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PCRبه روش ESBLدرجدایه هاي بالینی اشرشیا کلی مولد CTX-Mارزیابی الگوي مقاومت آنتی بیوتیکی و وجود ژن 
از نمونه ادراري بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شهید یحیی نژاد بابل

6، مینا عبداهللا زاده 5رامین رمضانپور ، 4، رضا رزاق نیا 3، پروین حسن جان زاده 2، مجید شربتداران * 1مجتبی مهدي پورمیر 

بیمارستان -6اد، بیمارستان شهید یحیی نژ-5معاونت درمان دانشگاه بابل، -4ماونت بهداشتی بابل، -3ازمایشگاه پاستور، -2بیمارستان شهید یحیی نژاد بابل، -1
کودکان امیرکال

Mehdipour1350@yahoo.com, sharbatdaran.yahoo@.com

دکتري کلنیکال -61، مینا عبداهللا زاده 5، رضا رزاق نیا4، رامین رمضانپور3، سید مجتبی مهدي پور میر2،پروین حسن جان زاده 1مجید شربتداران: ویسنده ها ن
کارشناس -3لوم پزشکی بابلکارشناس مامایی و کارشناس سالمت مادران معاونت بهداشتی دانشگاه ع-2پاتولوژي وعضوهینت علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل  

کارشناس علوم -4)نویسنده مسئول(علوم آزمایشگاهی مرکز آموزشی درمانی شهید یحیی نژاد بابل و داشجوي کارشناسی ارشدزیست شناسی میکروبیولوژي 
کارشناس علوم -6پزشکی بابلکارشناس علوم آزمایشگاهی معاونت درمان دانشگاه علوم-5آزمایشگاهی مرکز آموزشی درمانی شهید یحیی نژاد بابل

اشرشیا کلی یکی از شایع ترین عامل باکتري است که از عفونت هاي انسانی جدا شده و باعث عفونت دستگاه :مقدمه هی بیمارستان کودکان امیرکال  آزمایشگا
،به آنتی بیوتیکهاي بتاالکتام ازجمله سفالوسپورین )ESBL(این باکتري به علت اکتساب پالسمیدهایی که کد کننده بتاالکتامازهاي وسیع الطیف.ادراري میشود
دراین بیمارستان ومنطقه براي همین منظوردراین منطقه ازنظر فنوتیپی CTXMلذا با توجه به عدم مطالعه نسبت به شناسایی ژن .یف مقاوم شده استهاي وسیع الط

ن مراجعه کننده به از نمونه هاي ادراي بیمارا1393ماه از تیرلغایت آذرماه سال 6مقطعی که به مدت –این مطالعه توصیفی:روش کار.  وژنوتیپی بررسی گردید
نیوترنت مرکز آموزشی درمانی شهید یحیی نژاد بابل انجام گرفت تست تعین حساسیت نسبت به دیسک آنتی بیوتیک توسط روش انتشاراز دیسک در روي محیط

CTXMکمی ژنPCRاده ازروش شناسایی گردیدو درنهایت با استفESBLسپس با استفاده ازآزمون فنوتیپی سویه هاي تولید کننده .آگار کشت داده شد

بستري %) 51(نفر940مردکه %)30.6(نفر564زن و%)69.4(نفر1278بیمار مورد آزمایش1842از : یافته ها.شناسایی گردیدESBLدرسویه تولید کننده
84ازکل .بیماران سرپایی می باشد) %45.2(مورد38بیماران بستري و%) 54.8(مورد46شناسایی شده ECOLIسویه 84از.بیماران سرپایی بودند%)49(نفر902و

نتیجه .  موردتائید قرارگرفت%)80(مورد12کمی مورد آزمایش قرارگرفت که PCRمورد به روش 15بوده که تعدادESBLمشکوك به%)31(مورد26مورد
وجه به نتایج مطالعه حاضرژنها ي مولد با ت.مقاومت به آنتی بیوتیکهاي مختلف بتاالکتام بخصوص سفالوسپورین هاي نسل سوم یک معضل جدي است: گیري

باتوجه به حضور ژن .درسویه اشرشیا کلی این منطقه شیوع باالیی دارد که ضرورت کنترل و پایش مصرف آنتی بیوتیکها را نشان میدهدCTXMبتاالکتاماز
CTX-Mن این منطقه الزم بنظر می باشددر درصد باالیی از این سویه ها مطالعات فنوتیپی وژنوتیپی بیشتري در باکتریهاي پاتوژ.

اشرشیاکلیبتاالکتاماز،،ESBL:هاى کلیدىواژه

Evaluation of Antibiotic Resistance and Presence of CTX-M Genes by PCR
(Polymerase Chain Reaction) Method in Clinical Separated of ESBL Producing Ecoli

from Urine Sampel of Pations Admitted to Babol Yahyanejad Hospital

Mojtabaa Mehdipourmir 1 * , Majid Sharbatdaran 1 , Parvin Ehasanjanzadh 1 , Reza
Razhaghnia 1 , Ramin Ramezanpour 1 , Mina Abdollahzadeh 1

Mehdipour1350@yahoo.com, sharbatdaran@yahoo.com

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


Introduction: General Eshershia is one of the commonest bacteria which is separated from human
infections and causes the infection of urinal System (geni tourinary system) this bacterium, due to getting
the plasmids which codes the vast betalactame to betalactam antibiotic such as sephalosohorine.there
fore considering not studying the gene identification ctx-m in this hospital and area it has been studied
phenotypically and geotypically. Procedure: This descriptive- temporary study which lasted 6 month
starting july 1393 from the urin samples of patients coming to yahyaneshad medical-educational center in
babol. Tested the sensitivity of antibiotic disc through circulation in the agar nutrient environment .then
through phenotypical test the producers become known in ESBL producer  Finding: Out of 1842 patients
tested ,1278 people (69.4%)  women and 564 (%30.6) men who 940 (%51) were hospitalized and
902(49%) were not hospitalized. from 84 recognized Ecoli 46 cases (54%) were hospitalized patients and
38 case (45.2%) of them were not hospitalized out of all 84 cases 26 cases (31%) reported to have
ESBLwhich 15 cases were tested base on quantified pcr which (80%) reported confirmed Conclusion:
Resistance forward various antibiotics of betalactam.especially the third generation Cephalosporine is a
serious threat. according to the finding of the present study, the existivy genes of betalactama 2 ctxm in
general Eshershia in this area is highly widespread which increases the control and stability of antibiotics
to large extant. The existence of the ctx-m gene in large extant of this patients, wore phenotypical and
geotypical studies in pathogene bacteria in this area is recommended.
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