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ارزیابی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی و وجود ژن  CTX-Mدر اشرشیا کلی مولد  ESBLبه روش  PCRاز
نمونه های ادراری بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شهید یحیی نژاد بابل
فاطمه زابلی ،*1سیدمجتبی مهدی پور

میر2

 .1استادیارگروه میکروبیولوژی ،واحد آیت اهلل آملی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،آمل ،ایران.
 .2کارشناس ارشد میکروبیولوژی،گروه زیست شناسی ،واحد آیت اهلل آملی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،آمل ،ایران.

چکیده
زمینه و هدف :اشرشیاکلی یکی از شایع ترین باکتری هایی است که باعث عفونت دستگاه ادراری می شود .این باکتری به
علت اکتساب پالسمیدهایی که کد کننده بتاالکتامازهای وسیع الطیف ( )ESBLهستند ،به آنتی بیوتیک های بتاالکتام
مقاوم شده است .لذا با توجه به عدم مطالعه نسبت به شناسایی ژن ( CTX-M (Cefotaxsim-Mدر این بیمارستان و
منطقه ،ژن مذکور از نظر فنوتیپی و ژنوتیپی بررسی گردید.
روش بررسی :این مطالعه توصیفی تحلیلی به صورت مقطعی به مدت  6ماه از تیر ماه لغایت آذرماه سال  1131از تمام
افراد مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی شهید یحیی نژاد بابل بر روی  1482نمونه انجام شد و مقاومت باکتری ها
نسبت به دیسک های سفوتاکسیم ،مروپنم ،آمیکاسین ،جنتامایسین ،آمیکاسین ،سیپروفلوکساسین ،سفتریاکسون،
نیتروفورانتوئین ،نالیدیگسیک اسید ،به روش دیسک دیفیوژن انجام شد .ایزوله های مقاوم به آنتی بیوتیک های فوق به
وسیله تست تأییدی دیسک های ترکیبی سفوتاکسیم-کالوالنیک و سفتازیدیم–کالوالنیک اسید بررسی شدند .سپس در
سویه های مولد بتاالکتامازهای وسیع الطیف وجود ژن  CTXMبا روش  Real Time-PCRبررسی شد .نتایج به دست
آمده با برنامه نرم افزاری  SPSS Version 20و آزمون آماری کای دو تحلیل شد.
یافته ها :از تعداد کل نمونه بیماران 48 ،ایزوله اشرشیاکلی جدا شد .بیشترین حساسیت مربوط به مروپنم ( 36/81درصد)،
آمپی سیلین سولباکتام ( 39/28درصد) ،پیپراسیلین تازوباکتام ( 38/9درصد) ،آمیکاسین ( 31/66درصد) و بیشترین
مقاومت به ترتیب به نالیدیکسیک اسید ( 41درصد) ،داکسی سالیکلین ( 67درصد) ،سیپروفلوکساسین ( 91/2درصد) و
سفتریاکسون ( 86/61درصد) بود 23 .ایزوله ( 18/9درصد) مولد بتاالکتامازهای وسیع الطیف بودند .فراوانی ژن بتاالکتاماز
 CTX-Mفنوتیپ مثبت  63درصد در اشرشیاکلی به دست آمد .بین وجود ژن  CTX-Mو  ESBLرابطه معنی دار

آماری مشاهده شد (.)P<7/71
نتیجه گیری :با توجه به نتایج مطالعه حاضر ،حضور ژن های مولد بتاالکتاماز ( )CTX-Mدر سویه اشرشیا کلی از نمونه
های بیمارستان شهید یحیی نژاد بابل ،درصد باالیی را به خود اختصاص داده است ( 63درصد) .لذا کنترل و پایش مصرف
آنتی بیوتیک ها و همچنین مطالعات فنوتیپی و ژنوتیپی بیشتری در باکتری های پاتوژن این منطقه الزم به نظر می رسد.
کلمات کلیدی :اشرشیاکلی ،الگوی مقاومت ،مقاومت آنتی بیوتیکی ،بتاالکتاماز طیف گسترده ( ،)ESBLژن ،CTX-M
Real Time-PCR
نویسنده مسئول :فاطمه زابلی
آدرس :ایران ،آمل ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد آیت اهلل آملی
ایمیلm.zaboli1379@yahoo.com :
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کالس تیپ  ،Cسفالوسپورین ها را هیدرولیز می کند و به

مقدمه

مهارکننده های بتاالکتامی معروفند .کالس  ،Dاگزاسیلن ها

اشرشیاکلی از پاتوژن های فرصت طلب بیمارستانی می

می باشند و با کالونیک اسید مهار نمی شوند .طبقه بندی

باشد و به علت اکتساب پالسمیدهایی که کد کننده بتا

بتا الکتاماز از لحاظ عملکردی به  2گروه تقسیم می شوند:

الکتامازهای وسیع الطیف ،به آنتی بیوتیک های بتا الکتام از

گروه اول سفالوسپورینازهایی که به خوبی توسط کالوالنیک

جمله سفالوسپورین های وسیع الطیف مقاوم شده است ()1

اسید مهار نمی شوند و به کالس  Cمولکوالر تعلق دارند.

.ظهور مقاومت به آنتی بیوتیک های بتاالکتام به سال های

گروه دوم :شامل پنی سلیناز و سفالوسپوریناز یا هر دو که

اولیه کشف مقاوت نسبت به اولین آنتی بیوتیک (پنی

بطور کلی توسط مهار کننده های بتاالکتاماز مهار می شوند

سیلین) بر می گردد و اولین بتاالکتاماز در باکتری

و متعلق به کالس مولکولی  Aو  Dهستند .بتاالکتامازهای

اشرشیاکلی مشاهده شد ( .)2آنتی بیوتیک های بتاالکتام

این گروه شامل ) (SHV,TEM,CTX-Mهمواره در حال

شامل پنی سیلین ها و سفالوسپورین ها می باشند که با

افزایش هستند ( .)6بتاالکتامازهای تیپ  CTX-Mبه طور

اتصال به پروتئین باند شونده به پنی سیلین ) (PBPsکه

گسترده از طریق پالسمید حامل  ESBLمی باشند ،منتشر

در دیواره سلولی باکتری می باشد باعث مهار ترانس

گردیده و برای اولین بار در اواخر دهه  1347در آلمان

پپتیدوگلیکان و در نتیجه دیواره سلول و به دنبال آن،

گزارش شد که  CTXشامل سفوتاکسم و  ،Mاولین بار در

باکتری از بین می رود ( .)1مکانیسم های مختلفی توسط

مونیخ آلمان کشف شده است که این آنزیم غالباً در

باکتری ها به کار گرفته می شود تا از اثرات زیان بار آنتی

اشرشیاکلی و کلبسیال گزارش شده است ( .)6سویه ای از

بیوتیک ها مصون بماند .یکی از مهم ترین این مکانیسم ها

اشرشیاکلی را که مقاوم به سفوتاکسیم بوده و

که در باکتری های گرم منفی علیه آنتی بیوتیک های بتا

خصوصیات  TEMو یا  SHVرا که مشاهده نشد ،تحت

الکتام به کار گرفته می شود ،تولید آنزیم های بتاالکتامازی

عنوان  CTX-Mنام گذاری کرده که فعالیت هیدرولیتیک

است ( .)8بتاالکتاماز طیف گسترده (ESBL) Extended

بر علیه سفوتاکسیم دارد ( .)4اولین آندمی های CTX-M

 Spectrum beta lactamasesبه عنوان دفاع اصلی

در آمریکای التین و اروپای شرقی گزارش شد اما پس از

باکتری های گرم منفی در مقابل آنتی بیوتیک ها شناخته

سال  2777گزارش فراوانی از گسترش این ژن به کشورهای

شده اند .ژن تولید کننده این آنزیم ها غالباً توسط پالسمید

اروپای غربی همچون یونان ،فرانسه ،انگلستان و اسپانیا و

های بزرگ (باالی  )100 Kbکد شده و قادرند از یک سویه

حتی از مغولستان گزارش شد ( .)3طی بررسی های انجام

باکتری به سویه دیگر ،از یک انسان به انسان دیگر و حتی از

گرفته اخیراً در ایران ،بتا الکتامازهای وسیع الطیف

یک کشور به کشور دیگر منتقل شوند (.)9

نوع  CTX-Mافزایش پیدا کرده که بیشترین شیوع مربوط

بتاالکتامازها به دوصورت مولکولی ) (Amblerو

به  CTX-M-1می باشد ( .)17روش های اختصاصی

عملکردی طبقه بندی می شوند .بتاالکتامازها براساس

پیشنهاد شده توسط National Committee of

ساختار اولیه به چهار کالس مولکولی  Aتا  Dتقسیم می

) Clinical Laboratory Standards (NCCLSبرای

شوند .گروه  Aدر باکتری های گرم منفی می باشد که

شناسائی باکتری های مولد بتاالکتاماز شامل آزمون های

بتاالکتاماز های وسیع الطیف ) (ESBLرا در بر می
گیرد،کالس  Bدر سودوموناس آئروژینوزا یافت می شود.
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غربالگری و آزمون های تأییدی به روش  PCRمی
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جهت تشخیص باکتری اشرشیاکلی انجام گردید .الکتوز را
در  16درجه و هم در  88درجه تخمیر می کنند و اسید و

باشد (.)11
با استفاده از تکنیک  Real-time PCRامکان پایش

گاز به وجود می آورند .اندول MR ،مثبت VP ،و سیترات

لحظه به لحظه ی واکنش فراهم آمده و در هر سیکل امکان

منفی هستند .گاز هیدروژن سولفوره تولید نمی کند .اوره را

بررسی فرآنید تکثیر وجود دارد .عدم نیاز به الکتروفورز برای

تجزیه نمی کند .برای بررسی تعیین حساسیت آنتی

بررسی نتیجه ی واکنش عالوه بر صرفه جویی در وقت،

بیوتیکی ایزوله مورد مطالعه به روش دیسک دیفیوژن

باعث جلوگیری از احتمال پراکندگی  DNAدر محیط

) (Kirby-Bauerانجام گردید که برای این کار ابتدا از

آزمایشگاه نیز می شود (18و11و.)12

کلونی جدا شده ،یک سوسپانسیون بر اساس استاندارد نیم
مک فارلند تهیه و با سوآپ استریل در کنار شعله از

با توجه به افزایش روز افزون مصرف آنتی بیوتیک و

سوسپانسیون باکتری برداشت کرده و بر سطح محیط کشت

متعاقب آن افزایش مقاومت آنتی بیوتیکی ها مطالعه حاضر

مولرهینتون آگار کشت متراکم انجام داده و سپس دیسک

به منظور بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی فراوانی

های

 ESBLو ژن  CTX-Mدر میان سویه های اشرشیاکلی

CefiximeGentamycinDoxycyclinCefotaximeNalidicxic
AcidNitrofurantion- Meropenem- Cphtriacson
Ampicilin
solbactamPipracilin
Tazobactam- Amikacin Ciprofloxacin
(تهیه شده از شرکت  (Mast diskبر روی سطح پلیت قرار

جدا شده از عفونت ادراری بیماران بستری و سرپایی در سه
ماهه دوم و سوم سال  1131از بیماران مراجعه کننده به
مرکز آموزشی درمانی شهید یحیی نژاد بابل انجام گرفت ،تا
با بهره گیری از این نتایج عالوه بر کمک به درمان صحیح
بیماران ،موجب کاهش هزینه های درمانی آنان گردد.

گرفت .پس از  28ساعت انکوباسیون در  16درجه ،تشکیل
یا عدم تشکیل منطقه رشد بر اساس جدول استاندارهای

روش بررسی

بالینی

این مطالعه توصیفی تحلیلی در سه ماهه دوم و سوم

و

آزمایشگاهی

and

(Clinical

CLSI

) laboratory standard instituteنتایج تفسیر شد

سال 1131به مدت  6ماه بر روی  1482نمونه بالینی ادرار

(.)11

افراد مراجعه کننده به آزمایشگاه بیمارستان شهید یحیی

همچنین

از

سویه

استاندارد

اشرشیاکلی

 ATCC 29322به عنوان کنترل مثبت استفاده شد.

نژاد بابل با توجه به رضایت بیماران انجام گرفت .نمونه های

or

ادرار به روش مید استریم (قسمت میانی ادرار) در ظرف
استریل جمع آوری گردید و با استفاده از لوپ بر روی محیط

Combination
disk
method
Phenotype confirmatory Test:
سوسپانسیون میکروبی استانداری مطابق با غلظت نیم

بالد آگار و  EMBکشت داده شد و پس از  28ساعت

مک فارلند ،از باکتری تهیه و بر روی محیط مولر هینتون

انکوباسیون در  16درجه سانتی گراد ،کلونی ها شمارش

آگار پخش گردید 19 .دقیقه بعد دیسک آنتی بیوتیک های

شدند و نمونه هایی که تعداد کلونی رشد کرده آن ها برابر

سفوتاکسیم و سفوتاکسیم کالوالنیک اسید را به فاصله

یا بیش از  179بود ،از نظر عفونت ادراری مثبت تلقی و

حداقل  2/9سانتی متر از یکدیگر ،روی محیط قرار داده شد.

تست های بیوشیمیایی (اکسیداز ،TSI ،حرکت ،اندول ،اوره

پس از  14-28ساعت انکوباسیون ،در 16درجه سانتی گراد،

آز ،احیای نیترات H2S ،VP ،MR ،و سیمون سیترات)

با استفاده از خط کش ،هاله عدم رشد اطراف دیسک های
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حاوی کالوالنیک اسید نسبت به بدون کالوالنیک اسید

دقیقه در 11777دور در دقیقه سانتریفیوژ شد .جذب OD

سنجیده شد .به طوری که اگر هاله عدم رشد اطراف دیسک

محلول زیر ستون حاوی ) (DNAژنومی در طول موج nm

سفوتاکسیم کالوالنیک اسید بزرگتر یا مساوی  9میلی متر

 280با روش اسپکتروفتومتری و با غلظت  97ng/µlبرابر

نسبت به سفوتاکسیم به تنهایی باشد سویه مورد نظر را می

 1تخلیص شد .سپس از نمونه های  DNAجهت آزمایش

توان بر طبق ضابطه ( )CSLIبه عنوان مولد  ESBLدر

 Real- time PCRاستفاده گردید.

نظر گرفت (.)18

الکتروفورز با ژل آگارز (Agarose Gel
CTX+C
V

)Electrophorsis
ابتدا ژل آگارز  1درصد (یک گرم) از پودر آگارز در 177

CTX

میلی لیتر بافر ) (tris-borate-EDTA 0/5Xمخلوط با
رنگ اتیدیم بروماید تهیه گردید ،سپس محصوالت تکثیری

شکل  -1تست فنوتیپی تائیدی برای بررسی ژن های ESBL

هر ژن در واکنش  ،Real-time PCRدر ژل آگارز

(دیسک سمت چپ سفوتاکسیم کالوالنیک اسید با هاله عدم

بارگذاری و الکتروفورز انجام شد .این مرحله جهت تأیید

رشد به عنوان  ESBLمثبت در نظر گرفته شد).

تکثیر قطعات اختصاصی هر ژن و عدم حضور محصوالت غیر
اختصاصی و جفت شدن پرایمرها (پرایمر دایمر) انجام

استخراج ژنوم :جهت استخراج ژن از کیت Blood

گردید.

/Tissue DNA Extraction Mini Kit
 DynaBioTMبا شماره کاتالوک  131769و با تاریخ

تکنیک  :PCRدر این مطالعه از تکنیک Real-time

انقضاء (آپریل  )2716با شناسه (ک ج  )7719از شرکت

 PCRجهت تکثیر ژن  CTX-Mباکتری اشرشیاکلی و

تکاپوزیست استفاده شد.

پرایمرهای اختصاصی تهیه شده از شرکت  Bioneerکره با
رشته های  Reveres ،Forwardبه ترتیب بطول  21و16

استخراج  DNAباکتری از روش ستونی (Binding
) Columانجام شد .در این روش بافر رها سازی در

نوکلئوتید مطابق جدول  1استفاده شد (.)19

دمای  56 C°قرار داده شد .به هر تیوب  1/9میلی لیتری
 27میکرولیتر پروتئیناز  Kاضافه گردید .سپس به تیوب به

جدول :1مشخصات پرایمر مورد استفاده ()11

ترتیب 277میکرولیتر از نمونه باکتری و بافر اتصال اضافه

Product
)Size(bp
191

1-AAAACTTGCCGAATTAGAGCG-9

قرار گرفت .سپس به هر تیوب  277میکرولیتر اتانول مطلق

191

1-TTCTTCAGCACCGCGGC-9

گردید .تیوب ها ورتکس و به مدت  17دقیقه در 56 C°
اضافه گردید .بعد در هر تیوب یک ستون اتصال قرار داده

توالی نوکلئوتیدی

نام پرایمر
-F-1 CTX-M bla
-R-1 CTX-M bla

برنامه  Real- time PCRبا استفاده روش

شد و ستون ها یک دقیقه در  4777دور در دقیقه

سایبرگرین برای شناسایی :CTX-M

سانتریفیوژ شد .سپس  977به ترتیب میکرولیتر بافر

در این مطالعه از دستگاه  Real- time PCRمدل 36

شستشوی 1و 2به ستون اضافه شد .ستون ها  1دقیقه در

Exicyclerاستفاده شد.

 18777دور در دقیقه سانتریفیوژ گردید 177 .میکرولیتر

برنامه زمانی–گرمایی دستگاه در سه مرحله انجام شد.

بافر رها سازی را داخل ستون اضافه گردید .ستون ها 1

مرحله اول که منجر به دناتوره شدن مولکول های  DNAو
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وسیله نرم افزار آماری  SPSS27و استفاده از آزمون آماری

فعال شدن آنزیم پلیمراز می گردد ،به صورت  39درجه

کای-دو تجزیه و تحلیل شد.

سانتی گراد به مدت  19دقیقه ،مرحله دوم  39درجه سانتی
گراد به مدت  27ثانیه و  99درجه سانتی گراد به مدت 87

یافته ها

ثانیه برای  19سیکل متوالی و مرحله نهایی جهت ترسیم

الگوی حساسیت به  11آنتی بیوتیک برای  48ایزوله

منحنی تفکیک ) (Dissociation Curveیا منحنی ذوب

اشرشیاکلی در جدول  2نشان داده شد .بر اساس نتایج

به صورت  38در جه سانتی گراد به مدت  1ثانیه انجام شد.

مطالعه بیشترین حساسیت به ترتیب مربوط به مروپنم

مخلوط واکنش شامل 29 :میکرولیتر،Master Mix

( 36/81درصد) ،آمپی سیلین سولباکتام ( 39/28درصد)،

یک میکرولیتر ( 17پیکومول) از پرایمرهای ) (Forwardو

پیپراسیلین تازوباکتام ( 38/9درصد) ،آمیکاسین(31/66

) (Reverseاختصاصی ژن 17 ،میکرولیتر  DNAژنومی

درصد) و بیشترین مقاومت به ترتیب به نالیدیکسیک اسید

( 87نانوگرم) و بقیه با آب مقطر افزوده شد تا به حجم نهائی

(41

 97میکرولیتر رسید.

درصد)،

داکسی

سالیکلین

(67

درصد)،

سیپروفلوکساسین ( 91/2درصد) و سفتریاکسون (86/61

در فاز اولیه مرحله تصاعدی مقدار فلورسنت افزایش می

درصد) گزارش شده است.

یابد تا به آستانه ای می رسد که به مقدار مشخصی از سطح

پس از انجام آنتی بیوگرام برای دیسک های انتخابی48 ،

 backgroundباالتر است ،این مرحله شروع نسخه برداری

ایزوله که حداقل به یکی از آنتی بیوتیک های بتاالکتام نیمه

از قالب است که در محاسبات نتایج آزمایش استفاده می

حساس یا مقاوم بودند جهت تأیید ایزوله های مولد

شود (.)16

بتاالکتاماز وسیع الطیف با استفاده از دیسک های ترکیبی

در این مطالعه 97میکرولیتر از محصول  PCRتهیه

ترکیبی سفوتاکسیم +کالووالنیک اسید ،سفتازیدیم+

شده مطابق جدول  2داخل میکروتیوب های ویژه سنجش

کالووالنیک اسید مورد آزمایش قرار گرفتند 18/9( .درصد)

نوری  PCRریخته شد .سپس میکروتیوب های آماده شده

 23ایزوله به کمک این روش تولید کننده  ESBLشناسائی

در داخل دستگاه  Exicyclerقرداده شد و دستورات

شد .با استفاده از دیسک های ترکیبی دیسک های ترکیبی

مطابق دستورالعمل در بخش Experiment in

سفوتاکسیم /کالووالنیک اسید ،سفتازیدیم/کالووالنیک اسید

 formationدر باکس  Masterنام کیت  Bioneerو در

به ترتیب ( 37درصد) و ( 43درصد) ایزوله به عنوان ایزوله

قسمت پروتکل نام ژن  CTX-M-ESBLو در قسمت

های مولد بتاالکتاماز شناسایی شدند.

پلیت تاریخ انجام تست وارد شد.

فراوانی ژن های مولد بتا الکتاماز ژن  CTX-Mدر سویه

از سویه استاندارد  PTCC 1237به عنوان کنترل

های اشرشیاکلی از بیمارستان شهید یحیی نژاد بابل (63

مثبت حاوی ژن  CTX-Mمورد استفاده قرارگرفت( .تهیه

درصد) می باشد .همچنین ارتباط معنی دار آماری بین ژن

شده از بانک کلکسیون قارچ های صنعتی ایران) سویه

 CTX-Mو  ESBLمشاهده گردید ( .)P>7/71از نظر

استاندارد بصورت لیوفلیزه ارائه می گردد که عملیات احیای

فاکتورهای دموگرافیک ،وجود بیماری های زمینه ای ارتباط

آن با کشت جداگانه بر روی محیط کشت نیوترنت براث و

معنی دار آماری با ژن  CTX-Mنشان داد ( .)P>7/71ژن

گرما گذاری به مدت  28ساعت در  16درجه سانتی گراد

 CTX-Mرابطه معنی داری با سایر آنتی بیوتیک ها

انجام گردید .داده ها بر اساس اهداف ،جمع آوری و به

نداشته و به عبارت دیگر وجود این ژن در نمونه های اندازه
43

مجله حکیم سید اسماعیل جرجانی :سال  :4شماره  :2پاییز و زمستان 95

گیری شده باعث افزایش مقاومت باکتری ها در برابر

و جنس و سن ارتباط معنی دار آماری مشاهده نشد
(.)P<7/79

آنتی بیوتیک ها نشده است .بین مقاومت به آنتی بیوتیک ها
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نمودار -1حساسیت آنتی بیوتیکی اشرشیاکلی واجد ژن  CTX-Mبه آنتی بیوتیک ها
جدول : 2میزان حساسیت و مقاومت سویه های جداسازی شده به آنتی بیوتیک های مختلف با روش دیسک دیفیوژن
نام آنتی بیوتیک

عالمت اختصاری

میزان حساسیت

میزان مقاومت

میزان حساسیت نسبی

نیتروفورانتوئین

FM

تعداد (درصد)
Sensitive
(93)%67/29

تعداد (درصد)
Resistance
(29)%23/4

تعداد (درصد)
Intermediate
-

مروپنم

MEM

(41)%36/81

(1)%1/96

-

آمیکاسین

AK

(66)%31/66

(6)%4/11

-

پیپراسیلین تازوباکتام

PTZ

(63)%38/9

(2)%2/14

(1)%1/96

آمپی سیلین سولباکتام

SAM

(47)%39/28

(8)%8/66

-

جنتامایسین

GN

(98)%68

(17)%16

-

سیپروفلوکساسین

CP

(87)%86/62

(81)%91/13

(1)%1/13

داکسی سایکلین

D

(29)%17

(93)%67

-

سفتریاکسون

CRO

(81)%91/2

(13)%86/81

(2)%2/16

نالیدیکسیک اسید

NA

)%16(18

(67)%41

-

سفیکسیم

CFM

(17)%16

(16)%46

-

سفوتاکسیم

CTX

(11)%16

(88)%92/8

(3)%17/6

سفتازیدیم

CAZ

(21)%16/1

(15)%14/3

(11)%6/6
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نتایج این مطالعه نشان می دهد که بیشترین مقاومت

برابر  1تخلیص شد .اندازه قطعه ژن تکثیر یافته توسط

به نالیدیکسیک اسید ( 41درصد) داکسی سالیکلین (67

 PCRدر مقایسه با مارکر حدود  191جفت باز بود (شکل

درصد) می باشد.

1و.)2

غلظت  DNAکروموزومی به دست آمده از باکتری
اشرشیاکلی با غلظت  97 ng/µlدر طول موج nm 280

K17

شکل -2میزان تکثیر  DNAسویه های اشرشیاکلی با روش

های است که  Real time-PCRبرای آن ها مثبت

( .)Real time-PCRنتایج آزمایش پنج بیمار به همراه

محسوب می شود.

یک نمونه کنترل مثبت و یک نمونه کنترل منفی ،منحنی

عالوه بر این محصوالت  PCRهر ژن در ژل الکتروفورز

هایی که از حد آستانه  17Kباالتر آمده اند مربوط به نمونه

بارگذاری شد که شکل ژل الکتروفورز ،باند های مربوط به
تکثیر اختصاصی قطعات مورد نظر را تأیید نمود (شکل .)1

مارکرBp 177

کنترل مثبت

177

کنترل منفی

بالنک

4

6

6

M

3

8

1

2

1
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شکل  -1الکتروفورز محصوالت تکثیری ژن CTX-M

به آنتی بیوتیک ها در مناطق مختلف ایران و جهان به دلیل

روی ژل آگارز یک درصد .باند چاهک های 1و2و1و8

تغییرات ژنتیکی در سویه های ایجاد کننده و تفاوت در

محصوالت تکثیری ژن  CTX-Mرا نشان می دهد .چاهک

میزان مصرف آنتی بیوتیک ها و وجود اختالف در میزان

 Mمارکر نشانگر ( )Size Markerبا اندازه  177جفت

دسترسی به آنتی بیوتیک ها متفاوت می باشند .مقاومت

بازی را نشان می دهد .چاهک  ،6نمونه بالنک را نشان می

باکتری ها در برابر آنتی بیوتیک ها به صورت وراثتی و

دهد .باند چاهک  ،6کنترل مثبت را نشان می دهد .چاهک

اکتسابی می باشد .در مقاومت وراثتی (کروموزومی یا

 ،4کنترل منفی را نشان می دهد.

پالسمیدی) ،صفات ذاتی و ارثی سلول ،عامل ممانعت از اثر
و عمل آنتی بیوتیک است و سویه های مقاوم از میان توده

بحث و نتیجه گیری

باکتری های حساس پس از قرار گرفتن در معرض آنتی

با توجه به نتایج به دست آمده در این تحقیق ،مقاومت

بیوتیک ظاهر می شوند ( .)13بررسی صورت گرفته نشان

به نالیدیکسیک اسید ،داکسی سایکلین ،سفیکسیم،

می دهد که اشرشیاکلی جدا شده از انسان ،مهم ترین

سفتازیدیم ،سفوتاکسیم ،سفتریاکسون ،سیپروفلوکساسین،

پاتوژنی است که افزایش مقاومت آنتی بیوتیکی نسبت به

باالی ( 97درصد) است .در واقع در تمام دنیا هنوز

اغلب داروهای ضد میکروبی را نشان می دهد (.)27

اشرشیاکلی میکروارگانیسم غالب در عفونت های ادراری

با توجه به شیوع باالی  ESBLها ( 68درصد) در تهران

است که  47تا  37درصد موارد عفونت های ادراری را ایجاد

نسبت به کشورهای مختلف جهان ،یکی از مهم ترین دالیل

می کند (.)16

این قضیه ،مصرف خودسرانه و بیش از حد آنتی بیوتیک

این باکتری ها مانند سایر عفونت های بیمارستانی از

های بتاالکتام در ایران می باشد .با توجه به شیوع 18/9

طریق دست های آلوده پرسنل بیمارستان و تجهیزات آلوده

درصدی آنزیم های  ESBLدر این مطالعه و شیوع 68

پزشکی از جمله کاتترهای ادراری ،عروقی و شریانی نیز

درصدی که از تهران گزارش شده است ،شیوع این نوع از

انتقال می یابند .در مطالعه حاضر شیوع آنزیم های ESBL

آنزیم ها در بابل نسبت به تهران کمتر می باشد اما شیوع

در اشریشیاکلی برای  63( CTX-Mدرصد) می باشد .در

 63درصدی گروه  CTX-Mقابل توجه می باشد (.)21

مطالعه  Mirsalehianبر روی نمونه های جدا شده از

میزان  ESBLدر سویه های ایزوله شده از کشورهای

بیماران بستری در  67( ICUدرصد) از اشریشیاکلی های

مختلف و همچنین در یک کشور از یک بیمارستان با

جدا شده تولید کننده آنزیم  ESBLبودند (.)14

بیمارستان دیگر متفاوت می باشد که این مسئله بستگی به

باکتری اشرشیا کلی یکی از پاتوژن های مهمی است که

سیستم کنترل عفونت و رژیم درمانی دارد 63 .درصد از

سبب افزایش مقاومت نسبت به اغلب آنتی بیوتیک ها شده

نمونه های فنوتیپ مثبت ،واجد ژن  CTX-Mبودند.

است .گونه های مقاوم اشرشیاکلی روز به روز بیشتر شده

منصوری و همکاران در مطالعه ای دریافتند که از 277

است و مشکل از جایی شروع می شود که بیمار دوره درمان

ایزوله

را کامل نکرده است و باکتری های زنده شروع به مقاومت

اشرشیاکلی

مورد

بررسی

میزان

مقاومت

سیپروفلوکساسین ( 81درصد) است که در مقایسه با مطالعه

می نمایند که معضلی برای پزشکان محسوب می شود .در

حاضر پایین تر می باشد .در این مطالعه ( 61درصد) از

اکثر موارد به علت استفاده بی رویه و خودسرانه آنتی

ایزوله های اشرشیا کلی مولد آنزیم  ESBLتشخیص داده

بیوتیک ها ،شاهد موارد زیادی از مقاومت های داروئی نسبت
3
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شد که در این مورد بیش از مطالعه ما می باشد (.)22

نتایج مطالعه حاضر که ( 91/2درصد) مشاهده شد ،مطابقت

شایانفر و همکاران در مطالعه ای در سال  2717در تهران به

ندارد .در بررسی دیگری که توسط مهاجری و همکاران،

این نتیجه رسیدند که ( 24/6درصد) از ایزوله های اشرشیا

میزان حساسیت نسبت به آنتی بیوتیک آمیکاسین را (66/8

کلی مولد  ESBLهستند که نتیجه بسیار نزدیک به نتیجه

درصد) گزارش نمود ،این نتیجه با نتایج مطالعه حاضر که

مطالعه ما ( 18/9درصد) می باشد ( .)21در مطالعه ای که

( 31/66درصد) گزارش شد ،نشان دهنده درصد حساسیت

توسط براتی و همکاران انجام شد ،حساسیت نسبت به

بیشتر مطالعه حاضر می باشد .در طی همین بررسی میزان

جنتامایسین ،نیتروفورانتوئین ،نالیدیکسیک اسید را به

حساسیت به سفیکسیم را ( 61/2درصد) گزارش نمود ،این

ترتیب ( 87/1درصد) 62/9( ،درصد) 99/1( ،درصد) ،گزارش

نتیجه با نتایج حاضر که  16درصد است ،مطابقت ندارد

نمودند که این نتایج با نتایج مطالعه حاضر که ( 68درصد)،

( )26که این اختالف را می توان به منبع عفونت و نوع نمونه

( 67/2درصد) 16( ،درصد) گزارش شد ،نشان دهنده این

بررسی شده ،سیستم کنترل عفونت ،مدت زیاد بستری شدن

است که فقط حساسیت به نیتروفورانتوئین مطابقت دارد

بیماران ،مصرف زیاد آنتی بیوتیک ها ،استفاده از سوند های

(.)28

ادراری در بخش ها عنوان کرد .درمطالعه صورت گرفته

در بررسی محمدی مهر و همکاران در سال  1146در

توسط مدنی و همکاران در سال  1149در شهر کرمانشاه،

تهران انجام شد ،مقاومت نسبت به سیپروفلوکساسین،

میزان

های

جنتامایسین ،نیتروفورانتوئین ،در باکتری اشرشیاکلی به

سیپروفلوکساسین ،سفتریاکسون ،و مروپنم به ترتیب (66/6

ترتیب ( 94/11درصد) 26/66( ،درصد) 11/44( ،درصد)

درصد) 62/2( ،درصد) 44/2( ،درصد) گزارش شد ،این نتایج

گزارش شد .نتایج به دست آمده از این مطالعه میزان

با نتایج مطالعه حاضر که به ترتیب ( 86/68درصد)91/2( ،

مقاومت به آنتی بیوتیک ها را ( 91/13درصد) 16( ،درصد)،

درصد) 36/81( ،درصد) مشاهده شد ،مطابقت دارد.

( 23/4درصد) نشان داد .مقایسه نتایج به دست آمده نشان

همچنین مدنی و همکاران میزان مقاومت نسبت به آنتی

دهنده این است که در دو مورد اول با مطالعه ما مطابقت

بیوتیک های مروپنم ،سفوتاکسیم ،سفتریاکسون را به ترتیب

دارد و در مورد نیتروفورانتوئین مقاومت مطالعه ما باالتر می

( 11/4درصد) 17/8( ،درصد) 23/4( ،درصد) گزارش شد،

باشد ( .)29در تحقیقی که توسط محمدی و همکاران در

این نتایج با نتایج حاضر که به ترتیب ( 1/96درصد)67( ،

شهر فالورجان صورت گرفت ،میزان مقاومت به آنتی بیوتیک

درصد) 86/81( ،درصد) مشاهده شد ،که با نتایج ما مطابقت

نالیدیکسیک اسید ( 27/1درصد) گزارش شد ،این نتایج با

ندارد (.)24

حساسیت

نسبت

به

آنتی

بیوتیک

نتایج مطالعه حاضر که ( 41درصد) مشاهده شد ،مطابقت

مطالعات نشان می دهد که مقاومت آنتی بیوتیکی در

ندارد و نشان دهنده این است که مقاومت نسبت به

سویه های جدا شده از عفونت های ادراری وجود دارد ،لذا

نالیدیکسیک اسید در این منطقه باالتر می باشد (.)26

استفاده از آنتی بیوتیک ها در درمان باکتری اشریشیاکلی

درتحقیقی که توسط مهاجری و همکاران برروی اشرشیاکلی

داروهای جدید مثل مروپنم که مقاالت مختلف کارایی آن را

های جداشده از عفونت های ادراری در سال  1144در شهر

بسیار مثبت ارزیابی کرده اند ،توصیه می گردد (.)23

کرمانشاه صورت گرفت ،میزان حساسیت نسبت به آنتی

درمطالعه حاضر افزایش حساسیت آنتی بیوتیکی مروپنم

بیوتیک سفتریاکسون ( 61درصد) گزارش شد ،این نتایج با

( 36/81درصد) مشاهده شد که با مطالعه فاضلی در سال
3
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 46مطابقت دارد ( .)17در هندوستان  CTX-Mبا
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مکانیسـم

هـای

مقاومـت

آنتیبیوتیک،

مـدل

شیوع ( 49/8درصد) رایج ترین  ESBLبوده ،همهCTX-

فارمـاکوینتیـک دارو ،میـزان تحمل به دارو و ایمنی بیمار

Mهای گزارش شده به گروه  CTX-M-Iتعلق داشته

انجام گیرد .به همـین دلیل تمامی مراکز درمانی باید دارای

است که تقریباً با نتایج این مطالعه ( 63درصد) از

سیاسـت مــدون و برنامــه هــای مناســب جهــت

گروه  CTX-M-Iبه دست آمده ،مطابقت دارد ( .)11در

اســتفاده از آنتیبیوتیکها باشند که هدف از این کار

مطالعه میرزائی و همکاران که بر روی  167ایزوله

اطمینـان از تجویز مناسب ،آنتی بیوتیک مؤثر و اقتصادی

اشرشیاکلی که با روش PCRانجام شد ( 19/6درصد) ایزوله

آنتی بیوتیک هـا جهت پیشگیری از ایجاد میکرو ارگانیسم

دارای ژن  CTX-Mبه دست آمد که با نتایج این مطالعه

های مقاوم و کاهش انتشار آن ها باشد.

مطابقت ندارد ( )17علت این اختالف احتماالً مربوط به نوع

نتایج این مطالعه نشان می دهد که مروپنم ،آمپی

روش مولکولی استفاده شده می باشد که در مطالعه ما به

سیلین سولباکتام ،پیپراسیلین تازوباکتام ،آمیکاسین دارو

صورت  Real time-PCRبوده در صورتی که در مطالعه

هایی مناسب جهت شروع درمان تجربی اشرشیاکلی

فوق با روش  PCRکار شده است .از طرفی سیستم کنترل

تولیدکننده  ESBLتا قبل از آماده شدن جواب آنتی

عفونت بیمارستان ،نحوه درمان بیماران نیز می تواند به

بیوگرام میباشد .لذا با توجه به نتایج مطالعه حاضر ژن های

عنوان دلیلی برای این عدم مطابقت باشد.

مولد بتاالکتاماز  CTX-Mکه تنها جزئی از خانواده بزرگ

در مطالعه شهید و همکاران شیوع ژن  CTX-Mرا در

بتاالکتامازهای وسیعالطیف میباشد ،در سویه های

 31نمونه مورد بررسی قرار دادند و مشخص شد که از 31

اشرشیاکلی این منطقه گزارش گردید ،میتواند بیانگر وجود

نمونه  62نمونه ( 66/8درصد) به وسیله  ،PCRژنCTX-

کلونهای مختلف باکتری های مولد دیگر ژن های

 Mمثبت بودند.که با نتیجه مطالعه حاضر مطابقت دارد

بتاالکتامازهای وسیعالطیف در منطقه باشد .بنابراین جهت

(.)12

کسب آگاهی بیشتر از میزان شیوع دیگر ژنهای مولد

مطالعات صورت گرفته فراوانی نسبتاً باالی ژن های

بتاالکتامازهای وسیع الطیف در گونه های مختلف باکتری ها

بتاالکتامازی  CTX-Mدر سویه های اشرشیاکلی نسبت به

در این منطقه به بررسی های مولکولی و اپیدمیولوژیکی

سایر بیمارستان های کشور می باشد .بنابراین ضروری است

بیشتری نیاز است .جلوگیری از انتشار مقاومت های دارویی

که برای شناسائی این نوع از مقاومت از روش مولکولی در

یکی از مسائل مهم درمان عفونت ها در جامعه محسوب می

کنار روش فنوتیپی استفاده شود .بیمارانی که مبتال به

شود .با توجه به افزایش شیوع مقاومت نسبت به آنتی

عوامل عفونت زا تولید کننده  ESBLهستند عالوه بر عدم

بیوتیک ها ،تشخیص سریع و به موقع سویه های مقاوم ،به

درمان با آنتی بیوتیک های وسیع الطیف غالباً به سایر انواع

منظور انتخاب گزینه های درمانی مناسب و جلوگیری از

آنتی بیوتیک ها نیز مقاومت نشان می دهند.

گسترش مقاومت ،امری ضروری به نظر می رسد.

درمان تجربی عفونـت هـای مقـاوم در برابـر دارو باعث

پیشنهاد می شود ،درمان عفونت های ادراری که از

افزایش هزینهها ،عوارض جانبی برای بیمار و به خطـر

اهمیت خاصی برخوردار است ،باتوجه به الگوی حساسیت و

افتـادن جـان بیمـار مـیگـردد .انتخـاب آنتیبیوتیک بایـد

مقاومت منطقه صورت گیرد تا از ایجاد پدیده مقاومت

براسـاس نـوع پـاتوژن ،الگوهـای حساسیت آنتیبیوتیکی،
34
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دارویی و شکست های درمانی که منجر به عارضه دار
شدن عفونت می گردد ،جلوگیری شود.
از طرف دیگر باکتری هـای تولیدکننده  ESBLروز به
روز در حال افزایش بوده ،لذا بهرهگیری از الگـوی صحیح
مصرف آنتیبیوتیک ها ،محدود سازی استفاده از داروهای
بتاالکتام به ویژه سفالوسپورینها ،بکارگیری برنامه هـای
چرخشـی مصـرف آنتـیبیوتیــک هــا و راه انــدازی
روشهــای تشخیصی ایــن ســویه بــاکتری در آزمایشگاه
های میکروبیولوژی پیشنهاد میگردد .بنابراین جهت
شناسایی ژن مذکور از نظر فنوتیپی و ژنوتیپی در این منطقه
به مطالعات بیشتری نیاز است.
تقدیر و تشکر
این مقاله حاصل پایان نامه تحت عنوان ارزیابی الگوی
مقاومت آنتی بیوتیکی و وجود ژن  CTX-Mدر جدایه های
بالینی اشرشیا کلی مولد  ESBLبه روش  PCRاز نمونه
های ادراری بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شهید یحیی
نژاد بابل در مقطع کارشناسی ارشد در سال  31و کد
 21317911311772در دانشگاه علوم پزشکی بابل،
بیمارستان شهید یحیی نژاد و آزمایشگاه پاتوبیولوژی پاستور
بابل اجرا شده است.
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Evaluation of antibiotic resistance and CTX-M gene in ESBL-producing
Escherichia coli by PCR among urine samples of patients reffering to Yahyanejad
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Abstract
Background & Objective: Escherichia coli (E.coli) is one of the most common bacteria causing
urinary tract infections which has become resistant to beta-lactam antibiotics due to the
acquisition of plasmids encoding extended-spectrum beta-lactamases (ESBL). Here, we
investigated the phenotype and genotype of Cefotaxsim-M (CTX-M) gene among ESBLproducing Escherichia coli among urine samples of patients reffering to Yahyanejad hospital of
Babol city.
Method: The present cross-sectional study was conducted among all 1842 patients referring to
Yahyanejad hospital since June to December of 2015. Disc diffusion method was used to
evaluate the bacterial resistance to cefotaxime, meropenem, gentamicin, amikacin, ciprofloxacin,
ceftriaxone, nitrofurantoin and nalidixic acid. The resistant strains were also confirmed using a
combination of cefotaxime-clavulanic acid and ceftazidime-clavulanic acid discs. The presence
of CTX-M gene was evaluated among ESBL-producing strains by Real time PCR. SPSS 20
software and chi-square test were used to analyze data statistically.
Results: A total of 84 E.coli isolates were detected in all specimens. The most sensitivities were
against amikacin (91.67%), meropenem (96.43%), ampicillin/sulbactam (95.24%) and
piperacillin/tazobactam (94.5%). However, the highest resistancies were against nalidixic acid
(83%) , doxycycline/ salicilin (70%), ceftriaxone (46.63 %) and ciprofloxacin (51.2%). Twentynine isolates (34.5%) produced ESBL. The CTX-M positive ESBL-producing E-coli was 69%.
There was a significant relationship between the presence of CTX-M gene and ESBL (P-value =
0.03).
Conclusion: In the present study, the presence of beta-lactamase-producing genes (CTX-M) in
E.coli strains were markedly high. Therefore, the consumption of antibiotics should be controled
and further phenotypic and genotypic studies on bacterial pathogens should be conducted.
Key words: Escherichia coli, antibiotic resistance, extended-spectrum beta-lactamases,
CefotaxsimCorresponding Author: Fatemeh Zaboli
Address: Department of Microbiology, Science and Research Ayatollah Amoli Branch, Islamic
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33

