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در جدایه های بالینی اشریشیاکلی تولید کننده بتاالکتاماز  TEM بررسی فراوانی ژن

 PCRبه روش یمارستان رازی شهرستان قائم شهر (در بESBLبا طیف گسترده)
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 چکیده 

( به دلیل مقاومت نسبت به آنتی ESBLاشریشاکلی تولید کننده بتاالکتامازهای وسیع الطیف)سابقه و هدف:

در  TEM فراوانی ژن بررسیلذا در این مطالعه به  بیوتیکهای مختلف،مشکالت درمانی فراوانی ایجاد نموده است.

(در بیمارستان رازی شهرستان ESBLجدایه های بالینی اشریشیاکلی تولید کننده بتاالکتاماز با طیف گسترده)

نمونه ادراری از بیماران بستری وسرپایی بیمارستان رازی قائم  1011روش ها: تعداد پرداخته شد.مواد و  قائم شهر

  IMVICبرای جداسازی اشریشیا کلی رنگ آمیزی گرم و آزمایشات بیوشیمیایی.شهر مورد بررسی قرار گرفتند

. ایزوله های آنتی بیوتیک بررسی شدند 7انجام گرفت. تمامی ایزوله ها به روش دیسک دیفیوژن آگار نسبت به 

روش فنوتیپی دیسک ترکیبی و با استفاده از دیسک سفتازیدیم/کالوالنیک اسید و دیسک منفرد اشریشیاکلی با 

جدا شدند. و در نهایت این ایزوله های فنوتیپ مثبت  ESBLسفتازیدیم تایید شدند و ایزوله های مثبت از لحاظ 

آنالیز آماری با نرم افزار  بررسی شدند. PCRبه روش  TEM با استفاده از پرایمرهای اختصاصی از نظر حضور ژن

SPSS.جدایه از نوع اشریشیا کلی می باشند.در نتایج آنتی بیوگرام 77نتایج: نتایج نشان داد که صورت گرفت، 

( و کم ترین مقاومت %6/71نمونه) 53بیش ترین مقاومت این باکتری در برابر آنتی بیوتیک نالیدیکسیک اسید با 

جدایه اشریشیا کلی، تعداد  77همچنین از بین مشخص شد.( %15نمونه ) 11برابر آنتی بیوتیک جنتامایسین با در 

 TEM( حاوی ژن%31نمونه) 9نمونه،  31( و از این 77از  31مثبت هستند )  ESBL( از لحاظ%5/71ایزوله ) 31

 (.31از  9هستند) 

 فراوانی چشمگیری نداشت اما  فراوانیTEM عه، هر چند ژن نتیجه گیری: با توجه به نتایج حاصل از این مطال 

ESBL در تجویز آنتی بیوتیک ها برای درمان، دقت بیشتری صورت گیرد تا سویه های مقاوم به  بیانگر آنست که

 آنتی بیوتیک ها افزایش نیابد. 

 

 ه پلیمراز، واکنش زنجیر TEMاشریشیا کلی ، بتاالکتاماز وسیع الطیف ، ژن واژگان کلیدی:  
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 مقدمه:

 یعفون هایبیماری درمان در از آنها استفاده رواج و جدید هایبیوتیکآنتی پیدایش( 190۱،فلمینگ (هابیوتیکیآنت کشف با

 آمد.  وجوده بی ضدباکتریای مواد این برابر دری باکتریای هایمقاومت باکتریال،

های ها، تولیدآنزیممکانیسم این از یکیهستند. ها، مختلف ومتفاوتبیوتیکآنتی دربرابری های مقاومت باکتریایمکانیسم

 آنزیم وسیع ترین و مهم ترین بتاالکتام ها بالینی نظر نقطه از.]13۱6شاهچراغی و همکاران، [هاستبتاالکتامازی در باکتری

 را آسیل کوواالنت اتصال یک ها آنزیم این میشوند حمله ور بتاالکتام آنتی بیوتیکهای به که هستند تخریب کننده ای های

 می دارو شدن غیرفعال و بتاالکتام حلقه بازشدن آن که حاصل آورند می وجود به بتاالکتام حلقه کربوکسیل گروه ازطریق

 آنها به طور پپتیدوگلیکان بیوسنتز در اما است، بتاالکتام آنتی بیوتیکهای برابر در باکتری حفاظت بتاالکتاماز اولیه نقش .باشد

 [Joklik WK et al,2000 ]میشکند را ساختمان بتاالکتام واسطه های در موجود پیوندهای موقتی

 نمونه در اما باشد یا پالسمیدی کروموزومی های ژن ی واسطه به میتواند بتاالکتام در برابر مقاومت منفی گرم درباکتریهای

 . استR  سمیدهایپال ژن به وابستهمقاومت  بروز معموالً بالینی های
[Alagmy MHM and Ashour Ms,2006-Mocktarc et al,2007] 

 

- اگزاسیلینازها،2 - الطیف، وسیع پنیسیلینازهای:1 -هستند تقسیم قابل بزرگ گروه 3 در پالسمید به وابسته بتاالکتامازهای

پنی  روی بر وسیعی اثر محدودالطیف که هستند بتاالکتامازهاهم ترین مHV-1 ،TEM-2 ،  TEM- 1 سیلینازها  کاربنی 3

  .میشوند حمل روی پالسمیدها بر بتاالکتامازها این .دارند سفالوسپورینها و ها سیلین
[Joklik WK et al,2000 - Mocktarc et al,2007-song js et al,2006 ] 

 دنیا سراسر در عفونتهای بیمارستانی شیوع افزایش سبب هستند آنزیم ها این تولید به قادر که ارگانیسم هایی تعداد امروزه

 باشد و ازمی ESBLs) بتاالکتاماز با طیف گسترده) مولد یهاباکتری ازجمله Ecoli [Mocktarc et al,2007]است شده

 محسوب بیمارستانیی هاعفونت ایجادکننده مهم از عوامل یکی عنوان به که انتروباکتریاسه خانواده یاعضا

 ]1391همکاران،و  کوچکسرایی[دشومی

 Ecoli مننژیت پنومونی، زخم،ی هاعفونت در طلبفرصت ارگانیسم یک عنوان به است وی ادرار یهاعفونت علت ترینشایع 

 ]1390و همکاران، اکیا [ شرکت دارد سمی سپتی و

 بالینی نمونه های در  TEMژن های بتاالکتاماز تیپ  شناسایی آنتی بیوتیکی حساسیت الگوی مطالعه بررسی این هدف

 .بود از بیمارستان رازی قائمشهر شده جداسازی کلی اشریشیا
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 روش تحقیق:

جمع آوری و با  مراجعه کننده به بیمارستان رازی شهرستان قائم شهروسرپایی  بیماران بستری از ادرار نمونه 1011 تعداد

آگار کشت EMB نمونه ها در محیط های بالد آگار و  در واقعشناسایی و تعیین هویت شدند. انجام تست های بیوشیمیایی

ها، انجام شد. از نمونه ساعت گرم خانه گذاری شد و بررسی میکروسکوپی و ماکروسکوپی کلنی07داده شد و سپس به مدت 

تمام نمونه ها های رشد یافته در روز بعد گسترش تهیه شد و به روش گرم رنگ آمیزی شد و باسیل های گرم منفی دیده شد. 

 ، تولید اندول، مصرف سیترات و کشت در محیط های H2Sشامل حرکت، تولید  IMVICشیمیایی توسط تست های بیو

SIM،TSI،MR-VP  برای افتراق باکتری های گرم منفی و تایید حضور باکتریE.coliاستفاده شد. 

 

 تست فنوتیپی تاییدی:

از تست فنوتیپی تأییدی استفاده شد. در این روش ازمقایسه  ESBLیا کلی مولد های اشریشبرای بررسی الگوی مقاومت سویه

کالووالنیک اسید در محیط مولرهینتون آگار استفاده -ترکیبی سفتازیدیم هاله عدم رشد اطراف دیسک سفتازیدیم و دیسک

تر یا بیشتر از قطر هاله عدم رشد ممیلی 5شد. به این صورت که قطر هاله عدم رشد باکتری اطراف دیسک ترکیبی، حداقل 

 شناخته شد. ESBLدیسک سفتازیدیم بودکه به عنوان جدایه مولد 

 

 :انجام آزمایش آنتی بیوگرام

جدا شده بودند به روش انتشار  ESBLهایی که به عنوان سویه اشریشیا کلی مولد بیوتیکی باکتریبررسی حساسیت آنتی 

بر روی محیط مولر هینتون آگار به صورت چمنی و پس از تهیه کدورتی معادل نیم مک دیسک با استفاده از سوآپ استریل 

(، نالیدیکسیک µg31های آمیکاسین)بیوتیکفارلند کشت داده شد وحساسیت آنتی بیوتیکی باکتری ها نسبت به آنتی

( µg31(، سفتازیدیم )µg11پنم )(،ایمیµg11(، جنتامایسین )µg31(، سفالکسین )µg05(،کوتریموکسازول)µg31اسید)

از دیواره پلیت در محیط کشت قرار داده شد و سپس  2cm که از شرکت پادتن طب خریداری شده بودند و با رعایت فاصله

ساعت انکوباسیون قطر هاله عدم رشد اندازه گیری شد و با جدول مرجع  07درجه قرار داده شد و پس از  37ها در پلت

(CLSI2011.مقایسه شد ) 

 

 :PCRو انجام  DNAاستخراج 

مورد PCR(استخراج گردید.مشخصات پرایمرهایی که درانجامBoilingپالسمیدی نمونه ها به روش جوشاندن) DNAابتدا 

با شرایط مندرج در  TEMژن های بتاالکتامازی  جهت شناساسیPCRبود،سپس تست  1استفده قرار گرفتند به شرح جدول

به عنوان کنترل مثبت و آب مقطر به عنوان   E.coliPTCC1290 یه های استانداردهمچنین از سو انجام شد. 0جدول 

 استفاده شد. PCRبرای الکتروفورز محصوالت  100bpو مارکر %0از ژل آگاروزاستفاده گردید.TEMژن  کنترل منفی

 

 PCRمشخصات پرایمر مورد استفاده در  (1ل)جدو

 

 نام پرایمر توالی نوکلوتیدی انداره محصول

bp711 
′3-AGTGCTGCCATAACCATGAGTG-′TEM:5 bla TEM-F 
′3-CTGACTCCCCGTCGTGTAGATA-′TEM:5 bla TEM-R 
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 PCR( شرایط مورد استفاده در 2جدول)

 تعداد سیکل زمان دما)درجه سیلسیوس( مرحله ردیف

1 Initial denaturation 97 51 دقیقه 

0 Denaturation 97 61ثانیه 

 ثانیهAnneling 61 61 3 سیکل 33

7 Extension 70 61ثانیه 

5 Final Extension 70 31 دقیقه 

 روش تجزیه و تحلیل داده ها:

تحیل شد.برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی )فراوانی، درصد،  SPSS v.22داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزر 

و ضرایب   crosstabsارتباط بین متغیرهای مورد بررسی از روش میانگین(و در بخش های استنباطی به منظور بررسی 

انجام گرفته  Excel(استفاده شده است.رسم نمودارها با نرم فزار P<0.05همبستگی پیرسون و اسپیرمن در سطح احتمال )

 است.

 یافته ها:

 ESBLنمونه مولد  31نمونه  77از که شناسایی شد E.coli نمونه 77نمونه بررسی شده تعداد  1011در این مطالعه از مقدار

با پرایمر اختصاصی مورد بررسی قرار  PCRاشریشیا کلی و با روش  ESBL در جدایه های مولدTEM بودند.حضور ژن

نمونه( و از این تعداد)  77از  31هستند) ESBLها مولد ( سویه%5/71گرفت.آزمون تاییدی و غربالگری نشان داد )

 نمونه(. 31از 9بودند ) TEM(حاوی ژن 31%

همچنین باکتری ها بر اساس قطر هاله عدم رشد به انواع حساس ، نیمه حساس و مقاوم نسبت به هر آنتی بیوتیک تقسیم 

جدایه مورد 77(از مجموع 3-7طبق جدول ) انتخاب شدند. CLSI2011شدند.دیسک های مورد استفاده از روی استاندارد 

 11( و کم ترین مقاومت در برابر جنتامایسین با %6/71نمونه) 53بررسی بیش ترین مقاومت در برابر نالیدیکسیک اسید با 

( و کم ترین حساسیت در برابر %۱/67نمونه) 7۱(بود و همچنین بیش ترین حساسیت به آمیکاسین با %15نمونه)

 (بود.%15نمونه) 11ا کوتریموکسازول ب

، مسمومیت ، B، عفونیA، عفونی B ،CCU، داخلیAنمونه های بالینی از بخش های مختلف بیمارستان شامل )داخلی

نمونه مورد بررسی بیشترین تعداد اشریشیاکلی  77و جراحی عمومی جمع آوری گردید. از    ICU A،ICU Bاورژانس، 

( %3/1نمونه) 1( و کم ترین تعداد اشریشیاکلی مربوط به بخش مسمومیت با %07)نمونه 01مربوط به بیماران سرپایی یعنی 

 بود. 

 آنتی بیوتیک های مختلفمطالعه انجام شده در برابر جدایه اشریشیاکلی در  77( الگوی حساسیت و مقاومت آنتی بیوتیکی 3-7جدول)

 مشخصه

 آنتی بیوتیک

 مقاوم وسطحد حساس

ددرص تعداد درصد تعداد  درصد تعداد 

 CAZ30 37 9/75 7 6/9 33 5/77))سفتازیدیم

 16 6/01 19 7/05 39 7/50 (CN30)سفالکسین

 GM30 71 57 03 31 11 15))جنتامایسین

 IPM10 36 6/7۱ 00 7/09 16 7/01))ایمیپنم

 AN30)) 7۱ ۱/67 17 9/1۱ 10 3/16آمیکاسین

 10 0/16 9 0/10 53 6/71 (NA30)نالیدیکسیک اسید

 SXT25 11 15 07 7/30 39 6/50))کوتریموکسازول

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

7487 
 

 PCRنتایج حاصل از 

 31بودند و از بین این  ESBL(دارای آنزیم %5/71نمونه ) 31نمونه بالینی مورد بررسی ، 77، از بین  PCRپس از انجام 

 TEMو حاوی ژن  ESBLفراوانی اشریشیاکلی مولد  1-7مثبت بودند. نمودار  TEM( ازنظر وجود ژن %31نمونه ) 9نمونه ،

 دهد.را نشان می

 
 TEMو حاوی ژن  ESBLفراوانی سویه های اشریشیا کلی مولد-1-4نمودار

بودند.از سویه کنترل مثبت  TEMجدایه واجد ژن ESBL ،9مولد  E.coliسویه  77در این تحقیق از 

E.coliPTCC1290  ژن و کنترل منفی آب مقطر استفاده شد.تصاویر باندهای حاصل از TEMروی ژل آگارز، در شکل  بر

 نشان داده شده است. 7-1
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 سویه های اشریشیا کلی PCR( نتایج 1-4شکل)

 کنترل منفی )آب مقطر( -1

0-M: 100 مارکرbp 

  TEMنمونه های مثبت برای ژن  -5و 7

 

 
 بحث:

 برای باشند می گسترده زیاد میزان به عتطبی در که خانواده آنتروباکتریاسه به متعلق باکتری های جمله از مقاوم باکتریهای

 که نمود نکته اشاره این به باید داروئی، چند مقاومت باالی میزان توجه به با .می آید به شمار تهدید یک جامعه افراد

 از مختلف انواع میان در به راحتی پالسمیدها، این آنجائیکه از و می باشد اغلب پالسمیدی وسیع الطیف بتاالکتامازهای

 داروئی چند مقاومت با سویه هایی ایجاد به منجر مقاوم های ژن تجمع ، می یابند انتقال خانواده آنتروباکتریاسه باکتریهای

100bp 

TEM400bp 

100bp 

1 

 

M 

 

3 

 

 

5 

 

 

4 
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در سرتاسر جهان یک مساله ESBLپس بی دلیل نیست که امروزه ظهور  [Rasheed JK, Tenover FC,2003] میگردد

 حائز اهمیت محسوب میشود.

نمونه  10(، 5/77نمونه مقاوم به سفتازیدیم )% 33ونه بالینی آزمایش شده با روش انتشار دیسک، نم 77در این پژوهش از 

(، 6/50نمونه مقاوم به کوتریموکسازول )% 39(، 6/71نمونه مقاوم به نالیدیکسیک اسید )% 53(، 0/16مقاوم به آمیکاسین )%

( بودند 7/01نمونه مقاوم به ایمیپنم )% 16( و 15امایسین )%نمونه مقاوم به جنت 11(، 6/50نمونه مقاوم به سفالکسین )% 39

سویه مورد بررسی، مقاوم به  77سویه از  1۱(. بر اساس آزمایش فنوتایپی تأییدی )روش دیسک ترکیبی(  3-7)جداول 

 ( گزارش گردید. 3/07کالووالنیک اسید )%-دیسک ترکیبی سفتازیدیم

 0/39در اشریشیا کلی به میزان % اعمدتM-CTXو  TEMهمکارانش دریافتند که  و  در هند مانوهاران 0111در سال  ااخیر

کم تر  TEMبوده که نسبت به این تحقیقات وجود ژن  TEM 16/10%در حالی که در مطالعه ما حضور ژن یافت می شود 

 می باشد.

( در حالی 0113و پول،  ش شد )روپگزار %71های اشریشیا کلی، در جدایه ESBLsای در پاکستان شیوع تولید در مطالعه

با نتایج  ESBLبوده که تاحدودی بادرصد شیوع  ESBL 5/71%که در مطالعه ما در جدایه های اشریشیا کلی شیوع تولید 

 دیگران مطابقت دارد.

تیب ( که به روش دیسک دیفیوژن انجام شد، درصد مقاومت به سفتریاکسون و سفتازیدیم به تر0111) مطالعه آرناندر 

گزارش شده است.علت تفاوت در نتایج این  6/77بدست آمد. در مطالعه ما درصد مقاومت به سفتازیدیم % 7/73و % %5/37

مطالعه با تحقیقات دیگران ممکن است به میزان مصرف آنتی بیوتیک ها ، نوع پرایمر مورد استفاده و مکان جغرافیایی مطالعه 

 بستگی داشته باشد.

 

 گیرینتیجه

نمونه بالینی آزمایش شده با روش انتشار دیسک، بیش ترین مقاومت باکتری اشریشیاکلی  77طور کلی در این پژوهش از به 

( و کم ترین مقاومت باکتری اشریشیا کلی در برابرآنتی بیوتیک %6/71نمونه) 53در برابر آنتی بیوتیک نالیدیکسیک اسید با 

سویه مقاوم به 1۱نین بر اساس آزمایش فنوتایپی تأییدی )روش دیسک ترکیبی( ( بود.  هم چ%15نمونه ) 11جنتامایسین با 

( تولید کننده 5/71مورد )% 31ها ( گزارش گردید. از بین کل جدایه3/07کالووالنیک اسید )%-دیسک ترکیبی سفتازیدیم

ESBL  ( دارای ژن 31مورد )% 9و هم چنینTEM  .بودند 

 ژن ، CAZو  CV ، IPMو  CV ، CNو  CAZ ص شد که بین آنتی بیوتیک هایدر بررسی تفکیکی انجام گرفته مشخ

TEM  وCAZ  وCV .که بین وجود هم چنین در مطالعه انجام گرفته نشان داده شد رابطه خطی معنی داری وجود دارد

ESBL و مقاومت آنتی بیوتیکی در آنتی بیوتیک های CV  ،CAZ  ،CN  ،IPM در ارد.رابطه خطی معنی داری وجود د

در این که بین سن و بیماران بخش های مختلف مورد مطالعه رابطه خطی معنی داری وجود دارد.این مطالعه مشخص شد 

نتایج آزمون آماری ضریب هم چنین رابطه خطی معنی داری وجود ندارد. ESBLکه بین سن و بررسی تفکیکی مشخص شد 

رابطه خطی معنا داری وجود ندارد. بین سن و مقاومت آنتی بیوتیکی مطالعه حاضر نشان داد که بین  همبستگی اسپیرمن در

نتایج آزمون آماری .نداردرابطه خطی معنی داری وجود نیز  TEMسن و وجود ژن بین در این مطالعه نشان داده شد که 

رابطه هم ه مورد مطالع ESBLکه بین بخش بستری بیماران و وجود داد نشان در این مطالعه  ضریب همبستگی اسپیرمن

مورد مطالعه  TEMبیماران و وجود ژن  که بین بخش بستریداد نتایج نشان و همین طور این  خطی معنی داری وجود ندارد

 .رابطه خطی معنی داری وجود نداردهم 
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 و مقاومت دارویی افزایش با سویی از بیمارستان محیط در به ویژه دارو حد از بیش و خودسرانه مصرف که میرسد نظر به

می  دارویی مقاومتهای رشد فزاینده به دارد، اساسی نقش پالسمیدی ژنهای بتاالکتامازهای درانتقال که کنژوگاسیون فرایند

 آنتی بیوتیکی مقاومت ظهور .است دخیل بوده وجامعه بیمارستانی سویه های بین مقاومت در انتقال دیگر وییس از انجامد

 بیوتیکها، آنتی نابجای مصرف بر عالوه د کهکنن می تحمیل کشورها بهداشتی یسیستم ها به های گزافی هزینه ساالنه

را  مهمی نقش نیز عفونت کنترل زمینه در عملی عدم نکات و ایمنی نقص دچار بیماران درمانی، تهاجمی از اقدامات استتفاده

جهت پیشگیری از انتشار بیشتر این در باکتریهای مهم پزشکی  ESBLبنابراین با توجه به ترشح آنزیم های .ایفا میکنند

 مقاومت های دارویی،تجویز آنتی بیوتیک های مناسب بر اساس نتایج دقیق تست حساسیت توصیه میگردد.
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