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Abstract
Backgrounds and Objectives: Despite the widespread availability of antibiotics, antibiotic resistance
uropathogens are increasing. The most common mechanism of antibiotic resistance is production of extended
spectrum B-lactamas (ESBL). ESBLs are derived from TEM-1 ، TEM-2 and SHV-1ancestoral plasmids.
Currently, according to a variety of mutations in these plasmids, there are more than 90 types for TEM and
25 types for SHV plasmids.
Materials and Methods: In this study, 146 uropathogenic Escherichia coli (UPEC) isolates were
collected. Isolated organisms were identified by standard biochemical and microbial tests. Antibiotic
susceptibility was examined by disc diffusion method and isolates with ESBL, were recognized. The
presence of TEM and SHV plasmids in isolates were examined by PCR method.
Results: According to molecular estimations, TEM and SHV plasmids would be detected in 68/1% of
isolates. But, TEM and SHV plasmids were detected in 18/1% and 13/6% of isolates, Separately. It seems
that a chromosomal gene of beta lactam resistance was responsible in 52/1% of samples.
Conclusion: According to increase level of antibiotic resistance among UEPC isolates, complete
recognition of ESBLs is necessary and also trying to understand who they affect antibiotics resistance.
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چكیده

سمینه و اهداف :علی زغن دغتیابی بِ آًتی بیَتیک ّای هتٌَع ،هقاٍهت دازٍیی پاتَضى ّای ادزازی دزحال فصًٍی اغت .یکی اش ؾایع تسیي غاش ٍ کازّا
دز هقاٍهت باکتسی ّا ،تَلید آًصین ّای ٍغیع الطیف بتاالکتاهاش اغت .پالغوید ّای ( ESBLبتاالکتاهاشّای ٍغیع الطیف) اخداد ٍ TEM-2 ، TEM-1
 SHV-1هیباؾٌد کِ ّن اکٌَى با زخداد خْؽ ّای ًقطِ ای دزآًْا ،بیؽ اش  90تیپ  ٍ TEMبیؽ اش  25تیپ  SHVبسٍش یافتِ اغت.
مواد و روشها :دز ایي پطٍّؽ  146خدایِ ادزازی باکتسی اؾسؾیاکلی خوع آٍزی گسدیدَّ .یت هیکسٍازگاًیػوْا با تػت ّای اغتاًدازد بیَؾیویایی
ٍ هیکسٍبی هَزد تایید قساز گسفت .الگَی هقاٍهت آًتی بیَتیکی آًْا با زٍؼ  Disc diffusionتعییي ؾد .غپع با اغتفادُ اش زٍؼ غیٌسضیػن ،غَیِ ّای
هَلد بتاالکتاهاش ؾٌاغایی ؾدًد .دز ًْایت با اغتفادُ اش پسایوس ّای اختكاقی  ٍ SHV-1 ٍ TEM-1با اغتفادُ اش زٍؼ  ، PCRپالغوید ّای SHV ٍ TEM
هَزد ؾٌاغایی قساز گسفتٌد.
يافته ها :بس اغاظ ازشیابی فٌَتیپیک ٍ هَلکَلی دز خوعیت هَزد هطالعِ ،دز ًْایت ؾیَع پالغوید  SHV ٍ TEMبِ قَزت ّوصهاى دز هیاى ًطاد
 UPECاؾسؾیاکلی  %68/1تعییي گسدید .دزحالی کِ ؾیَع هقاٍهت با هٌؿا پالغویدی  SHV ٍTEMبِ تٌْایی بِ تستیب  %13/6 ٍ %18/1بَد .هقاٍهت با
هٌؿا کسٍهَشٍهی  %31/9تعییي گسدید.
نتیجه گیزی :با تَخِ بِ هقاٍهت باالی غَیِ ّا بِ آًتی بیَتیک ّای بتاالکتام ،ؾٌاغایی کاهل ّ ESBLا ،ؾٌاخت کاهل هکاًیػن ّای هقاٍهت ESBL
ّا ٍ اغتفادُ اش آًتی بیَتیک ّای خایگصیيً ،قؽ هَثسی دز کاّؽ ظَْز هقاٍهت ایفا هی ًوایٌد.

کلید واصهها :اؾسؾیاکلی ،بتاالکتاهاشّای ٍغیع الطیف ،هقاٍهت آًتی بیَتیکی

مقدمه

ظْوَز هقاٍهوت بوِ آًتوی بیَتیووک ّوای بتاالکتوام بوِ غوال ّووای
اٍلیووِ کؿووف هقاٍهووت ًػوولت بووِ اٍلوویي آًتووی بیَتیووک (پٌووی
غوویلیي) بسهوویگووسدد .گس ووِ اٍلوویي بتاالکتاهوواش دز بوواکتسی
اؾسؾیا کلی هؿواّدُ ؾود ( ،)1اهوسٍشُ ؾویَع ایوي آًوصین ّوا دز
هیوواى بوواکتسی ّووا زٍ بووِ افووصایؽ اغووت ٌ .ویي هقاٍهووت ّووایی
هسبووَب بووِ پالغوووید کوود کٌٌوودُ آًووصین تنسیووب کٌٌوودُ آًتووی
بیَتیک هی باؾد کوِ بوِ غوسعت دز هیواى ًوًَوِ ّوای کلیٌیکوی
دز حووال افووصایؽ اغووت .دز بػوویازی اش ًطادّووای بوواکتسی ّووای
گووسم هٌفووی بووِ یووَز یلیعووی خْووؽّووای کسٍهووَشٍهی ز هووی
دّوود ،بووس ایووي اغوواظ بسخووی اش داًؿوووٌداى هعتقدًوود ،هوکووي
اغت ایي آًصین ّوا هصكوَل هَتاغویَى دز ضى ّوای کود کٌٌودُ
ّووای پووسٍتهیي ّووای هتكوول ؾووًَدُ بووِ پٌووی غوویلیي باؾووٌد.
ًنػووتیي پالغوووید کوود کٌٌوودُ ی بتاالکتاهاشکووِ دز هیوواى گووسم

هٌفوووی ّوووا ؾٌاغوووایی ؾووودُ اغوووتً TEM-1 ،وووام دازد .ایوووي
پالغوووید دز غووال  1960دز ایصٍلووِ ّووای اؾسؾوویاکلی حاقوول
اش کؿووت خووَى بووِ دغووت آهوود (ّ ESBL .)2ووا ؾوواهل تعوودادی
آًووصین هَتاغوویَى یافتووِ ّػووتٌد ،کووِ اخوواشُ ّیوودزٍلیص آًتووی
بیَتیووک ّووای بتاالکتووام ٍغوویع الطیووف زا هووی دٌّ ود ( .)3علووی
زغوون تووالؼ ّووای قووَزت گسفتووِ بووا تَخووِ بووِ ؾوویَع زٍ بووِ
گػتسؼ بتاالکتاهواش ّوای ٍغویع الطیوف ،بوِ ًروس هیسغود یکوی
اش زاّکازّوووای هوووَثس دز خْوووت پیؿوووگیسی ٍ حتوووی دزهووواى
عفًَووت ادزازی ًاؾووی اش بوواکتسی اؾسؾوویاکلی هووی تَاًوود دز
اکَفیصیَلَضی بیواى ضى ّوای هوَثس دز هسحلوِ اتكوال بوِ عٌوَاى
ًنػووتیي گووام پوواتَضًص بوواکتسی باؾوود .ؾووٌاخت ٌوویي فسایٌوود
ّوای تٌریووی ّووساُ بوا غوایس فواکتَز ّوای هصیطوی _ هیصبوواًی
دز آیٌوودُ ای ًووِ ٌووداى دٍز اهکوواى خووایگصیٌی دزهوواى ّووای
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اکَلَضیک هصوَز ،بوا دزهواى ّوای تْواخن هصوَز ًریوس اغوتفادُ
اش آًتی بیَتیک ّوا کوِ خوَد شهیٌوِ اًتنواه غوَیِ ّوای هقواٍم
زا فووساّن خَاّوود آٍزد ،هْیووا خَاّوود ًوووَدّ ESBL .ووا دز
تقػوووین بٌووودی کوووِ تَغو و  Medeiros ٍ Jacoby ،Bushبوووس
اغوواظ پسٍفایوول غَغوولتسا ،هواًعووت کٌٌوودگی ٍ خكَقوویات
فیصیکووی ًطیووس ٍشى هَلکووَلی ٍ ًقطووِ ایصٍالکتسیووک قووَزت
گسفتوِ اغووت ،بوِ ْوواز گووسٍُ اقولی تقػووین بٌودی هووی ؾووًَد
(ّ ESBL .)4ووای گووسٍُ  :Aایووي گووسٍُ ؾوواهل بتاالکتاهوواش ّووایی
اغت کِ فق دز باغویل ّوای گوسم هٌفوی ؾوسه دادُ ؾودُ اًودٍ
غلب ّیدزٍلیص پٌوی غویلیي ٍ غفالَغوپَزیي ّوای بوا ییوف اثوس
اًود ٍ ٍغویع هوی گسدًود .بیؿوتس غوَیِ ّوای تَلیود کٌٌوودُ ی
ایووي گووسٍُ ؾوواهل هَتاًووت ّووای SHV- ٍ TEM-2 ، TEM-1
 1هی گسدًد.
ّ ESBL )1ای گسٍُ  :Bایي گسٍُ ؾاهل هتالَپسٍتهیٌاش ّایی
ّػتٌد کِ قادز بِ ّیدزٍلیص کازباپٌن ّا بَدُ ٍ بِ یَز
عودُ دز باکتسی ّایی ًریس غَدٍهًَاظ آئسٍضیٌَشا ٍ
غساؾیا هازغػٌع گصازؼ ؾدُ اًد.
ّ ESBL )2ای گسٍُ  :Cایي گسٍُ اش آًصین ّا عودتا
هصكَل ضى ّای کسٍهَشٍهی اغت ٍ دز هیاى
آًتسٍباکتس کلَآکِ با بیؿتسیي فسکاًع یافت هی ؾًَد.
ّ ESBL )3ای گسٍُ  :Dایي گسٍُ اش آًصین ّا با تَاًایی
ّیدزٍلیص باال ،هعوَال علیِ اکػاغیلیي ٍ کلَکػاغیلیي
ٍازد عول ؾدُ ٍ اغید کالٍالًیک بِ یَز هعوَل تاثیس
ٌداًی زٍی فعالیت آى ًدازد (.)5ٍ6
بیؿتس آى ِ کِ دز هَزد تکاهل ّ ESBLا هیداًین اش هطالعات
اًدام ؾدُ زٍی آًصین ّای  SHV ٍ TEMغس ؿوِ هی گیسد.
ایي آًصین ّا دزٍاقع هَتاًت ّای غاختازی ٍ TEM-2 ، TEM-1
 SHV-1هی باؾٌد ( .)7اهسٍشُ بیؽ اش  90تیپ  ٍ TEMبیؽ اش
 25تیپ  SHVؾٌاغایی ؾدُ اغت .تیپ ّای SHV ٍ TEM
هعوَال اغلب دز هیاى اؾسؾیاکلی ٍ کللػیال پٌَهًَیِ ٍ کوتس
دزهیاى پسٍتهَظ ٍ پسٍٍیدًػیا یافت هی گسدًد ( .)8پالغویدی
بَدى  ٍ TEM-1ز داد خْؽ ًقطِ ای دز آى غلب تػْیل
اًتؿاز آى بِ غایس باکتسی ّا هی گسدد .بِ ایي دلیل یی غال ّای
گرغتِ  TEM-1دز اعضای خاًَادُ اًتسٍباکتسیاغِ ،غَدٍهًَاغیِ
ٍ ّوچٌیي باکتسی ّای ّوَفیلَظ اًفَالًصا ٍ ًایػسیا گًََزُ آ
اًتقال ٍ اًتؿاز یافتِ اغت .دیگس پالغوید هؿتس هیاى کللػیال
پٌَهًَیِ ٍ اؾسؾیاکلی SHV-1 ،اغت کِ بِ قَزت عودُ بِ
ؾکل کسٍهَشٍهی دز کللػیال پٌَهًَیِ ٍ پالغویدی دز
اؾسؾیاکلی ٍخَد دازد ( .)8ٍ9پطٍّؽ پیؽ زٍ با تَخِ بِ کثست
هَازد عفًَت ادزازی ًاؾی اش اؾسؾیاکلی ٍ غَْلت تواظ فلَز
هیکسٍبی دغتگاُ ادزازی ٍ گَازؾی اخسا گسدید.

مواد و روشها

بسای اخسای ایي پطٍّؽ تعداد  146خدایِ ادزازی باکتسی
اؾسؾیاکلی اش پٌح هسکص بْداؾتی دزهاًی تْساى خوع آٍزی
گسدید .تواهی ًوًَِ ّا دز ؾسای کاهال اغتسیل ٍ بِ قَزت
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 MID STREAMتْیِ ؾدًد .اش هیاى ایي  146خدایِ  91عدد اش
بیوازاى شى ًٍ 37فس بیواز هسد ٍ ً 18فس ًَشاد ؾاهل ًَ 7شاد دختس
ًٍَ 11شاد پػس ایصٍلِ گسدیدُ اغت .قسف ًرس اش ًَشاداى %36
افساد بِ قَزت بیواز غسپایی ٍ  %64بػتسی دز هسکص دزهاًی بَدُ
اًد .غسبال گسی خدایِ ّای هَلد بتاالکتاهاش یی دٍ هسحلِ اًدام
پریسفت.
الف) ارزیابی فنوتیپیک
خْت اًدام ًوًَِگیسی اش کؿت ادازاز بیوازاى اغتفادُ ؾد.
غپع اًدام تػتّای افتساقی ًریس  IMViCبسای ؾٌاغایی
باکتسی اؾسؾیا کلی دز ًوًَِ ادزاز اًدام ؾد .پع اش تْیِ کؿت
خالف اش باکتسی اؾسؾیاکلی ،آشهَى آًتی بیَگسام بِ زٍؼ
دیػک گرازی (کسبی بَئس) اًدام ؾد .تواهی دیػک ّای اًتی
بیَتیک اش ؾسکت  Mastتْیِ گسدیدًد .غپع خْت ؾٌاغایی
الگَی هقاٍهت آًتی بیَتیکی ایصٍلِ ّا ،تؿنیف فٌَتیپیک
غَؼ ّای عسضِ کٌٌدُ بتاالکتام ٍغیع الطیف بِ زٍؼ شیس اخسا
گسدید:
بسای ایي هٌرَز اش هیواى آى دغوتِ اش خدایوِ ّوایی کوِ اش یسیو
آشهَى آًتی بیَگسام ًػلت بِ بتاالکتام ّا ،یا حوداقل بسخوی اش آًْوا
هقاٍم تؿنیف دادُ ؾدُ بَدًد ،خدایِ ّایی کِ ًػلت بِ دٍ آًتوی
بیَتیک غفَتاکػین ٍ غفتاشیدین (دیػوک ّوای  30هیکسٍگسهوی)
هقاٍم بَدًد ،اًتناه گسدیدًد .غپع بوا اغوتفادُ اش زٍؼ دیػوک
غیٌسضیػن ( )Double Disc Methodبٌا بِ تکٌیک شیوس ًػولت بوِ
ؾٌاغایی فٌَتیپیک خدایِ ّای ٍاخد بتاالکتاهواش هطواب بوا تَقویِ
) )Clinical Standard Laboratory Institute, CSLIاقدام ؾود .دز
ایي زٍؼ پع اش تْیِ غَغپاًػویًَی اش بواکتسیٍ ،اخود کودٍزتی
بسابس ًین هک فازلٌد  ،باکتسی هقواٍم بوِ غفَتاکػوین ٍ غوفتاشیدین
زٍی غطح پلیت هوَلس ّیٌتوَى آگواز تَشیوع گسدیود .غوپع غوِ
دیػک  30هیکسٍ گسهی غفَتاکػین ،آهَکػی کالٍ ٍ ،غوفتاشیدین
بِ تستیب ٍ بِ فاقلِ تقسیلوی بیػوت هیلوی هتوس اش یکودیگس زٍی
پلیت تلقیح ؾدُ قسازگسفت .پلیت تلقیح ؾدُ بوسای هودت  18توا
 24غاعت دز حسازت  37دزخوِ غواًتیگساد گسهاگورازی ؾود .دز
قَزتی کِ علت هقاٍهت آًتی بیوَتیکی دز خدایوِ هوَزد هطالعوِ
ًػلت بِ بتاالکتام ّا ٍخوَد آًوصین ّوای بتاالکتاهواش باؾود ،اغوید
کالٍالًیک هَخوَد دز دیػوک آهَکػوی کوالٍ هَخلوات حفو
غاختاز آًتی بیَتیک بتاالکتام دز حضوَز بتاالکتاهواش زا فوساّن هوی
آٍزد .دز ایي قوَزت دز هصول تالقوی ّالوِ عودم زؾود ایوساف
دیػک آًتی بیَتیوک بتاالکتوام ٍ دیػوک آهَکػوی کوالٍ ،حالوت
تؿدید هؿاّدُ هی گسدد.
ب) ارزیابی مولکولی حضور بتاالکتامازها
بتاالکتاهاشّووای ٍغوویع الطیووف ( )ESBLSاش بتاالکتاهوواش ّووای
کالظ  / Aگسٍُ  be2هی باؾٌد .بیؿتس ایي آًوصین ّوا اش هؿوتقات
( TEM – 1یک بتاالکتاهواش ٍابػوتِ بوِ پالغووید اش  ٍ )E.coliیوا
( SHV – 1یک بتاالکتاهاش کسٍهَشٍهی اش کللػویال پٌَهًَیوِ) هوی
باؾد .دز ایي پطٍّؽ پع اش تنلیف پالغوید اش خدایِ ّایی کوِ
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با آشهَى فٌَتیپیک حضَز بتا الکتاهاشّوای ٍغویع الطیوف دز آًْوا
تایید ؾدُ بَد ،دٍ پسایوس اختكاقوی بوا ًوام ّوای SHV ٍ TEM
(ؾسکت  )Metabionخْت ؾٌاغایی دٍ پالغووید SHV ٍ TEM
دز اؾسؾیاکلی اغتفادُ گسدید .توَالی ایوي دٍ پسایووس اش ایوي قوساز
اغت:

´TEM F: 5´- GAAGACGAAAGGGCCTCGTG - 3
´TEM R: 5´- GGTCTGACAGTTACCAATGC - 3
´SHV F: 5´- CGCCGGGTTATTCTTATTTGTCGC – 3
SHV R: 5´- TCTTTCCGATGGCGCCGCCAGTCA – 3

خْت تنلیف ًوَدى پالغویدّا اش غَؼ ّای اًتنابی اش کیوت
اغتنساج پالغوید ( )Miniprepغاخت هسکوص زؾود پطٍّؿوگاُ
هلی هٌْدغی ضًتیوک ٍ شیػوت فٌواٍزی ،یلو پسٍتکول کیوت
اغتفادُ گسدید .بِ ایي هٌرَز ابتدا یک کؿت اٍزًایوت اش بواکتسی
ّای اًتنابی ،هطاب ؾسای شیس تْیِ ؾد.
باکتسی ّا دز دهای  37دزخِ غواًتیگساد دز هصوی کؿوت هوایع
) (Luria bertani broth, LBدز اًکَبواتَز ؾویکس دازبوا دٍز 600
 rpmکؿت دادُ ؾدًد .پع اش  24غاعت هصوی کؿوت تلقویح
ؾودُ تَغو غوواًتسیفیَض ینچوال داز بووا دٍز  ٍ 13000 rpmدز
دهای  4دزخوِ غواًتیگساد ٍ دزٍى هیکسٍتیوَ  2هیلوی لیتوسی،
غاًتسیفیَض گسدیدًد .هایع زٍیوی هیکسٍتیوَ دزٍ زینتوِ ؾودُ
ٍپلیت بواقی هاًودُ کوِ ؾواهل بیوَهع هیکسٍبوی اغوت هطواب
پسٍتکل کیوت خْوت اغوتنساج پالغووید هوَزد اغوتفادُ قوساز
گسفت .پع اش تنلیف پالغوید ،هیکسٍتیَه حاٍی پالغوید توا
شهاى اًدام ٍاکٌؽ دز هٌْای بیػت دزخِ غاًتی گوساد ًگْودازی
ؾدٍ .اکٌؽ  PCRخْت تکثیس قطعِ  ،1074 bpهطاب بسًاهوِ ای
تصت عٌَا ، TEMبا اغتفادُ اش دٍ پسایوس اختكاقوی ٍ TEM F
 TEM Rاخسا گسدید .خصئیات بسًاهوِ  TEMدز خودٍل  1آٍزدُ
ؾدُ اغتٍ .اکوٌؽ  PCRخْوت تکثیوس قطعوِ  1016bpهطواب
بسًاهِ  ،SHVبا اغتفادُ اش دٍ پسایوس اختكاقی SHV ٍ SHV F
 Rاخسا گسدید .خصئیوات بسًاهوِ  SHVدز خودٍل  2آٍزدُ ؾودُ
اغت .خْت کٌتسل کیفی دیػک ّای آًتوی بیَتیوک ٍ ّوچٌویي
کٌتسل هثلت دز ٍاکٌؽ  PCRاش دٍ غَؼ اغوتاًدازد اؾسؾویاکلی
ؾواهلٍ E.coli -501,CTX-M-15 ٍ E.coli –MG-1 ,VEB-1 :
بِ عٌَاى کٌتسل هٌفی اش غَؼ ّای حػاظ اغتفادُ ؾد.

يافته ها

دز ایي هسحلِ بِ هٌرَز اًتناه خدایوِ هَلود بتاالکتاهواش ّوای
ٍغیع الطیف دز هیاى خدایِ ّای هقاٍم بِ بتاالکتام اش زٍؼ دیػوک
غیٌسضیػن اغتفادُ گسدید .خدایِ ّایی اًتنواه ؾودًد کوِ تؿودید
قطس ّالِ عدم زؾد دز هصل یالقی ّالِ دیػک اغوید کالٍالًیوک
ٍ دیػک آًتی بیَتیک بتاالکتام دز آًْا هؿواّدُ گسدیود (ؾوکل .)1
ّواى یَز کِ پیؽ تس اؾوازُ ؾود ،دز اغوید کالٍالًیوک اش یسیو
غیسفعال ًوَدى آًصین ّای بتاالکتاهاش غاختاز آًتی بیَتیوک زا حفو
کسدُ ٍ اش ایي یسی دز هصل تالقی ّالِ عدم زؾد ًاؾی اش دیػوک
آًتی بیَتیک بتاالکتام ٍ اغیدکالٍالًیک غیٌسضیػن هؿواّدُ هیگوسدد
(ؾکل  .)1ایي خدایِ ّوا بوسای آشهوَى  PCRهوَزد اغوتفادُ قوساز
گسفتٌد .پع اش اخسای تلنیف پالغوید اش  46خدایِ ای کِ آشهوَى
دیػک غیٌسضیػن آًْا هثلت ؾدُ بَد ،اش تواهی  46خدایِ پالغووید
بِ دغت آهد ٍ دز دهای هٌْای بیػوت دزخوِ غواًتیگساد توا شهواى
اخسای آشهَى ً PCRگْودازی ؾودًد .یوک غواعت قلول اش اًدوام
ً PCRوًَِ ّا بِ دهای قفس دزخِ غاًتیگساد هٌتقل ؾودًد .پوع اش
اخسای بسًاهِ  TEMباًد  1074 bpزٍی ضل آگازش هؿاّدُ گسدیود.
ًتیدِ الکتسٍفَزش هصكَل  PCRزٍی ضل دز ؾکل  2هؿاّدُ هوی
گسدد .پع اش اخسای بسًاهوِ  SHVباًود  1016 bpزٍی ضل آگوازش
هؿاّدُ گسدیدً .تیدِ آشهَى  PCRزٍی ضل الکتسٍفوَزش دز ؾوکل
 3قابل هؿاّدُ اغوت .اش هدووَع  146خدایوِ ی بواکتسی اؾسؾویا
کلی  46خدایِ کِ بِ یَز ّن شهاى بِ دٍ آًتی بیَتیک غوفتاشیدین ٍ
غفَتاکػین هقاٍم بَدًد ،اش ًرس حضَز پالغویدّای کود کٌٌودُ ی
بتاالکتاهاش ٍغیع الطیف هوَزد بسزغوی قوساز گسفتٌودً .توایح آشهوَى
ً PCRؿاى داد کِ بتاالکتاهاش ّای ٍغیع الطیف با هٌؿاء پالغوویدی
دغت کن دز هیاى  22خدایِ هعادل تقسیلا  %48اش غَیِ ّا حضوَز
دازًد .بِ ایي تستیب کِ بتاالکتاهواش ّوا بوا هٌؿواء  SHV ٍ TEMبوِ
قَزت ّوصهاى دز هیاى  15خدایوِ (هعوادل )%68/1 :اش ًوًَوِ ّوا
هؿاّدُ گسدید .دز عیي حال بتاالکتاهاشّا با هٌؿاء  TEMبوِ تٌْوایی
دز  4خدایِ (هعوادل ٍ )%18/1 :بتاالکتاهواش ّوا بوا هٌؿواء  SHVبوِ
تٌْایی دز  3خدایِ (هعادل )%13/6 :هؿاّدُ گسدید .با تَخِ بِ ایوي
کِ ًتایح آشهَى  PCRزٍی پالغویدّای تنلیف ؾدُ ،تٌْوا دز 22
ًوًَِ اش ً 46وًَِ عسضِ کٌٌدُ خَاـ فٌَتیپیک هؿواّدُ گسدیود،
هقاٍهت ًػلت بِ بتاالکتام ّا دز  24خدایِ بواقی هاًودُ بوا فساٍاًوی
 %31/9هٌؿاء کسٍهَشهی دازد.

ازشیابی فٌَتیپیک حضَز بتاالکتاهاش ّای ٍغیع الطیوف دزهیواى
خدایِ ّای هقاٍم بِ بتاالکتام:
جدول  :1بسًاهِ TEM
زمان
 3دقیقٍ
 57ثاویٍ
 57ثاویٍ
 1دقیقٍ
 1دقیقٍ
-

دما
49
49
77
57
39
57
9

مرحله
پیص ياسرضت ضدن
ياسرضت ضدن
اتصال آغازگرَا
عًیل ضدن
تکرار
عًیل ضدن اوتُایی
وگٍ داضته

شیوع بتاالکتاماسهای وسیغ الطیف در نضاد UPECاشزشیاکلي

جدول  :2بسًاهِ SHV
زمان
 3دقیقٍ
 57ثاویٍ
 57ثاویٍ
 1دقیقٍ
 1دقیقٍ
-

دما
49
49
07
57
39
57
9
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مرحله
پیص ياسرضت ضدن
ياسرضت ضدن
اتصال آغازگرَا
عًیل ضدن
تکرار
عًیل ضدن وُایی
وگٍ داضته

شکل  :1ريش دیسک سیىرژیسم جُت ارزیابی فىًتیپیک حضًر بتاالکتامازَای يسیع الغیفَ .مان عًر کٍ در ضکل مطاَدٌ میگردد َالٍ عدم رضد درمحل تالقی دیسک سفتازیدیم ي
کًآمًکسی کالي تطدید ضدٌ است .ایه دستٍ از ومًوٍ َا بٍ لحاػ فىًتیپیک کاودید عرضٍ بتاالکتاماز میباضىد

شکل  :2آزمًن  PCRجُت تعییه حضًر پالسمید  TEMدر جدایٍ َای مقايم بٍ بتاالکتام .خظ  : 1مارکر .خغًط  0 ، 7 ، 9 ، 3 ، 7جدایٍ َای مثبت از وظر حضًر پالسمید  -TEMخظ 5
کىترل مثبت ي خظ  8کىترل مىفی .مارکر (177 bp )1777

شکل  :3وتیجٍ آزمًن  PCRجُت تعییه حضًر پالسمید  SHVدرجدایٍ َای مقايم بٍ بتاالکتام .خظ  : 1مارکر  .خغًط  :9 ، 3 ، 7ومًوٍ َای مثبت .خظ  7کىترل مثبت .خظ  : 0کىترل
مىفی .خظ  5ي 8ومًوٍ ای لًد وطدٌ است .مارکر (177 bp )1777
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بحث

کؿَز ایساى یل ًتایح تصقیقات داًؿگاُ علَم پصؾکی
هاشًدزاى دز غال  1376کِ زٍی ً 909وًَِ اًدام ؾدُ اغت،
ؾیَع آلَدگی هدسای ادزاز( %13/32دز خاًن ّا ٍ %14/92
دزآقایاى  )%11/73گصازؼ گسدیدُ اغت ( .)16ٍ17دز یک هطالعِ
تَقیفی بس زٍی  400خاًنً 11 ،فس بِ یَز ٍاضح عالهت عفًَت
ادزازی داؾتٌد ٍ دز آشهایؽ ادزاز ّن باکتسیَزی هثلت بَدًد ٍ 19
ًفس بدٍى عالهت اها باکتسیَزی هثلت بَدًد .بس اغاظ ایي هطالعِ
فساٍاًی باکتسیَزی عالهت داز  ٍ ،%2/75باکتسیَزی بدٍى عالهت
 ٍ %4/75دز کل  %7/5خاًن ّای هَزد هطالعِ ٍاخد باکتسیَزی
بَدًد ( .)18بساغاظ هطالعِ هؿابِ دیگسی اش  255خاًنً 27 ،فس
(ٍ) %10/58اخد عفًَت ادزازی بَدًد (ً .)19تایح ایي هطالعِ ٍ
غایس هطالعات اًدام گسفتِ دز ایي زاغتا ،بیاًگس فساٍاًی بیؿتس
عفًَت ّای ادزازی دز خاًن ّا دز هقایػِ با آقایاى بَدُ اغت کِ
ایي ًتایح بِ ٍضعیت فیصیَلَ ضیک دغتگاُ ادزازی دز خاًن ّا
ازتلاب دازد ( .)19فساٍاًی باالی عفًَت ّای بیوازغتاًی ًؿاى
دٌّدُ کیفیت ضعیف ازائِ خدهات بْداؾتی -دزهاًی هی باؾد
( .)19دزهاى پادشغت دزقد قابل تَخْی اش عفًَت ّا ،اش خولِ
عفًَت ّای ادزازی اؾسؾیاکلی کِ دز گرؾتِ بِ غادگی اهکاى
پریس هی بَد ،اهسٍشُ با کػب اًَاع هقاٍهت ّای آًتی بیَتیکی
پسّصیٌِ ٍ دؾَاز گسدیدُ اغت ( .)10دز هطالعِ پیؽ زٍ اش هدوَع
 146خدایِ ی باکتسی اؾسؾیا کلی  46خدایِ کِ بِ یَز ّن شهاى
بِ دٍ آًتی بیَتیک غفتاشیدین ٍ غفَتاکػین هقاٍم بَدًد ،اش ًرس
حضَز پالغوید ّای کد کٌٌدُ ی بتاالکتاهاش ٍغیع الطیف هَزد
بسزغی قساز گسفتٌدً .تایح حاقل ًؿاى داد کِ بتاالکتاهاشّای ٍغیع
الطیف دز هیاى  %68/1اش غَیِ ّا حضَز دازًد .پطٍّؿی اش 15
بیوازغتاى ایالتی دز اهسیکا دز غال  1997حضَز بتاالکتاهاش ّا زا
دز  %44اش غَیِ ّای اؾسؾیا کلی ًؿاى داد ( .)11هطالعات
هؿابْی کِ تَغ ّ ٍ Songوکازاى دز غال  2007هیالدی اًدام
گسفت ًؿاى هیدّد کِ دز ً %40وًَِ ّا ضًَتیپ  ٍ TEMدز %80
ًوًَِ ّا ضًَتیپ  ،SHVهؿاّدُ ؾدُ اغت ( .)12دز هطالعِ ای
دیگس ّ ٍ Patzerوکازاى دز غال  2007هیالدی ًؿاى دادًد کِ
دزقد غَیِ ّای اؾسؾیا کلی دازای ضى  SHVاش  %56دز غال
 2001بِ  %34دز غال  2005کاّؽ یافتِ اغت ( .)11دز حالی کِ
ًتایح پطٍّؽ هؿابِ دز تسکیِ ًؿاى هی دّد  %52/7اش غَیِ ّای
اؾسؾیاکلی دازای پالغوید  %74/3 ٍ TEMاش آًْا دازای پالغوید
 %32/4 ٍ SHVاش خدایِ ّا دازای ّس دٍ ًَع پالغوید هقاٍهت
آًتی بیَتیکی بَدًد ( .)13دز ایي زاغتا دز ایساى هؿنف گسدید
کِ بِ تستیب  %60/6 ٍ %76/7اش گًَِ ّای کللػیال ٍ
اؾسؾیاکَلی ،خداغاشی ؾدُ اش بنؽ ّای هساقلت ٍیطُ ،هَلد
بتاالکتاهاشّای ٍغیع الطیف بَدُ اًد ( .)20بس اغاظ هطالعات اًدام
ؾدُ هؿنف گسدید  %30/8باکتسی ّای عاهل عفًَت ّای
بیوازغتاًی ٍ  %43/5اش باکتسی ّای هَلد عفًَت دز بنؽ ّای
هساقلت ٍیطُ ،هَلد ESBLبَدُاًد ( .)21ٍ22دز غال  1386تصقیقی
تَغ حػیي شادگاى ٍ ّوکازاى دز داًؿگاُ علَم پصؾکی لسغتاى
با هَضَع ؾیَع  ESBLدز هیاى اؾسؾیاکلی دز بیوازغتاى ؾْدای

عؿایس ؾْس خسم آباد اًدام گسدید .اش هدوَع ً 225وًَِ 53،هَزد
( )%23/55هثلت بَدًد کِ اش ایي تعداد  7هَزد عسضِ کٌٌدُ TEM
بَدًد ( .)24دز تصقیقی کِ تَغ ؾاّچساغی ٍ ّوکازاى دز پاییص
غال  86دز اًػتیتَ پاغتَز ایساى اًدام گسفت ،اش ً 200وًَِ بالیٌی
اؾسؾیاکلی  105هَزد ( )%52/5اش ًرس  ESBLهثلت گصازؼ
ؾدًد .کِ اش ایي تعداد  12هَزد ( )%6حاٍی  TEMبَدًد (.)23
هیصاى ؾیَع  TEMدز تصقیقی کِ تَغ هیسقالصی ٍ ّوکازاى
دز غال  1378بسزٍی  33ایصٍلِ اش اؾسؾیا کلی اًدام گسفت ؾیَع
 )%39/4( ESBLگصازؼ گسدید ( .)25دز غال  1386هػددیاى ٍ
ّوکازاى ًؿاى دادًد کِ اش  148خدایِ اؾسؾیاکلی ( )%39/4حاٍی
ضى  TEMبَدُ اًد ( .)26ضیٌَظ بیات هاکَ ٍ ّوکازاى دز غال
 1389دز هطالعِ ای دز داًؿگاُ علَم پصؾکی تلسیص ؾیَع ESBL
زا دز هیاى خدایِ ّای اؾسیؿاکلی  %49/2گصازؼ کسدًد (.)27
تٌَع ًتایح ٍ افسایؽ ًػلی هقادیس ؾیَع ،خای ًگساًی اغت .الشم
بِ ذکس اغت کِ باکتسی ّای حاهل ضى آًصین بتاالکتاهاش حتی دز
قَزت ًؿاى دادى حػاغیت ًػلت بِ دازٍّای بتاالکتام دز
آشهایؿگاُ ،دزهاى عفًَتّای ًاؾی اش آى زا با ؾکػت هَاخِ هی
غاشًد .بیوازاًی کِ بِ عَاهل عفًَی هَلد بتاالکتاهاش ّای ٍغیع
الطیف د از هیؿًَد ،عالٍُ بس عدم دزهاى با آًتی بیَتیک ّای
ٍغیع الطیف ،غاللا ًػلت بِ غایس آًتی بیَتیک ّا ًیص هقاٍهت ًؿاى
هی دٌّد .بتاالکتاهاش ّای ٍغیع الطیف اّویت خاقی دز اغتساتطی
دزهاًی دازًد ،شیسا بِ علت ؾکػت ّای دزهاًی حاقل اش تدَیص
آًتی بیَتیک بدٍى اًدام آشهَى حػاغیت ،شهیٌِ افصایؽ هسگ ٍ
هیس ،یَالًی ؾدى یَل دٍزُ دزهاى ٍ افصایؽ ّصیٌِ ّا زا فساّن
آٍزدُ اغت ( .)11تعییي ٍ ؾٌاغایی بتاالکتاهاش ّای ٍغیع الطیف اش
دٍ خْت ٍاخد اّویت هی باؾد  )1 :بتاالکتاهاش ّای ٍغیع الطیف
بِ یَز گػتسدُ دز غطح خْاى دز حال گػتسؼ هی باؾٌد)2 .
افصایؽ تعداد باکتسی ّایی کِ ٍازد بدى هیصباى هی گسدًد باعث
ایداد ًطاد ّای هَلد بتاالکتاهاش ٍغیع الطیف هیگسدد .سا کِ
پطٍّؽ ّا ًؿاى هی دّد حداقل غلرت هْازکٌٌدُ ی زؾد باکتسی
دز حضَز غفالَغپَزیي ّا با افصایؽ دٍش تلقیح باکتسی اش  105بِ
 107افصایؽ هیابد ( .)12ٍ13بیوازاًی کِ بِ عَاهل عفًَت شای
هَلد بتاالکتاهاش ٍغیع الطیف هلتال هی باؾٌد ،هعوَال بِ یَز غالب
بِ غایس آًتی یلَتیک ّا ًیص هقاٍهت ًؿاى هی دٌّد .لرا پیؿٌْاد هی
گسدد کلیِ ایصٍلِ ّا اش ًرس تَلید بتاالکتاهاش ٍغیع الطیف هَزد
ازشیابی قساز گیسًد ٍ یل دغتَزالعول  NCCLSگصازؼ گسدًد.
دز ایي گًَِ هَازد ضسٍزی اغت کِ پطٍّؿگس بدٍى تَخِ بِ
ًتیدِ آشهَى آًتی بیَگسام  ،ایصٍلِ بِ دغت آهدُ زا بالقَُ هَلد
بتاالکتاهاش ٍغیع الطیف دز ًرس بگیسد ( .)14اگس ِ بسخی اش ًطاد
ّای هَلد  ESBLدازای هقاٍهت آؾکاز بِ آًتی بیَتیک ّای ٍغیع
الطیف هی باؾٌد ٍلی دزّس حال هوکي اغت دز بسزغی فٌَتیپیک
 ،هقاٍهتی ًؿاى ًدٌّد ( .)8ٍ15لرا ضسٍزی اغت کِ آى دغتِ اش
باکتسی ّایی کِ  MICافصایؽ یافتِ ًػلت بِ اکػی
آهیٌَغفالَغپَزیي ّا زا ًوایؽ هی دٌّد ،بِ یَز دقی هَزد
ؾٌاغایی هساخع تؿنیكی قساز گسفتِ ٍ حتی اگس غَؼ ،حػاظ
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 بس ایي. دزهاى ّوَازُ با هؿکالت خدی زٍبِ زٍ بَدُ اغت،ؾَد
ِاغاظ ضسٍزت غسبالگسی ایصٍلِ ّا ٍ ؾٌاغایی ًَع آًصیوی ک
ٍ ًِ خْت اتناذ تدابیس پیؿگیسا،تَغ ایصٍلِ ّا حول هی ؾَد
.یساحی اغتساتطی ّای دزهاًی کازآهدتس ضسٍزی هی ًواید

 ضسٍزتا بایػتی حضَز یک ًَع،بِ آًتی بیَتیک گصازؼ ؾَد
 دز هیاى بیوازاى هلتال بِ عفًَت ّای ًاؾی. زا دزًرس داؾتESBL
اش ازگاًیػن ّای هَلد بتاالکتاهاش ّای ٍغیع الطیف غاللا بِ علت
هقاٍهت هتقایع ٍغیعی کِ با غایس دازٍّای پادشیػت ایداد هی
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