)-IIIaبود که اکثر انها مقاوم به استرپتومایسین بودند.
نتیجهگیری :از این مطالعه می توان نتیجه گرفت عامل اصلی مقاومت به آنتی بیوتیک استرپتومایسین وجود
این ژن  aph(3ʹ)-IIIaدر سویه های انتروکوک فاسیوم و فکالیس است که رفته رفته در بیمارستان های شهر تهران
در حال گسترش است ،لذا تشخیص سریع این نوع مقاومت ها با روش مولکولی  RCPمی تواند راهی برای جلوگیری
از گسترش عفونت های ناشی از این باکتری باشد.

کلمات کلیدی :استرپتومایسین ،انتروکوکوس ،PCR ،ژن مقاومت
کپیرایت © :حق چاپ ،نشر و استفاده علمی از این مقاله برای مجله میکروبشناسی پزشکی ایران محفوظ است.

مقدمه
انتروکوکوسها ( )Enterococcusباکتریهای گرم مثبت
تخمیری هستند که به صورت کوکسیهای زنجیرهای و یا منفرد
مشاهده می شوند .این باکتری فلور طبیعی روده پرندگان ،انسان و
حیوانات است .دو گونه مهم عامل عفونت های بیمارستانی
انتروکوکوسها عبارتند از ،انتروکوکوس فکالیس ( 56۹تا )59۹
و انتروکوکوس فاسیوم ( 9۹تا  .)66۹براساس اطالعات سیستمهای
مراقبتی عفونتهای بیمارستانی در آمریکا ،انتروکوک ها به عنوان

چهارمین عامل عفونت های بیمارستانی ،سومین عامل عفونتهای
باکتریمی و دومین عامل عفونت های ادراری می باشند ( .)1امروزه
مقاومت این گونه از باکتری ها در برابر عوامل ضد میکروبی به ویژه
آنتی بیوتیک ها ،معضل بزرگی را ایجاد کرده است ( .)2اصوال
انتروکوک ها مقاومت آنتی بیوتیکی ناشی از مقاومت ذاتی به سطح
پایین پنی سیلین ،سفالوسپورین ها و آمینوگلیکوزیدها دارند و یا
با دریافت اجزا خارج ژنتیکی از طریق پالسمید یا بر اثر موتاسیون
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ها ،مقاومت اکتسابی نسبت به گلیکوپپتیدها و غلظت های باالی
آمینوگلیکوزیدها از خود نشان دهند ( .)3مقاومت های اکتسابی
توسط ژن های رمزگذار  AMEsکه سبب  HLGRو  HLSRها که
با دو عملکرد (استیل ترانسفراز و فسفوترانسفراز) کد میکند ،باعث
مقاومت به جنتامایسین و استرپتومایسین میشود ( .)4در سالهای
اخیر ژن مقاومت به استرپتومایسین و کانامایسین ()aph(3ʹ)-IIIa
که توسط آنزیم آمینوگلیکوزید فسفوترانسفرازها کد می شود و ژن
 ant(4)-Іaکه مسئول مقاومت به سایر آنتی بیوتیک های
آمینوگلیکوزیدی شناسایی شد ( .)1برای تشخیص زود هنگام
باکتری های مقاوم به دوز باالی آمینوگلیکوزیدها و پیشگیری از
شیوع بیماری در بیمارستان های شهر تهران الزم است که این
ژنها شناسائی شوند .لذا این مطالعه با هدف بررسی مقاومت
دارویی و فراوانی aph(3ʹ)IIIa ،در انتروکوک های ایزوله شده از
بیماران شهر تهران به روش  PCRاجرا گردید.

مواد و روشها
در سال های  6352تا  6353طی مدت  0ماه 396،نمونه
بالینی مشکوک به انتروکوک از بیمارستان های میالد ،امام خمینی،
بقیة ا(...عج) از بخش های  ICUو مراجعه کنندگان سرپایی ،جمع
آوری گردید که این نمونه ها شامل :خون ،ادرار ،زخم ،مایع مغزی-
نخاعی BAL ،و خلط بودند.
ابتدا برای تمایز انتروکوکها از سایر استرپتوکوکها ،نمونه
مشکوک بر روی محیط بالد آگار کشت داده شد و دیسک های
باسیتراسین ،اپتوچین و تری متوپریم/سولفامتوکسازول بر روی
محیط کشت قرار داده شد.
پس از  20ساعت انکوباسیون در دمای  3۷درجه سلسیوس،
در صورت رشد باکتری در مجاورت این دیسک ها به انتروکوک
بودن آنها مشکوک شده ،سپس کلنی های مشکوک به انتروکوک
را با انجام تست کاتاالز ،کشت بر روی محیط بایل اسکولین آگار و
رشد در محیط آبگوشت حاوی  0/9درصد کلرید سدیم مورد
بررسی قرار گرفتند .جهت اثبات گونه های انتروکوکوس فکالیس و
انتروکوکوس فاسیوم از تست قند الکتوز استفاده شد هم چنین
برای تمایز این دو گونه از هم دیگر تست قند آرابینوز انجام گرفت.
جهت انجام آنتی بیوگرام با خریداری دیسک های
تتراسایکلین (36میکروگرم) ،جنتامایسین (66میکروگرم)،
اریترومایسین (69میکروگرم) ،کلرامفنیکل (36میکروگرم)،

سیپروفلوکسازین (9میکروگرم) ،ونکومایسین (36میکروگرم)،
استرپتومایسین (36میکروگرم) از شرکت انگلیسی  ،MASTبه
روش دیسک دیفیوژن بر روی محیط مولرهینتون اگار انجام شد.
پلیت ها سپس به مدت  60تا  61ساعت در انکوباتور در 3۷
درجه سلسیوس ،قرار گرفته و بعد از این مرحله ،قطر هاله عدم
رشد بر حسب میلی متر اندازه گرفته شد .طبق استاندارد CLSI
سال  2662بر اساس قطر هاله رشد باکتری ها نسبت به آنتی
بیوتیک به صورت حساس ،نیمه حساس و مقاوم گزارش شدند.
برای انجام واکنش زنجیره ای پلی مراز ) ،(PCRپس از
جداسازی نمونه های مقاوم به استرپتومایسین ،استخراج  DNAبه
روش جوشاندن انجام گرفت .به منظور شناسایی ژن ،aph(3ʹ)-IIIa
از روش  PCRو پرایمر اختصاصی استفاده گردید .برای اجرای
 ،PCRواکنش نهایی با حجم  29میکرولیتر شامل  6میکرولیتر
 DNAالگو 6/9 ،میکرولیتر از هر پرایمر ( 66پیکومول)66 ،
میکرولیتر (Master Mix 2X (Ampliqon III Co, Denmark
شامل بافر 6/9 ،2xمیکرولیتر  6/9 ،MgCl2میکرولیتر ،dNTP
 6/29واحد آنزیم  Taq DNA Polymeraseو  63میکرولیتر آب
مقطر دوبار تقطیر تهیه گردید .در ادامه واکنش  PCRدر دستگاه
ترموسایکلر (اپندورف ،آلمان) با شرایط دمایی  0دقیقه دناتوره
اولیه در دمای  50درجه سلسیوس و در ادامه  39چرخه شامل 6
دقیقه دناتوره ثانویه در دمای  50درجه سلسیوس ،اتصال در دمای
 03درجه سلسیوس به مدت  6دقیقه ،طویل شدن به مدت 6
دقیقه در دمای  ۷2درجه سلسیوس و در نهایت طویل شدن نهایی
به مدت  9دقیقه در دمای  ۷2درجه سلسیوس انجام شد .محصول
 PCRبه ژل آگاروز  6/9درصد حاوی رنگ  Safe Stainمنتقل
گردید .از نمونه  E.faecalis ATCC 2912که حضور این ژن در
یک مطالعه اثبات شده بود و به عنوان کنترل مثبت و از نمونه
 E.faecalis V583که دارای ژن های مذکور نمی باشند به عنوان
کنترل منفی استفاده شد .محصوالت  PCRژن  aph(3ʹ)-IIIaکه
خالص سازی شد جهت تعیین توالی به روش سانگر به کمپانی
 MWGفرستاده شدند.

یافتهها
از میان  696نمونه 1۷ ،مورد ( )۹91انتروکوک فکالیس و
 03مورد ( ) ۹02انتروکوک فاسیوم گزارش شدند که بیشتر از نمونه
ادرار جدا شده ( )۹ 16/3و بقیه به ترتیب از زخم ( ،)۹ 5/3خون
( )3/۷و سایر ( )۹ 2/6که شامل تراشه ،بال و جدا شدند .در تست
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آنتیبیوگرام به روش دیسک دیفیوژن ،سویه ها ،مقاومت باالیی
نسبت به تتراسایکلین ( )۹9۷/0و اریترومایسین ( )۹03/۷9از خود
نشان دادند .کمترین مقاومت نسبت به دو آنتی بیوتیک
کلرآمفنیکل ( )۹69/2۷و وانکومایسین ( )۹0/29بوده است (نمودار

 .)6با روش  PCRمشخص شد  22/2( 32درصد) از انتروکوک های
ایزوله شده از بیماران دارای ژن  aph(3ʹ)-IIIaو نشان دهنده عامل
اصلی مقاومت به سطح باالی استرپتومایسین است.

جدول  :1پرایمرهای مورد استفاده در مطالعه حاضر
Reference of AMES gene
sequence
23

Gene

Size

Primer Sequence

523

'5'-GGCTAAAATGAGAATATCACCGG-3
'5'-CTTTAAAAAATCATACAGCTCGCG-3

aph(3ʹ)-IIIa

70
60
50
Sensitive

40

Insensitive

30

Resistant

20
10
0
CEP

E

V

C

GEM

S

T

نمودار  :1نتایج حاصل از روش دیسک دیفیوژن برای تمام ایزوله های انتروکوکی

بحث
اعلیرغم کاربرد گسترده آنتی بیوتیک ها به ویژه پنی سیلین
و کشف عوامل ضد میکروبی جدید ،انتروکوک ها همچنان به عنوان
سر دسته علل شایع عفونت های بیمارستانی به ویژه در ICU
هستند ( .)1انتروکوکها عمدتا توسط دست های پرسنل
بیمارستان که ممکن است در دستگاه گوارش خود ناقل انتروکوک
ها باشند از یک فرد به فرد دیگر و یا گاهی از طریق وسایل پزشکی
منتقل می شوند ( .)8 ,0در بیماران شایع ترین محل های عفونت
ناشی از انتروکوک ها عبارتند از :دستگاه ادراری ،جراحت ها،
سیستم صفراوی و خون .انتروکوک ها ممکن است در نوزادان
مننژیت و باکتریمی ایجاد کنند و در بزرگساالن می توانند
اندوکاردیت ایجاد نمایند ( .)17 ,3 ,1با این وجود انتروکوکها
معموالً در عفونت های داخل شکمی ،جراحت ها ،عفونت های
ادراری و سایر عفونت ها همراه نمونه های دیگری از باکتری ها در
محیط کشت رشد می کنند به همین دلیل تعیین نقش بیماری
زایی انتروکوک ها مشکل است (.)13-11

گفته می شود که انتروکوکس فکالیس با  ۹56بروز و بعد از
آن انتروکوکوس فاسیوم با  ۹ 66-69بروز ،شایع ترین علت در
عفونت های انتروکوکی هستند  .ظهور آن ها در دو دهه اخیربه
صورت چشمگیری افزایش پیدا کرده است ( .)11 ,14مصرف بی
رویه آنتیبیوتیکهایی مانند آمینوگلیکوزیدها ،سفالوسپورین ها،
آزترئونامها ،خانواده بتاالکتامها ،تریمتوپریم موجب افزایش
مقاومت و پیشرفت باکتری شده است ( .)11هرچند که به نظر
میرسد انتروکوکها برای بدست آوردن ژنهای مقاومت و انتقال
آنها مستعد هستند ( .)10این دو عامل سبب شده است که امروزه
با پدیده  HLARمواجه شویم.
از جمله مکانیسمهای مولکولی که در ایجاد مقاومت در
انتروکوکها نقش دارند عبارتند از :تولید آنزیم های بتاالکتاماز کد
شده توسط پالسمیدها ،مقاومت ذاتی کد شده توسط کروموزوم
نسبت به سفالوسپورین ها ،همچنین مطالعات نشان داده که این
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مقاومت دارویی در انتروکوک ها می تواند توسط عناصر ژنتیکی
قابل انتقال مانند اینتگرون ،ترانسپوزون ها و  SIکد شده باشد و
به وسیله آن ها انتقال یابد (.)21-18
در مطالعهٔ حاضر ( )۹91انتروکوکوس فکالیس و ()۹02
انتروکوکوس فاسیوم گزارش شدند که نشان داد درصد فراوانی
هر دو گونه بیماریزای انتروکوکی خیلی نزدیک به هم است که با
میزان گزارش شده توسط  Rahimiدر سال  ،266۷مطالعات
دادفرما در سال  2666و پدمانسی و در چنای هند در سال 2660
هم خوانی دارد ( .)23 ,22ولی برخالف مطالعات  Mohammadiو
همکاران در سال  2666نشان دادند که شیوع انتروکوکوس
فکالیس خیلی بیشتر از انتروکوکوس فاسیوم در نمونه بالینی بوده
است ( .)24به نظر میرسد به دلیل متفاوت بودن موقعیت
جغرافیایی منطقه و زمان جمع آوری نمونهها با نتایج مطالعه حاضر
مطابقت نمی کند.
بر خالف مطالعات  Mohammadiو تحقیقات
 ،Ghaffarpasandسویههای مورد آزمایش ،مقاومت باالیی نسبت
به تتراسایکلین و اریترومایسین از خود نشان دادند ( .)21کمترین
مقاومت نسبت به دو آنتیبیوتیک کلرآمفنیکل و ونکومایسین بوده
است که عدم تطابق می تواند به دلیل نوع دیسک آنتی بیوتیکی
مصرفی و اجرای آنتی بیوگرام باشد .در حالی که نتایج حاصل از
آنتی بیوگرام با مطالعه  Nasajو همکارانش در سال  2660تطابق
زیادی دارد (.)21

Microbiol.

J

Jundishapur

Kermanshah, Iran.
2016;9(3):e28923.

5. Qu TT, Zhang Y, Yu YS, Chen YG, Wei ZQ, Li LJ.
[Genotypes of aminoglycoside-modifying enzyme and
clinical study of high-level gentamycin resistant
enterococcus]. Zhejiang Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban.
2006;35(1):76-82.
6. Agudelo Higuita NI, Huycke MM. Enterococcal
Disease, Epidemiology, and Implications for
Treatment. In: Gilmore MS, Clewell DB, Ike Y,
Shankar N, editors. Enterococci: From Commensals to
Leading Causes of Drug Resistant Infection.
Boston2014.
7. Alotaibi FE, Bukhari EE. Emergence of Vancomycinresistant Enterococci at a Teaching Hospital, Saudi
Arabia. Chin Med J (Engl). 2017;130(3):340-346.
8. Guzman Prieto AM, van Schaik W, Rogers MR, Coque
TM, Baquero F, Corander J, et al. Global Emergence
and Dissemination of Enterococci as Nosocomial

میزان  HLSRدر این مطالعه  ۹22/2بوده و همانند مطالعه
 Padmasiniگزارش شد ( .)20تفاوت هایی نیز در مطالعات دیگر
مشاهده گردید که درصد باالتری را نشان میداند ( .)23 ,28 ,2از
علت های ناهمگونی این مطالعات می توان به انتقال روز افزون
ژنهای مقاومت به گروه آنتیبیوتکی آمینوگلیکوزیدی مانند
استرپتومایسین از طریق پالسمید و ترانسپوزون در سال های اخیر
اشاره کرد .همچنین مصرف بی رویه این آنتیبیوتیک باعث پیدایش
سویه هایی با مقاومت باال شده است.
وجود مقاومت افزایشی در نزدیک به نیمی از نمونه ها،
مقاومت باالی آنتی بیوتکی در سویه انتروکوک را نشان می دهد
که در این مطالعه با آزمون  PCRشناسایی شد .همچنین باتوجه
به مطالعات گذشته ،نتایج این مطالعه افزایش مقاومت به آنتی-
بیوتیک استرپتومایسین که داروی خط اول درمان در ایران است
را نشان می دهد .هم چنین میزان شیوع ژن عامل مقاومت به
استرپتومایسین در این مطالعه در سطح باالئی قرار داشت که این
نیازمند پایش مداوم جهت جلوگیری از انتشار آن می باشد.
تقدیر و تشکر
از کلیه عزیزانی که در مراحل مختلف این پژوهش امکانات
الزم جهت انجام این پژوهش را فراهم نمودند ،سپاسگزاری می-
گردد.
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