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Abstract
Background: Differences in clinical isolates may affect the frequency of Extended Spectrum Beta-Lactamase
enzymes (ESBLs) in some gram-negative bacteria. The aim of this study was to pattern survey of Antibiotic
resistance of clinical isolates of ESBL strains and determination of enzymatic relationship with clinical specimen
type.
Methods: In this descriptive-analytic study, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter
baumannii, Klebsiella pneumoniae and Enterobacter cloacae were identified by biochemical tests. Combination
disk test was used to determine ESBL strains. Chi-square test with significant range of P<0.05 was used to examine
the relationship between variables.
Results: Out of 270 isolated gram-negative isolates, 95 isolates was produced ESBL enzyme. Of the 95 isolates,
28 isolates (29.47%) were E. coli, 22 isolates (23.15%), P. aeruginosa, 19 isolates (20%), A. baumannii, 17 isolates
(17.89%) of K. pneumoniae and 9 isolates (33.3%) were E. cloacae. There was a significant relationship between the
presence of ESBL enzymes and the type of clinical specimen, so that isolates with this enzyme had the highest
frequency in the wound and urine specimens.
Conclusion: Considering the relationship between type of clinical specimen and the frequency of ESBL enzyme
in resistant strains, some environmental factors and underlying variables such as the type of clinical specimen can
increase the abundance of ESBL enzymes.
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چکیده

زمینه :تفاوت در نوع ایزوله بالینی ممکن است در فراوانی آنزیمهای بتاالکتاماز وسیع الطیف ( )ESBLsدر برخی باکتریهای گرم منفی موثر باشد .هدف
از این مطالعه تعیین الگوی مقاومت آنتیبیوتیکی ایزولههای بالینی مولد  ESBLو تعیین ارتباط آنزیمی با نوع نمونه بالینی میباشد.
روشکار :در این مطالعه توصیفی-تحلیلی ،باکتریهای اشریشیاکلی ،سودوموناس آئروژینوزا ،آسینتوباکتر بوماانی ،کلبسای ننومونیاه و انتروباکترکلوآکاه باا
استفاده از آزمونهای بیوشیمیایی شناسایی شدند .برای تعیین سویههای  ESBLاز آزمون دیسک ترکیبی استفاده گردید .همچنین به منظاور بررسای ارتبااط باین
متغیرها ،از آزمون  Chi-Squareبا دامنه معنیداری  P≤0/5استفاده شد.
یافتهها :از مجموع 072ایزوله گرم منفی جدا گردیده 59 ،ایزوله  59/81درصد تولید کننده آنزیم  ESBLبودند .از این  59ایزولاه 01 ،ایزولاه 05/77درصاد
اشریشیاکلی 00 ،ایزوله  05/89درصد سودوموناس آئروژینوزا 85 ،ایزوله  02درصد آسینتوباکتر بومانی 87 ،ایزولاه 87/15درصاد کلبسای ننومونیاه و  5ایزولاه
 55/5درصد انتروباکترکلوآکه بودند .ارتباط معنیداری بین حضور آنزیم  ESBLبا نوع نمونه بالینی مشاهده گردید ،به طوری که ایزولههای دارای ایان آنازیم در
نمونههای زخم و ادرار دارای بیشترین فراوانی بودند.
نتیجهگیری :با توجه به مشاهده ارتباط بین نوع نمونه بالینی و فراوانی آنزیم  ESBLدر سویههای مقاوم ،برخی عوامل محیطی و متغیرهای زمینهای مانند
نوع نمونه بالینی میتوانند فراوانی آنزیم  ESBLرا افزایش دهند.
کلید واژهها :عفونت باکتریایی ،عفونت انتروباکتریاسه ،بتاالکتاماز ،مقاومت دارویی
نحوه استناد به این مقاله :پرباران م ،حیبیپور ر ،رجایی س .بررسی الگوی مقاومت آنتیبیوتیکی ایزولههای بالینی مولد  ESBLو تعیین ارتباط آنزیمی با نوع نمونه بالینی .مجله
پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی -درمانی تبریز9911.؛919-983:)2(24

حق تألیف برای مؤلفان محفوظ است.
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منتشر گردیده که طبق مفاد آن هرگونه استفاده تنها در صورتی مجاز است که به اثر اصلی به نحو مقتضی استناد و ارجاع داده شده باشد.
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مقدمه

عفونتهای بیمارستانی به عنوان یکی از مشکالت بهداشتی و
درمانی جامعه مطرح میباشند ،به طوری که بیماران بستری در
بیمارستانها را از نظر هزینههای درمانی و اختالل در سالمتی،
تحت تاثیر قرار میدهند ( .)9از طرف دیگر استفاده از
آنتیبیوتیکهای مختلف در درمان عفونتهای باکتریایی سبب
ظهور سویههای مقاوم به آنتیبیوتیک گردیده است که یکی از این
موارد بتاالکتامازهای وسیعالطیف ( )ESBLsمیباشند ( .)4اولین
ارگانیسم تولید کننده  ESBLsاز اعضای خانواده انتروباکتریاسه در
سال  9189در آلمان شناسایی گردید و از آن زمان به بعد افزایش
روزافزون این سویهها در سراسر جهان گزارش گردیده است.
بتاالکتامازهای وسیع الطیف اغلب توسط پالسمیدها منتقل
میشوند و در اثر ایجاد جهش در ژنهای  TEMو SHVکالسیک
و به واسطه جایگزینی اسیدهای آمینه در جایگاه فعال این آنزیمها
توسعه مییابند ( .)9به طور کلی دو نوع طبقهبندی برای
بتاالکتامازها توصیف گردیده است :طبقهبندی ساختاری که بر این
اساس آنزیمهای بتاالکتاماز بر پایه ساختمان و یا ساختار اولیه به
چهار گروه مولکولی  Aتا  Dتقسیم میشوند .بتاالکتامازهای
گروههای  Aو  Cرایجترین آنها میباشد و همانند کالس  Dدر
جایگاه فعال خود دارای اسیدآمینه سرین میباشد (2و.)5
بتاالکتامازهای کالس  Bشامل متالوبتاالکتامازها میباشند و کوآنزیم
آنها فلز روی است .طبقهبندی عملکردی که در این طبقهبندی بر
اساس نوع سوبستراهای بتاالکتامازها و پاسخ آنها در برابر مهار
کنندهها میباشند و بر این اساس بتاالکتامازها به گروههای
عملکردی متنوع و زیادی تقسیمبندی میگردند (9و .)3در
بررسیهای اخیر نشان داده شده است که ژن  blaCTX-M-1از
 ESBLsشایعترین نوع از ژنهای بتاالکتامازی بوده است.
آنزیمهای  ،ESBLsتوسط ژنهای متنوعی کد میشوند که از جمله
ژنهای اصلی آن میتوان به  blaTEM-1 ,blactx-9 , blaSHVاشاره کرد.
بتاالکتامازهای  CTX-Mبه طور فزایندهای در اشریشیاکلی و
کلبسیال پنومونیه شایع هستند .ژن  CTX-Mبر اساس تغییرات
اسیدآمینه به پنج گروه اصلی CTX- ،CTX M2-M9, CTX-M25
 M1 CTX-, CTX-M8تقسیم میشوند ( .)1-7در برخی مطالعات
اهمیت و نقش نوع نمونه بالینی در بروز مقاومتهای آنتیبیوتیکی
مطرح گردیده است .تولید برخی عوامل بیماریزا مانند بیوفیلم و
الیههای لعابی خارج سلولی در برخی باکتریهای گرم منفی
میتواند سبب افزایش پایداری ارگانیسم به دارو شود (.)91
باکتریهای ساکن شده در عفونتهای حاصل از زخم و کاتتر که
عموما با مواد ضدعفونی کننده و متغیرهای محیطی فراوانی در
تماس هستند ،با استفاده از این الیههای خارج سلولی ،قدرت بقا
خود را نیز افزایش میدهند .این در حالی است که ،ارگانیسم به
منظور اتصال قویتر به موضع درگیر شده و ایجاد فازهای
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پالنکتونیک و بیوفیلمی ،شرایط متابولیک خود را تنظیم میکند تا
بتواند پایداری خود را در برابر عوامل نامساعد حفظ کند و
همچنین مقاومت دارویی خود را نیز افزایش دهد (99و .)94وجود
اتصاالت محکم به زخمهای پوستی و کاتترهای پزشکی ،بیمار را
با خطر عفونتهای باکتریایی روبرو میکند .از این رو ،ممکن
است حضور و نقش این متغیرها بتوانند نقش مهمی را در انتشار و
گسترس باکتریهای دارای مقاومت آنتیبیوتیکی گسترده ،ایفا کنند.
لذا هدف از این مطالعه ،تعیین الگوی مقاومت آنتیبیوتیکی
ایزولههای بالینی گرم منفی بیمارستانی دارای آنزیم  ESBLو تعیین
ارتباط آنزیمی و نوع نمونه بالینی میباشد.

روشکار

در این مطالعه توصیفی -تحلیلی 471 ،ایزوله جدا گردیده از
نمونههای بالینی مختلف شامل خون ،ادرار ،زخم ،خلط و سایر
موارد در بازه زمانی  3ماهه (از بهمن  13تا تیر  )17از بیماران
بستری در بخشهای مختلف بیمارستانهای همدان جمعآوری
گردید .مبنای نمونهگیری بر اساس نمونهگیری آسان و در دسترس
پایهریزی شد و معیار ورود افراد برای نمونهگیری ،بیماران دچار
عفونت باکتریایی و معیار خروج افرادی بودند که دچار عفونت
باکتریایی نبودند .به منظور جداسازی باکتریهای سودوموناس

آئروژینوزا ،کلبسیال پنوموینه ،اشریشیاکلی ،آسینتوباکتر بومانی و
انتروباکترکلواکه از تستهای بیوشیمیایی نظیر رشد در محیط مک

کانکی آگار ،محیط ستریماید آگار ،عدم تخمیر گلوکز و الکتوز در
محیط  ،TSIتولید اکسیداز ،مصرف قند از طریق اکسیداسیون در
محیط ( ofاکسیداتیو فرمنتاتیو) ،رشد در دمای  24درجه سانتیگراد،
تولید پیگمان و حرکت استفاده گردید ( .)99الگوی مقاومت
آنتیبیوتیکی ،با استفاده از دیسکهای آنتیبیوتیکی پیپراسیلین (91
میکروگرم) ،آزترئونام ( 91میکروگرم) ،آمیکاسین ( 91میکروگرم)،
سفکسیم ( 5میکروگرم) و کولیستین ( 91میکروگرم) (MAST
انگلستان) به روش دیسک دیفیوژن تعیین شد .به منظور تعیین قطر
هاله سویههای مورد بررسی از  CLSIنسخه  4197استفاده گردید
( .)92با استفاده از از کیت تشخیصی شرکت  MASTانگلستان با
شماره ثبت  D68Cسویههای حامل آنزیم  ESBLشناسایی گردید.
تمامی مراحل جهت شناسایی سویههای مورد مطالعه با توجه به
پروتکل کیت انجام شد .در این بررسی از سویه E. coli ATCC
 25922به عنوان کنترل منفی و از سویههای k.pneumoniae ATCC
 70063جهت شناسایی سویههای  ESBLاستفاده گردید .نتایج
بدست آمده از الگوی مقاومت آنتیبیوتیکی به روش فنوتیپی ،با
استفاده از نرمافزار اکسل نسخه  4199مورد بررسی ،تجزیه و
تحلیل قرار گرفت .جهت بررسی ارتباط بین متغیرها ،از نرمافزار
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آماری  SPSSنسخه  93و آزمون آماری  K2استفاده گردید .در این
مطالعه مقدار  P<1/15معنیدار در نظرگرفته شد.

یافتهها

در این بررسی از  471ایزوله گرم منفی بالینی مختلف57 ،
ایزوله ( 49/99درصد) اشریشیاکلی 98 ،ایزوله ( 92/18درصد)
سودوموناس آئروژینوزا 29 ،ایزوله  95/14درصد
آسینتوباکتربومانی 49 ،ایزوله ( 8/52درصد) کلبسیال پنومونیه و 1
ایزوله ( 9/99درصد) انتروباکتر کلوآکه جداسازی شد .سایر
ایزولههای مورد مطالعه فاقد مشخصات باکتریهای مورد نظر
بودند و از مطالعه حذف شدند .در این مطالعه از مجموع 471
ایزوله گرم منفی جدا شده 15 ،ایزوله تولید کننده آنزیم ESBL
بودند (تصویر  .)9همچنین از این  15ایزوله 48 ،ایزوله (41/27
درصد) اشریشیاکلی 44 ،ایزوله  49/95درصد سودوموناس
آئروژینوزا 91 ،ایزوله ( 41درصد) آسینتوباکتر بومانی 97 ،ایزوله
( 97/81درصد) کلبسیال پنومونیه و  1ایزوله ( 1/27درصد)
انتروباکترکلوآکه بودند (نمودار .)9

نمودار  :1فراوانی ایزولههای تولید کننده آنزیم  ESBLدر باکتریهای گرم منفی

تصویر  :1ایزولههای تعیین شده به عنوان تولید کننده آنزیم  ESBLتوسط روش دیسک
دیفیوژن

فراوانی ایزولههای بدست آمده بر اساس جنسیت بیماران بر این
اساس بود که ،از مجموع  471ایزوله گرم منفی 999 ،ایزوله
( 21/45درصد) از بیماران زن و  997ایزوله ( 51/72درصد) از
بیماران مرد بدست آمد .همچنین فراوانی سویههای  ESBLدر زنان
بیشتر از مردان بود (نمودار.)4

نمودار  :2فراوانی ایزولههای گرم منفی تولید کننده آنزیم  ESBLدر بیماران مختلف بر
اساس جنسیت

بیشترین ایزولههای جمعآوری گردیده از نمونههای خون و ادرار
بدست آمدند .به طوری که ،فراوانی ایزولههای بدست آمده بر
اساس نوع نمونه بالینی ،از مجموع  471ایزوله گرم منفی81 ،
ایزوله  94/13درصد از کشت خون 29 ،ایزوله  95/14درصد از
کشت ادرار 41 ،ایزوله  91/72درصد از کشت زخم و  1ایزوله
 9/99درصد از سوند جداسازی شدند .نتایج بدست آمده از الگوی
مقاومتی باکتریهای مختلف به صورت زیر مشخص گردید :از 48
ایزوله اشریشیاکلی 7 ،ایزوله ( 45درصد) مقاوم به آزترئونام49 ،
ایزوله ( 75درصد) مقاوم به آمیکاسین 99 ،ایزوله ( 91/48درصد)
مقاوم به سفکسیم 91 ،ایزوله ( 37/85درصد) به پیپراسیلین بودند.
از  44ایزوله سودوموناس آئروژینوزا 9 ،ایزوله ( 99/33درصد)
مقاوم به آزترئونام 98 ،ایزوله ( 89/89درصد) مقاوم به آمیکاسین،
 91ایزوله ( 25/25درصد) مقاوم به سفکسیم 49 ،ایزوله (15/25
درصد) به پیپراسیلین بودند .از  91ایزوله آسینتوباکتربومانی9 ،
ایزوله ( 5/88درصد) مقاوم به آزترئونام 92 ،ایزوله ( 84/95درصد)
مقاوم به آمیکاسین 99 ،ایزوله ( 73/27درصد) مقاوم به سفکسیم،
 99ایزوله ( 73/27درصد) به پیپراسیلین بودند .از  97ایزوله
کلبسیال پنومونیه 2 ،ایزوله ( 49/24درصد) مقاوم به آزترئونام1 ،
ایزوله ( 54/12درصد) مقاوم به آمیکاسین 99 ،ایزوله (32/17
درصد) مقاوم به سفکسیم و  92ایزوله ( 84/95درصد) به
پیپراسیلین بودند .از  1ایزوله انتروباکترکلواکه  4ایزوله (44/44
درصد) مقاوم به آمیکاسین و  4ایزوله ( 44/44درصد) مقاوم به
سفکسیم بودند .هیچ یک از باکتریهای مورد مطالعه به کولیستین
مقاوم نبودند (جدول .)9ارتباط معنیداری بین حضور آنزیم
 ESBLو نوع نمونه بالینی مشاهده گردید ،به طوری که ایزولههای
دارای این آنزیم در نمونههای زخم و ادرار دارای بیشترین فراوانی
بودند .مقادیر بدست آمده برای باکتریهای اشریشیاکلی،
سودوموناس آئروژینوزا ،آسینتوباکتر بومانی ،کلبسیال پنومونیه و
انتروباکترکلوآکه به ترتیب ،P= 1/195 ،P=1/11 ،P=1/19
 P= 1/125و  P= 1/14بود.
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جدول  :1فراوانی ایزولههای تولید کننده آنزیم  ESBLدر باکتریهای گرم منفی مختلف
سودوموناس آئروژینوزا
اشریشیاکلی
باکتریها
( )n=44
( )n=48
آنتیبیوتیکها
R
S
I
R
S
I
R
92
4
4
98
7
1
49
آمیکاسین
9
91
1
9
49
1
7
آزترئانوم
99
9
1
49
8
9
91
پیپراسیلین
99
94
1
91
92
9
99
سفکسیم

1
1
9
1

5
98
5
3

1
2
92
99

9
1
1
1

7
99
9
3

4
1
1
4

1
1
4
1

7
1
7
7

P=1/971
P=1/15
P=1/19
P=1/195

1

1

91

1

1

97

1

1

1

P=1

کولیسیتن

بحث

1

9

41

1

1

44

در این مطالعه  5گروه باکتریایی شامل اشریشیاکلی،
سودوموناس آئروژینوزا ،آسینتوباکتر بومانی ،کلبسیال پنومونیه و
آسینتوباکتر کلوآکه مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که
فراوانی ایزولههای سودوموناس آئروژینوزا  77/47درصد و
اشریشیاکلی  37/85درصد در بیماران زن بیشتر از بیماران مرد
میباشد ،همچنین ،سویههای  ESBLدر این دو باکتری دارای
بیشترین فراوانی بودند .در مطالعه  Bokaianو همکاران که بر روی
ایزولههای گرم منفی تولید کننده آنزیم  ESBLصورت گرفته بود،
از چندین باکتری بیمارستانی مختلف ،اشریشیاکلی بیشترین فراوانی
را داشت ( Farid .)95و همکاران نشان دادندکه ایزولههای بالینی
سودوموناس آئروژینوزا و اشریشیاکلی حامل آنزیم  ESBLدارای
بیشترین فراوانی بین گرم منفیهای بیمارستانی بودند ( .)93این در
حالی است که اشریشیاکلی در مقام اول و سودوموناس آئروژینوزا
در مقام دوم باکتریهای ایجاد کننده عفونتهای بیمارستانی قرار
دارند .همسویی این مطالعات با نتایج ما ،به نوعی اثبات کننده نقش
و اهمیت اشریشیاکلی ،به عنوان یکی از مهمترین باکتریهای گرم
منفی بیمارستانی ،در انتقال ژنهای عامل مقاومت به آنتیبیوتیک
بین سایر سویهها و حتی سایر جنسهای باکتریایی ،میباشد .یکی
از مهمترین مواردی که میتوان به آن اشاره کرد شیوع مقاومت
آنتیبیوتیکی و فراوانی آن در باکتریهای مورد مطالعه میباشد،
بدین صورت که مقاومت به آنتیبیوتیکهای مختلف در باکتری
اشریشیاکلی و سودوموناس آئروژینوزا در مطالعه ما بیشترین
فراوانی را داشت و در واقع ،سویههای دارای مقاومت به چند
آنتیبیوتیک در این دو گونه دارای توزیع باالتری بود .این موارد در
مطالعه )97( Shayan & Bokaeianکه بـر روی اشریشیاکلی جدا
شده از نمونههای ادراری انجام گرفـت نیز مشاهده شد ،به طوری
که در این مطالعه  95ایزوله مولد بتاالکتاماز وسیعالطیف بودنـد و
بیشــترین میــزان مقاومت بــه آنتیبیوتیک کوتریموکسازول و
بیشترین حساسیت به ایمیپنم گزارش شد .همچنین در مطالعه
 Kalaskarو همکاران ( )98مشخص گردید که فراوانــی
بتاالکتامازهای وسیعالطیف در اشریشیاکلی بیش از  81درصد
میباشد .همچنــین  85درصد از سویهها مقاوم به آمپیسیلین

اسینتوباکتر بومانی
( )n=91

I

کلبسیال پنومونیه
()n=97

S

R

I

انتروباکترکلواکه
()n=1

S

R

I

P
S

بودند و هیچ یک از باکتریهای به ایمیپنم مقاومت نداشتند .عالوه
بر این ،مشخص گردید که  12ایزوله حامل آنزیم  ESBLبودند و
همه باکتریها بـه آنتیبیوتیک ایمیپنم حساس و نسبت بـه
آنتیبیوتیکهای آمپیسیلین ،آزترونام و کوآموکسیکالو مقاومت
کامل داشتند .در مطالعه حاضر ،فراوانی سویههای مولد  ESBLدر
اشریشیاکلی با فراوانی  41/27درصد ،ایزوله سودوموناس
آنروژینوزا با فراوانی  49/95درصد ،آسینتوباکتر بومانی با فراوانی41
درصد ،کلبسیال پنومونیه با فراوانی  97/81درصد و انتروباکترکلواکه
با فراوانی  1/27درصد گزارش شدند .در مطالعات  Ogefereو
همکاران ( )91و  Aminzadehو همکاران ( )9که به بررسی
باکتریهای گرم منفی در ایزولههای بالینی پرداخته بودند ،مشخص
گردید که فراوانی اشریشیاکلی مولد  ESBLدارای فراوانی بیشتری
نسبت به سایر باکتریهای گرم منفی میباشد .همچنین در این
مطالعات مشخص گردید که ایزولههای اشریشیاکلی در نمونه ادرار
دارای بیشتری فراوانی بودند که با مطالعه ما مشابهت دارد .در گذر
زمان مقاومت آنتیبیوتیکی و ظهور سویههای  ESBLدر
سودوموناس آئروژینوزا نیز سیر افزایشی داشته است به طوری که
در مطالعات  Tavajjohiو همکاران ( Adabi ،)9و همکاران ()41
فراوانی سویههای  ESBLسودوموناس آئروژینوزا بیش از 41
درصد گزارش گردید که از این نظر با نتایج ما مطابقت دارد.
گرچه ،در مطالعات  Aminzadehو همکاران ( Knudsen ،)9و
همکاران ( )2بر خالف نتایج مطالعه ما ،سویههای تولید کننده
آنزیم  ESBLدر کلبسیال پنومونیه با بیشترین فراوانی دارای الگوی
مقاومت آنتیبیوتیکی متفاوتی بودند .در باکتریهای گرم منفی
عامل عفونت بیمارستانی ،اشریشیاکلی به دالیل مختلف دارای
بیشترین سازگاری در تولید آنزیمهای مختلف بتاالکتامازی است.
از مهمترین دالیل میتوان به خصوصیات ساختاری این باکتری
اشاره کرد؛ به طوری که در کنار اپیدمی باالی این باکتری و حضور
در روده انسان به عنوان فلور طبیعی ،سبب گردیده است که در
مواجه با طیف وسیعی از آنتیبیوتیک ها حضور فعال داشته باشد.
این امر زمینهای را فراهم میکند تا اشریشیاکلی جهت حفظ بقا
خود ،سازگاری باالیی نسبت به حضور آنتیبیوتیکهای مختلف
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پیدا کند .این در حالی است که ،در بسیاری از افرادی که سویههای
مقاوم این باکتری فعالیت میکند ،میتواند به راحتی از طریق
مدفوع و آلودگی دست قابل انتقال باشد .از این رو ،طیف بسیار
زیادی از مقاومتهای آنتیبیوتیکی توسط اشریشیاکلی ایجاد و
منتقل میگردد و یکی از مهمترین دالیلی که برای فراوانی باالی
این باکتری در زمینه انتقال مقاومت آنتیبیوتیکی میتوان ذکر کرد،
نقش آن در فلور نرمال انسانی است .وجود افراد ناقل و حامل از
خطرناکترین مسیرهای انتقال برخی مقاومتهای وابسته به حضور
آنزیم  ESBLاست .بدین صورت که شخص دارای یک سویه
اشریشیاکلی حامل آنزیم  ESBLاست و در صورت مبتال شدن به
یک عفونت سودوموناسی و یا عفونتهای گرم منفی مشابه ،دارو
همه این باکتریها را از بین نبرده و با شکلگیری حالت تولرانت،
باکتریهای مقاوم به دارو ایجاد میگردد .همچنین یکی از
باکتریهایی که بیشترین نزدیکی را با اشریشیاکلی از جهت
دریافت مقاومتهای متنوع داشته است ،کلبسیال پنومونیه بوده
است .این دو انتروباکتریاسه ،از مهمترین باکتریهای گروه خود
میباشند که به طیف وسیعی از آنتیبیوتیکهای بتاالکتامی مقاومت
پیدا کردهاند (49و .)44در مطالعه حاضر ،ارتباط معنیداری بین
الگوی مقاومت آنتیبیوتیکی و نوع نمونه بالینی بدست آمد ،به
طوری که در ایزولههای جمعآوری گردیده از نمونههای ادراری و
زخم بیشتری سویههای مولد  ESBLمشاهد شد .حضور آنزیم
 ESBLبا توجه به نوع نمونه بالینی در باکتریهای اشریشیاکلی،
سودوموناس آئروژینوزا و کلبسیال پنومونیه و ارتباط آن با نمونه
زخم به ترتیب با مقادیر  P=1/115 ،P=1/119و  P=1/117بدست
آمد و ارتباط آنها با نمونه ادرار به ترتیب  P=1/19 ،P=1/125و
 p=1/14بود Rafiee .و همکاران با مطالعه بر باکتریهای گرم منفی
مختلف ،وجود ارتباط الگوی مقاومت آنتیبیوتیکی با نوع نمونه
بالینی را گزارش دادند ( .)99در مطالعهای که  Cornutو همکاران
داشتند مشخص شد که نمونههای جدا گردیده از زخمهای عفونی
نسبت به سایر نمونههای بالینی دارای الگوی مقاومت متفاوتتری
بوده و فراوانی باالیی از نظر مقاومت دارویی داشتند ( .)49این در
حالی بود که ،سویههای جمعآوری شده از عفونتهای ایجاد شده
در سطوح باز ،مانند پوست ،نسبت به سایر نمونههای حامل
عفونت باکتریایی ،دارای مقاومت بیشتری بود .گرچه مطالعه حاضر
از محدودیتهایی مانند عدم دسترسی به یک جامعه گسترده و
محدودیت زمانی برخوردار است و با قوت باال نمیتواند ارتباط
مقاومت آنتیبیوتیکی با نوع نمونه بالینی را مطرح کند ،اما دانش ما
از این بررسی مشخص کرد که وجود این احتمال نیز میتواند به
عنوان خطری بزرگ در گسترش سویههای مولد  ESBLدر
انتروباکتریاسهها و غیرتخمیری های عامل عفونت بیمارستانی نقش
مهمی داشته باشند.

نتیجهگیری

با تکیه بر نتایج بدست آمده از این مطالعه ،ممکن است
نمونههای بالینی در گسترش مقاومتهای آنتیبیوتیکی نقش مثبتی
داشته باشند و باعث ظهور برخی سویهها مانند  ESBLها شوند .از
طرفی ،چنین میتوان استنتاج کرد که ایزولههای جدا گردیده از
نمونههای بالینی زخم و ادرار دارای بیشترین فراوانی از نظر حضور
سویههای اشریشیاکلی ،سودوموناس آئروژینوزا و کلبسیال پنومونیه
مولد  ESBLبودند که میتواند به دلیل حضور برخی عوامل که
مانع از نفوذ آنتیبیوتیک به داخل باکتری و یا ایجاد حالت تولرانس
در ارگانیسم شوند ،باشد .از این رو ،جهت درمان بهتر و جلوگیری
از مصرف بی رویه آنتیبیوتیکهای غیر ضروری ،شناسایی
سویههای مولد  ESBLامری اجتناب ناپذیر میباشد.
قدردانی
این مقاله حاصل بخشی از پایاننامه خانم مهیار پرباران دانشجو
کارشناسی ارشد میکروبیولوژی دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان
میباشد که با کد  97991517134119به تصویب معاونت محترم
پژوهشی دانشگاه رسیده است .لذا نویسندگان مراتب تشکر و
سپاسگزاری خود از این دانشگاه را به دلیل همه حمایتها ،اعالم
میدارند.
مالحظات اخالقی
پروتکل این مطالعه شامل مالحظات اخالقی نمی باشد.
منابع مالی
منابع مالی ندارد.
منافع متقابل
مؤلفان اظهار میدارند که منافع متقابلی از تالیف یا انتشار این
مقاله ندارند.
مشارکت مؤلفان
 .9ر.ح.پ طراحی ،اجرا و تحلیل نتایج مطالعه را بر عهده
داشتند ( 25درصد نقش در مطالعه حاضر) .4 .م.پ در اجرای
عملی مطالعه ،جمع آوری نتایج نقش اصلی را داشتند .همچنین
مقاله را تالیف نموده و نسخه نهایی آن را خوانده و تایید کرده
است ( 25درصد نقش در مطالعه حاضر) .9 .س.ر در مشاوره
علمی مطالعه همکاری داشتند ( 91درصد نقش در مطالعه حاضر).
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