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Background and Aims: Extended-spectrum beta-lactamase of SHV, PER and VEB types
are considered as important and widely increasing resistance mechanisms to beta-lactamases in
gram- negative pathogens. Also K. pneumonia species are able to produce extended-spectrum
beta- lactamase (ESBLs). The aim of this study was to detect the prevalence of SHV, PER and
VEB genes in ESBLs producing Klebsiella pneumoniae isolates which were collected from
patients of different regions of Tehran city between January 2017 to January 2018 using PCR
method.
Materials and Methods: In this analytical- descriptive study, antibacterial susceptibility
of 176 K. pneumonia isolates were defined to Cefepime, Ampicillin, Gentamicin, Cefalotine,
Ceftazidime, Ciprofloxacin, Imipenem, Cefotaxime and Nitrofurantoin using disk diffusion
method. In addition, confirmatory test for detecting ESBLs phenotypes was performed using
Cefotaxime-Clavulanic acid combination disk. The presence of SHV, PER and VEB genes were
assessed using PCR.
Results and Conclusion: Confirmatory phenotypic test showed that 56.81% of the
isolates were ESBL positive. The prevalence of SHV, PER and VEB genes in K. pneumonia
isolates was 34%, 13% and 17% respectively. In this study, the most resistance rate was
observed to ampicillin (89%) and the lowest resistance rate was observed to imipenem (7%).
High frequency of SHV, PER and VEB genes in ESBL producing isolates, indicates that these
enzymes play important roles in resistance to beta lactam containing anti biotics. Therefore,
proper infection control tools and appropriate therapeutic approaches in different parts of the
hospitals are necessary to prevent their spread.
Keywords: Klebsiella pneumonia, Extended-spectrum beta-lactamase, bla SHV, bla PER
and bla VEB genes.
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تشخیص مولکولی کلبسیال پنومونیه مقاوم به دارو طبق شناسایی ژنهای  SHV ،PERو  VEBدر
نمونههای جداشده از بیماران شهر تهران
زهرا کهنروز بیجارپس* ،سعید ذاکر بستانآباد ،فرزانه تفویضی

گروه زیستشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد پرند ،تهران ،ایران

چکیده

اطالعات مقاله
تاریخچۀ مقاله
دریافت1397/07/09 :
پذیرش1397/10/04:
انتشار آنالین1397/10/0 :

زمینه و هدف :تولید بتاالکتامازهای  SHV,PERو  VEBدر سراسر جهان بهعنوان یک مکانیسم مهم مقاومت در مقابل
بتاالکتامها در پاتوژنهای گرم منفی بهویژه کلبسیال پنومونیه شناخته شده و بهسرعت در حال افزایش است.
هدف از این مطالعه ،تعیین حضور ژنهای  SHV,PERو  VEBدر سویههای کلبسیال پنومونیه مولد  ESBLایزولهشده از
بیمارستانهای شهر تهران از دیماه  1395تا دیماه  1396به روش واکنش زنجیرهای پلیمراز ( )PCRاست.
مواد و روش کار :در این مطالعه 176جدایۀ کلبسیال پنومونیه جداسازی و با آزمونهای بیوشیمیایی تعیین هویت شدند.

موضوع:

مقاومت باکتریها نسبت به آنتیبیوتیکهای سفپیم ،آمپیسیلین ،جنتامایسین ،سفالوتین ،سفتازیدیم ،ایمیپنم ،سیپروفلوکساسین،

مقاومت پادزیستی (آنتی بیوتیکی)
IJMM1397;12(5): 363-370

سفوتاکسیم و نیتروفورانتوئین به روش دیسک دیفیوژن تعیین شد .جدایههای مقاوم به آنتیبیوتیکهای فوق بهوسیلۀ آزمون تأییدی

نویسندۀ مسئول:
زهرا کهن روز بیجارپس
کارشناس ارشد ژنتیک،گروه
زیستشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی،
واحد پرند ،تهران ،ایران

دیسکهای ترکیبی سفوتاکسیم ـ کالوالنیک اسید ،بهمنظور شناسایی  ESBLمطالعه شد .سپس در سویههای مولد  ،ESBLوجود
ژنهای  SHV,PERو  VEBبا روش مولکولی  PCRبررسی شد.
یافتهها و نتیجهگیری :در تست فنوتیپی تأییدی 56/81درصد جدایهها مولد  ESBLبودند و فراوانی ژن  SHVبرابر 34درصد
بود .در این پژوهش بیشترین میزان مقاومت ،نسبت به آنتیبیوتیک آمپیسیلین (89درصد) و کمترین درصد مقاومت نسبت به آنتی
بیوتیک ایمیپنم (7درصد) مشاهده شد .ژن بتاالکتاماز  SHVشیوع باالیی در جدایههای مولد  ESBLدارد؛ لذا اعمال ابزارهای
مناسب کنترل عفونت و راهکارهای مناسب درمانی در بخشهای مختلف بیمارستانهای مورد مطالعه برای جلوگیری از انتشار آنها
ضروری است.

پست الکترونیک:
zahra.kohan21@yahoo.com

کلمات کلیدی :کلبسیال پنومونیه ،بتاالکتامازهای وسیعالطیف ،ژن  bla VEB ،bla PER ،bla SHVواکنش زنجیرهای
پلیمراز
کپیرایت © :حق چاپ ،نشر و استفادۀ علمی از این مقاله برای مجلۀ میکروبشناسی پزشکی ایران محفوظ است.

مقدمه
کلبسیالپنومونیه یکی از عوامل مهم عفونتهای اکتسابی از
جامعه و بیمارستان است .این باکتری یکی از شایعترین پاتوژنهای
بیمارستانی است که میزان مرگومیر ناشی از آن زیاد است.
افزایش ظهور مقاومت چنددارویی در جدایههای بیمارستانی
کلبسیالپنومونیه ،گزینههای درمانی را برای عفونتهای ایجادشده
بهوسیلۀ این باکتری محدود کرده است ( .)1آنتیبیوتیکهای
بتاالکتام بهترین گزینه برای درمان بسیاری از عفونتهای ناشی از

این باکتریها هستند؛ آنها بهدلیل سمیت پایین برای سلولهای
یوکاریوتی ،طیف اثر گسترده و اثر ضدمیکروبی قوی ،از
پرمصرفترین گروههای آنتیبیوتیکی دردسترس هستند.
بین انواع مختلف مکانیسمهای مقاومت در باکتریها،
تولید آنزیمهای بتاالکتاماز مؤثر علیه سفالوسپورینهای
نسل سوم بهویژه سفتازیدیم ،سفپودوکسیم و سفوتاکسیم ،از نظر
این آنزیمها ESBLs
بالینی اهمیت خاصی دارد که به
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( (Expanded spectrum β- lactamaseگفته میشود ( .)2ظهور
مقاومت باکتریها به آنتیبیوتیکهای بتاالکتام اغلب مربوط به
حضور پالسمید در سویههای تولیدکنندۀ پنیسیلیناز است که
بهسرعت بین جدایههای بالینی انتشار مییابد ( .)3فراوانترین و
مهمترین مکانیسم مقاومت به داروهای بتاالکتام ،بهواسطۀ تولید
آنزیمهای هیدرولیزکننده بتاالکتامها است .درواقع این آنزیمها که
سرین پروتئاز هستند ،با اتصال به آنتیبیوتیکهای
بتاالکتام و با ایجاد پیوند کوواالن و با تخریب پیوند آمیدی موجب
غیرفعال شدن این داروها میشوند .آنزیمهای بتاالکتاماز در
باکتریها بسیار متنوع هستند و در پاسخ به فشار انتخابی آنتی
بیوتیک ،دائما در حال موتاسیون و یا جایگزینی اسیدهای آمینه
بهویژه در جایگاه فعال آنزیم هستند؛ بهطوری که باعث ظهور انواع
جدیدی از بتاالکتامازهای با طیف گسترده ( )ESBLشدهاند (.)4
ژن پیش سازبتاالکتاماز  )Sulfhydryl variable) SHVممکن است
بهصورت یک ژن کروموزومی در کلبسیال ظاهر شده و سپس از
راههای مختلف ژنتیکی به پالسمیدها منتقل و از آن طریق بین
گونههای دیگر انتروباکتریاسه پخش شده باشد؛ بهطوری که آنالیز
ترادف ژنومی کلبسیال پنومونیه تأییدکنندۀ منشأ کروموزومی
PER
آنزیم بتاالکتاماز
(.)5،6
 bl aSHVاست
) )Pseudomonas extended resistantهم روی کروموزوم باکتری
و هم روی پالسمید یافت شده و در باکتریهای مختلفی گزارش
شده است .همچنین این آنزیم روی عناصر انتقالدادنی واقع شده
و قادر به هیدرولیز پنیسیلینها و سفالوسپورینها است و فعالیت
آن از طریق کالوالنیک اسید نیز مهار میشود .آنزیم  PERمیتواند
سفالوسپورینهای نسل چهارم را بهجز سفتازیدیم و سفوتاکسیم
بتاالکتاماز
آنزیم
(.)7
کند
هیدرولیز
 (Vietnam extended-spectrum Betalactamas) VEBنیز برای
اولین بار روی پالسمید و اینتگرون جدایههای اشریشیاکلی و
کلبسیال از یک نوزاد 4ماهه ویتنامی شناسایی شد که متعلق به
بتاالکتاماز وسیعالطیف است .این آنزیم در تایلند ،کویت ،هند و
چین نیز گزارش شده است و به نظر میرسد احتماال منشأ
آنزیمهای بتاالکتامازی  VEBبیماران آسیایی باشد ( .)8،9با توجه
به اهمیت کلبسیالهای پنومونیه مولد بتاالکتامازهای وسیعالطیف
در عفونتهای بیمارستانی این امر مشکلی جدی برای بخش
سالمت کشور است و بیماران را نیز در بیمارستانهای سراسر
جهان تحتتأثیر قرار میدهد .با دستیابی به اطالعات مربوط به
فراوانی ژنوتیپهای فوق در کلبسیال پنومونیه مقاوم به بتاالکتاماز
جداشده از نمونههای بالینی و انتقال این اطالعات به جامعۀ

پزشکی ،میتوان به پزشکان دستاندرکار درمان این قبیل بیماران
در راستای تجویز صحیح و مناسب آنتیبیوتیکهای مؤثر کمک
کرده و درنتیجه ضمن جلوگیری از گسترش سویههای مقاوم به
بتاالکتامازها ،به درمان مؤثرتر و قطعی عفونتهای ناشی از این
باکتریها دست یافت .این مطالعه با هدف تعیین فراوانی
جدایههای مولد  ،ESBLتعیین الگوی مقاومت دارویی و شناسایی
ژنهای مسئول آن در جدایههای کلبسیال پنومونیه بهدستآمده از
مراجعان به بیمارستانهای لوالگر ،بقیهاهلل ،بعثت ،مسیح دانشوری
و آزمایشگاه مسعود در شهر تهران از دیماه 1395تا دیماه 1396
انجام گرفت.

مواد و روشها
در یک دورۀ یکساله از دیماه  1395تا دیماه 270 ،1396
نمونۀ بالینی ادرار ،خون و خلط از بیمارستانهای لوالگر ،بقیهاهلل،
بعثت ،مسیح دانشوری و آزمایشگاه مسعود در تهران جمعآوری
شد.
جداسازی و تشخیص ایزولهها :برای تأیید ،نمونههای
بالینی روی دو محیط پایۀ بالد آگار و مک کانگی آگار
(شرکت سیگما) کشت داده شدند و پس از رشد مجدد پاساژ
داده شده و بهمدت  24ساعت در دمای  37درجۀ سلسیوس
نگهداری شدند .بعد از انکوباسیون از کلنیهای مشکوک به
کلبسیالپنومونیه الم مستقیم تهیه ،و در صورت مشاهدۀ باسیلهای
گرم منفی ،اقدامات تشخیصی زیر انجام شد :از آزمونهای
مرسوم آزمایشگاهی شامل تست اکسیداز ،کشت در
محیطهای )MR-VP(Methyl Red-Voges Proskauer broth
،TSI (Triple Sugar Iron Agar)،SIM (Simmons Citrate agar) ،
لیزین دکربوکسیالز ،محیطهای سیترات و اوره استفاده شد .سپس
باکتریهای جداسازیشده بعد از تشخیص ،بهمنظور نگهداری
طوالنیمدت ابتدا در محیط ( LB brothشرکت سیگما) کشت
داده شده و بعد از انکوباسیون در دمای  37درجۀ سلسیوس ،در
گلیسرول 50درصد تا زمان انجام آزمونهای بعدی در فریزر -70
درجۀ سلسیوس ذخیره شدند (.)10
تعیین باکتریهای مولد بتاالکتاماز با طیف وسیع
) :(ESBLبرای شناسایی باکتریهای مولد  ESBLاز روش دیسک
ترکیبی  (CD) Combination Diskمحصول شرکت MAST
انگلستان با توجه به دستورالعمل  CLSIاستفاده شد با استفاده از
دو دیسک سفوتاکسیم 30 (Confirmatory) TESمیکروگرمی،
(سفوتاکسیم/کالوالنیک اسید  30و 10میکروگرمی) آزمایش انجام
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300( DNA templateنانوگرم بر میکرولیتر)1 ،میکرولیتر پرایمر
رفتوبرگشت (10پیکامول) طبق شرایط دمایی و زمانی ارائهشده
در جدول  2انجام گرفت .توالی نوکلئوتیدی پرایمرهای طراحیشده
با نرمافزار  Primer3و  Gen Runnerدر جدول  1و شرایط دمایی و
زمانی ترموسایکلر در جدول  2ارائه شده است .محصول
بهدستآمده از  PCRروی ژل آگارز 1/5درصد الکتروفورز شد؛
سپس وجود باند در دستگاه ژل داک مورد بررسی قرار گرفت .برای
از
آزمایش،
انجام
صحت
از
اطمینان
کلبسیالپنومونیه  ATCC 700603تهیهشده از مرکز پژوهشهای
علمی و صنعتی تهران بهعنوان کنترل مثبت برای ژن  SHVو
سویۀ استاندارد اسینتوباکتر بومانی  ATCC19606بهعنوان کنترل
مثبت برای ژنهای  VEBو  PERاستفاده شد .سویۀ استاندارد
اشریشیاکلی  ATCC25922بهعنوان کنترل منفی برای واکنش
 PCRبهکار رفت.

و افزایش بیش از  5میلیمتری در قطر هالۀ رشدنیافتگی در حضور
کالونیک اسید بهعنوان  ESBLتأیید شد (.)10
بررسی حساسیت دارویی به روش انتشار از دیسک:
مقاومت دارویی سویههای جداشده نسبت به آنتیبیوتیکهای
(سفپیم ،آمپیسیلین ،جنتامیسین ،سفالوتین ،سفتازیدیم،
ایمیپنم ،سیپروفلوکساسین ،سفوتاکسیم ،نیتروفورانتوئین)
براساس رهنمودهای  CLSIبه روش انتشار دیسک درآگار )(Disk
 Diffusionانجام شد .ذکر این نکته الزم است که از سویۀ
استاندارد  E.coli ATCC25922بهعنوان سویۀ کنترل منفی و
سویۀ استاندارد  Klebsiella pneumonia ATCC700603بهعنوان
کنترل مثبت استفاده شد (.)11
بررسی فراوانی ژنهای  PER ،SHVو  :VEBدر این
مطالعه استخراج  DNAبه روش جوشاندن صورت گرفت و برای
انجام واکنش  PCRاستفاده شد ( .)12این واکنش در حجم 20
میکرولیتر شامل  10میکرولیتر  Mastermixاز شرکت امپلیکون،
 8میکرولیتر )1 ،(Dnase free Deionized Waterمیکرولیتر
جدول  .1اطالعات پرایمرها
نام پرایمر

توالی

طول قطعه

دمای TM

SHV

'F: 5'- GAAAAACACCTTGCCGACGG -3
'R: 5'- ATTTGCTGATTTCGCTCGGC -3

503bp

58/4

PER

'F: 5'- TTGATGTTTATGCCGCGTGC -3
'R: 5'- TTCAAAACCGGCGAGAATGC -3

500bp

58/4

VEB

'F: 5'- CAACCCCAACAGCGATGAAC -3
'R: 5'- ACCCCAACATCATTAGTGGCT -3

223bp

59/4

جدول  .2اطالعات دمایی و زمانی دستگاه ترموسایکلر
درجۀ حرارت ()c°

زمان

مراحل

PER

VEB

SHV

PER

VEB

SHV

ردیف

5 Min

5 Min

5 Min

94

94

94

Initial denaturation

1

30 S

30 S

30 S

94

94

94

Denaturation

2

40 S

25 S

25 S

58/4

59/4

58/4

Annealing

3

30 S

25 S

30 S

72

72

72

Extension

4

5 Min

5 Min

5 Min

72

72

72

Final extension

5

Cycle number

6

 40دور

366

مجلۀ میکروبشناسی پزشکی ایران ▐سال  12شمارۀ ▐ 5آذر  -دی 1397

یافتهها و بحث
با وجود تالشهای بسیاری که برای ریشهکنی بیماریهای
عفونی صورت گرفته است ،تغییر رفتار میکروارگانیسمها از
جنبههای مختلف موجب شده ریشهکنی بسیاری از این عوامل
میکروبی با موفقیت کافی همراه نباشد و حتی با ظهور و شیوع
جدایههای جدید ،منجر به افزایش بیماریهای عفونی شود ()13؛
بهطوری که با وجود اقداماتی که تاکنون برای تولید مواد
ضدمیکروبی وسیعالطیف انجام شده است ،کماکان موضوع بروز و
شیوع مقاومتهای آنتیبیوتیکی ،بهخصوص مقاومت باکتریهای
گرم منفی یکی از موانع اساسی برای درمان قطعی بیماریهای
عفونی محسوب میشود ( .)14در مطالعۀ حاضر از مجموع 270
نمونۀ بالینی (ادرار ،خون ،خلط) 240 ،جدایۀ گرم منفی گزارش
شد 176 .جدایۀ کلبسیال پنومونیه از مجموع  240جدایۀ گرم
منفی دریافتشده از مناطق مختلف شهر تهران در آزمایشگاه
میکروبشناسی با انجام آزمایشهای میکروبشناسی و
بیوشیمیایی تأیید شدند .از این بیماران درمجموع  86جدایه از
نمونۀ ادرار 14 ،جدایه از نمونۀ خون و  76جدایه از نمونۀ خلط
جمعآوری شدند .با بررسی اطالعات بیماران مشخص شد که 24
نفر (13/64درصد) از بیماران ،مرد و  152نفر (86/36درصد) از
بیماران ،زن بودند .از  176جدایۀ کلبسیال پنومونیه  100جدایۀ
(56/81درصد) توانایی تولید آنزیمهای بتاالکتاماز را داشتند .شیوع
تیپهای مختلف  ESBLدر جدایههای بالینی کشورهای مختلف و
حتی بیمارستانهای موجود در یک منطقه میتواند متفاوت باشد
که این به تأثیرات متقابل میزبان و باکتری و همچنین انتقال
ژنتیکی بین باکتریها بستگی دارد .آمارها در شهرهای ایران
متفاوت گزارش شده است .در کرمانشاه (سال 45 )2014درصد
( ،)15تهران (سال 48 )2015درصد ( ،)16در مطالعۀ  Dehghanو
همکاران (32/8 )2017درصد ( ،)17همچنین در دیگر نقاط جهان
از جمله کرۀجنوبی (سال 26/5 )2010درصد ،اندونزی
(سال23/7 )2010درصد ،چین (سال 33/4 )2009درصد (،)10
ایزولهها از نظر تولید  ESBLمثبت بودند .به نظر میرسد تنوع در
الگوی مصرف و تجویز داروهای بتاالکتام و نحوۀ بهکارگیری
ابزارهای کنترل عفونت در بخشهای مختلف بیمارستان دالیل
عمدۀ تنوع در میزان شیوع ارگانیسمهای تولیدکننده  ESBLدر
مناطق جغرافیایی متفاوت است .جدایههای تولیدکننده ESBL
بهطور خاص میتوانند بهراحتی ژنهای مقاومت را بهوسیلۀ

پالسمید از طریق انتقال افقی منتقل کنند و باعث ایجاد
عفونتهای بیمارستانی شوند ( .)18در این پژوهش بیشترین میزان
مقاومت باکتری ،نسبت به آنتیبیوتیک آمپیسیلین (89درصد) و
کمترین درصد مقاومت باکتری نسبت به آنتیبیوتیک ایمیپنم
(7درصد) مشاهده شد (نمودار .)1

نمودار  .1نتایج تست حساسیت دارویی

دو مطالعۀ انجامشده در ایران که  )2015( Moradiو
 )2014( Sarsharانجام دادند و با نتایج تحقیق حاضر همسو است،
نشان داد در شهر کرمان بیشترین مقاومت باکتری به آنتیبیوتیک
آمپیسیلین (92/5درصد) و مؤثرترین آنتیبیوتیک علیه کلبسیال
پنومونیه آنتیبیوتیک ایمیپنم با حساسیت (89درصد) است (.)19
همچنین در کرمانشاه (سال )2014بیشترین و کمترین مقاومت
باکتری بهترتیب به آمپیسیلین و آنتیبیوتیکهای گروه کارباپنم
مربوط است ( .)15در مطالعات انجامشده در ایران و خارج از ایران،
کمترین مقاومت باکتری به آنتیبیوتیک ایمیپنم و بیشترین
مقاومت باکتری به آنتیبیوتیک آمپیسیلین گزارش شد که همسو
با مطالعۀ حاضر است .تفاوت در میزان مقاومت به آنتیبیوتیکها
در مطالعات پیشین ،میتواند بهدلیل تفاوت در نوع درمان بیماران
موردمطالعه بوده باشد که مصرف زیاد برخی آنتیبیوتیکها در آنها
باعث افزایش چشمگیر مقاومت به این نوع آنتیبیوتیکها شده
است .در این تحقیق ،انتظار میرود علت باالبودن مقاومت آنتی
بیوتیکی مربوط به مکانیسمهای دیگری از جمله پمپهای ترشحی،
تشکیل بیوفیلم و نیز تغییر در پورینها نیز باشد که باید بررسی
شود ( .)20در مطالعۀ حاضر ،نتایج  PCRژنها روی  100جدایۀ
کلبسیال پنومونیه مولد  ESBLمشخص شد که درمجموع
34جدایه (34درصد) ژن 13 ،SHVجدایه (13درصد) ژن  PERو
17جدایه (17درصد) ژن  VEBداشتند (شکل.)3،2،1
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شکل  .1برخی از نمونههای حاوی ژن  SHV؛ شکل  .2برخی از نمونههای حاوی ژن  PER؛ شکل .3برخی از نمونههای حاوی ژن VEB

در مطالعهای در آرژانتین (23/08 )2003درصد ( ،)21در
تحقیق  7/5 )2010( Nasehiدرصد ( ،)22در تحقیق Dehghan
( )2017در سویۀ کلبسیال صفر درصد ،در سویۀ اشریشیاکلی
2/1درصد شیوع ژن  PERگزارش شد ( .)17در مطالعۀ Jiang
(38/6 )2006درصد ( ،)23در مطالعۀ )2015( Latifpour
0/8درصد ( ،)24در مطالعۀ  )2017( Dehghanدر جدایههای
کلبسیال 8/6درصد در جدایۀ اشریشیاکلی 17/2درصد ،شیوع
ژن  VEBگزارش شد ( .)17به نظر میرسد که دو ژن  blaPERو
blaVEBدر حال انتقال از سویههای مختلف به سویۀ کلبسیال
پنومونیه است که روند صعودی در مطالعۀ حاضر مشاهده شد.
براساس مطالعات انجامشده روی ژن  blaSHVدر شهرهای ایران
روند روبهافزایشی مشاهده شد .در مطالعهای در قزوین ()2013
22/7درصد ( ،)10تهران (62/5 )2015درصد ( ،)16ترکیه ()2010
21/8درصد ( ،)25از سویههای کلبسیال پنومونیه را حاوی ژن
 SHVگزارش کردند .گفتنی است ژنوم استخراجشده حاوی Total
 DNAاست چون ژنهای موردمطالعه هم در کروموزوم و هم در
پالسمید باکتری حضور دارند و پرایمرها به ژنهای کروموزومی و
پالسمیدی متصل میشوند .حساسیت پایین  PCRدر مطالعۀ
حاضر میتواند بهعلت تغییر در غلظت آگارز و یا تکثیر ژنهای
غیراختصاصی باشد؛ چون محصول  PCRژنهای موردمطالعه
نسبت به ژنهای دیگر که از طریق پرایمر تکثیر شدند ،بسیار
بیشتر بود و هدف این مطالعه فقط تشخیص حضور ژنهای
موردمطالعه بود .به همین خاطر از باندهای غیراختصاصی خیلی
کمرنگ صرفنظر شد .اختالفات در میزان شیوعPER SHV,و
VEBدر ایران و کشورهای دیگر ممکن است بهدلیل میزان و روش
تجویز دارو ،میزان مراقبتهای بهداشتی و کنترل انتشار سویههای
مقاوم در مناطق مختلف باشد .این نتایج نشان میدهد این ژنها
روی عناصر ژنتیکی قرار دارند و توانایی انتقال به دیگر باکتریها را

دارند .گفتنی است مسئلۀ بروز مقاومتهای متعدد در باکتری ،به
چرخش جغرافیایی و اپیژنتیک نیز وابستگی دارد و در
بهدستآوردن پالسمیدهای متعدد در نوع بروز مقاومتها بیتأثیر
نیست ( .)26از طرفی ممکن است در این پالسمیدها بهطور
همزمان ،ژن مقاومت به سایر آنتیبیوتیکها (مثل
آمینوگلیکوزیدها) قرار گیرد و مقاومت همزمان باکتری نسبت به
آنتیبیوتیکها را ایجاد کند که در این صورت داروهای مناسب برای
درمان عفونتهای ناشی از این باکتریها بسیار محدود خواهد شد
که از دالیل مهم نگرانی گسترش سویههای  ESBLاست ( .)27لذا
اختالف در فراوانی ژنهای مقاومت را باید در حضور سایر ژنهای
مولد مقاومت جستجو کرد که در مناطق مختلف از وفور متفاوتی
برخوردارند که باعث تفاوت فنوتیپی و ژنوتیپی در سطح سویههای
مقاوم این باکتری میشود .بهعالوه تنوع روشهای ژنوتیپی
مورداستفاده در تحقیقات مختلف نیز میتواند از دالیل این
اختالف نتایج باشد .به نظر میرسد مصرف خودسرانه و بیشازحد
دارو بهویژه در محیط بیمارستان ،از سویی با افزایش مقاومت
دارویی و فرایند کنژوگاسیون روبهرو است که در انتقال ژنهای
بتاالکتامازهای پالسمیدی نقش اساسی دارد و به رشد فزاینده و
مقاومتهای دارویی میانجامد؛ از سوی دیگر در انتقال مقاومت
بین سویههای بیمارستانی و جامعه دخیل بوده که یک معضل
جدی روبهافزایش است .تغییر در استراتژی مصرف آنتیبیوتیک و
استفاده از ابزارهای کنترل عفونت در بخشهایی که بیماران در آن
بهمدت طوالنی بستری میشوند از عوامل مهمی هستند که
میتواند در کنترل انتشار ارگانیسمهای تولیدکننده  ESBLایفای
نقش کند .یافتههای بهدستآمده از این مطالعه بر ضرورت اتخاذ
راهکارهای عملی دربارۀ تجویز منطقی داروها ،ضرورت تجهیز
آزمایشگاهها به روشهای تشخیصی (فنوتیپی ،تکنیکهای
مولکولی )... ،برای شناسایی و تعیین نوع مقاومت ژنتیکی ،برآورد
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1397  دی-  ▐آذر5  شمارۀ12 مجلۀ میکروبشناسی پزشکی ایران ▐سال
مرکز تحقیقات بیولوژی و مولکولی دانشگاه علوم پزشکی بقیهاهلل
.کمال تشکر را داریم

میزان شیوع سویههای مقاوم باکتریها اتخاذ تدابیر الزم برای
.درمان بیماران و کنترل مقاومت در باکتریها تأکید میکند

سپاسگزاری

تعارض منافع
.بین نویسندگان تعارض در منافع گزارش نشده است

بدینوسیله از پرسنل محترم و زحمتکش گروه
زیستشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد پرند و پرسنل محترم

aeruginosa in Thailand. Clin Infect Dis. 2002; 34(5):
603-11. https://doi.org/10.1086/338786
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