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Abstract
Background and purpose: Extended spectrum beta lactamases (ESBLs) are important causes
of multidrug resistance (MDR) Escherichia coli. ESBL genes are usually located on conjugative plasmids
or on integron structures. The aim of this study was to detect ESBLs on class I integron in Escherichia
coli isolated from clinical samples.
Materials and methods: A descriptive cross-sectional study was performed in which 60
isolates of E. coli were collected from two hospitals in Kerman, Iran during three months. The isolates
were identified using standard microbiological and biochemical techniques. Antibiotic susceptibility
pattern of isolates was determined by disk agar diffusion method. ESBL-producing E. coli was determined
using phenotypic double disc test. Then, Polymerase chain reaction (PCR) was used to detect intI, blaTEM, bla-SHV, and bla-CTX-M genes. Data analysis was done in SPSS applying Chi-square test.
Results: The highest and lowest rates of antibiotic sensitivities in isolated E. coli were found to
amikacin and imipenem (3.3%) and ampicillin (66.6%), respectively. Multidrug resistance was detected
in 43.3% of the samples. 45% of isolates were identified as ESBL producers. Prevalence of bla-TEM,
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bla-CTX-M and bla-SHV genes were 74.07%, 69.9%, and 7.4%, respectively. Class I integron was
detected in 60% of the isolates.
Conclusion: In this study, we observed a significant association between ESBL and class I
integron which confirms that ESBLs were located on integron class I and easily transferred into bacteria.

Keywords: E. coli, ESBL, class 1 integrons

J Mazandaran Univ Med Sci 2016; 26(138): 66-76 (Persian).

66

پژوهشی

مجــلـــــه دانـشـــگاه عـــلــــوم پــزشـــكـــــي مــازنــــدران
دوره بيست و ششم شماره  831تير سال )77-67( 8331

بررسی وجود آنزیم های بتاالکتامازهای وسیع الطیف بر روی
اینتگرون کالس  Iدر اشرشیاکلی جدا شده از
نمونه های بالینی بیمارستان های کرمان
سمانه محبی

1

حسین حسینی نوه
امین نوروزی

2

1

محمدرضا کنده کار قهرمان
مجید طاعتی مقدم

2

1

چكیده
سابقه و هدف :بتاالکتامازهای وسیعالطیف ( ،)ESBLsبه عنواا رووهوا از زیو هوای بتاالکتامواز ،از عااموه م و
مقاومت دارو ا چندرایه در اشو شیا کلا ماباشوند ن هوای والیود کننودت بتاالکتامازهوای وسویعالطیوف مموواالب بوو روی
پالسویدها ا ا نتگوو ها قوار دارید هدف از ا ن مطالمه ،بورسا وجاد زی هوای بتاالکتامازهوای وسویعالطیوف بوو روی
ا نتگوو کالس  Iدر اشوشیاکلا جدا شدت از یوایههای بالینا بادت است
مواد و روشها :در ا ن مطالمه واصیفا مقطما طا  3مات 06 ،یوایه اشوشویاکلا از بیووارا بسوتوی در دو بیوارسوتا
زمازشا کوما (افضلاپار و شفاء) جوعزوری و جدا هها واسط ززما شهای میکووبیالان کا و بیاشیویا ا وا ید شدید
حساسیت زیتابیاویکا با روش د سكد فیان زرار و والیود زی هوای  ESBLبوا اسوتفادت از روش  Double discومیوین
رود د در ی ا ت حضار ن های  bla-SHV, bla-TEM, intIو  bla-CTX-Mواسط  PCRشناسا ا شدید زیالی اطالعات
با استفادت از یوم اف ار  SPSSو ززما  Chi-squareایجام روفت
یافتهها :بواساس افتههای به دستزمدت ،بیشوو ن و ک وو ن درصد حساسیت ،به ووویب موبوا بوه زمیکاسوین و ا وواپون
( 3/3درصد) و زمپاسیلین ( 00/0درصد) باد از مجواع  06یوایه 33/3 ،درصد جدا هها دارای مقاومت دارو ا چندرایوه
بادید از مجواع  06جدا ه 34 ،درصد از جدا هها والیدکنندت  ESBLبادید فواوایا ن هوای  bla-CTX-M ،bla-TEMو
 bla-SHVدر جدا ههای اشوشیاکلا به ووویب  03/60درصد 09/9 ،درصد و  0/3درصد بادید در ا ون مطالموه  06درصود
جدا هها دارای ا نتگوو کالس  Iبادید

واژه های کلیدی :اشوشیاکلا ،بتاالکتامازهای وسیع الطیف ،ا نتگوو کالس  ،Iکوما
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استنتاج :در ا ن مطالمه اروبا ممناداری بین ا نتگوو کالس  Iو زیو هوای  ESBLsمشواهدت شود کوه ا ون اروبوا
ماوااید یشا دهندت حضار ن های  ESBLsبو روی ا نتگوو کالس  Iو ایتقال سو ع ا ن ن ها در باکتوی باشد.

وجود آنزیم های بتاالکتامازها روی اینتگرون کالس I

که ظاهواب در پاسخ به استفادت بالینا از کالسهای جد د

روم منفا ماباشد که یاحیه محافظت شدت ´ 3ز حاوی

زیتابیاویك بتاالکتام بهطار هشدار دهندتای با افو ا ش

ن ها ا است که سبب مقاومت به ووکیبات زماییوام چ وار

ها ،دفاع عودت باکتویهای

حضوار

مقاومت هوواهند( )2ا ن زی

ظوفیتا و سالفایامیدها ماشاد بوای وشوخی

روم منفا در بوابو زیتابیاویك بتاالکتام و م وو ن عامه

ا نتگوو کالس  ،Iمحققین از دو یاحیه به عناا یوااحا

های باکتو ا ا هسوتند

هدف بوای شناسا ا در باکتویها استفادت کودتاید کا

که با غیو فموال کوود و هیودرولی ووکیبوات بتاالکتوام،

ا نتگواز است که هدف خوابا

مقاومت ماباشند بتاالکتامازها زی
باعث بااثوشد

از ا ن یااحا ،ن زی

ووکیبوات زیتوا بیاویوك مواشواید()3

بوای شناسا ا ا نتگوو کوالس  Iدر یوایوه و هو چنوین

اروچه بتاالکتامازهای وسیعالطیوف ) )ESBLsواصویف

وشخی

کالس ا نتگوو هوای ماجواد مواباشود کوا

شدت در طیف وسیما از ایتووباکتو اسه و پسادومایاسویه

د گو از یوااحا موارد اسوتفادت ،یاحیوه متییوو در بوین دو

از یقا مختلف دییا ر ارش شدتاید ،اما ز ها اغلوب در

یاحیه حفاظت شدت در ساختار ا نتگوو هوا اسوت یاحیوه

کلبسیال پناماییه و اشو شاکلا شناسا ا شدید( )3درما

متییو ا نتگوو ها محه قوارریوی کاستهای نیا مواباشود

هوا

که واسط دو یاحیه حفاظوت شودت  3´–CSو  4´-CSاحاطوه

بسیار مشکه است ،چا از ك سا باعوث مقاوموت بوه

شدتاید( )8از ز جا اکه اطالعوات محودودی در زمینوه

طیف وسویما از سفالاسوپار نهوا مواشواید و از سوای

اروبا زیو

هوای  ESBLبوا ا نتگووو هوا وجواد دارد،

د گو بسویاری از ن هوای  ESBLبوو روی پالسوویدهای

هدف از ا ن مطالمه بورسا یقش بوا اهویوت زیو

ب ررا (بویش از 166کیلوا بواز) قووار دارد کوه هو موا

 ESBLبو روی ا نتگوو کالس  Iماباشد

عفایتهای حاصه از باکتویهوای مالود ا ون زیو

هوای

حامه ن های مقاومت به سا و عاامه ضد میکووبا مثه
زمینارلیکاز ووووودها ،کلوامفنیکوووووه ،سوووووالفایامیدها
ووتواسا کلین ییو هسوت( )4اروچوه ن هوای کدکننودت
زی

های  ESBLبو روی ك پالسوید قابه ایتقال قووار

دارید ،اما بویشووو ن هوای  ESBLکوه اخیوواب شناسوا ا
شدتاید ،بهطار مکور در ساختارها ا مایند ا نتگووو افوت
شوودتایوود بنووابوا ن ن هووای  ESBLموواوااینوود بووو روی
ا نتگوو ها قوار ریویود و بوهراحتوا واسوط ا ون عناصوو
نیتیکا رستوش پیدا کنند()0

ن و محه و ژت الحاق بوای سیست یاووکیبا هستند کوه
ز ها را قادر ماسازد وا کاستهای نیا متحوو

را بوه

دست بیاورید و ایتقال افقا ز ها در بین باکتویها کوا
از م وو ن راتهای ایتشار ن های مقاومت

جوعزوری یوایه و شناسا ا باکتوی :در ا ن مطالمه
به روش واصیفا مقطما طا مودت  3موات ،جدا وههوای
اشوشیاکلا از بیوارسوتا هوای افضولا پوار و شوفا شو و
کوما از یوایههوای بوالینا شوامه ادرار ،خوا  ،زخو و
بوویش از یوارا بستوی و سوپا ا جداسازی شود و بوه
بخش میکووبشناسا دایشکدت پ شکا دایشگات کوموا
ایتقال دادت شد و سپس با واجه بوه روشهوای اسوتایدارد
وشخیصووا و بیاشوویویا ا شووامه ،MR-VP ،SIM ،TSI
سیتوات و اورت شناسا ا رود دید()9

وست ومیین حساسیت زیتا بیاویکا

مواباشود()0

الگای مقاومت زیتابیاویکا باکتویهای جداشودت

ه چنین مطالمات مختلف یشا مادهند که مقاوموت چنود

با پیووی از دستارالموه Clinical and laboratory ( CLSI

داروئا در باکتویها بهصارت قابه مالحظهای در اروبا با

 )standard instituteو بوووا اسوووتفادت از روش د سوووك

و کاسوتهوای نیوا مواباشوند(.)8،0

د فیان ایجام شود و زیتوابیاویوكهوای موارد اسوتفادت

ا نتگوو کالس  ،Iشا عوو ن ا نتگوو در بین باکتویهای

شامه د سكهای ا وا پن ( ،)16µgسفتاز د (،)36µg

وجاد ا نتگوو هوا
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ا نتگوو ها عناصو نیتیکا هستند که شامه ومدادی

مواد و روش ها

پژوهشی

سمانه محبی و همکاران

جنتاما سووووین ( ،)16µgیالید کسوووویك اسووووید (،)36µg

بادت که ج ت ایجام  PCRاستفادت رود د در ا ون روش بوا

کاوو واکسوووووازول ( ،)1/24/23/04µgسفتو اکسوووووا

استفادت از کیت ( Master mixشوکت زمپیکا دایوار )،

( ،)36µgسفاواکسووی (، )36µgزمپووا سوویلین (،)16µg

 PCRایجام شد واالا پوا ووهای مارد استفادت و هو چنوین

زمیکاسین ( )36µgو سیپووفلاکساسین ( )4µgبادید که

ایدازت بایدهای محصواالت بوو روی نل الکتووفوارز بوو

از شوکت  Himediaهند خو داری شد()16

اساس رفویس در جدول شوارت  1ذکو رود دت است
ج ت ایجام  PCRدر حج ی ا ا 24 ،میکوولیتو در

شناسا ا بتاالکتامازهای وسیع الطیف ()ESBLs

لالووههووای اپنوودروف از مخلووا کووود 12/4میکوولیتووو

بوای شناسوا ا جدا وههوای والیدکننودت  ESBLsاز

مستومیکس 3 ،میکوولیتو از  DNAباکتوی 16 pmol ،از

وسووت وا یوودی فنوواویپا شووامه د سووكهووای ووکیبووا

پوا وو مارد یظو و حجو مناسوبا از زب مقطوو اسوتو ه

سفتاز د  /کالوالییك اسید ( )36/16 µgدر مقا سه بوا

استفادت شد و ه چنین واکنش  PCRطبق بویاموهای کوه

سوووفتاز د ( )36µgو سفاواکسوووی /کالوالییك اسوووید

در جدول شوارت  2قوار دارد ،ایجوام رود ود( )9پوس از

( )36/16 µgدر مقا سووه بووا سفاواکسووی ( )36µgکووه از

ایجوووام ززموووا ش  ،PCRمحصووواالت  PCRدر نل 1/4

شوکت  Himediaهند خو داری شد ،استفادت شود بمود

درصوود در  TBEبووافو بووه موودت  06دقیقووه در ولتووان 96

از ایکاباسیا به مدت  23ساعت در  30درجه سایتاروواد،

الکتووفارز رود د بوای ریگ زمی ی نل ،ز را بوه مودت

یوایههای والیدکنندت  ESBLsدارای قطو هاله عدم رشد

 14دقیقه در وایك حواوی اویود ام بووما ود قووار دادت و

به ایدازت  4میلامتو وا بویشووو در اطوواف د سوكهوای

سپس یتا ج واسط دستگات  Geldocumentمشواهدت شودید

سفتاز د  /کالوالییك اسید در مقا سه با سفتاز د و وا

از سا ه اسینتا باکتو بامایا  TMU1به ووویب بوای کنتول

سفاواکسی /کالوالییك اسید در مقا سه با سفاواکسوی

مثبت ن های  intIو ه چنین از سا ه کلبسویال پناماییوه

بادید  PCRج ت شناسوا ا ن هوای ،bla-TEM ،intI

سووا ه  ATCC 700603بووهعنوواا سووا ه کنتووول مثبووت

 bla-SHVو  :bla-CTXMپس از ومیین جدا ههوا ا کوه

والیدکنندت ن

از سا ه اشو شویاکلا

از یظو فناویپا مثبت بادید DNA ،یوایوههوای شناسوا ا

 ATCC 35218به عناا کنتوول مثبوت ن  bla-TEMاسوتفادت

شوودت بووه عنوواا  ESBLsبووا اسووتفادت از روش جاشوواید

رود د و ه چنین از سا ه اشوشیاکلا  ATCC 25922به

جداسازی شد که در ا ن روش ،مقوداری از کلنواهوای

عناا سا ه کنتول منفا در ا ن مطالمه استفادت شد

 bla-SHVو bla-CTXM

باکتوی اشوشیاکلا بوه داخوه وك اپنودورف حواوی 1
وجاد زمد و سپس اپندورف حاوی ساسپایسیا بوه مودت

پس از جوع زوری دادت ها ،اطالعات موبا به هو جدا ه

 16دقیقه در زب جواش قووار دادت شود و بمود از ز در

باکتوی ،وارد یوم اف ار  SPSS-22شد و با استفادت از ززما

دسووتگات سووایتو فیان بووا دور  12666بووه موودت  0دقیقووه

زماری  Chi-squareرابطه بین اطالعات زیالی رود د

سایتو فیان رود د محلال رو ا حاوی  DNAمارد یظو

سطح ممناداری ،ک وو از 6/64در یظوروفته شد

جدول شماره  :1واالا پوا وو ها دمای زییلینگ و محه قوار ریوی ن ها بو روی نل زراروز
باید محصال )(bp

)TM(ċ

رفویس

F: TCAGCGAAAAACACCTTG R: TCCCGCAGATAAATCACC

301

40

11

F- GAGTATTCAACATTTCCGTGTC R- TAATCAGTGAGGCACCTATCTC

801

49

11

F- CGCTTTGCGATGTGCAG R- ACCGCGATATCGTTGGT

446

49

12

F: CAGTGGACATAAGCCTGTTC R: CCCGAGGCATAGACTGTA

106

44

واالا پوا وو

ن
bla-SHV
bla-TEM
bla-CTXM
intI
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میلالیتو زب مقطوو ایتقوال دادت و وك ساسپایسویا بوه

زیالی اطالعات

وجود آنزیم های بتاالکتامازها روی اینتگرون کالس I

جدول شماره  :2شوا ط ی ا ا مطلاب بوای دستیابا به ب
شوا ط وکثیو

دما (سایتا رواد) زما (ثاییه)

واسوشتگا اولیه
واسوشتگا

ومداد سیکه = 36

زییلینگ

تو ن یتیجه PCR

94

366

94

34

ن intI

44

ن bla-TEM

49

ن bla-SHV

40

ن bla-CTX-M

49

36

 ESBLsیشووا داد کووه  20جدا ووه ( 34درصوود) بووهطووار
فناویپا والیدکنندت  ESBLsبادید بمد از ایجوام وسوتهوای
فناویپا ج ت شناسا ا جدا ههای والیدکنندت زی

های

بتاالکتاماز وسیع الطیف PCR ،بوای جدا وههوای فنواویپا
مثبت یشا داد که وواما جدا هها ا که از لحاظ فناویپا

رستوش

02

36

رستوش پا ایا

02

366

یافته ها
در ا وون مطالمووه از  06جدا ووه اشوشوویاکلا96( 43 ،

والیدکنندت بتاالکتامازهوای وسویعالطیوف بادیود ،دارای
حداقه ك ن از سوه ن

 bla-SHV ،bla-TEMو bla-

 CTXMبادید بیشوو ن شیاع در جدا وههوای والیدکننودت
 ،ESBLsن  bla-TEMبووه خوواد اختصووا

داد کووه 26

درصد) جدا هها از بیووارا مبوتال بوه عفایوت ادراری و

جدا ه ( 03/60درصد) از  20جدا وه والیدکننودت ،ESBLs

می ا جدا ه جداسازی شدت از خا  ،زخ و بووویش بوه

والیدکنندت ا ن ن بادیند و ک ووو ن شویاع را ن

ووویب  3/3( 2درصد) 1/0( 1 ،درصود) و  4( 3درصود)

 SHVکه در  2جدا هها ( 0/3درصد) مشواهدت شود و 10

بادید با واجه به یتا ج به دست زمودت از زیتوابیواروام،

جدا ووه ( 09/9درصوود) دارای ن  bla-CTXMبادیوود و

بیشوو ن مقاومت یسبت به زمپواسویلین ( 00/0درصود)

ه چنین هیچ کدام از جدا ههوای والیدکننودت ،ESBLs

وجاد داشت و ه چنین مقاومت یسبت به زیتابیاویكهای

بوهطووار هو مووا دارای هوو سووه ن

بووه bla- ،bla-TEM

کاوو واکسازول ( 06درصد) ،یالید سیك اسوید (33/3

 SHVو  bla-CTXMیبادید (وصاو و شوارت  1و )2

درصوود) ،سفتو کسووا ( 33/3درصوود) ،در سووطح قابووه
واجهای باد ک وو ن مقاومت یسبت به زیتوابیاویوكهوای
زمیکاسین و ا واپن ( 3/3درصد) مشاهدت شد کوه ا ون
زیتابیاویكها ماثووو ن زیتابیاویكها علیه جدا ههای
اشوشیاکلا ماباشد حساسیت یسبت به زیتابیاویكهوای
سیپووفلاکساسین ( 04درصد) ،جنتاما سین ( 88/3درصود)،
سفتو اکسا ( 01/0درصد) ،سفاواکسی ( 44درصد) و
سفتاز د ( 44درصود) ییو در سوطح بواال ا مواباشود
جوودول شوووارت  3ج ئیووات بووه دسووت زموودت از یتووا ج

جدول شماره :3درصد مقاومت به زیتابیاویك درجدا ههای اشوشیاکلا
و ایااع یوایه های بالینا
زیتا بیاویك

ادرار

خا

زخ

بوویش

که یوایه ها
حساس

ییوه حساس

مقاوم

(درصد)

(درصد)

(درصد)

ا وا پن

13/3

6/6

6/6

6/6

93/3

3/3

3/3

زمیکاسین

3/3

6/6

6/6

6/6

94

1/0

3/3

زمپا سیلین

48/3

1/0

1/0

4/6

36

3/3

00/0

سیپووفلاکساسین

21/0

6/6

6/6

6/6

04

3/3

21/0

جنتاما سین

11/0

6/6

6/6

6/6

88/3

6/6

11/0

سفتو اکسا

33/3

6/6

6/6

3/3

01/0

1/0

30/0

سفتاز د

28/3

6/6

6/6

3/3

44

8/3

30/0

یالید کسیك اسید

38/3

1/3

6/6

3/3

38/3

8/3

33/3

سفاواکسی

34

6/6

6/6

3/3

44

1/0

33/3

کاوو واکسازول

06

1/0

1/0

3/3

34

4/6

06

(درصد)

(درصد) (درصد) (درصد)

زیتابیاروام یشا داد که الگوای مقاوموت در یوایوههوا
جداسازی شدت از ادرار ،خا  ،زخو و ما موات بووویش
با ه متفاوت ماباشد یتا ج زیتابیاروام یشا موادهود
که  20جدا ه ( 33/3درصد) اشوشیاکلا حوداقه بوه سوه
خایاادت زیتابیاویکا مقاوم )(Multi Drug Resistance

بادید جدول شوارت  3الگای مقاومت زیتوابیواویکا و
ومداد جدا ههای  MDRرا یشا مادهد ه چنین یتوا ج
وست د سك ووکیبا ج ت شناسا ا فناویپا جدا ههای
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زیتابیاروام را یشا مادهد ه چنوین زیوالی اطالعوات

bla-

پژوهشی

سمانه محبی و همکاران

( )446bpماباشد چاهك شوارت 1مارکو ( ،)166-1466bpچاهك

از زیتابیاویكهوا یظیوو سوفتاز د  ،سیپووفلاکساسوین،

شوارت  3سا ه کنتول منفا ،چاهك شوارت  2و  3سا ه کنتول مثبوت

سفاواکسووی  ،کاوو واکسووازول ،یالید کسوویك اسووید و

و چاهك شوارت  4و  0جدا ه های بالینا دارای ن

هوای bla-TEM

و  bla-CTXMما باشند

زمپاسیلین در جدا ههای والیدکنندت  ESBLsیسبت بوه
 ESBLsبسیار بواالوو مواباشود از

جدا ههای فاقد زی

طوفووا رابطووه ممن واداری بووین جدا ووههووای والیدکننوودت
 ESBLsو مقاومت  MDRوجاد داشت ()p=6/662
بورسووا فواوایووا ا نتگوووو کووالس  Iدر  06جدا ووه
اشوشیاکلا یشا داد کوه  30جدا وه ( 06درصود) دارای
ا نتگوو کوالس  Iبادیود (وصوا و شووارت  )3و اروبوا
تصویر شماره  :2یشا دهندت بایدهای ن  )301 bp( bla-SHVمواباشود
چاهك شوارت  1مارکو( ،)166-1466bpچاهك شوارت 3سا ه کنتوول
منفا ،چاهك شوارت  2سا ه کنتول مثبوت و چاهوك شووارت  4 ،3و
 0جدا ه های بالینا دارای ن  bla-SHVما باشند

ممناداری بین حضار ا نتگوو کوالس  Iو مقاوموت در
سا ههوای  MDRوجواد یداشوت ( )p=6/0اموا اروبوا
ممناداری بین ا نتگوو کالس  Iو زیو

مشاهدت شود ( )p=6/63کوه از  30جدا وهای کوه از یظوو
زی

جدول شماره  :4الگای مقاومت زیتا بیاویکا در جدا ههای MDR

هوای ESBLs

 ESBLsمثبت بادید 26 ،جدا وه دارای ا نتگووو

کالس  Iبادید

اشوشیاکلا
رد ف

ومداد

الگای مقاومت

1

2

AM, SXT, CTX, CRO, NA, CIP, IPM, GM, CAZ

2

2

AM, SXT, CTX, CRO,NA, CIP, GM, AN, CAZ

3

1

AM, CTX, CRO, NA, CIP, IPM, GM, CAZ

3

1

AM, SXT, CTX, CRO, NA, CIP, CAZ

4

2

AM, SXT, CTX, CRO, NA, CIP, GM, CAZ

0

2

AM, SXT, CTX, CRO, NA, CIP, CAZ

0

1

AM, SXT, CTX, CRO, CIP, IPM, CAZ

8

1

AM, SXT, CTX, CRO, NA, IPM, CAZ

9

4

AM, SXT, CTX, CRO, NA, CAZ

16

2

AM, SXT, CTX, CRO, AN, CAZ

11

3

AM, SXT, CTX, CRO, CAZ

12

3

AM, SXT, NA

13

1

SXT, CIP, IPM

تصویر شماره :3یشا دهندت بایدهای ن  )106bp( intIماباشد چاهك
شوارت  1مارکو ( ،)166-1466bpچاهك شوارت  3سا ه کنتول منفا،
چاهك شوارت  2سا ه کنتول مثبت و چاهك شوارت  4 ،3و 0
جدا ه های بالینا دارای ن  intIما باشند

 :AMزمپووواسووویلین :SXT ،کاوو واکسوووازول :CTX ،سفاواکسوووی :CRO ،
 :GMجنتاما سین :CAZ ،سفتاز د  :AN ،زمیکاسین

جدا ههای  ESBLsفاقد ESBLs
زیتا بیاویك

جدول شوارت  4یشا مادهد که مقاومت به ووواما
زیتابیاویكها در جدا ههای والیدکنندت  ESBLsبیشووو
از جدا ههای فاقد  ESBLsمواباشود و هو چنوین رابطوه
ممناداری بین جدا ههای والیدکنندت  ESBLsو مقاوموت
به جنتاما سین ،سفالاسپار نها ،زمپاسویلین ،سوفتاز د ،
سفاواکسوی  ،سفتو اکسووا و سیپووفلاکساسوین در ا وون
مطالمه مشاهدت شد (جدول شوارت  )3مقاومت به بمضوا

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

ا وا پن

جدا ه های فاقد ESBLs

جدا ه های والیدکنندت ESBLs

سطح

(درصد)

(درصد)

ممنا داری

 6/6درصد

 0/3درصد

6/60

زمیکاسین

 6/6درصد

 0/3درصد

6/4

زمپا سیلین

 34/3درصد

 88/8درصد

6/661

 3درصد

 38/1درصد

6/662

جنتاما سین

 6/6درصد

 24/9درصد

6/662

سفتو اکسا

 6/6درصد

 00/0درصد

6/666

 3درصد

 166درصد

6/666

سیپووفلاکساسین

سفتاز د
یالید کسیك اسید

 18/1درصد

 00/0درصد

6/68

سفاواکسی

 3درصد

 166درصد

6/666

کاوو واکسازول

 29/3درصد

 81/3درصد

6/664
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سفتو اکسا  :NA ،یالید کسیك اسید :CIP ،سیپووفلاکساسین :IPM ،ا ووا پون ،

جدول شماره  :5می ا مقاومت به زیتا بیاویك های مختلف در

وجود آنزیم های بتاالکتامازها روی اینتگرون کالس I

بحث

در مطالمهای که واسط  Hassanو هوکوارا ایجوام

در ج ووت کوواهش ه نووههووای درمووایا و شناسووا ا

شد ،ا ن محققوین ییو بویشووو ن مقاوموت را یسوبت بوه

عاامووه م و بیووواریزا در بیوارسووتا و ومیووین الگووای

زیتابیاویك زمپاسیلین و بیشوو ن حساسیت را یسوبت

مقاومت زیتابیاویکا در ج ت کنتول شیاع ا ن عاامه،

به زیتابیاوك ا وا پن ر ارش کودیود کوه ا ون یتوا ج

اوخاذ وك اسوتواوژی یوا ن در درموا و وشوخی

ا ون

مشابه با یتا ج مطالمه حاضو ماباشد()10

سا ه ها ضووری ماباشد درما ا ن عفایتهوا ،کوه در

در مطالمهای که  Hawserو هوکارا یی ایجام دادیود،

سالهای رذشته به زسایا با زیتابیاویوكهوای خوایاادت

می ا حساسیت به ا واپن در جدا ههای اشوشویاکلا از

پناسیلین قابه در ما بادید ،متاسفایه اموووزت بوا کسوب

وواما زیتابیاویكهای مارد استفادت بیشوو بواد و هو

هوای  ESBLsو

چنین مقاومت به وواما زیتابیاویوكهوا در جدا وههوای

کاستهای نیا بیوار ا یظیو ا نتگوو ها ،دارای درمایا

اشوشیاکلا هوایند یتا ج به دست زمدت از مطالمه حاضوو

مشکه و پوه نه شدت اید( )13در ا ن مطالمه بویشووو ن

در جدا ههای والیدکنندت  ESBLsبیشوو از جدا ههوای

مقاومت یسبت به زمپاسیلین وجاد داشوت و هو چنوین

فاقد  ESBLsرو ارش شود( )18هو چنوین در مطالموهای

مقاومت یسبت به زیتابیاویوكهوای کاوو واکسوازول،

کووه واسووط  Jainو هوکووارا ایجووام شوود ،مقاومووت بووه

یالید سیك اسید و سفتو کسا در سطح قابوه واجوهای

زیتابیاویكها در جدا ههای والیدکنندت  ESBLsبیشوو

بوواد ک و وووو ن مقاومووت یسووبت بووه زیتووابیاویووكهووای

از جدا ههای فاقد  ESBLsماباشد کوه مشوابه بوا یتوا ج

زمیکاسین و ا واپن مشاهدت شد که ا ن زیتابیاویكها

مطالمه حاضو است()19

ایااع مقاومتهوا از جولوه والیود زیو

ماباشود هو چنوین در ا ون مطالموه مقاوموت بوه ووواما

( 33/3درصد) اشوشیاکلا MDR ،بادیود در مطالموهای

زیتابیاویكها در جدا ههای  ESBLsبیشوو از جدا ههوای

که واسط  Rezaeeو هوکارا در وبو ایجام شد83/2 ،

فاقد  ESBLsماباشد مطالمات ز ادی در ا ووا و سوا و

درصد از جدا ههای اشوشیاکلا MDR ،بادید کوه ا ون

یقا ج ا ایجام شدت که مشابه یتا ج به دسوت زمودت از

می ا فواوایا جدا ههای  MDRبسیار باالوو از یتوا ج بوه

ا ن مطالمه ماباشد که در ا ن میا ماواا به مطالموهای

دسوت زموودت از ا وون مطالموه موواباشوود و یشوا مووادهوود

که واسط م ورا و هوکارا در و وا ایجام شد اشوارت

فواوایا ا ن ا ولهها در یقا

مختلف متفاوت است()26

کوود کووه ا وون محققووین رو ارش کودیوود کووه موواثووو ن

اما در مطالموهای کوه واسوط  Hoو هوکوارا در موال ی

زیتوابیاویووك علیوه جدا ووههوای اشوشوویاکلا ،ا وواپوون

ایجام شد 30 ،درصود از جدا وههوای اشوشویاکلا دارای

ماباشد و مقاومت ه وواما زیتابیاویكها به خصوا

مقاومت  MDRبادید که ا ن می ا از فواوایوا مشوابه بوا

در سفالاسپار نها ،در جدا ههوای والیدکننودت ESBLs

یتا ج به دست زمدت از ا ن مطالمه است()21

بیشوو از جدا ههوای فاقود  ESBLsبواد کوه ا ون یتوا ج

یتا ج  PCRیشا داد 20جدا ه( 34درصد) والیدکننودت

مشابه با یتا ج مطالمه حاضوو مواباشود( )14هو چنوین در

 ESBLsبادیوود بوویشوووو ن شوویاع را در جدا ووههووای

مطالمهای که واسط ب ووزی و هوکارا در کوج ایجوام

والیدکنندت  ،ESBLsن  bla-TEMبوه خواد اختصوا

شد ،بیشووو ن مقاوموت بوه زیتوابیاویوك زمپواسویلین

داد که  26جدا ه ( 03/60درصد) از  20جدا وه والیدکننودت

روو ارش شوود ،امووا مقاومووت بووه سفالاسووپار نهووا در

 ،ESBLsوالیدکنندت ا ن ن بادید و ک ووو ن شویاع را

جدا ههای اشوشیاکلا باالوو از یتا ج بوه دسوت زمودت از

ن  bla-SHVداشت که در  2جدا ه ( 0/3درصد) مشواهدت

ا ن مطالمه باد()10

شد و  10جدا ه ( 09/9درصود) دارای ن
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ماثووو ن زیتابیاویوكهوا علیوه رایوههوای اشوشویاکلا

یتا ج زیتوابیواروام یشوا موادهود کوه  20جدا وه

پژوهشی

سمانه محبی و همکاران

بادید در مطالمهای که واسط م ورا و هوکارا ایجام

جدا ههای اشوشیاکلا دارای ن ا نتگوو بادید کوه ووا

شد 00/2 ،درصد از جدا ههای اشوشویاکلا والیدکننودت

حدودی به مطالمه حاضو ی د ك ماباشد( )20ه چنوین

 ESBLsبادید که ا ن می ا شیاع ،بویشووو از یتوا ج بوه

در سال  ،1396رضا ا و هوکارا در غوب ا وا فواوایوا

دست زمدت از مطالمه حاضو مواباشود در پژوهشوا کوه

ا نتگوو کالس  Iرا در جدا ههوای اشوشویاکلا 22/64

واسط ج ا وی و هوکارا در سونا ایجام شود10/34 ،

درصد ر ارش کودید که ا ن می ا فواوایا پوا ینووو از

درصد جدا ههای اشوشیاکلا والیدکنندت  ESBLsبادید

یتا ج مطالمه حاضو ماباشد( )26در مطالمهای که واسط

کووه ا وون میوو ا شوویاع ،پووا ینوووو از مطالمووه حاضووو

یجیبا و هوکوارا در و ووا ( )1391ایجوام شود ،یشوا

ماباشد( )22ه چنین  Pakzadو هوکوارا یشوا دادیود

دادید که  82درصد جدا ههای اشوشیاکلا دارای ا نتگووو

کووه  28درصوود جدا ووههووای اشوشوویاکلا دارای ESBLs

کالس  Iبادید( )20در سال  ،1392ریجبوا و هوکوارا

بادید( Hassan )23و هوکارا میو ا شویاع  ESBLsرا

در مطالمهای که بو روی جدا وههوای اشوشویاکلا ایجوام

در جدا ههای اشوشیاکلا 43درصد ر ارش کودیود( )10از

دادید ،مشخ

کودیود کوه  80درصود جدا وههوا دارای

طوفا در ناپن Suzuki ،و هوکارا یشا دادیود کوه 83

ا نتگوو کالس  Iبادید که ا ن می ا فواوایوا بواالوو از

ESBLs

یتا ج به دست زمودت از ا ون مطالموه اسوت( )28در سوا و

ماباشند( )23ه چنوین در مطالموهای کوه واسوط  Jainو

یقا ج ا  ،مطالمات ز ادی در زمینه فواوایوا ا نتگووو هوا

هوکارا ایجام شد ،یشا دادید که  03/3درصد جدا ههوای

در باکتویها صارت روفته است در مطالمهای که واسط

اشوشوویاکلا والیدکننوودت  ESBLsبادیوود( )19در مطالمووه

 Kangو هوکارا درکوت ایجام شد 33 ،درصد از یوایههای

مناچ وی و هوکارا که در سال  2614ایجام شد ،اعالم

بالینا اشوشیاکلا دارای ا نتگووو

کوالس  Iبادیود()29

کودیوود کووه  06درصوود جدا ووههووای اشوشوویاکلا ،دارای

ه چنین در مطالمهای که واسط  Mathaiو هوکارا در

بتاالکتاماز  CTXMبادت است()23

هنوود ایجووام شوود 30/2 ،درصوود جدا ووههووای اشوشوویاکلا

درصد جدا ههای اشوشیاکلا والیدکنندت زی

در مطالمه د گوی که واسط رضا ا و هوکارا در

دارای ا نتگوووو کووالس  Iبادیوود( )36در مووال ی Ho ،و

سال  2614صارتروفت ،فواوایا ESBLsرا درجدا ههای

هوکارا طا بورسا که بو روی جدا ههای اشوشویاکلا

اشوشیاکلا  36/4درصود رو ارش کودیود کوه  TEMبوا

ایجام دادید ،به ا ن یتیجه رسیدید کوه  3/1درصود ز هوا

شیاع  39درصد بیشوو ن شیاع را به خادش اختصا

دارای ا نتگوو کالس  Iبادید که بسیار پا ینوو از یتا ج

داد و  SHVو  CTXMووویووب  33درصوود و  28درصوود

به دست زمدت از ا ن مطالمه ماباشد()21

شیاع داشتند که هوایند مطالمه حاضو ،بیشوو ن فواوایا
دادت اسووت( )24یتووا ج بووه دسووت

مادهد که فواوایا ا نتگوو بو اساس واز ع جیوافیوا ا

هوای

ا ن ن ها در ش وهای مختلف ا ووا و کشوارهای مختلوف

 ESBLsدر یقا مختلف ج ا و حتا در یقا مختلف

متفاوت ماباشد که در بوخا یقا جیوافیوا ا ،فواوایوا

ووك کشووار متفوواوت اسووت و ر و ارشهووا یشووا دهنوودت

ا نتگوو ک وو از مطالمه حاضو است ،اما در بوخا یقا

زمدت از ا ن مطالمات یشا مادهد که شیاع زی

اف ا ش ا ن زی

ها در چند سال رذشته ماباشد

بورسا فواوایا ن ا نتگوو کالس  Iدر ا ن مطالمه
یشا داد که  30جدا وه ( 06درصود) اشوشویاکلا دارای
ا ن ن بادیود در مطالموهای کوه ناپنوا و هوکوارا در
جناب ا وا در سال  1380ایجام دادید 33/8 ،درصود از

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

جیوافیا ا ،فواوایا ا نتگووو بواالوو از یتوا ج بوه دسوت
زمدت از ا ن مطالمه است و ا ن مواواایود زیوگ خطووی
بوای اف ا ش مقاومت زیتا بیاویکا باشد
در ا وون مطالمووه اروبووا ممن واداری بووین ا نتگوووو
کووالس  Iو زی و

هووای  ESBLsمشوواهدت شوود کووه ا وون
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را  TEMبووه اختصووا

مطالمات فاق در زمینه فواوایا ن ا نتگووو یشوا

وجود آنزیم های بتاالکتامازها روی اینتگرون کالس I

اروبا ماوااید یشا دهندت حضار ن هوای  ESBLsبوو

ا ن مطالمه شیاع باالی زیو

روی ا نتگوووو کووالس  Iو ایتقووال سووو ع ا وون ن هووا در

کوالس  Iدر اشوشویاکلا جداشودت از یوایوههوای بوالینا

بوواکتوی اشوشوویاکلا باشوود مطالمووات ز ووادی واسووط

یشا مادهد که به کارریوی سیاستها ا ج ت کنتول

محققین صارت روفته است که مشابه با یتا ج بوه دسوت

عفایتهای یاشا از ا ن باکتویها بسیار با اهویت است

های ESBLs

ه چنین به دلیه مصوف بارو ه زیتابیاویكهوا ،ظ وار

بو روی ا نتگوو ها ماباشد  Machado ،Stürenburgو

ا ن عاامه بیوار ا باعث مشوکالت فوواوا در درموا و

کودید

ا جاد عفایتهای مقاوم قابه ایتقال در میوا بواکتویهوا

که جا گات ن های  ESBLsبو روی ا نتگوو ما باشد و

شدت اسوت ،بنوابوا ن ززما شوگاتهوای میکوووب شناسوا

رابطه ممناداری بین حضار ن های  ESBLsو ا نتگوو

وشخیصا ،با د وکنیكهای مناسبا بووای شناسوا ا ا ون

وجاد دارد( )32،31اما بوخالف یتا ج به دسوت زمودت از

عاامه بیوار ا داشته باشند در ی ا ت پیشن اد ماشاد با

ا ن مطالمات Ho ،و هوکارا رابطه ممناداری بین ن هوای

ایجام مطالمات مالکالا و اپیدمیالانی در زمینه شیاع و

 ESBLsو ا نتگوو مشاهدت یکودتاید و در مطالمهای که

شناسا ا زی

های  ESBLsو ا نتگوو ها و اروبا ا ون

واسوط  Kangو هوکووارا ایجوام شوود ،ا ون محققووین بووه

ن ها بوا عفایوتهوا ووا حودودی بتواا از عواار

حضار ن های  ESBLsبو روی پالسوید اشارت یوادتاید

عاامه بیواریزا جلاریوی یواد

زمدت از ا ن مطالمه و وا یدکنندت حضار ن

هوکارا طا مطالمهای که ایجام دادید ،مشخ

که ا ن افتهها بوا یتوا ج بوه دسوت زمودت از ا ون مطالموه
مطابقت یدارد()29،21

در ی ا ت ماواا یتیجه روفت که ن هوای ،ESBLs

هوای  ESBLsو ا نتگووو

ا ون

سپاسگزاری
در ا ن مطالمه مواوب قودردایا و وشوکو خواد را از

مووا واایوود بووو روی ا نتگوووو قوارریووود و بووه زسووایا در

کویته وحقیقات دایشجا ا دایشگات علام پ شکا کوما

باکتویهای روم منفا یظیو اشوشیاکلا منتقه شواید در

به دلیه حوا ت مالا و اجوا ا اعالم مادار
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