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  چکیده:

ي بیمارستانی است که به عنوان یکی از عوامل مهم عفونت ها اشریشیاکلیگونه هاي  معرفی:

مبنی بر حضور گونه هاي  فراوانیایجاد می کند. در سالهاي اخیر گزارشات  عفونت هاي مختلفی را

اي سراسر جهان با الگوي مقاومت دارویی چندگانه در بخش هاي بالینی بیمارستان ه اشریشیاکلی

دخیل در انتقال فاکتورهاي مقاومت  اینتگرونی نتگرون کالس یک شایعترین کالسیوجود دارد. ا

است که مقدمات ایجاد ایزوله هاي مقاوم را فراهم می سازد.  اشریشیاکلیدارویی در ایزوله هاي 

و بررسی ارتباط  اشریشیاکلیهدف از این مطالعه بررسی شیوع اینتگرون کالس یک در ایزوله هاي 

  بین حضور اینتگرون کالس یک و الگوهاي مقاومت دارویی در ایزوله هاي این ارگانیسم است. ما

از بیمارستان هاي مورد مطالعه در قزوین و  اشریشیاکلیایزوله بالینی  137در مجموع  روش کار:

اهی تعیین هویت تهران جمع آوري شد. تمامی ایزوله ها ابتدا با روش هاي استاندارد آزمایشگ

به روش منتخب شدند و سپس الگوي حساسیت آنتی بیوتیکی در برابر آنتی بیوتیک هاي 

انجام شد. در ادامه تمامی  CLSI(کربی بوئر) مطابق دستورالعمل  استاندارد دیسک آگار دیفیوژن

باط مابین بررسی شدند و ارت PCRایزوله ها از نظر حضور اینتگرون کالس یک با استفاده از آزمون 

مقاومت دارویی  الگوهاي مختلف همچنین  حضور اینتگرون و الگوي مقاومت دارویی چندگانه و

  سنجیده شد.

) الگوي مقاومت دارویی چندگانه را نشان دادند.  در %61( ایزوله 63ایزوله،  137از مجموع  نتایج:

 یک بودند.اینتگرون کالس  ) داراي%63( ایزوله 52بین ایزوله هاي با مقاومت دارویی چندگانه، 

مقاومت دارویی چندگانه و حضور اینتگرون کالس یک معنی داري مابین الگوي " کامالارتباط 

س در ادامه مشخص شد که ارتباط معنی داري مابین حضور اینتگرون کالهمچنین . مشخص شد

  .ینوگلیکوزیدها و اکثر داروهاي بتاالکتام وجود داشتیک و مقاومت به آم
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جدا  اشریشیاکلینتایج این مطالعه حاکی از شیوع باالي اینتگرون کالس یک در ایزوله هاي  بحث:

تباط معنی دار حضور ار ارستان هاي مورد مطالعه است. با توجه بهشده از بخش هاي بالینی بیم

مقاوم جدا شده از بیمارستان هاي مورد مطالعه، اعمال ابزارهاي گونه هاي اینتگرون کالس یک در 

مناسب کنترل عفونت و راهکارهاي مناسب درمانی در بخش هاي مختلف بیمارستان مورد مطالعه 

  براي جلوگیري از انتشار بیشتر آنها ضروري است.
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بیماري هاي عفونی و درمان آنها از مشکالت اساسی زندگی بشر می  مقدمه و اهمیت موضوع:

پیدایش و زیستن، به گونه اي، با آن ها دست به گریبان بوده باشند؛ که نوع آدمی همواره از بدو 

 است. پس از گذشت سالیان متمادي از آغاز عصر شیمی درمانی ضد میکروبی، درمان بیماریها به

سبب ظهور سویه هاي مقاوم میکروبی، بیش از پیش پیچیده شده است. بطوري که کاربرد 

هر چند در ابتدا مقاومت ي زیادي قرار گرفته است. داروهاي ضد میکروبی، در معرض تحلیل انتقاد

ها نسبت به برخی از آنتی بیوتیک ها از سراسر جهان گزارش می شد ولی در سالهاي اخیر شاهد 

بنا به اهمیت و نقش قابل بروز ایزوله هاي باکتریایی با الگوي مقاومت دارویی چندگانه هستیم. 

یه در ایجاد عفونت هاي مختلف در  کلینیک و یاساشریشیاکلیتوجه باکتري هاي خانواده 

بیمارستان ها به عنوان محیطهاي غنی از انواع آنتی بیوتیک در حال حاضر شاهد افزایش بروز 

نقش عناصر ژنتیکی  1970اعضاي این خانواده با الگوي مقاومت دارویی چندگانه هستیم. در سال 

ویی مختلف شناسایی شد و در سال هاي بعد سیار از جمله پالسمیدها در ایجاد مقاومت هاي دار

نقش اینتگرون ها به عنوان دیگر عنصر سیار ژنتیکی دخیل در انتقال  1980یعنی اواخر دهه 

   فاکتور هاي مقاومت دارویی مشخص تر شد. 

  :انتروباکتریاسیه معرفی خانواده

خاك و مواد طبیعی در آب، به طور  ه بزرگی از باکتري ها هستند که گرو انتروباکتریاسیهخانواده ی

ت می باشد اده ي انسان ها و حیواندر حال فساد و تجزیه وجود دارند، ولی جایگاه اصلی آنها در رو

اعضاي این بعضی از . نام باکتري هاي انتریک یا روده اي از آنها یاد می شود و به همین جهت به

  .)1(دتریت می باشنعوامل مهم گاستروان سالمونال و شیگال از خانواده از جمله

ي ها تشخیص داده شده گروه از باکتر ندر ای ،گونه و ده صدیک و جنس،  و پنج بیش از بیست 

بخش عمده اي از  د.اند؛ که بیست تا بیست و پنج گونه ي آن ها از نظر کلینیکی مهم هستن

باکتري هاي د. ننقش داربوده و در عملکرد نرمال روده جزء نرمال فلور روده  ،اعضاي این خانواده
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 به عنوان فلور طبیعی در  ،انتروباکتریاسیهاعضاي مهم خانوده نیز به عنوان اشریشیاکلیجنس 

فلور طبیعی مجاري  گاهی در تعدادکم به عنوان جزئی از ،هااین ارگانسیم  .حضور دارند روده

 واقعی خود در خاستگاهفوقانی تنفسی و مجاري تناسلی یافت می شوند. این باکتري ها عموما 

ند، می توانند شان وارد شوبه بافت هاي خارج از محل طبیعی وقتی که ایجاد نمی کنند؛ اما بیماري

   .)1(دمحسوب می شونپاتوژن هاي فرصت طلب همین جهت  بیماري ایجاد کنند و به

گروه تقسیم می  7به  را انتروباکتریاسیه، خانوادهجدیدترین طبقه بندي در حال حاضر بر اساس

 :که عبارتند ازد، نکن

1 Eschericeae - اشرشیا کولی مانند: اشرشیا)E.coli (  و شیگال 

2 : Salmoneleae -شامل سالمونال، آریزونا و سیتروباکتر 

3 : Edvardsieleae- سیالشامل ادوارد 

4- :Proteae  شامل پروتئوس ها، مورگانال و پروویدنسیا 

5:  Kelebsielleae- هافنیا و سراشیاشریشیاکلیاسیال،  شامل کلب ، 

6:  Yercinieae- شامل یرسینیا 

7Erwiniae - 2( ود دارند و غیر بیماري زا هستند):  شامل اروینیا (بیشتر در گیاهان وج(.  
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  )2(یاسیهاشریشیاکلی: طبقه بندي خانواده 1-1جدول
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  :انتروباکتریاسیه خانواده شاخص و مشترك ویژگی هاي

 منفی هستند. و گرم کوتاه میله ايبه شکل این باکتري ها از لحاظ ساختاري  -

 هوازي اختیاري هستند. بی -هوازي -

با تولید گاز همراه  این امر، غالبا، که تخمیر گلوکز را به  اکسیداسیون آن ترجیح می دهند -

 است.

 نمایند. احیاء می توانند نیترات را به نیتریت -

 ند.فاقد اسپور -

وجود دارد، تاژك هایی که در سرتاسر سلول  برخی از اعضاي این خانواده به واسطه  -

 غیر متحرك اند. برخی از آنها و متحرکند

بدون اضافه کردن سدیم کلراید  ،یا عصاره ي گوشتروي محیط هاي کشت حاوي پپتون  -

 یا مواد دیگر رشد می کنند.

 روي محیط مک کانکی آگار به خوبی رشد می کنند. -

 نند. (جاوتز)غالبا روي محیط کشت کلنی هاي گرد و محدب با لبه هاي صاف ایجاد می ک -

 .)2، 1(است %59تا  G+C" ،39" درصد شمارش ، DNA مولکول در محتواي -

  اشریشیاکلیگونه هاي 

(با نام قبلی آئروباکتر) ساکن آب و خاك بوده و با شیوع  اشریشیاکلیارگانیسم هاي  جنس 

  کمتري در روده بزرگ انسان و حیوان حضور دارند.

بر روي محیط هاي کشت معمول آزمایشگاهی رشد می  این ارگانیسم متحرك بوده و به سادگی

کند. هر چند این ارگانیسم ها نسبت به ارگانیسم هاي جنس کلبسیال و اشریشیاکلی کمتر از نمونه 

هاي بالینی جدا می شوند اما توانایی ایجاد عفونت در هر یک از اعضاي بدن را دارند. در حال 
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اي مختلف بالینی به ویژه در محیط هاي بیمارستانی از حاضر گزارشات فراوانی از ایجاد عفونت ه

این ارگانیسم ها در ایجاد بیماري هاي مهمی از جمله  پنومونی، عفونت  این ارگانیسم وجود دارد.

(خصوصا در ارتباط با کاتترهاي ادراري)، مجاري تحتانی تنفسی،  )UTIهاي مجاري ادراري(

ها در بیماري هایی مثل آندوکاردیت، باکتریمی، ورم پوست، بافت نرم، خون و هم چنین نقش آن 

عفونی مفاصل، التهاب هاي موضعی استخوان، و عفونت هاي چشمی در بخش هاي مختلف 

ها هم چنین می توانند  سبب عفونت زخم اشریشیاکلیوجود دارد.  ICUبیمارستانی به ویژه بخش 

زان کمتر، از سینوزیت بیمارستانی،  و نواحی جراحی نیز بشوند. همچنین این باکتري ها به می

هاي مرتبط با جراحی مغز و اعصاب، استئومیلیت، مننژیت، سپسیس نوزادي (خصوصاً در مننژیت 

نوزادان نارس) و باکتریمی (به ویژه در بیماران همراه با تب و نوتروپنی) و به ندرت اندوکاردیت 

  ).6 - 3جدا شده اند(

  :که تا کنون شناسایی شده اند به شرح ذیل می باشند اشریشیاکلیجنس  گونه هاي مختلف 

-Enterobacter aerogenes 

-Enterobacter cloacae 

-Enterobacter agglomerans 

-Enterobacter gergoviae (medical-dictionary.thefreedictionary.com) 

-Enterobacter amnigenus 

-Enterobacter asburiae 

-Enterobacter cancerogenus 

-Enterobacter cowanii 

-Enterobacter dissolvens 

-Enterobacter hormaechei 
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-Enterobacter intermedius 

-Enterobacter kobei 

-Enterobacter ludwigii 

-Enterobacter nimipressuralis 

-Enterobacter pyrinus 

-Enterobacter sakazakii 

عنوان  به ،آئروژنز اشریشیاکلیکلواکه و  اشریشیاکلینه ي از میان گونه هاي فوق الذکر، دو گو

از عفونت هاي  "و غالبا مهمترین عوامل ایجادکننده ي عفونت هاي بیمارستانی محسوب می شوند

  .)7(بالینی جدا می شوند

با بررسی بیشتر  مطالعات مشخص شده است که بیشترین موارد ابتال به این ارگانیسم در افراد 

 ICUبا بیماریهاي زمینه اي و افراد بستري در بخش هاي بحرانی بیمارستان از جمله  مسن، افراد

از طریق پرسنل  در محیط هاي بیمارستانی غالبا این باکتري هاگزارش می شود. همچنین 

اي ادراري، کاتترهاي داخل استفاده از ابزارهایی همچون کاتتره به هنگام هم چنین بیمارستان و

و در بیمارانی که به مدت طوالنی بستري  ؛انتشار می یابندبین بیماران  اي تراشهو لوله هعروقی 

هنگام از دست  مانند(ندکافی برخوردار نیست کارایی باسیستم ایمنی از یا بیمارانی که  و ، می شوند

کودکان و سالخوردگان،  در هم چنین و ،)رفتن عملکرد نوتروفیل ها و ایمنی سلولی و هومورال

به  ،وند که بیماراین مشکالت زمانی پیچیده تر می ش .پدید می آورند را ده ايت عدیمشکال

پاسخ نداده و به عبارت بهتر باکتري هاي ایجاد کننده ي بیماري به  ي ضد میکروبیداروها

 ).11- 8(مقاوم شده باشند هاي معمولدارو
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  مقاومت هاي دارویی:

داروها هستند که در صورت استفاده صحیح نجات داروهاي ضد میکروبی از پرمصرف ترین انواع 

بخش خواهند بود و در عین حال استفاده نادرست و نابجا، باعث افزایش هزینه، عوارض، مقاومت 

دارویی، و بی ارزش شدن آنها می گردد. استفاده منطقی از داروهاي ضدمیکروبی، به فهم نحوه 

و روش هاي کاهش مقاومت و حساسیت عملکرد، فارماکوکنتیک ، عوارض دارویی، تداخالت 

چند سال است که توجه  "مقاومت دارویی"میکروبی در آزمایشگاه بستگی دارد. پدیده بروز 

دانشمندان و محافل علمی را به خود جلب کرده است. پیش بینی می شود که با وجود سرعت 

بی اثر خواهند شد و این،  بسیار باالي ایجاد مقاومت دارویی تا چند دهه دیگر همه آنتی بیوتیک ها

یعنی این که شاید بشر به دوران قبل از کشف پنی سیلین باز گردد! زیرا هر از گاهی گزارشاتی 

جدید از بروز مقاومت دارویی به آنتی بیوتیک ها منتشر می گردد. در حال حاضر پزشکان در 

ت هاي فراوانی می باشند؛ درمان بیماران مبتال به این میکروارگانیسم هاي مقاوم، دچار محدودی

چرا که به سبب بروز مقاومتهاي متنوع دارویی، بسیاري از این داروهاي شگفتی آفرین که تا کنون 

  .زندگی انسان هاي بی شماري را نجات داده اند، به آخر خط رسیده اند

ر اثر آنتی منظور از مقاومت آنتی بیوتیکی توانایی باکتري یا سایر میکروب ها به مقاومت در براب 

بیوتیک ها با استفاده از مکانیسم هاي متفاوت است. اگر چه تعداد زیادي از موارد مقاومت به دارو 

در باکتري ها یک صفت ذاتی است اما در بسیاري از موارد نیز این پدیده در اثر فشار آنتی بیوتیکی 

 ).14 - 12ایجاد شده و در واقع به وسیله ي ارگانیسم کسب می گردد(
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  مکانیسم هاي ایجاد مقاومت در باکتري ها:

 تغییر نفوذ پذیري میکروارگانیسم نسبت به دارو:   -

کاهش نفوذ پذیري، از طریق عملکرد کانال هاي غشاء سلولی (پورین ها) اعمال می شود که 

اجازه ي ورود دارو را به داخل سلول نمی دهند. ژن هاي این نوع مقاومت، غالبا منشاء 

 )17- 15دي دارند. (پالسمی

 از طریق پمپ افالکس: -

میکروارگانیسم کانال هاي پروتئینی متعددي در غشاء دارد، که در انتقال تعداد زیادي از مواد 

نقش  effluxغذایی و ترکیبات سمی نقش دارند. در میان این انتقال دهنده ها، پمپ هاي 

ن مواد را از درون سلول به محیط اساسی در خروج آنتی بیوتیک ها از داخل سلول داشته و ای

خارج پمپ می کنند. بنابراین باعث کاهش غلظت آنتی بیوتیک ها در فضاي پري پالسمی 

باعث ممانعت از  effluxباکتري هاي گرم منفی می گردند. افزایش بیان یک یا چند پمپ 

 )20- 18تجمع داخل سلولی، در حد آستانه ي مورد نیاز براي فعالیت داروها می گردد. (

 تغییر گیرنده هاي میکروارگانیسم براي داروها: -

ژن هاي این نوع مقاومت ها، غالبا کروموزومی هستند. براي مثال مقاومت به آمینوگلیکوزیدها 

که منشاء کروموزومی دارد، معموال همراه با از دست دادن یا عوض شدن پروتئین هایی است، 

رنده ي دارو عمل می کنند؛ و یا تغییر در که در قطعه ي کوچک ریبوزوم، به عنوان گی

که نقش بسزایی در شکل  PBP-2به ویژه  (PBPs)پروتئین هاي اتصالی به پنی سیلین ها 

 ).21گیري ساختمان باکتري دارد(

 دستیابی میکروارگانیسم به مسیرهاي متابولیک فرعی : -

مثال در باکتري ها،  این امر، واکنش مهار شده توسط دارو را جبران می نماید. به عنوان

PABA  دي هیدرو پتروات سنتتاز"یکی از عوامل سازنده ي اسید فولیک است. اگر آنزیم" 
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به اسیدفولیک را عهده دار است، توسط سولفونامید مهار شود،  PABAکه وظیفه تبدیل 

به اسید فولیک شرکت نماید، و در نتیجه اسید  PABAدیگر نمی تواند در واکنش تبدیل 

ساخته نمی شود. اسید فولیک در سنتز اسیدهاي نوکلئیک نقش مهمی دارد و به  فولیک

همین جهت عدم سنتز آن، به توقف رشد سلول، منجر می گردد.  برخی از باکتري ها، نیاز به 

PABA  خارج سلولی ندارند و همانند سلول هاي پستانداران، می توانند از اسید فولیک از

  ).22نند و به همین دلیل به سولفونامید مقاومند(پیش تشکیل شده، استفاده ک

 تولید آنزیم هاي بتاالکتاماز:  -

این آنزیم ها سبب تخریب داروي فعال می گردند. ژن هاي این نوع مقاومت هاي دارویی اکثرا از  

طریق پالسمید منتقل می شوند. براي مثال، پالسمیدهاي مسئول مقاومت نسبت به پنی سیلین و 

ن ها، داراي ژن هاي مربوط به سنتز آنزیمی به نام بتاالکتاماز یا پنی سیلیناز می سفالوسپوری

باشند، که حلقه ي بتاالکتام موجود در هسته ي مرکزي این داروها را تخریب کرده و ترکیب غیر 

 فعالی به نام اسید پنی سیلوئیک یا اسید فنولیک باقی می گذارد.   

یا اکتساب ژن جدید به وجود می آید. ژن هاي جدید عامل در مجموع، مقاومت با جهش ژن ها 

مقاومت، معموالً سلول به سلول، توسط عناصر متحرك ژنتیکی مثل پالسمید، ترانس پوزون و 

باکتریوفاژ منتشر می شوند. هم چنین، ژن هاي بسیاري از بتاالکتامازهاي جدید، بر روي اینتگرون 

ي هستند که می توانند در پالسمیدها، کروموزوم ها و یا ها یافت شده است. اینتگرون ها، عناصر

ترانس پوزون ها جاي گیرند. این عناصر از جمله فاکتورهاي دخیل، در توسعه ي مقاومت هاي 

چندگانه بوده و همانند پالسمیدها و ترانسپوزون ها، جزء مولفه هاي ژنتیکی متحرك، در کسب و 

  ).23انتشار عوامل مقاومت می باشند(

مطابق نظریه ترکیبی انتخاب طبیعی، اثبات شده است که در جایی که مقدار زیادي داروهاي ضد   

میکروبی مصرف می شود، باکتري هاي مقاوم به آنتی بیوتیک، به سبب شانس بقاي بیشتر نسبت 
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به باکتري هاي غیر مقاوم(حساس به آنتی بیوتیک)، باقی مانده و تکثیر می کنند. در نتیجه،  

نی نسبی شان، به تدریج افزایش می یابد و اغلب افراد جمعیت را همین باکتري هاي مقاوم فراوا

 تشکیل می دهند. 

،  اشریشیاکلیدر حال حاضر داروهایی که به طور معمول براي درمان بیماریهاي ناشی از گونه هاي 

مهار سنتز "از طریق مورد استفاده قرار می گیرند، از خانواده ي داروهاي بتاالکتام می باشند که 

  عمل می نمایند:  "دیواره ي سلولی

چنان که می دانیم، دیواره ي سلولی باکتري ها، به عنوان یک الیه ي مستحکم، عالوه برتعیین 

شکل میکروارگانیسم، از سلول باکتري در مقابل فشار اسموتیک باالي آن محافظت می کند. آسیب 

نزیم هاي لیزوزومی و چه از طریق مهار تولیدآن توسط دارو، به دیواره ي سلول چه از طریق تاثیر آ

  به متالشی شدن آن خواهد انجامید. 

این دیواره از یک پلیمر پپتیدوگلیکان (مورین) پیچیده و داراي پیوند متقاطع تشکیل شده است.  

استیل مورامیک اسید  – Nو  (NAG)استیل گلوکزآمین  – Nاین پلی ساکارید حاوي قندهاي 

(NAM)  به شکل یک درمیان می باشد، یک پپتید پنج اسید آمینه اي (پنتاپپتید) نیز، به

NAM  متصل میباشد. این پپتید بهD– آالنین-D –  آالنین، ختم می شود. در طول ساخته

که  (PBPs)شدن دیوارة سلولی، پروتئین هایی به نام پروتئین هاي متصل شونده به پنی سیلین

 – Dاز آنزیم هاي کربوکسی پپتیداز و ترانس پپتیداز هستند، با جدا کردن  در واقع گروه بزرگی

آالنین انتهایی، باعث شرکت دي آالنین ماقبل آخر، در واکنش ایجاد تقاطع عرضی(ترانس 

و به این ترتیب، نقش خود را در ساخت دیواره ي سلولی باکتري، ایفا می  پپتیداسیون) می شوند؛

)، عمل ترانس پپتیداسیون یعنی PBPs( کتام، با اتصال به این پروتئین هانمایند. داروهاي بتاال

ایجاد اتصال متقاطع در ساخت دیواره ي سلولی را مهار می کنند؛ در نهایت آنزیمهاي اتولیتیک که 

هیدروالزهاي مورین نام دارند، فعال شده و موجب تخریب پپتیدوگلیکان می شوند؛  به این ترتیب 
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ت دادن دیواره، در مقابل فشار باالي اسمزي درون خود تاب نیاورده و متالشی سلول با از دس

  خواهد شد.

ها، و فعال شدن آنزیم هاي اتولیزین هنوز بدرستی مشخص نیست.  PBPارتباط بین مهار فعالیت 

  ترانس پپتیدازها، عموماً در فضاي پري پالسمی قراردارند.

مثبت با انتقال مستقیم و در باکتریهاي گرم منفی، یا از داروهاي بتا الکتام  در باکتریهاي گرم 

طریق کانال هاي پورین و یا از طریق انتشار ثانویه از غشاء خارجی باکتریها به درون راه یافته و با 

PBP  ها به شکل کوواالن واکنش می دهند و در واقع با استیله کردن این آنزیم ها آنها را غیرفعال

 می سازند.

  PBPها در باکتریها متفاوت است و هر یک از آنتی بیوتیک هاي بتاالکتام، به  PBPتعداد 

دارند و اشریشیاکلی حداقل  PBPنوع  4خاصی متصل می شود. به عنوان مثال استافیلوکوك ها، 

که وزن مولکولی باالیی دارد، درواقع ترانس  PBP1a,1bدارد. در اشرشیاکلی،  PBPنوع  7

ل ساخت پپتیدوگلیکان می باشد. مهار ترانس پپتیدازها می تواند باعث پپتیدازي است که مسئو

-PBPها ا زجمله  PBPتشکیل اشکال کروي در این باکتري ها و لیز سریع آنها شود. مهار سایر 

باکتریها به   PBP-3ممکن است که با تأخیر بیشتري باعث لیز باکتریها شود و یا اینکه با مهار  2

  ). 24د(شکل رشته اي در آین

فراوان ترین و مهم ترین مکانیسم مقاومت به داروهاي بتاالکتام،  تولید آنزیم هاي هیدرولیز کننده 

ها می باشد. درواقع این آنزیم ها که سرین پروتئاز هستند، با اتصال به آنتی بیوتیک هاي  بتاالکتام

غیرفعال شدن این داروها می  بتاالکتام و با ایجاد پیوند کوواالن، و با تخریب پیوند آمیدي موجب

شوند. به طور کلی مقاومت به دارو در باکتري ها، به سبب عناصر ژنتیکی و یا ماهیت غیر ژنتیکی 

 اتفاق می افتد. 
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  منشاء غیر ژنتیکی مقاومت:

آنتی بیوتیک هنگامی بر باکتري موثر است که باکتري از لحاظ متابولیکی فعال باشد. باکتري هایی 

متابولیکی غیر فعال اند و در حال رشد و نمو نیستند، نسبت به دارو مقاومند. از آنجایی  که از لحاظ

که بیشترین فعالیت متابولیکی باکتري ها در فاز لگاریتمی رشد آن ها مشاهده می شود، این 

ارگانیسم ها بیشترین حساسیت خود را به آنتی بیوتیک ها در این فاز نشان می دهند. به عنوان 

باکتري هایی که به مدت چند سال پس از عفونت در نسوج زنده باقی می مانند، و در عین  مثال

حال توسط سیستم ایمنی میزبان محدود شده و تکثیر نمی یابند، در مقابل درمان مقاوم بوده و  

 نمی توان آن ها را با دارو ریشه کن کرد. چنان چه این ارگانیسم ها، مثال به دنبال مهار و تضعیف

  ).25ایمنی سلولی شروع به تکثیر کنند، به همان داروها حساس خواهند بود(

  منشاء ژنتیکی مقاومت:

  :الگوهاي ژنتیکی مقاومت دارویی شامل

: این امر به صورت موتاسیون خودبه خودي برروي ژن هاي داراي منشاء کروموزومی -

موال بر اساس تغییر در کنترل کننده ي حساسیت باکتري روي می دهد. این گونه مقاومت، مع

  گیرنده هاي دارو در باکتري عمل می کند. 

از طریق  ": در این حالت فاکتور هاي مقاومت غالباداراي منشاء خارج کروموزومی -

عناصر سیار ژنتیکی انتقال می یابد. این فاکتورهاي مقاومت به طور شاخص از طریق پالسمیدهاي 

ه یک یا چند داروي ضد میکروبی هستند، و طی کنژوگه، که حاوي ژن هاي مقاومت نسبت ب

مکانیسم هاي مختلف از جمله کونژوگاسیون از یک باکتري به باکتري دیگر منتقل می شوند. ژن 

هاي موجود بر روي پالسمیدها، معموال بر اساس تولید آنزیم هاي غیر فعال کننده ي دارو عمل 

که طیف عمده اي از این الگوهاي  می کنند.  در سال هاي اخیر به خوبی مشخص شده است
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مقاومت به واسطه کسب سایر عناصر ژنتیکی سیار حاوي ژن هاي مقاوم نیز ایجاد می شوند ، که 

به واسطه این پدیده ژن هاي مقاومت دارویی از طریق انتقال افقی به سایر گونه ها و حتی جنس 

کی غالبا از جنس ترانسپوزون، فاژ و هاي دیگرِ باکتریایی انتقال می یابد. این عناصر سیار ژنتی

 ). 26اینتگرون ها هستند که پتانسیل باالیی براي انتقال ژن هاي مقاومت دارویی نشان می دهند(

 اینتگرون ها

مطالعات اخیر حاکی از نقش قابل توجه و مهم اینتگرون ها در انتشار ژن هاي مقاوم در بخش 

ژن هاي مقاومت بر روي کاست هاي ژنی مشخص  هاي مختلف بیمارستانی است ، که غالبا این

قرار دارند که به سبب قابلیت اتصال این کاست ها در مجموعه هاي اینتگرونی طی فرایند نو 

) انتقال ژن هاي مقاومت Site Spesific Recommbinationترکیبی اختصاصی در جایگاه (

) می باشد که کد کننده IntIز (صورت می پذیرد. ماهیت اصلی اینتگرون ها به سبب ژن اینتگرا

آنزیم ریکامبیناز اختصاصی در جایگاه بوده و مقدمات اتصال یا جدا سازي کاست هاي ژنی کوچک 

فراهم می سازد. کاست هاي ژنی معموال حاوي یک ژن ( غالبا ژن هاي  ) attIرا درجایگاه اتصال ( 

ده که مقدمات شناسایی اینتگراز بو Att cمقاومت دارویی ) و یک جایگاه محافظت شده به نام 

طی فرایند اتصال و برش را فراهم می سازد ، کاست ها معموال فاقد پروموتور بوده اما بعد از اتصال 

  به اینتگرون از پروموتور آن جهت بیان ژن هاي انتقال یافته استفاده می کنند .
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ا در طیف وسیعی از از باکتري گزارشات مختلف از اقصی نقاط جهان حاکی از حضور اینتگرون ه

کالس از آن ها شناسایی شده است. در مطالعاتی که الگوهاي  8ها است  و تا کنون  بیش از 

( به ویژه  2،1و 3ژنتیکی مقاومت دارویی را مورد بررسی قرار دادند کالس هاي اینتگرونی 

ار بودند. در این مطالعات اینتگرون کالس یک) از اهمیت باالیی در انتقال ژن هاي مقاومت برخورد

ارتباط معنی داري بین حضور این کالس هاي اینتگرونی با مقاومت به کالس هاي آنتی بیوتیکی 

  ). 27عمده مصرفی در بیمارستان ها اثبات شده است(

  )27(ماتیک اینتگرون کالس یک: نمونه اي از ساختار ش 1-1تصویر                            
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کاست هاي ژنی که در این اینتگرون ها شناسایی شده است غالبا متغییر بوده به طوري که تاکنون 

ت ژنی متفاوت تا به حال شناسایی شده اند که مقدمات مقاومت به آنتی بیوتیک کاس 60بیش از 

هاي مهمی از جمله آمینوگلیکوزیدها ، پنی سیلین ها ، سفالوسپورین ها ، کرباپنم ها ، تریمتوپریم 

ها ، کلرامفنیکل ، ریفامپین و اریترومایسین و ترکیب هاي چهار گانه آمونیومی را فراهم می سازد. 

ب است که مطالعات زیادي ، اینتگرونهاي حاوي بیش از یک کاست ژنی را گزارش کرده اند که جال

ایزوله هاي باکتري هاي حاوي آن ها را مستعد داشتن الگوي مقاومت دارویی چندگانه 

)Multipe Antibiotic Resistance)28) می کند    .(  

طبقه بندي امبلر(بجز  Aکالسهاي ملکولی به ویژه در خصوص بتاالکتامازها،  وجود ژنهاي مقاومت 

TEM  وSHV و   کالس (B  وD  که مقدمات مقاومت به طیف وسیعی از داروهاي بتاالکتام را

فراهم می کنند بر روي کالس هاي مختلف اینتگرونی به ویژه اینتگرون کالس یک اثبات شده 

 است.

بخشی و طیف وسیعی از میکروارگانیسم بنا به اهمیت داروهاي بتاالکتام که به ویژه از نظر اثر 

هاي بیمارستانی و همچنین اهمیت اینتگرون ها در انتقال کاست هاي ژنی مقاومت به این داروها 

  ابتدا این داروها به شرح ذیل بحث می شوند.

 داروهاي بتاالکتام به چهار گروه عمده تقسیم می شوند که عبارتند از:

که از طریق مهار ترانس پپتیداز  از  Vو  Gسیلین  مثل پنی پنی سیلین هاي طبیعی: •

سنتز دیوارة سلولی در باکتریها ممانعت می کنند. تمامی پنی سیلین ها، داراي  یک حلقه 

می  RNH –تیازولیدین متصل به یک حلقه بتاالکتام (که خود داراي یک گروه آمین نوع دوم 

یک اسید، جهت فعالیت بیولوژیک مولکول آمینو پنی سیالن - 6باشد) هستند. استحکام ساختاري 

آن، ضروري است. اگر این حلقه بتاالکتام، توسط بتاالکتامازهاي باکتریال تخریب شود،  فرآوردة 

 ).1،29حاصل فاقد فعالیت ضدباکتریایی خواهد بود(
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  مربوط به هسته ي پنی سیلین 2- 1تصویر

  )1(  عضو شاخص خانواده ي بتاالکتام ها)(

پنی سیلین هاي مقاوم به پنی سیلیناز،  پنی سیلین  سیلین هاي نیمه صناعی: پنی -

 ).1هاي وسیع الطیف و پنی سیلین هاي ضد سودوموناس(

  سفالوسپورین ها و سفامایسین ها: -

آمینو  - 7این دسته از داروها از بزرگترین خانوادة داروهاي بتاالکتام و از مشتقات نیمه صناعی 

اشند. سفالوسپورین ها نسبت به بسیاري از بتاالکتامازهاي باکتریایی، از پنی سفالوسپورانیک می ب

سیلین پایدارترند،  لذا عمدتاً طیف فعالیت گسترده تري دارند. فعالیت ضد میکروبی ذاتی 

، داروهایی با اثرات R2و  R1سفالوسپورین هاي طبیعی، اندك است و اتصال گروههاي مختلف 

ی کم بوجود آورده است.درمانی خوب و اثرات سم  

سفالوسپورین ها از لحاظ مکانیسم عمل شبیه پنی سیلین ها عمل می کنند. درواقع بعد از 

ها با مهار عمل ترانس پپتیداسیون، از سنتز دیوارة سلولی باکتریها ممانعت می  PBPاتصال به 

هد رفت. این دسته از کنند و سرانجام با فعال شدن آنزیم هاي اتولتیک سلول باکتري از بین خوا
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داروهاي بتاالکتام را براساس طیف اثر بر باکتري هاي گرم منفی به چهار دسته تقسیم بندي می 

  ).1کنند(

  نسل اول سفالوسپورین ها

این دسته از داروها غالباً بر باکتریهاي گرم مثبت مؤثرند و اثرشان بر باکتریهاي گرم منفی  

رشیاکلی،  کلبسیال و پروتئوس میرابیلیس می باشند. هرچند محدود به باکتریهاي روده نظیر اش

این داروها نسبتاً وسیع الطیف و غیرسمی اند ولی به عنوان داروي انتخابی،  در درمان هیچ عفونتی 

به کار نمی روند. از جمله این داروها عبارتند از: سفادروکسیل،  سفازولین،  سفالکسین،  سفالوتین،  

  ).1ن(سفاپیرین،  سفرادی

  نسل دوم سفالوسپورین ها

این دسته از داروها برعلیه باکتري هاي گرم منفی اثر بیشتري داشته و بر روي باکتریهاي گرم 

مثبت اثري مشابه سفالوسپورین هاي نسل اول دارند؛ نظیر سفاکلور، سفامندول، سفونیسید، 

شامل سفوکسیتین،  ممفتازول سفپروزیل، لوراکایف،  سفوروکسیم،  سفورانید و سفامایسین ها که 

و سفوتتان اند؛ که غالباً برعلیه باکتري بی هوازي فعالیت دارند. هرچند که سفالوسپورین هاي نسل 

و سیتروباکتر موثر  اشریشیاکلیدوم، ممکن است که در شرایط آزمایشگاهی، علیه گونه هاي 

گانیسم ها به کار نمی روند. زیرا باشند؛ ولی عموماً در درمان عفونت هاي ایجاد شده علیه این ار

موتانت هاي مقاوم این باکتریها با تولید یک بتاالکتاماز کروموزومی، این داروها و همچنین 

  ).29، 1سفالوسپورین هاي نسل سوم راهیدرولیز می نماید(

  نسل سوم سفالوسپورین ها 

به عمل  بزرگ و غیرمعمول، نسبت Rاین دسته از داروها به علت داشتن گروههاي 

بتاالکتامازها، مقاومت شدیدي از خود نشان می دهند. این دسته از داروها، هرچند که بیشترین 
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طیف اثر را بر روي باکتري هاي گرم منفی دارند، ولی فعالیت شان علیه باکتري هاي گرم مثبت 

به سبب  ها در باکتریها، و همچنین  PBPناچیز است. این داروها به سبب میل ترکیبی باال به 

مقاومت خوبی که در برابر بسیاري از بتاالکتامازها از خود نشان می دهند، داروهاي مناسبی 

هستند. از جمله این داروها عبارتند از: سفوپرازون،  سفوتاکسیم،  سفتازیدیم،  سفتی زوکسیم،  

  ).29سفتریاکسون،  سفکسیم،  سفپودوکسیم پروگزتیل،  سفتی بوتین و موگزاالکتام(

  ل چهارم سفالوسپورین ها نس

این دسته از داروها، از نظر اثر بر باکتریهاي گرم منفی، مشابه نسل سوم بوده و همچنین برعلیه 

باکتریهاي گرم مثبت، فعالیت خوبی از خود نشان می دهند. سفپیم، نمونه اي از سفالوسپورین 

ز بتاالکتامازهاي کروموزومی و هاي نسل چهارم است. این دارو، به دلیل این که نسبت به هیدرولی

  ).30تا حدي بتاالکتامازهاي وسیع الطیف مقاوم است،  جزو گروه چهارم قرار می گیرد(

  کارباپنم ها 

این دسته از داروها به طریق صناعی از تینامایسین ساخته می شوند. اگرچه تینامایسین در 

آن،  Formimidoylاز مشتقات  درمان عفونت هاي انسانی مورد استفاده قرار نمی گیرد، یکی

یعنی ایمی پنم به عنوان یکی از وسیع ترین آنتی بیوتیک هاي بتاالکتام، مصرف بالینی دارد. 

کارباپنم ها، ساختمانی دوحلقه اي، شامل یک حلقه بتاالکتام و یک حلقه غیراشباع پنج کربنه 

دارد. ایمی پنم با اتصال قوي به آن، اتم گوگرد قرار   1دارند ، که به جاي اتم کربن در موقعیت 

PBP1  وPBP2  از عمل ترانس پپتیداسیون ممانعت می کند. این داروها در برابر بسیاري از

(که باعث تخریب سفالوسپورین  هاي  1بتاالکتامازها و همچنین بتاالکتامازهاي کروموزومی کالس 

هاي گرم منفی نفوذ کرده و  نسل سوم می گردند) مقاوم هستند. ایمنی پنم، به خوبی به سلول

علیه باکتري هاي بی هوازي نیز موثر است. تجویز ایمی پنم به همراه سفالوسپورین ها جایز نیست، 

می گردد. تمامی سفالوسپورین ها  1چرا که این دارو، سبب بیان بتاالکتاماز کروموزومی کالس 
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و سولباکتام قادر به غیرفعال کردن غیرفعال می شوند و اسیدکالوالنیک  1توسط بتاالکتاماز کالس 

به تنهایی نیستند. امروزه کرباپنم ها به عنوان داروي انتخابی در درمان بیماران  1بتاالکتاماز کالس 

به کار می روند. این داروها در برابر هیدرولیز کنندگی ESBL مبتال به ارگانیسم هاي تولید کنندة 

ESBL ندازة مولکولی فشرده و ساختار زئوترونیک خود به راحتی ها کامالً پایدار بوده و به علت ا

از غشاء خارجی عبور می کنند. مطالعات نشان داده که درمان با ایمی پنم در بیماران مبتال به 

، پیامدهاي بهتري نسبت به سایر داروهاي ترکیبی دارد. در مطالعه اي ESBLارگانیسم هاي مولد 

پنومونیه مقاوم به چند دارو در اسکاتلند انجام شد، تنها یک که اخیراً بر روي سوش هاي کلبسیال

ایزوله به ایمی پنم مقاوم بود. که آن هم به علت از دست دادن پروتئین هاي غشاء خارجی بود. 

مفید  ESBLکرباپنم هاي جدید مانند ارتاپنم و ایمی پنم در درمان ارگانیسم هاي تولید کننده 

ی از آن است که ارتاپنم ها در شرایط آزمایشگاهی فعالیت خوبی را است.مطالعات انجام شده، حاک

نشان می دهند، هر چند با ازدست دادن پورین،  ESBLعلیه ارگانیسم هاي تولید کننده 

  )31، 29حساسیت این داروها می تواند کاهش یابد(

  : مونوباکتام ها

طه داشتن ساختار تک حلقه اي، آزترونام مهمترین داروي این خانواده است. این داروها به واس

در طب نوزادان توسط  1998مشخص می شوند. آزترونام، اولین منوباکتامی است که در سال 

USFDA .مجوز استفاده را دریافت کرد  

این داروها باعث مهار ساخت دیوارة سلولی باکتریها می شوند. مکانیسم عمل این دارو شبیه پنی 

در باکتریها گرم منفی باعث لیز و  PBP-3رجیحاً با اتصال به سیلین و سفالوسپورین بوده و ت

در باکتریهاي گرم مثبت و بی هوازي بسیار ناچیز  PBPمرگشان خواهد شد. تمایل آزترونام براي 

است. در مقایسه با ایمی پنم،  آزترونام طیف ضد میکروبی محدودي دارد. در مجاورت آزترونام، 

شکل رشته هاي طویل درآمده و سپس از میان خواهند رفت. هرچند  باکتریهاي گرم منفی ابتدا به
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هیدرولیزکنندگی بسیاري از بتاالکتامازهاي کروموزومی یا پالسمیدي  این داروها در برابر خواص

 SHV-2و  TEM-3 TEM-1, TEM-5مقاومت خود را در برابر بتاالکتامازهاي   مقاومند، ولی

  ).29از دست می دهند(

  

  

  )1محل اثر آنزیم بتاالکتاماز روي حلقه ي بتاالکتام(  3- 1تصویر           

 

چنان که اشاره شد، برخی ژن هاي ایجاد کننده ي مقاومت، ترکیباتی تولید می کنند که 

بتاالکتاماز نامیده می شوند و قادر به تجزیه بتاالکتام ها می باشند، و بنابراین، باکتریهاي حامل 

آنتی بیوتیک هاي بتاالکتام از بین نمی روند. به عبارت بهتر، چنین ژن هایی، در حضور 

بتاالکتامازها، آنزیم هایی هستند که سبب تخریب حلقه ي بتا الکتام موجود در آنتی بیوتیک هاي 

گروه بتاالکتام و هیدرولیز آن ها می شوند. این آنزیم ها منشاء پالسمیدي داشته و به سبب انتقال 

یر گونه ها، حتی دیگر جنس هاي دخیل در عفونت هاي بیمارستانی، در سال فاکتور مقاومت به سا
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 هاي اخیر مورد توجه بسیاري بوده اند.   به عنوان نمونه از چنین ژن هایی، می توان به ژن هاي

SHV ,PER ,CTX  و TEM   .اشاره کرد  

اي آمینه در نکته این جاست که بروز جهش در این ژن ها، و به دنبال آن جایگزینی اسیده

محصول این ژن ها، به ویژه در جایگاه فعال آن ها، سبب پیدایش بتاالکتامازهایی با طیف اثر وسیع 

هاي نسل اول، دوم،  روي انواع آنتی بیوتیک هاي بتاالکتام، از قبیل پنی سیلین ها و سفالوسپورین

سفتازیدیم، سفوتاکسیم، سوم ، چهارم (که داراي زنجیره ي جانبی اکسی ایمینو هستند)، مانند: 

ها (مثل آزترونام) می شود. به چنین بتاالکتامازهایی،  سفتریاکسون، و سفپیم) و منوباکتام

  )31- 29) ، اطالق میشود. (ESBLsبتاالکتامازهاي وسیع الطیف (

  اصول طبقه بندي بتاالکتامازها:

تفاده می شود، از ، چندین معیار، جهت طبقه بندي عملکرد بتاالکتامازها اس1970از سال 

،  (PI)جمله طیف ضد میکروبی، پروفایل سوبسترا، پروفایل مهارکنندگی آنزیم ها، شارژ آنزیم 

، وزن  Isoelectric focusing, (KM)، تمایل اتصال  (Vmax)میزان هیدرولیزکنندگی 

  ).32مولکولی پروتئین و محتویات اسید آمینه اي آنها(

 Sykesو  Richmondاالکتامازها براي اولین بار توسط ، طرح طبقه بندي بت1973در سال 

 Isoelectricارائه داده شد، که براساس پروفایل سوبسترا، حساسیت به مهار کننده ها و 

focusing   گروه عمده  5یکسانی اندازه و خواص ایمونولوژیکی، بتاالکتامازها را به(I-V)  تقسیم

ها مطرح شد. بنابراین با طرح این طبقه  ESBLدایش کرد. البته این طرح طبقه بندي قبل از پی

  SHV-1و  TEM-1,TEM-2ها و آنزیم هاي والد اولیه شان یعنی  ESBLبندي افتراق بین 

  ممکن نبود.
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بتاالکتامازها را براساس پروفایل سوبسترا، پروفایل ممانعت  Bush-Jacoby، 1995در سال 

) و زیر 1- 4گروه ( 4و نقطه ایزوالکتریک به  کنندگی و خصوصیات فیزیکی نظیر وزن مولکولی

  ).32طبقه بندي کردند( 2مطابق جدول  (a-f)گروه 

  شامل سفالوسپورینازهایی هستند که توسط کالوالنیک اسید مهار نمی شوند.  1گروه :

 تعلق دارند.  Cاین گروه به کالس 

  اشند که توسط : شامل پنی سیلینیازها و سفالوسپورینازها و یا هر دو می ب2گروه

مولکولی می باشند، که  Dو  Aکالوالنیک اسید مهار می شوند. این گروه مشابه کالس 

هستند، ولی به علت تعدد بتاالکتامازهاي مشتق  SHVو  TEMشامل ژنهاي اصلی 

. زیر گروه b2و  a2زیر گروه عمده تقسیم می شوند:  2شده از این آنزیم ها، این گروه به 

a2ی سیلینازها می باشد، در حالی که زیر گروه ، شامل تمام پنb2  بتاالکتامازهاي وسیع

الطیف را شامل می شوند؛ بدین معنی که آنها قادرند پنی سیلین ها و سفالوسپورین ها 

 2bرا به صورت یکسان هیدرولیز نمایند. به همین دلیل زیر گونه هاي زیر از زیرگروه 

  مشتق شده اند که عبارتند از: 

 زیرگروه be2 که شامل بتاالکتامازهاي وسیع الطیفی :(ESBLs)   

می باشند که قادرند که نسل سوم سفالوسپورین ها (از جمله سفتازیدیم، 

سفوتاکسیم و سفپودوکسیم) و همچنین مونوباکتام ها (آزترونام) را غیرفعال 

 سازند.

  زیرگروهbr2د و :  شامل بتاالکتامازهایی با تمایل کمتر به کالوالنیک اسی

و  TEMسولباکتام می باشند. این آنزیم ها را آنزیم هاي مشتق شده از 

مقاوم به مهارکننده می نامند. هرچند این آنزیم ها هنوز به تازوباکتام ها 

 حساس مانده اند.
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  زیر گروهC2 این آنزیم ها از گروه :b2  جدا شده اند، زیرا کاربنی سیلین ها را

غیرفعال می کنند. هرچند اثر یکسانی بر بیشتر از بنزیل پنی سیلین ها 

 کلوگزاسیلین دارند.

  زیرگروهd2 آنزیم هایی هستند که کلوگزاسیلین ها را بیشتر از بنزیل پنی :

سیلین ها غیرفعال می سازند، در حالی که اثر یکسانی در برابر کاربنی سیلین 

می شوند .  ها دارند. این آنزیم ها به طور ضعیفی توسط کالوالنیک اسید مهار

 ها هستند.  ESBLبرخی از آنها از نوع 

  زیرگروهe2 سفالوسپورینازهایی هستند که قادرند مونوباکتام ها را نیز :

 هیدرولیز نمایند. این آنزیم ها توسط کالوالنیک  اسید مهار می شوند.

  زیر گروهf2 این آنزیم ها سفالوسپورینازهاي داراي جایگاه فعال سرین :

در  (Zn)لی که سفالوسپورنیازهاي داراي جایگاه فعال روي هستند در حا

 قرار می گیرند. 3گروه 

  شامل بتاالکتامازهاي برپایه جایگاه فعال روي می باشند، که مشابه کالس  3گروهB 

مولکولی هستند. این آنزیم ها قادرند که پنی سیلین ها و سفالوسپورین ها و کرباپنم 

(مکانیسم بر پایه  f2راین کرباپنم ها توسط هر دو گروه ها را هیدرولیز نمایند. بناب

 (مکانیسم بر پایۀ روي) مهار می شوند. 3سرین) و گروه 

  شامل پنی سیلینازهایی هستند که توسط کالوالنیک اسید مهار می شوند؛ در  4گروه

 ). 32طبقه بندي مولکولی براي آنها مشابهی نیافته اند(
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 )32تامازها(: طبقه بندي بتاالک2- 1جدول

 

                          

آمده است،  Amblerاما ارتباطات اساسی آنزیم هاي بتاالکتام به بهترین نحو در طبقه بندي 

-Bush)که بر پایه تشابه توالی اسید آمینه ها، به جاي خواص فنوتیپی(در سیستم طبقه بندي 

Jacoby  .پایه ریزي شده اند  
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بتاالکتامازها در چهار کالس مولکولی تکاملی مجزا، با سکانس ، Amblerمطابق طبقه بندي 

داراي اسید آمینه   Dو  A ، Cموتایفی جداگانه براي هر کدام طبقه بندي شده اند. کالس هاي 

یا متالوبتاالکتامازها براي  Bسرین در جایگاه فعال خود هستند و این در حالی است که کالس 

، Ambler، در طبقه بندي Dو  Aها به کالس مولکولی  ESBLر فعالیت به روي وابسته اند. اکث

هاي مشتق از  ESBLتعلق دارند که به واسطه داشتن جایگاه فعال سرین مشخص می شوند. 

SHV  وTEM  به آنزیم هاي کالسA  تعلق داشته و این در حالی است کهESBL  هاي مشتق

  ).34، 33(ند دار(اگزاسیلینازها) تعلق  Dبه کالس مولکولی  OXAاز 

 C ,B,گروه اصلی  4به Ambler چنان که گفته شد، آنزیم هاي بتاالکتاماز، طبق طبقه بندي 

A  و D :تقسیم می شوند  

، که سبب هیدرولیز پنی سیلین و سفالوسپورین هاي طیف باریک می شوند، شامل             Aگروه  

TEM-1،TEM-2   وSHV-1 انند اشرشیاکلی، و کلبسیال بوده و غالبا در باکتري هایی م

  ). 42- 35پنومونیه شناسایی شده اند(

آمده است، بخش عمده اي از ژنهاي کد کننده بتاالکتامازهاي این  5- 1همانطور که در جدول 

  گروه ماهیت اینتگرونی داشته و توسط این عناصر سیار ژنتیکی انتقال می یابند.  
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  )50با منشا اینتگرون( Aالکتامازي کالس ملکولی : ژن هاي بتا3- 1جدول              

  

) می باشند که قادر به هیدرولیز Zn) وابسته به روي(MBLs، شامل متالوبتاالکتامازهاي( Bگروه

کارباپنم ها بوده و در باکتري هایی مانند سودوموناس آئروژینوزا گزارش شده اند. اکثر ژنهاي کد 

گرونی داشته و توسط آنها انتقال می یابند. بخشی از ژنهاي کننده این آنزیم ها نیز ماهیت اینت

  ).43آمده است ( 3- 1با منشا اینتگرونی در جدول  Bبتاالکتامازي گروه
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  )50با منشا اینتگرون( B: ژن هاي بتاالکتامازي کالس ملکولی 4-1جدول               

   

نام برد، قادر به تجزیه ي سفومایسین ها و  بتاالکتامازها راAmpC ، که از آنها می توان، Cگروه 

  ). 44سفالوسپورین ها می باشند(

، که علیه اگزاسیلین و OXA، بتاالکتامازهایی با قدرت هیدرولیز زیاد، مانند Dو گروه 

کلوگزاسیلین بوده و اسید کالوالنیک به طور ضعیف، از فعالیت آن ها جلوگیري می کند. بخشی از 
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آمده است ماهیت اینتگرونی دارند  4-1وط به این کالس همانطور که در جدولبتاالکتامازهاي مرب

)45 -49 .( 

  )50با منشا اینتگرون( D: ژن هاي بتاالکتامازي کالس ملکولی 5-1جدول                 

  

  تعریف آمینوگلیکوزیدها

ن، نئومایسین، این دسته از داروها سنتز پروتئین در باکتریها را مهار می کنند. استرپتومایسی

کانامایسین، آمیکاسین، جنتامایسین و ... از مهمترین داروهاي این مجموعه می باشند. این داروها 

  ریبوزومی عمل می کنند.   s30از طریق مهار زیر واحد 

  از طریق روش هاي زیر صورت می پذیرد: "بروز مقاومت دارویی نسبت به این داروها عمدتا

  ه ریبوزومی) کاهش تمایل در گیرند1

  ) کاهش نفوذپذیري در برابر دارو و فقدان انتقال فعال به درون سلول2
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) تخریب آنزیمی دارو که شایعترین مکانیسم مقاومت به این داروها محسوب می شود. تا به 3 

آنزیم مختلف شناسایی شده است. ژنهاي کد کننده این آنزیم ها به طور معمول  50امروز بیش از 

میدها و سایر عناصر سیار ژنتیکی از جمله اینتگرون ها و ترانسپوزون ها قرار بر روي پالس

  ).  51دارند(

  م هاي مقاومت به فلوروکینولونهامکانیس 

عرضه شدند . در ابتدا این عوامل بیشتر جهت درمان  1970فلوروکینولون ها در اوایل دهۀ 

از آن کم کم استفاده از این عوامل ضد  عفونتهاي ادراري مورد استفاده قرار می گرفتند. ولی بعد

میکروبی وسیع تر گشت به شکلی که امروزه در درمان اکثر عفونت هاي مختلف از این عوامل 

بسیار زیاد گردید به شکلی که میزان   1980استفاده می شود. استفاده از این عوامل دردهۀ 

ابل مالحظه اي پیش گرفت. در اواخر استفاده از آن در مقایسه با سایر داروهاي دیگر به مقدار ق

همین دهه بود که اولین موارد مقاومت نسبت به این داروها گزارش گردید. در اوایل این مقاومت 

میزان بسیار پایینی را شامل می شد. ولی بعدها با استفاده بیشتر از این عوامل داروهایی و استفاده 

عت بسیار زیادتري نسبت به قبل رو به افزایش گسترده در درمانهاي مختلف میزان مقاومت با سر

  ). 52نهاد(

عموماً مقاومت نسبت به فلوروکینولونها در چند مکانیسم خالصه می شود که مهمترین آنها 

ژیراز و  DNAموتاسیون  هاي ایجاد شده در آنزیم هاي هدف فلوروکینولونها شامل آنزیم هاي 

کاهش غلظت دارو در باکتریها از دیگر مکانیسم هاي  است. همچنین مهار تجمع و IVتوپوایزومراز 

کاهش حساسیت و ایجاد مقاومت در باکتریهاي مختلف می باشد. از آنجایی که ظهور 

فلوروکینولونهاي جدید بیشتر در درمان عفونتهاي دستگاه ادراري و بیشتر عفونتهاي تنفسی می 

نتها به این عوامل ضد باکتریایی جاي باشد در نتیجه مقاومت باکتریهاي ایجاد کنندة این عفو

) به شکلی که مطالعات اخیر در سالهاي گذشته مقاومت نسبتاً باالیی را در 40نگرانی بسیار دارد.(
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نقاط مختلف دنیا نشان داده است. در حال حاضر نوعی دیگر از مقاومت به این داروها بو واسطه 

در غالب یک پالسمید گانژوگاتیو انتقال  گزارش می شود . این ژن ها qnrشیوع ژن پالسمیدي 

  ).55- 53یافته و باعث ایجاد مقاومت نسبت به کینولونها می باشد(

  )  ICUالگوي مقاومت آنتی بیوتیکی در بخش مراقبت ویژه (

بر اساس نتایج مطالعات مختلف در سراسر جهان مقاومت هاي ضد میکروبی در بیماران بستري در 

اي برخوردارند. این امر، عمدتاً به دنبال درمان ناکامل با آنتی بیوتیک  از اهمیت ویژه ICUبخش 

هاست، که غالباً مقاومت هاي ضد میکروبی را به همراه دارد. بستري طوالنی مدت در بیمارستان و 

نقایص درمانی آنتی بیوتیکی دوران نقاهت نیز، از عوامل اصلی افزایش الگوي مقاومت دارویی در 

 - ، به سبب راهکارهاي تشخیصیICUبت ویژه هستند. بیماران بستري در بخش بخش هاي مراق

درمانی سریع و تهاجمی که برایشان درنظر گرفته می شود و با توجه به اینکه غالب بیماران بستري 

در این بخش سیستم ایمنی تضعیف شده داشته و یا از بیماري هاي شدید و مزمن رنج می برند، 

به عفونت با ارگانیسم هاي مقاوم و کلونیز با آن هستند. فشار انتخابی استفاده  بیشتر مستعد ابتالء

از داروهاي وسیع الطیف و شلوغی بیش از حد در این بخش از دیگر عوامل مهم و مشکل زا در 

ارائه راهکارهاي صحیح کنترل عفونت محسوب می شوند. مطالعات فراوانی که بر روي ایزوله هاي 

انجام شد، نشان داد که ارتباط بسیار نزدیکی، بین استفاده قبلی از  ICUجداشده از بخش 

  داروهاي ضد میکروبی و متعاقباً مقاومت هاي آنتی بیوتیکی وجود دارد.

امروزه، مشکل باکتریمی ناشی از سویه هاي مقاوم به دارو، در بخش هاي مختلف بیمارستان، به  

رو به افزایش است. اکثر مطالعاتی که بر روي خصوص بخش مراقبت ویژه به طرز شگفت آوري 

مقاوم انجام شد، نشان می دهند که میزان ارگانیسم هاي مقاوم  اشریشیاکلیگونه هاي ایزوله هاي 

بیشتر از سایر بخش ها می باشد. در مجموع براي غلبه بر این مشکل،  ICUجدا شده از بخش 
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کارگیري ابزارهاي جدید و گستردة کنترل  لزوم دقت و توسعۀ داروهاي ضد میکروبی جدید و به

  ).56عفونت کامالً ضروري به نظر می رسد(

  اهمیت بالینی جداسازي اینتگرون ها : 

امروزه باسیل هاي گرم منفی داراي اینتگرون باعث نگرانی هاي جدي براي پزشکان و 

مت دارویی متخصصان عفونی و کنترل عفونت شده اند. نقش این عناصر در بروز ماهیت مقاو

چندگانه و مقاومت نسبت به طیف وسیعی از آنتی بیوتیک ها به ویژه آنتی بیوتیک هاي مصرفی 

در بیمارستان ها باعث مشکل شدن راهکارهاي صحیح درمانی و ابزارهاي کنترل عفونت شده اند. 

ي در مرگ و مطالعات مختلف نشان داده اند که بیماران آلوده به این ارگانیسم ها به طور معنی دار

میر بیماران نقش دارند. لذا پزشکان بالینی باید با اهمیت این آنزیم ها از لحاظ بالینی آشنا بوده و 

  ). 59- 57راهکارهاي الزم براي برخورد با این مشکل، و چگونگی کنترل این عفونت ها را بدانند(

  فاکتورهاي خطر در انتشار اینتگرون ها :

ترده از عوامل ضد میکروبی، به عنوان یک فاکتور مهم در پیدایش فشار انتخابی و استفادة گس

مطرح اند. مطالعات متعددي که در این زمینه انجام  ICUمقاومت هاي دارویی، به ویژه در بخش 

شد ارتباط نزدیک بین استفادة قبلی از آنتی بیوتیک ها و متعاقب آن، پیدایش مقاومت هاي آنتی 

منفی را آشکار کرد. بستري طوالنی مدت در بیمارستان، راهکارهاي  بیوتیکی در باکتري هاي گرم

تهاجمی که براي بیماران بستري در این بخش درنظر گرفته می شود (نظیر لوله تراشه، کانترهاي 

داخل عروقی و کاتترهاي ادراري)، و مواجه شدن با بیماران آلوده به ارگانیسم هاي داراي اینتگرون 

هستند. همچنین بیمارانی که شرایط درمانی  ICUیجاد خطر در بخش ، از دیگر عوامل ا 

بلندمدت براي آنها درنظر گرفته می شود، منبع خوبی براي ورود باکتري هاي مقاوم به بخش 

ICU  هستند. پیگیري نکردن بیمارانی که قبالً در چنین بخش هایی بستري بوده اند و یا کلونیز

  ).60فاکتورهاي خطر محسوب می شوند(شده اند، نیز از دیگر مهمترین 
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  روش هاي کنترل عفونت

محدود نمودن استفاده از آنتی بیوتیک هاي وسیع الطیف، معمول ترین راه کنترل شیوع 

ارگانیسم هاي داراي اینتگرون است. آلودگی زدائی محیطی، جداسازي و ایزوله کردن این بیماران، 

ها، آلودگی زدائی بدن، استفاده از اسپري هاي بینی  الگوي مصرف صحیح استفاده از آنتی بیوتیک

پوودین، سازماندهی کارمندان بخش و در موارد بحرانی، تعطیلی موقت بخش، در کنترل -ید

عفونت هاي ناشی از ارگانیسم هاي داراي اینتگرون، بسیار کمک کننده اند. همچنین ایجاد 

ا، استفاده از داروهایی با طیف اثر محدودتر و پروتوکل و راهنماي استفاده صحیح از آنتی بیوتیک ه

قدیمی تر، مشورت با متخصصین بیماري هاي عفونی و استفاده از برنامه هاي چرخشی آنتی 

بیوتیک ها و تغییر آن، استفاده از دستکش و گان، پرهیز از خود درمانی خصوصاً با آنتی بیوتیک 

یاست علمی محدود سازي استفاده از آنتی هاي وسیع الطیف بتاالکتام و باالخره ایجاد یک س

بیوتیک ها در کشور، از راهکارهاي مهم کنترل عفونت، خصوصاً در بخش هاي مختلف بیمارستان 

ها به حساب می آید. در صورت امکان، بستري بیماران در بخش خصوصی و ترخیص زود هنگام 

ري و دور ریختن زباله هاي بالینی، آنها و محدود نمودن حرکت یا جابه جایی آنها جز در موارد ضرو

داخل کیسه هاي مجزا براي دفع مناسب و سوزاندن آنها، از دیگر راهکارهاي کنترل عفونت 

  ).10محسوب می شوند(
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  هدف اصلی طرح :

بررسی فراوانی اینتگرون کالس یک در ایزوله هاي اشریشیاکلی جـدا شـده از بیمـاران بسـتري در     
  یژه ي بیمارستان هاي دانشگاهی  قزوین، کرج و تهرانبخش هاي مراقبت هاي و

  اهداف فرعی:

   PCRبا استفاده از آزمون  کیکالس  نتگرونیا یفراوان نییتع -

 يهـا  کیـ وتیب ینسبت به آنت ییو مقاومت دارو کیکالس  نتگرونیحضور ا نیارتباط ما ب تعیین -
  به کار رفته در مطالعه

  :اهداف کاربردي

جمع آوري شده  اشریشیاکلیناسایی حضور اینتگرون کالس یک در گونه هاي این مطالعه ضمن ش
از بیمارستان هاي شهر قزوین به بررسی ارتباط با حضور اینتگرون و بروز مقاومت دارویی نسبت به 
عمده داروهاي مصرفی در بیمارستان ها می پردازد و که به لحاظ ماهیت سیار بودن ان عناصر 

ند در کنترل و جلوگیري از انتشار بیشتر فاکتور مقاومت در بین ایزوله هاي ژنتیکی نتایج می توا
  موثر باشد. اشریشیاکلیبیمارستانی 

  فرضیه ها  یا سؤال هاي پژوهش:

  از فراوانی باالیی بر خوردار است؟ اشریشیاکلیآیا اینتگرون کالس یک دز بین ایزوله هاي 

و مقاومت نسبت به کالس هاي عمده آنتی بیوتیکی  آیا ارتباط معنی داري ما بین حضور اینتگرون
  مصرفی در بیمارستان هاي شهر قزوین وجود دارد؟
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ایزوله  266برروي  2007و همکارانش در سال  huanکه توسط  ايدر مطالعه بررسی متون: 

 ) از نظر حضور اینتگرون کالس یک%34ایزوله ( 66بالینی  انترو باکتریاسه انجام شد در مجموع 

مثبت بودند در ادامه مشخص شد که ایزوله هاي داراي اینتگرون کالس یک با اختالف معنی داري 

نسبت به ایزوله هاي فاقد اینتگرون از مقاومت باالتري نسبت به آنتی بیوتیک هاي سفالوسپورین , 

  . )61(فلوروکینولون و آمینوگلوکوزیدها برخوردار بودند

Bado  یاسیه مقاوم به سفالوسپورین اشریشیاکلیا بررسی ایزوله هاي ب 2010و همکارانش در سال

آوري شده از بخش مراقبت هاي ویژه بیمارستانهاي هاي اکسی ایمنو و سیپروفلوکساسین جمع 

درصد ازایزوله ها از نظر حضور  38مشخص کردند که از نظر حضور اینتگرون کالس یک اروگوئه 

  . )62(اینتگرون کالس یک مثبت بودند

ایزوله  160و همکارانش بر روي   Ibrahimتوسط  2011مطالعه اي که در سال  در

در مالزي انجام شد با بررسی حضور اینتگرون کالس یک  ESBLیاسیه تولید کننده اشریشیاکلی

درصد از ایزوله هاي  64,2درصد از ایزوله هاي اشریشیاکلی،  62,2مشخص شد که  PCRبه روش 

درصد از ایزوله هاي سیتروباکتر به ترتیب از  50و  اشریشیاکلیایزوله اي درصد از  61,4کلبسیال ، 

   . )63(نظر حضور اینتگرون کالس یک مثبت بودند

ایزوله بالینی گرم منفی  118برروي  2010و همکارانش در سال   Yanدر مطالعه اي که توسط 

تگرون کالس یک مثبت )از نظر حضور این%3/76ایزوله ( 90در شمال چین انجام شد در مجموع 

بودند که مشخص شد , ایزوله هاي داراي اینتگرون از مقاومت دارویی باالتري در برابر آنتی 

بیوتیک هاي آمینوگلیکوزیدها , کوتري موکسازول و داروهاي بتاالکتام در مقایسه با ایزوله هاي 

  .)64(فاقد اینتگرون برخوردار بودند

 اشریشیاکلیایزوله  69بر روي  2003و همکارانش در سال  Mokrackaدر مطالعه اي که توسط 

 55جدا شده از نمونه هاي بالینی از قبیل ادرار، زخم و خون در لهستان انجام شد مشخص شد که 
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درصد از ایزوله ها از نظر اینتگرون کالس یک مثبت بودند. در ادامه با بررسی بیشتر مشخص شد 

ینتگرون کالس یک و مقاومت به آمینوگلیکوزید ها، که ارتباط معنی داري مابین حضور ا

  .  )65(سولفامتوکسازول و تتراسیکلین وجود داشت-تیکارسیلین، پیپراسیلین، تري متوپریم

بر روي یکی دیگر از اعضاء  2007و همکارانش در سال   Pengدر مطالعه دیگري که توسط 

ایزوله بالینی  173ز مجموع , سراشیا مارسسنس, انجام شد ا انتروباکتریاسیهخانواده

از نظر حضور اینتگرون کالس یک مثبت  CTX-M   ,70,5%سراشیامایسنس تولید کننده 

  .)66(بودند

 191و همکارانش در چین انجام شداز مجموع   Peyseتوسط  2003در مطالعه اي که در سال 

الس یک شایعترین اینتگرون در بیماران بستري , اینتگرون ک انتروباکتریاسیهایزوله بالینی خانواده

جدا شده بود. در ادامه مشخص گردید که ایزوله هاي داراي اینتگرون نسبت به ایزوله هاي فاقد 

اینتگرون به طور معنی داري از مقاومت باالتري نسبت به آمپی سیلین , سفوتاکسیم و 

  .)67(سیپروفلوکسازین برخوردار بودند

ایزوله  136و همکارانش بر روي  Bhattacharjeeتوسط  2010در مطالعه اي که در سال 

 82یاسیه انجام شد مشخص شد که اشریشیاکلیکلبسیال پنومونیه یکی دیگر از اعضاي خانواده 

  .)68(درصد ایزوله ها از نظر حضور اینتگرون کالس یک مثبت بودند

باکتري هاي بر روي یکی دیگر از  2011و همکارانش در سال  Peymaniدر مطالعه اي که توسط 

انجام شد در مجموع مشخص شد  -اسینتوباکتر بومانی -گرم منفی دخیل در عفونت هاي بالینی

درصد  5/92) را نشان دادند که MDRدرصد از ایزوله ها الگوي مقاومت دارویی چندگانه ( 80که 

داراي از آنها از نظر حضور اینتگرون کالس یک مثبت بودند. در ادامه مشخص شد که ایزوله اي 

اینتگرون به طور معنی داري نسبت به آنتی بیوتیک هاي آمینوگلیکوزید ها، کینولون ها، داروهاي 

بتاالکتام مقاومت باالتري نشان دادند. در این مطالعه ارتباط معنی داري بین حضور اینتگرون 
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تمامی کالس یک و مقاومت به آنتی بیوتیک هاي آمپی سیلین و سفپودوکسیم مشاهده نشد زیرا 

  . )69(ایزوله ها به این دو آنتی بیوتیک مقاوم بودند

 هاي ایزوله و همکارانش بر روي Machadoتوسط  2007در مطالعه اي که در سال 

با بررسی حضور اینتگرون هاي کالس  انجام شد پرتغالدر  ESBLیاسیه تولید کننده اشریشیاکلی

 ESBLکلواکه تولید کننده  اشریشیاکلیاز ایزوله هاي  %23در مجموع  یک و دو مشخص شد که

از نظر حضور اینتگرونکالس یک مثبت بودند و از نظر حضور اینتگرون کالس دو منفی گزارش 

  . )70(شدند

و همکارانش بر روي ایزوله هاي  Whiteتوسط  2001در دیگر مطالعه اي که در سال 

ي ادراري در استرالیا انجام شد در یاسیه جداسازي شده از بیماران مبتال به عفونت هااشریشیاکلی

در  هاي اینتگرونی یک، دو مثبت بودند. ساز ایزوله ها از ایزوله ها از نظر حضور کال %49مجموع 

ادامه مشخص شد که ارتباط معنی داري مابین حضور اینتگرون در ایزوله هاي مورد مطالعه و 

یسین، کانامایسین، توبرامایسین، ایسین، جنتامااسترپتوممقاومت نسبت به آنتی بیوتیک هاي 

  .)71(کوتري موکسازول، آمپی سیلین، کلرامفنیکل و تتراسیکلین وجود داشت

یاسیه اشریشیاکلیایزوله  73بر روي  2007و همکارانش در سال  Dakicدر مطالعه اي که توسط 

از ایزوله  %7/50جدا شده از بیماران سرپایی مبتال به عفونت ادراري در یونان انجام شد در مجموع 

ها نسبت به بیش از سه کالس آنتی بیوتیکی عمده مقاومت نشان داده  و در واقع الگوي مقاومت 

 PCR) نشان دادند. با بررسی حضور کالس هاي اینتگرون به روش MDRدارویی چندگانه (

که  بدین ترتیباز نظر حضور اینتگرون مثبت بودند.  )%8/17(ه ایزول 13مشخص شدکه در مجموع

) از نظر حضور %7/2ایزوله( 2) از ایزوله ها از نظر حضور اینتگرون کالس یک، %3/12ایزوله(9

مثبت  2و  1) از نظر حضور همزمان اینتگرون هاي کالس%7/2ایزوله( 2و  2اینتگرون کالس 

معنی داري مابین حضور اینتگرون در ایزوله هاي  "بودند. در ادامه مشخص شد که ارتباط کامال
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کالوالنیک اسید، کوتریموکسازول، کلرامفنیکل، - اوم و مقاومت نسبت به آموکسی سیلینمق

سیپروفلوکساسین، نورفلوکساسین، نالیدیکسیک اسید، تتراسیکلین و داکسی سیکلین وجود 

  .)72(داشت
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            جامعه مورد مطالعه و روش نمونه گیري:                                         

جمعیت مورد مطالعه عبارتست ایزوله هاي باکتریایی جدا شده از نمونه هاي بیولوژیک 

ارسالی(نظیر: خلط، مایع آسیت، ادرار، مایع نخاع، محل زخم و ...)  به آزمایشگاه میکروب شناسی 

  بیمارستانهاي شهر قزوین و تهران است. 

 α=05/0شود. با در نظر گرفتن  استفاده میجهت برآورد حجم نمونه از فرمول برآورد نسبت 

نمونه مثبت  137 تعداد  08/0و دقت  =65/0Pاشریشیاکلی،شیوع اینتگرون در گونه هاي مقاوم 

سازي شده جهت  جدا اشریشیاکلیدر نظر گرفته میشود. ایزوله هاي  اشریشیاکلیاز نظر گونه هاي 

  . نگهداري خواهد شد - C º70انجام مراحل تحقیق درفریزر

  نوع مطالعه توصیفی بوده و معیارهاي ورود به مطالعه شامل موارد زیر است : 

 مثبت باشد. اشریشیاکلینمونه هاي ارسالی که از نظر رشد گونه هاي  - 1

  و معیارهاي خروج از مطالعه نیز شامل موارد زیر می باشد:

  باشد. اشریشیاکلیاي نمونه هاي ارسالی که نتیجه کشت آنها سایرباکتري هاي بجز گونه ه - 1

  بیمارانی که نمونه هاي ارسالی آنان تکراري باشد. - 2
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  نمونه برداري: 

، از بخش هاي مختلف بیمارستان هاي اشریشیاکلیگونه هاي مختلف جنس نمونه از  137تعداد 

ایزوله هاي جمع آوري گردید.  91تا خرداد ماه  90داد ماه سال از خر و تهرانشهر قزوین 

و سایر نمونه هاي خون ، خلط، تراشه الینی ادرار و کاتترهاي ادراري،تریایی از نمونه هاي بباک

بر روي دو آزمایشگاه هاي بیمارستان هاي  ایزوله هاي جداسازي شده در. ندجمع آوري شد بالینی

مرکز تحقیقاتی گروه میکرب شناسی و داده شده  و به   پاساژ EMBمحیط پایه بالد آگار و 

ساعت انکوباسیون در  24دانشگاه علوم پزشکی قزوین انتقال داده شدند و پس از  ی و ملکولیسلول

مورد بررسی  اشریشیاکلیمربوط به شناسایی جنس ، توسط آزمایش هاي بیوشیمیایی C°35دماي 

، مورد استفاده قرار اشریشیاکلیشناسایی جنس  قرار گرفتند. تست هاي بیوشیمیایی که براي

  ارتند از:گرفتند، عب

 کشت بر روي محیط مک کانگی آگار .1

 رنگ آمیزي گرم .2

  انجام آزمون اکسیداز .3

  (KIA)کشت بر روي محیط کلیگلر ایرون آگار  .4

 )SIMآزمایش اندول (کشت بر روي محیط  .5

 )MRVPآزمایش متیل رد (کشت بر روي محیط  .6

 )MRVPآزمایش ووگس پروسکوئر (کشت بر روي محیط  .7

 ي محیط سیمون سیترات)آزمایش سیترات (کشت بر رو .8

 آزمایش هیدرولیز اوره (کشت بر روي محیط اوره آگار) .9

 )SIM()2(کشت بر روي محیط تست حرکت   .10
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بعد از انجام تعیین هویت ایزوله ها به منظور نگهداري طوالنی مدت باکتریها، ابتدا آنها را در ویال 

ساعت  24ده و بعد از کشت دا (TSB Broth)هاي حاوي محیط کشت تریپتی کیز سوي براث 

استریل به آن  %20، در صورت رشد باکتري ، یک یا دو قطره گلیسرول C°35انکوباسیون در دماي 

  نگهداري شدند. - C°20اضافه کرده و سپس تا زمان انجام تست هاي مطالعه در فریزر 

    Disk Agar Diffusionتعیین الگوي حساسیت آنتی بیوتیکی به روش 

) استفاده CLSIون از دستورالعمل موسسه بین المللی استانداردهاي آزمایشگاهی (براي انجام آزم 

  ).68شد و به شرح ذیل انجام شد(

تنظیم گردید. این  4/7تا  2/7آن بین  pHابتدا محیط مولر هینتون آگار تهیه شد و   - 1

  انکوبه شدند.  C°35ساعت در دماي 24براي کنترل آلودگی به مدت پلیت ها، 

بعد، ظروف حاوي دیسک هاي آنتی بیوتیک جنتامایسین، آموکسی سیلین /  در مرحلۀ - 2

کالوالنیک اسید، پیپراسیلین /تازوباکتام، تیکارسیلین/کالونیک اسید،سفپیم، سفوتاکسیم, 

سفتریاکسون, سفتازیدیم, سفپودوکسیم, آزترونام، ایمیپنم، مروپنم، سیپروفلوکساسین، 

- کسازین، نیتروفورانتوئین، تري متوپریمپیپراسیلین، نورفلوکسازین،گتی فلو

(نگهداري بلند مدت) به  - C ْ20سولفومتوکسازول، تیگسیکلین براي انجام آزمون، از فریزر 

(نگهداري کوتاه مدت) انتقال داده شدند. چند دقیقه قبل از انجام تست نیز  C ْ4یخچال 

ي اتاق برسند. دیسک ظروف حاوي دیسک ها در محیط آزمایشگاه قرار گرفتند تا به دما

  انگلستان خریداري شدند.  MASTهاي آنتی بیوتیکی از شرکت 

سوسپانسیون میکروبی استاندارد جهت انجام آزمون تهیه شد. از آن جا که در مرحله بعد  - 3

ساعت از کشت آن ها نگذشته  24براي تهیه سوسپانسیون، از سویه هایی که بیش از 
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ها یک روز قبل از انجام آزمایش، بر روي محیط ژلوز  باشد، استفاده می شود، لذا نمونه

ساعت انکوبه شدند. میزانی از  24به مدت  C ْ35ساده کشت داده شدند. سپس در دماي 

سرم فیزیولوژي استریل انتقال داده و بعد از مخلوط کردن با  ml 2کلونی را به لوله حاوي 

آن، برابر با غلظت نیم مک میکسر، سوسپانسیونی به دست آمد که غلظت باکتري در 

  فارلند بود. 

با استفاده از یک سوآپ کتان استریل سوسپانسیون را بر روي محیط مولر هینتون آگار  - 4

دیسک   دقیقه پس از تلقیح سوسپانسیون 15تهیه شده به روش چمنی پخش کردیم. 

به فاصله هاي آنتی بیوتیکی فوق الذکر را که به دماي اتاق رسیده بودند، بر روي پلیت 

  از یکدیگر قرار دادیم. cm 1حداقل 

انکوبه شدند.  سپس با  C ْ35ساعت در دماي  24پس از دیسک گذاري، پلیت ها به مدت  - 5

در فرم  هاستفاده از خط کش، قطر هاله عدم رشد اطراف هر دیسک اندازه گیري و نتایج مربوط

  هاي تهیه شده یادداشت شدند.

  اسـتفاده   آزمـون  انجـام  کنتـرل  جهـت  E.coli    ATCC  25922 لکنتر هیسو از آزمون نیا در
  .دیگرد

  بررسی ملکولی شیوع اینتگرون کالس یک

استفاده می  (PCR)براي تعیین شیوع اینتگرون کالس یک از آزمایش واکنش زنجیره اي پلیمراز 

ا تکثیر ژن کنیم. در این روش از پرایمر مخصوص ژن داخلی اینتگرون کالس یک استفاده شد که ب

مورد نظر و نهایتاً الکتروفورز محصوالت بر روي ژل آگارز حضور و یا عدم حضور آن مشخص خواهد 

 شد.
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   DNAاستخراج 

به شرح  Boilingبا استفاده از روش  ESBLاز سویه هاي تولید کنندة  DNAمراحل استخراج 

  زیر انجام شد:

آب مقطر   200حاوي  ml 5/1ندورف کلنی از هر نمونه را داخل ویال اپ 5تا  3ابتدا  .1

  استریل حل می کنیم.

 می کنیم تا اینکه کامالً حل شود.  shakeبا استفاده از شیکر، آنقدر نمونه ها را  .2

)، قرار می دهیم؛ به C ْ100دقیقه، داخل بن ماري جوش ( 10- 15ویال ها را به مدت  .3

 طوري که سطح آب جوش، دوسوم ویال را در برگیرد.

، سانتریفوژ می کنیم. 14000دقیقه، با دور  5-10رحله، ویال ها را به مدت در این م .4

 که البته در این مرحله از سانتریفوژ اپندورف استفاده کردیم.

به اپندورف استریل منتقل  PCRمحلول رویی (سوپرناتانت) ویالها، براي انجام واکنش  .5

 شد.

توتال، از دستگاه  DNAز وجود در این مرحله پس از انجام استخراج، براي اطمینان ا .6

 نانومتر استفاده شد. 280/260نانودراپ در دو طول موج 

  آماده سازي پرایمرها:

ابتدا توالی پرایمرها جهت ساخت تحویل شرکت دانمارکی شد. پرایمرها پس از طراحی به  .1

ز) صورت لیوفیلیزه دریافت شدند. براي تهیه محلول ذخیره برطبق دستورالعمل (برگه آنالی

 همراه پرایمر عمل شد.
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  :توالی پرایمرها به شرح ذیل استفاده شد .2

 IntF, 5′-ATCATCGTCGTAGAGACGTCGG 

IntR, 5′-GTCAAGGTTCTGGACCAGTTGC (69)  

 

  قرار گرفتند. C ْ37ساعت، در دماي  5/0در مرحله بعد، ویالهاي حاوي پرایمر، به مدت  .3

نگهداري   - C ْ20 سپس در دماي تهیه و  mol100در این مرحله محلول استوك   .4

 شدند.

از هر دو رشتۀ  mol10 بسته به کار روزانه براي تهیه محلول کار پرایمرهاي با غلظت  .5

 استفاده شد. PCRژن تهیه و براي هر سري از واکنش هاي 

  

    PCR آزمون انجام

 یاختصاص يمرهایپرا از استفاده ). سپس با1- 3تهیه شد(جدول Matermixدر این مرحله ابتدا 

، حجم نهایی  PCRگرفت. براي انجام واکنش  صورت کی کالس نتگرونیا ژن ییشناسا و ریتکث

میکرولیتري بود. براي به دست آوردن بهترین مقدار از ترکیبات مورد استفاده  25هر واکنش، 

انجام  PCR)، گرادیانی از مقادیر مختلف این ترکیبات، طی چند واکنش مختلف 2Mgcl(مثل 

 .شد

 

 

 

 



٤٩ 

 

  

   PCRیک واکنش  master mixمقادیر بهینه براي تهیه  1-3جدول                

  ترکیب حجم (میکرولیتر)

2  DNTP mix 10 mmol 

10  PCR Buffer 10 X 

3  50 mmol 2Mgcl 

73  O2D.H 

  :  PCRآماده سازي واکنش 

الگو  DNA پرایمرها، میکرولیتر بود، حجم 25که  PCRبا درنظر گرفتن حجم نهایی هر واکنش  

  . آمده است 2- 3به شرح ذیل در جدول  اضافه شوند master mixکه باید به و آنزیم پلی مراز

   PCRیک واکنش : مواد ملکولی مورد نیاز جهت انجام 2- 3جدول                      

  ترکیب  حجم (میکرولیتر)

22  Master mix 

1  DNA Template 

1  Primer F 

1  Primer R 
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0/25 Taq pol 5 u/ l 

  :  (Thermocycler)برنامه ریزي دستگاه ترموسایکلر 

پس از قرار دادن ویال ها در دستگاه ترموسایکلر، شرایط دمایی مختلف و زمان هاي آن ها در یک 

  ، برطبق جدول زیر اجرا گردید.PER-1براي ژنوتیپ  PCRواکنش 

   PCRاه ترموسایکلر در یک واکنش شرایط برنامه ریزي دستگ: 3-3جدول          

  

  PCRالکتروفورز محصوالت 

میزان استفاده شد.  %1از ژل آگارز   PCRبراي انجام الکتروفورز، روي محصوالت حاصل از 

gr1  پودر آگارز را درcc 100  بافرTBE 1X حل کرده و بعد از حرارت دادن و خنک شدن به ،

) به آن اضافه  DNA) سایبرگرین (براي رنگ آمیزي قطعات µg/ml 10میکرولیتر ( 1میزان 

    دما(سانتی گراد)  زمان 

5 min  95  First denaturation 

1 min  95  

Cycle(30)   sec30    55  

1 min  72  

10 min  72  Final extention 
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کردیم. پس از مخلوط کردن، محلول را داخل قالب ریخته و پس از بسته شدن ژل، آن را از قالب 

 3را با  PCRمیکرولیتر از محصول  7و به داخل تانک الکتروفورز انتقال دادیم. مقدار  خارج

مخلوط کرده و در داخل چاهک هاي ژل براي الکتروفورز قرار  loading Buffer 6 Xمیکرولیتر 

ولت، تنظیم گردید، وقتی نمونه، سه چهارم طول  100دادیم. براي انجام الکتروفورز، ولتاژ روي  

مشاهده شد. در صورت مناسب بودن باندهاي  UVطی کرد، ژل از تانک خارج و با المپ  ژل را

موردمشاهده قرار داده و از تصویر ژل مربوطه عکس  UVPحاصل از الکتروفورز، ژل را با دستگاه 

  تهیه کردیم.

  کنترل کیفی

د شده حاوي تائیاسینتوباکتر بومانی  براي اطمینان از صحت انجام آزمایش، از سویه کنترل

به عنوان کنترل منفی استفاده  25922اینتگرون کالس یک به عنوان کنترل مثبت  و اشرشیاکلی 

الگو  DNAهمچنین براي کنترل انجام آزمون از میکروتیوب هاي حاوي مواد واکنش بدون . شد

  استفاده شد.

  : یکیوتیب یآنت مقاومت و نتگرونیا حضور نیب ارتباط یبررس 

 و نتگرونیا حضور ینیبال ارتباط دو یکال مجذور آزمون از استفاده با ارتباط نیا ادامه در

 یبررس مورد مطالعه در 16ویرایش  SPSSبا استفاده از نرم افزار  رفته کار به يداروها به مقاومت

  از لحاظ آماري معنی دار در نظر گرفته شد. 0,05کمتر از  P value مقدار  .گرفت قرار
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جام تست هاي استاندارد آزمایشگاهی پس از ان اشریشیاکلیایزوله از گونه هاي  137لعه در این مطا

). در انجام آزمون اکسیداز از سویه هاي استاندارد 1- 3و میکرب شناسی جمع آوري شدند(تصویر

Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853  (کنترل مثبت) وE. coli ATCC 

  (کنترل منفی) استفاده شد. 25922

  

  

  

  

  

  

  

(از : سمت راست: نتیجه آزمون اکسیداز، سمت چپ: نتیجه تست هاي فنوتیپی تعیین هویت1-4تصویر

،  منفی، متیل رد SIM، تحرك مثبت و اندول منفی در محیط TSIچپ به راست: قلیا/قلیا در محیط 

VP و سیترات مثبت. ثبتم  

بالینی از بیماران بستري در بخش  هاي نشان داده شده است نمونه 1- 4 که در نمودارهمانطور 

) و  8- %6)، عفونی(9- %7)، جراحی (12- %9)، اعصاب (37-%27)، داخلی (ICU)47%-65 هاي 

  ) به ترتیب جمع آوري شدند. 6-%4ارتوپدي(
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ایزوله  29نمونه  خون،  ) از%22ایزوله ( 30 ، ادرار) از % 27(نمونه  37 از این بیماران در مجموع

 ) از%3ایزوله ( 43 کاتتر،  ) از%5ایزوله ( 7زخم، نمونه   ) از%15ایزوله ( 20، تراشهونه  نم ) از21%(

گونه  فراوانی 2- 4 نمودار. شدندجمع آوري  نمونه هاي بالینیاز سایر  ) %4ایزوله ( 6 خلط ونمونه  

ه را نشان را در برحسب منبع و نوع نمونه هاي بالینی ارسالی مراکز مورد مطالع اشریشیاکلیهاي 

  می دهد. 

 بر حسب بخش هاي بیمارستانی اشریشیاکلی: فراوانی ایزوله هاي 1- 4نمودار
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 51) از بیماران از جنس مرد و %63(86 ادامه با بررسی اطالعات بیماران مشخص شد کهدر 

  .)3- 4نمودار( ) بیماران از جنس زن بودند37%(

  

  

 17با بررسی میانگین سنی بیماران مشخص شد که بیماران هدف در این مطالعه در محدوده سنی 

  تعیین شد.  50±20ه میانگین سنی آنها سال قرار داشتند ک 83تا 

  

 نمونه هاي بالینیبر حسب  اشریشیاکلی: فراوانی ایزوله هاي 2- 4نمودار

 جنسبر حسب  اشریشیاکلی: فراوانی ایزوله هاي 3- 4نمودار
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  الگوي حساسیت آنتی بیوتیکی

) الگوي %61ایزوله ( 83مشخص گردید که  DADبه روش  با انجام تست حساسیت آنتی بیوتیکی
مقاومت داروئی چندگانه را نشان دادند و به کالسهاي آنتی بیوتیکی بتاالکتام ، آمینوگلیکوزید و 

) به ایمی پنم %2,4(ایزوله  2امل یا حد واسط نشان دادند. از این تعداد کینولون مقاومت داروئی ک
حساسیت نشان دادند. ) %1/83ایزوله ( 69و  مقاومت متوسط) %5/14ایزوله ( 12مقاومت کامل، 

) به %4/96ایزوله ( 80 که از بین ارگانیسم هاي با مقاومت دارویی چندگانه،همچنین مشخص شد 
  ) مقاومت حدواسط نشان دادند.%6/3زوله(ای 3مروپنم حساسیت و 

  شناسایی ملکولی اینتگرون کالس یک

ایزوله  137بر روي  اینتگرون کالس یکبا استفاده از پرایمرهاي اختصاصی  PCR انجام آزمونبا 
) داراي اینتگرون کالس یک بودند. در %53ایزوله( 73مشخص شد که در مجموع  اشریشیاکلی

 52داراي الگوي مقاومت دارویی چندگانه، ایزولۀ  83از مجموع  هادامه همچنین مشخص شد ک
در ادامه بر اساس نتایج . )1- 4(جدول) از نظر حضور اینتگرون کالس یک مثبت بودند%63ایزوله (

) مابین حضور اینتگرون p < 0.001انجام آزمون آماري مجذور کاي دو ارتباط معنی داري (
  د.ندگانه گزارش شکالس یک و الگوي مقاومت دارویی چ

 

 

  

1000bp 893bp 
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MDR * INT Crosstabulation 

   INT 

Total    Pos Neg 

MDR P Count 52 31 83 

% within MDR 62.7% 37.3% 100.0% 

% within INT 71.2% 48.4% 60.6% 

% of Total 38.0% 22.6% 60.6% 

N Count 21 33 54 

% within MDR 38.9% 61.1% 100.0% 

% within INT 28.8% 51.6% 39.4% 

% of Total 15.3% 24.1% 39.4% 

Total Count 73 64 137 

% within MDR 53.3% 46.7% 100.0% 

% within INT 100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 53.3% 46.7% 100.0% 

 

  

 یارتباط مابین حضور اینتگرون کالس یک و الگوي حساسیت آنتی بیوتیک

حضور اینتگرون کالس یک و الگوي حساسیت آنتی بیوتیکی نسبت به  ارتباط مابین 2-4جدول 

مطالعه ارتباط معتی داري مابین  آنتی بیوتیک هاي به کار رفته در مطالعه را نشان می دهد. دراین

جنتامایسین، آموکسی سیلین/ حضور اینتگرون کالس یک و مقاومت نسبت به آنتی بیوتیک هاي 

لین، تري والنیک اسید، سفوتاکسیم, سفتریاکسون, سفتازیدیم, سفپودوکسیم, آزترونام، پیپراسیکال

 گزارش شد. سولفومتوکسازول- متوپریم

 با مقاومت دارویی چندگانه  اشریشیاکلیاینتگرون کالس یک در ایزوله هاي : حضور 1- 4 جدول
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P value  Integron Neg. Isolates  Integron Pos. Isolates  AB  

<0.001  - 36(26/5%) 30(22%) 7(5%)  19(14%)  44(32%)  CTX  

0.005  3(2%) 36(26%) 27(20%) 6(4%) 24(17/5%) 41(30%) CAZ  

<0.001  - 38(28%) 28(20%) 10(7%) 20(15%) 41(30%) CPD  

0.005  3(2%) 36(26%) 27(20%) 9(7%) 24(17/5%) 38(28%) ATM  

0.003  2(1/5%) 37(27%) 27(20%) 2(1/5%) 24(17/5%) 45(33%) CRO  

0.009  6(4%) 6(4%) 54(40%) 5(4%) - 66(49%) AGU  

0.13  3(2%) 49(36%) 14(10%) 16(12%) 44(32%) 11(8%) CIP  

<0.001  - 64(47%) 2(1/5%) 3(2%) 21(29%) 39(28/5%) GEN  

0.196  8(6%) 44(32%) 14(10%) 9(7%) 56(41%) 6(4%) PTZ  

0.42  - 58(42%) 8(6%) - 60(44%) 11(8%) CPM  

0.119  8(6%) 58(42%) - 9(7%) 60(44%) 2(1/5%) IMI  

0.55  3(2%) 63(46%) - - 71(52%) - MRM  

0.47  24(17/5%) 5(4%) 37(27%) 22(16%) 7(5%) 42(30%) TGC 

<0.001  - 51(37%) 15(11%) - 14(10%) 57(42%) TS 

0.324  3(2%) 11(8%) 52(38%) 2(1/5%) 16(12%) 53(39%) NIT 

0.324  4(3%) 59(43%) 3(2%) 9(7%) 60(44%) 2(1/5%) GAT 

0.50  3(2%) 52(38%) 11(8%) 8(6%) 54(40%) 9(7%) NOR 

<0.001  - 36(26%) 30(22%) 3(2%) 21(15%) 47(34%) PRL 

 

 

 اینتگرون مثبت و منفی اشریشیاکلی: بررسی مقایسه اي الگوي حساسیت آنتی بیوتیکی ایزوله هاي 2- 4جدول 
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فزایش قابل مالحظه اي داشته دهه اخیر ا در دوارگانیسم هاي با مقاومت دارویی چندگانه بحث: 

ت نمشکالت فراوانی را براي پزشکان بالینی، میکروب شناسان و متخصصین کنترل عفواند که 

، کلبسیال پنومونیه، گونه هاي E.coliاز جمله  انتروباکتریاسیهایجاد کرده اند. اعضاء خانواده

، سالمونال و شیگال از جمله باکتریهاي مهم اشریشیاکلیهاي پروتئوس، گونه هاي سراشیا، گونه

انی هاي بحرهاي در بخششوند. نقش این ارگانیسمهاي بیمارستانی محسوب میدخیل در عفونت

) از اهمیت باالتري برخوردار است. در سالهاي ICUهاي مراقبت ویژه (بیمارستانی به ویژه بخش

ها غالباً به سبب پتانسیل و کسب فاکتورهاي مختلف مقاومت داروئی غالباً اخیر این ارگانیسم

اي اند که این امر مشکالت فراوانی را برماهیت و الگوي مقاومت دارویی چندگانه کسب کرده

ها ایجاد کرده است. فاکتورهاي پزشکان، متخصصان عفونی و کنترل عفونت در کلنیک و بیمارستان

ایجاد کننده مقاومت داروئی غالباً یا ماهیت کروموزومی دارند یا به واسطه عناصر سیار ژنتیکی 

)The mibile genetic elementsسایر ها از ) از جمله پالسمیدها، اینتگرونها و ترانسپوزون

هاي شوند. نقش این عناصر سیار ژنتیکی به ویژه در عفونتهاي باکتریایی کسب مینمونه

بیمارستانی بسیار حائز اهمیت است زیرا مقدمات سریع انتشار فاکتورهاي مقاومت به واسطه این 

انواع  ها به عنوان یکی از عناصر سیار ژنتیکی به سمت قابلیت کسبشود. اینتگرونعناصر فراهم می

هاي هاي ژنی حامل ژن مقاومت در سالهاي اخیر بسیار مورد توجه هستند. تا به حال کالسکاست

کالس  مختلفی از این عناصر سیار شناسایی شده است که براساس مطالعات انجام شده، اینتگرون

بوده و به  از شیوع باالیی برخوردار انتروباکتریاسیهیک در باکتریهاي گرم منفی به ویژه خانواده

هاي مختلف مقاومت دارویی مقدمات مقاومت نسبت به سبب قابلیت پذیرش کاست

ها از جمله داروهاي بتاالکتام، آمینوگلیکوزیدها و هاي عمده مصرفی  در بیمارستانبیوتیکآنتی

  . )28، 27(سازندکلرامفنیکل را فراهم می
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هاي کلبسیال اینتگرونی در گونه هاي مختلفهرچند اطالعات فراوانی در خصوص شیوع کالس

اطالعات بسیار کمی در سراسر جهان وجود  اشریشیاکلیهاي و اشرشیاکلی وجود دارد ولی در گونه

هاي مختلف اینتگرونی و دارد. در مجموع مطالعات مختلفی که در سراسر جهان شیوع کالس

اند نتایج متفاوتی حاصل ردهمحتوي آنها از نظر وجود فاکتورهاي مختلف مقاومت دارویی بررسی ک

 5/28هاي بیماریزاي گرم منفی از شده است. به طوري که شیوع اینتگرون کالس یک در باکتري

) در مجموع نتایج حاکی از آن است که 78-71,74درصد گزارش شده است. ( 2/89درصد تا 

واحی جغرافیایی هاي بیمارستانی و حتی اکتسابی از جامعه در نها در ایزولهشیوع اینتگرون

داري هاي مختلف بیمارستانی به میزان معنیهاي مختلف و حتی در بخشمختلف، جمعیت

  متفاوت است. 

درصد) از نظر حضور اینتگرون  53ایزوله ( 73براساس نتایج حاصل از این مطالعه در مجموع 

ایزوله الگوي  83کالس یک مثبت بودند. در ادامه با بررسی بیشتر مشخص شد که در این مطالعه 

از نظر حضور اینتگرون  63ها %در میان این ایزوله دادند کهمقاومت داروئی چندگانه را نشان 

  کالس یک مثبت بودند. 

متفاوتی آمار  ،گرون کالس یک اینتاز نظر شیوع  در مقایسه با سایر مطالعات نتایج این مطالعه

لعات از آماري باالتري برخوردار بود از جمله را نشان داد به طوري که در مقایسه با برخی از مطا

ایزوله هاي  از %34مشخص شد که  چیندر   2007همکارانش در سال و  Huanمطالعه 

مقایسه با در . همچنین )61(از نظر حضور اینتگرون کالس یک مثبت بودند انتروباکتریاسیهخانواده

از  38مشخص شد که %ام شد، انج ه اروگوئدر  2010در سال  که و همکارانش Badoمطالعه 

و همکارانش  Machado. همچنین )62(ها از نظر حضور اینتگرون کالس یک مثبت بودندایزوله

گزارش کردند ه ییاساشریشیاکلیهاي تگرون کالس یک در ایزولهاینبا بررسی حضور  2007در سال 

و  Dakicو در مطالعه  )70(ها حاوي اینتگرون کالس یک بودنددرصد از ایزوله 23در مجموع که 
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جدا شده از بیماران سرپائی مبتال به  انتروباکتریاسیهایزوله 73بر روي  2007همکارانش در سال 

  . )72(درصد گزارش شد 8/17شیوع اینتگرون کالس یک  ،عفونت ادراري

در سایر نواحی  در ادامه مشخص گردید که نتایج این مطالعه در مقایسه با برخی مطالعات

و  Ibrahimبود به طوري که در مطالعه  کمترياز آماري شیوع باالتري  یی جهانجغرافیا

مشخص شد  ESBLتولید کننده  انتروباکتریاسیهایزوله 160بر روي  2011همکارانش در سال 

و همکارانش  Yan. در مطالعه )63(درصد از ایزوله ها داراي اینتگرون کالس یک بودند 4/61که 

ها از نظر حضور از ایزوله 3/76ایزوله بالینی گرم منفی در چین % 118بر روي  2010در سال 

  . )64(اینتگرون کالس یک مثبت بودند

مشخص شد که  اشریشیاکلیدر مجموع با بررسی الگوي حساسیت آنتی بیوتیکی ایزوله هاي 

لعه درصد از ایزوله ها الگوي مقاومت داروئی چندگانه را نشان دادند که در مقایسه با مطا 63

Dakic  در مجموع )%72(انجام شد انتروباکتریاسیهایزوله 73بر روي  2007و همکارانش در سال .

درصد گزارش شد، از آمار باالتري برخوردار بود که البته ماهیت بیمارستانی و بالینی نتایج  %7/50

  نبود.مطالعه حاضر با مطالعه مورد نظر که از بیماران سرپائی بود چندان دور از انتظار 

جداسازي شدند که در مقایسه  ICUنتگرون از بخش یدر این مطالعه اکثر ایزوله ها حاوي ا

با نتایج اکثر مطالعاتی که در این زمینه انجام شد، همخوانی دارد. به نظر می رسد بستري طوالنی 

ی از به کار بردن ابزارهاي تهاجمی درمان ماران،مدت بیماران در این بخش، وخیم بودن حال بی

و  ابزارهامواجه بودن بیماران با آنتی بیوتیک هاي وسیع الطیف و نهایتاً نبود  ،تراشه و کاتتر قبیل

راهکارهاي مناسب کنترل عفونت از دالیل عمده شیوع ارگانیسم هاي مقاوم در این بخش می 

  باشد. 

آنتی حضور اینتگرون کالس یک و مقاومت به  مابیندر این مطالعه با بررسی ارتباط 

مقاومت به داروهاي  ي مابینهاي به کار رفته در مطالعه مشخص شد که ارتباط معنی داربیوتیک
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که در  ینتگرون کالس یک وجود داشت که در مقایسه با سایر مطالعاتیبتاالکتام مصرفی و حضور ا

این زمینه انجام شد ارتباط معنی داري ما بین حضور اینتگرون کالس یک و مقاومت به 

با بررسی بر روي  2010و همکارانش در سال  Yanبه همین منظور، لوسپورین ها گزارش شد. سفا

ما بین حضور اینتگرون  يهاي بالینی گرم منفی در چین گزارش کردند که ارتباط معنی دارایزوله

  . )64(کالس یک و مقاومت به داروهاي بتاالکتام وجود داشت

Peyse  ارش کردند که ایزوله هاي حاوي اینتگرون در نیز گز 2003و همکارانش در سال

هاي فاقد آن به طور معنی داري نسبت به داروهاي آمپی سیلین و سفوتاکسیم مقایسه با ایزوله

خیلی دور از انتظار نیست زیرا براساس مطالعات موضوع . در مجموع این )67(مقاومت نشان دادند

یابند. توسط اینتگرون کالس یک انتقال میهاي بتاالکتاماز انجام شده بخش عمده اي از ژن

و برخی از بتاالکتازهاي وسیع الطیف  هازماو متالوبتاالکتا OXAتیپ  هايهاي بتاالکتامازژن

)ESBLS با قرارگیري بر روي کاست هاي ژنی توسط اینتگرون کالس یک انتقال می یابند که (

اروهاي بتاالکتام از جمله سفالوسپورین نهایتاً مقدمات مقاومت داروئی نسبت به طیف وسیعی از د

را فراهم می   کرباپنم هاو حتی بتاالکتازها ترکیبات مهارکننده  ،هاي وسیع الطیف، پنی سیلین ها

   .)50(سازند

ما بین حضور اینتگرون کالس  يدارمطالعه همچنین مشخص شد که ارتباط معنی ادامهدر 

مینوگلیکوزیدها وجود داشت که نتایج حاصل از آن با هاي خانواده آیک و مقاومت به آنتی بیوتیک

  نتایج سایر مطالعات مشابه که در این زمینه انجام شد همخوانی داشت. 

مشخص شد که ارتباط  2003و همکارانش در سال  Mokrackaبه طوري که در مطالعه 

ه داروهاي بالینی حضور اینتگرون کالس یک و مقاومت ایزوله هاي اینتروباکتر ب يمعنی دار

نیز نتایج  2010و همکارانش در سال  Yan. و در مطالعه )65(خانواده آمینوگلیکوزید وجود داشت

تگرون در این مطالعه در اینمشابهی بدست آمد بدین ترتیب که ایزوله هاي گرم منفی حاوي 
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آمینوگلیکوزید هاي بیوتیکداري در برابر آنتیهاي بدون اینتگرون به میزان معنیمقایسه با ایزوله

که در مجموع ارتباط  دو همکارانش نیز گزارش کردن Huan. همچنین )64(مقاومت نشان دادند

داري ما بین حضور اینتگرون کالس یک و مقاومت به آمینوگلیکوزیدها در ایزوله هاي معنی

  . )61(اینتروباکتریاسه وجود داشت

اساس مطالعات که در این زمینه انجام این ارتباط نیز خیلی بعد از انتظار نیست چرا که بر

هاي ژنی مقاومت آمینوگلیوزیدها از جمله شده است مشخص شد که بخش عمده اي از ژن

  .)79(یابند) بر روي اینتگرون کالس یک انتقال میaadو  accهاي (ژن

ما بین حضور اینتگرون کالس یک و مقاومت به آنتی  يداردر این مطالعه ارتباط معنی

و همکارانش در سال  Haunمطالعه در حالی که در هاي خانواده کنیولون مشاهده نشد. کبیوتی

. )67، 61(بدین منظور گزارش شد يدارارتباط معنی 2003و همکارانش در سال  Peyseو  2007

از انتظار نیست زیرا براساس مطالعات انجام  دوربه نظر می رسد نتایج حاصل از این مطالعه خیلی 

 ها ها مشخص شده است که مقاومت به کینولونخصوص مکانیسم مقاومت به کینولوندر  هشد

هاي اخیر نیز افتد و در سالهاي کروموزومی اتفاق میاي در ژنهاي نقطهغالباً به واسطه جهش

شناسایی  از سراسر جهاننیز  qnr ژنهاي پالسمیدي  مقاومت نسبت به این داروها نیز به واسطه

  .می شوندشده و گزارش 

رون کالس در ایزوله تگاین حضور حاصل از مطالعه حاکی از آمار قابل توجه نتایجدر مجموع 

هاي مورد مطالعه است. با توجه به نقش حضور آوري شده از بیمارستانجمع اشریشیاکلیهاي 

 هايبیوتیکآنتیدر برابر مقاومت دارویی  انتشار فاکنورهاي مختلف اینتگرون کالس یک، در 

مهمی از جمله داروهاي بتاالکتام، آمینوگلیوزیدها و تتراسایکلین لذا لزوم توجه بیشتر به آنها 

هاي بین گونه ها و چرخش آن ماتگروناینماهیت سیار در عین حال، به سبب ضروري است. 
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به کارگیري از ابزارهاي مناسب کنترل  ،بیمارستانی هاي هاي دخیل در عفونتمختلف باکتري

  و راهکارهاي مناسب درمانی براي جلوگیري از انتشار بیشتر آنها ضروري است.  عفونت

 اشریشیاکلیجنس حاکی از آن است که باکتري هاي  نتایج نهایی حاصل از این مطالعه

مراکز بیمارستانی مورد مطالعه شیوع فراوانی یافته اند. براساس  در حاوي اینتگرون کالس یک

با الگوي مقاومت دارویی انتروباکتر  ایزوله هايدرصد از  63طالعه، نتایج بدست آمده از این م

از نظر حضور اینتگرون کالس یک مثبت  هاي مختلف بیمارستانیجدا شده از بخش چندگانه 

بیمارستان هاي مورد  ICUاز بخش  "بودند. با توجه به اینکه ایزوله هاي حاوي اینتگرون غالبا

و  ،است که با بهره گیري از الگوي صحیح مصرف آنتی بیوتیکامید آن  مطالعه جمع آوري شدند

و به کارگیري  ،محدود سازي استفاده از داروهاي بتاالکتام به ویژه سفالوسپورین هاي وسیع الطیف

هاي در بخش حضور این ارگانیسم هاي مقاوم شاهد کاهش ابزارهاي مناسب کنترل عفونت 

  باشیم. مختلف بیمارستانی
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  هادات:پیشن

 اشریشیاکلیاز آنجائیکه در این مطالعه فراوانی اینتگرون کالس یک در ایزوله هاي  .1

بررسی شد پیشنهاد می شود جهت تکمیل مطالعه و شناسایی قطعی مکانیسم هاي 

هاي مقاومت، کاست هاي ژنی موجود در اینتگرون ها با استفاده از روش هاي ملکولی 

  بررسی شوند.

فراوانی دیگر کالس هاي اینتگرون نیز در این ایزوله ها بررسی پیشنهاد می شود که  .2

شوند و نقش احتمالی آنها در بروز فاکتورهاي مختلف مقاومت دارویی نیز بررسی 

 شود.
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Abstract  

Prevalence of integron class 1 among multidrug resistant E. coli in 

Qazvin, Karaj and Tehran Hospitals 

Background: Enterobacter spp. are one of the most important nosocomial pathogens 

that causes a various types of infections. In recent years, there are increasing reports 

of multidrug resistant E. coli. outbreaks in clinical settings worldwide. Class 1 

integrons have been found to be the most prevalent in clinical isolates of 

Enterobacter spp. that confer resistance to known antibiotics. The aim of this study 

was to determine the frequency of class1 integron among multidrug resistant E. coli 

isolates. 

Methods: One hundred and thirty seven non duplicated clinical isolates were 

collected from Imam Qazvin hospitals. All isolates were identified using standard 

laboratory methods. Antimicrobial susceptibility profiles were determined against the 

selected antimicrobilas using the standard Kirby Bauer disk diffusion method 

according to Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) guideline. PCR 

assay was performed for detection class 1 integron. The chi-square test was used to 

determine the association between integron carriage and antimicrobial susceptibility 

patterns. 

Results: Among one hundred isolates that studied, 83isolates (61%) exhibited the 

MDR pattern. Fifty two (63%) of MDR isolates were found to have the class 1 

integron. Analysis of data revealed a significant association between MDR pattern 

and presence of class 1 integron (p < 0.001). The results also showed that integron-

positive isolates were statistically more resistant to aminoglycoside and the most 

beta-lactam compounds.  

Discussion: This study showed high prevalence of class 1 integron among E. coli 

isolated from our hospital settings. Considering the significant association between 

integron carriage and reduced susceptibility to variety of antibiotics, use of 

appropriate infection control strategy and a regular surveillance system is necessary 

to prevent further spread of infection by these organisms. 
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