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چکیده
مقدمــه :بــا توجــه بــه مقاومــت روز افــزون باکتریهــای اعضــای خانــواده انتروباکتریاســه ،درمــان عفونتهــای
ناشــی از آنهــا بــا مشــکل مواجــه شــده اســت .لــذا هــدف از ایــن مطالعــه شناســایی اینتگــرون هــای کالس  Iو II
و کاس ـتهای ژنــی مربوطــه در ایزولههــای بالینــی اشریشــیا کلــی و کلبســیال پنومونیــه اســت.
روش کار :در ایــن مطالعــه توصیفــی -مقطعــی از  500ایزولــه جــدا شــده از نمونههــای بالینــی مختلــف از
بیمارســتانهای شــهر همــدان 129 ،ایزولــه کلبســیال پنومونیــه و  118ایزولــه اشریشــیا کلــی ،در ســال 1394
جداســازی و مــورد بررســی قــرار گرفتنــد .ســپس ســویههای جــدا شــده بــا اســتفاده از تسـتهای بیوشــیمیایی
اســتاندارد مختلــف تأییــد شــدند .در مرحلــه بعــد شناســایی اینتگــرون هــای کالس  Iو  IIو کاس ـتهای ژنــی
مربوطــه بــا اســتفاده از پرایمرهــای اختصاصــی و بــا روش  PCRانجــام شــد.
یافتــه هــا :یافتههــای حاصــل از ایــن مطالعــه نشــان داد کــه شــیوع اینتگــرون هــای کالسهــای  Iبــه طــور
چشــمگیری بیــش از اینتگــرون هــای کالس  IIبــود .فراوانتریــن کاســت ژنــی در اینتگــرون هــای کالس I
مربــوط بــه کاســت ژنــی  aadA1و پــس از آن  dfrA7بــه ترتیــب کــد کننــده مقاومــت بــه کانامایســین و تــری
متوپریــم بودنــد.
نتیجهگیــری :نتایــج نشــان دهنــده شــیوع بــاالی مقــاوت آنتــی بیوتیکــی و اینتگــرون هــای کالس  Iدر
ایزولههــای اشریشــیا کلــی و کلبســیال پنومونیــه میباشــد .لــذا شناســایی ایــن ژنهــای مقاومتــی در جهــت
اجــرای برنامــه کنتــرل عفونــت و ممانعــت از انتشــار ســویههای مقــاوم از اهمیــت باالیــی برخــوردار میباشــند.

مقدمه
مقــدار بــاالی مقاومــت چندگانــه دارویــی (multi drug
 )resistanceبــه طــور معمــول مرتبــط بــا عناصــر متحــرک ژنتیکــی
اســت کــه ژنهــای مقاومــت آنتــی بیوتیکــی را کــد میکننــد .از
میــان عناصــر متحــرک ژنتیکــی ،اینتگــرون هــا نقــش مهمــی
در کســب و انتشــار ژنهــای مقاومــت آنتــی بیوتیکــی دارنــد
[ .]1اینتگــرون هــا بــا داشــتن یــک سیســتم نوترکیبــی خــاص
مکانــی ( )site specific recombinationســبب ورود و بیــان
کاســتهای ژنــی ( )gene cassetteمختلــف میشــوند و بنابرایــن
منبــع گســتردهای از ژنهــا محســوب میشــوند [ .]2باکتریهــا
در اکوسیســتم جدیــد بــا کســب ژنهــای جدیــد نیــچ اکولــوژی
خــود را گســترش میدهنــد و مجهــز بــه صفاتــی بــرای ســازش
بــا چالشهــای محیطــی میشــوند .ایــن عناصــر ژنتیکــی متحــرک
میتواننــد در پالســمیدها ،کروموزومهــا و یــا ترانســپوزون هــا جــا
گیرنــد و ژنهــای مقاومتــی را در حالیکــه در داخــل کاســتهای

ژنــی قــرار دارنــد جــا بــه جــا نماینــد [ .]3انتقــال افقــی اینتگــرون
هــا بــه عنــوان موفقتریــن راه انتشــار ژنهــای مقاومــت و پیدایــش
گونههایــی بــا مقاومــت چندگانــه مطــرح میباشــند [ .]4تاکنــون
 9کالس از اینتگــرون هــا بــر اســاس تفــاوت موجــود در ژن اینتگــراز
شناســایی شــده اســت کــه اینتگــرون هــای کالس  Iو متعاقــب آن
اینتگــرون هــای کالس  IIبــه عنــوان شــایعترین کالسهــا در بیــن
ایزولههــای بالینــی مطــرح اســت [ .]5از نظــر ســاختاری تمــام
اینتگــرون هــا از ســه جــزء اصلــی شــامل انتهــای ' 5حفاظــت شــده،
انتهــای' 3حفاظــت شــده و یــک ناحیــه مرکــزی متغیــر بیــن ' 5و'3
تشــکیل شــدهاند .اجــزای ضــروری ناحیــه ' 5تمــام اینتگــرون هــا
شــامل  -1ژن اینتگــراز ( )IntIکــه کــد کننــده آنزیــم ریکامبینــاز
اختصاصــی محــل میباشــد ) 2- recombination site (attIکــه
ســایت نوترکیبــی اختصاصــی بــوده و در مجــاورت ژن  IntIقــرار
گرفتــه اســت  -3توالــی پروموتــور کــه بــرای بیــان ژنهــای موجــود
در کاس ـتهای ژنــی ،ضــروری میباشــد .انتهــای ' 3یــک اینتگــرون
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واجــد ســه ســاختار متفــاوت اســت کــه در اینتگــرون هــای کالس
 Iســه جــزء بــه شــرح زیــر وجــود دارد [ -1 :]6ژن  qacEΔ1کــه
کــد کننــده مقاومــت بــه ترکیبــات آمونیــوم چهــار ظرفیتــی و
دزانفکتانــت هــا اســت  -2ژن  Sul1کــه کــد کننــده مقاومــت بــه
ســولفانامید میباشــد ORF5,6 -3 .کــد کننــده پروتئینهایــی بــا
عملکــرد ناشــناخته اســت .انتهــای ' 3در اینتگــرون هــای کالس II
شــامل  -1ژنهــای ترانسپوزیشــن ( )tniو ژنهــای رزولوشــن ()res
میباشــد ،همچنیــن حــاوی  ORFs 9بــوده کــه پروتئینهایــی
بــا عملکــرد ناشــناخته را کــد میکننــد .انتهــای ' 3در اینتگــرون
هــای کالس  3شــامل  -1ژن ORF5,6- 3 Sul1-2 qaceΔ1
میباشــد [ .]6کاســت ژنــی در ناحیــه مــا بیــن ' 5و ' 3اینتگــرون
ادغــام میشــود .کاســتها ،عناصــر ژنتیکــی متحرکــی هســتند
کــه شــامل یــک یــا چنــد ژن مقاومــت آنتــی بیوتیکــی و یــک
توالــی ) attchmant site (attcمیباشــد کــه مــکان نوترکیبــی
اختصاصــی اینتگــراز اســت و بــه عنــوان عناصــر  59بــازی (bp 59
 )elementنیــز شــناخته میشــوند .بیــش از  130کاســت ژنــی
مقاومــت متعاقــب نوترکیبــی بیــن توالــی  attIو عنصــر  59بــازی،
بــه درون اینتگــرون هــا میتوانــد وارد شــود .کاســتهای ژنــی
مقاومــت بــه انــواع آنتــی بیوتیــک هــا شــامل استرپتومایســین،
اسپکتینومایســین ،جنتامایســین و مقاومــت بــه آنتــی بیوتیــک هــای
جدیدتــری ماننــد کارباپنــم هــا را میتواننــد انتقــال دهنــد [.]7
اینتگــرون هــای متحــرک کــه حمــل کننــده کاس ـتهای مقاومــت
هســتند در گونههــای گــرم منفــی مختلــف خصوصــاً در خانــواده
انتروباکتریاســه شناســایی شــدهاند .خانــواده انتروباکتریاســه یــک
گــروه بــزرگ نامتجانــس از باســیلهای گــرم منفــی هســتند کــه بــه
عنــوان پاتــوژن غالــب در ارتبــاط بــا عفونتهــای دســتگاه ادراری
مطــرح میباشــند .اشریشــیا کلــی شــایعترین باســیل گــرم منفــی
جــدا شــده از مــوارد بالینــی و عامــل بیــش از  %80عفونتهــای
دســتگاه ادراری اکتســابی از جامعــه و همچنیــن عفونتهــای
اکتســابی از بیمارســتان میباشــد .همچنیــن ایــن میکروارگانیســم
موجــب ایجــاد بیماریهــای مختلفــی از جملــه سپســیس ،مننژیــت
نــوزادان و یکــی از عوامــل مهــم گاســتروانتریت در کشــورهای در
حــال توســعه محســوب میشــود [ .]8کلبســیال پنومونیــه پاتــوژن
هــای گــرم منفــی و فرصــت طلبــی هســتند کــه موجــب ســپتی
ســمی ،انتریــت نــوزادان ،مننژیــت ،عفونتهــای دســتگاه ادراری و
بافتهــای نــرم میشــوند .اهمیــت کلبســیال بــه عنــوان پاتــوژن
انســانی ،در ایجــاد عفونتهــای بیمارســتانی بــوده و بیمــاران بســتری
بــا نقــص سیســتم ایمنــی و مبتــا بــه بیماریهــای زمینــهای از
اهــداف عمــده ایــن باکتــری میباشــد [ .]9هــدف از ایــن مطالعــه،
شناســایی اینتگــرون هــای کالس  Iو  IIو کاسـتهای ژنــی مربوطــه
در ایزولههــای اشریشــیا کلــی و کلبســیال پنومونیــه اســت.
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روش کار

جمع آوری نمونهها
در ایــن مطالعــه توصیفــی -مقطعــی از  500ایزولــه جــدا شــده از
نمونههــای بالینــی مختلــف ،از بیمارســتانهای آموزشــی شــهر
همــدان (ســینا ،بعثــت ،بهشــتی)  129ایزولــه کلبســیال پنومونیــه و
 118ایزولــه اشریشــیا کلــی ،در ســال  1394جداســازی و مورد بررســی
قــرار گرفتنــد (جــدول  .)1ســپس ســویههای جــدا شــده بــا اســتفاده
از تســتهای بیوشــمیایی اســتاندارد شــامل واکنــش گــرم ،تســت
اکســیداز ،کاتــاالز ،ســیترات ،تحــرک ،واکنــش در محیــط ،SIM ،TSI
تولیــد  ،H2Sتخمیــر قنــد گلوگــز و الکتــوز تعییــن هویــت و مــورد
تأییــد قــرار گرفتنــد .ایزولههــای تأییــد شــده ،در فریــزر  -70درجــه
ســانتیگراد بــرای انجــام آزمایشــات بعــدی ذخیــره شــدند [.]10
جدول  :1انواع نمونه های بیماران با عفونت های کلبسیال پنومونیه و
اشریشیا کلی
درصد بیماران ()%
کلبسیال پنومونیه
42,3/57,7

اشریشیا کلی
26,6/72,5

پارامتر
جنس (زن/مرد)

85/2

80

نمونه ادرار

5/3

17

نمونه مدفوع

1/3

ترشحات

5/3

خلط

2/7

سایر نمونه ها

بررسی حساسیت آنتی بیوتیکی
تســت آنتــی بیوگــرام بــا روش اســتاندارد انتشــار دیســک (bauer
 )kirbyو بــر روی محیط مولــر هینتون آگار (Merck, Darmstadt,
 )Germanyانجــام شــد .ایــن تســت بــر اســاس انتشــار در دیســک و
طبــق دســتورالعمل کمیتــه ملــی اســتانداردهای آزمایشــگاه بالینــی
( ]11[ )CLSIبــه وســیله  13دیســک آنتیبیوتیــک مختلــف شــامل
سیپروفلوکساســین ( 5میکروگــرم) ،ایمــی پنــم ( 10میکروگــرم)،
جنتامایســین ( 30میکروگــرم) ،آمیکاســین ( 30میکروگــرم)،
افلوکساســین ( 5میکروگــرم) ،نورفلوکساســین ( 10میکروگــرم)،
تــری متــو پریــم -سولفامتاکســازول ( 25میکروگــرم) ،ســفدیتورن
( 5میکروگــرم) ،سفتریکســون ( 30میکروگــرم) ،سفوتاکســیم (30
میکروگــرم) ،ســفتازیدیم ( 30میکروگــرم) ،سفکســیم ( 5میکروگــرم)
و پیپراســیلین ( 30میکروگــرم) خریــداری شــده ازشــرکت MAST
انگلســتان) ،رأی ایزولههــای کلبســیال پنومونیــه انجــام شــد .از

حاجی احمدی و همکاران

ایزولــه اشریشــیا کلــی  25922 ATCCو کلبســیال پنومونیــه آنالیز نرم افزاری کاستهای ژنی

 700603 ATCCبــه عنــوان کنتــرل اســتفاده شــد .ایزولههایــی
کــه حداقــل بــه ســه کالس آنتــی بیوتیــک مقــاوم بودنــد ،بــه عنــوان
ایزولههــای  MDRدر نظــر گرفتــه شــدند.

استخراج DNA
 DNAکروموزومــی تمــام ایزولههــای جــدا شــده بــا اســتفاده
از روش جوشــاندن ( )Boilingاســتخراج گردیــد [ .]12در ادامــه
خلــوص  DNAاســتخراج شــده بــا دســتگاه اســپکتروفتومتر و ژل
آگارز مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت.

واکنش زنجیرهای پلیمراز ()PCR
حضــور ژنهــای اینتگــرون و کاسـتهای ژنــی مربوطــه در اینتگــرون
هــای کالس  Iو کالس  ،IIبــه واســطه واکنــش  PCRبــا اســتفاده
از پرایمرهــای اختصاصــی انجــام شــد (جــدول  .)2واکنــش PCR
در حجــم نهایــی  25میکرولیتــر شــامل  10میکرولیتــر) master
 mixشــرکت آواژن ،ایــران) 1 ،میکرولیتــر از هــر پرایمــر (10
پیکومــول) 2 ،میکرولیتــر  DNAالگــو و  11میکرولیتــر آب دیونیــزه
شــده ،انجــام شــد .در ادامــه واکنــش  PCRدر دســتگاه ترموســایکلر
( )Biorad ,USبــا شــرایط دمایــی  5دقیقــه واسرشــت شــدن
ابتدایــی در دمــای  94درجــه سلســیوس و در ادامــه  35چرخــه
شــامل واسرشــت شــدن در دمــای  94درجــه سلســیوس بــه مــدت
 30ثانیــه ،اتصــال در دمــای  55درجــه سلســیوس و بــه مــدت 30
ثانیــه (بــرای ژنهــای  intI1،intI2و  ،)CS'3 CS'5طویــل شــدن
در دمــای  72درجــه سلســیوس بــه مــدت  1دقیقــه و در نهایــت
طویــل شــدن نهایــی در دمــای  72درجــه سلســیوس بــه مــدت 8
دقیقــه انجــام شــد .در نهایــت محصــوالت  PCRبــر روی ژل آگارز
 1/5درصــد منتقــل و پــس از الکتروفــورز بــه وســیله دســتگاه ژل
داک مــورد بررســی قــرار گرفتنــد.

جدول  :2پرایمرهای استفاده شده در این مطالعه
References
Amplicon/Product Size, bp
[]13

160

[]13

288

[]14

Variable

پــس از تعییــن توالــی کاســتهای ژنــی ،توالــی نوکلئوتیــدی
کاســتها توســط نــرم افــزار  chromasاســتخراج و بــه منظــور
تعییــن نــوع کاســتها بــا توالیهــای موجــود در  genbankمــورد
مقایســه و ارزیابــی قــرار گرفــت (.)Blast
یافتهها

بررسی حساسیت آنتی بیوتیکی
مقاومــت آنتــی بیوتیکــی  247ایزولــه کلینیکــی ( 118ایزوله اشریشــیا
کلــی و  129ایزولــه کلبســیال پنومونیــه) مــورد مطالعــه قــرار گرفــت
(جدولهــای  3و  .)4بیشــترین میــزان مقاومــت در ایزولههــای
اشریشــیا کلــی مولــد اینتگــرون بــه ترتیــب مربــوط بــه آنتــی بیوتیک
هــای داکســی ســیکلین ،نورفلوکساســین ،سیپروفلوکساســین و
کمتریــن میــزان مقاومــت مربــوط بــه آنتــی بیوتیــک های آمیکاســین
و نیتروفورانتوئیــن گــزارش گردیــد در حالیکــه در ایزولههــای فاقــد
اینتگــرون بیشــترین میــزان مقاومــت بــه ترتیــب مربــوط بــه آنتــی
بیوتیــک هــای نالیدیکســیک اســید و داکســی ســیکلین و کمتریــن
میــزان مقاومــت مربــوط بــه آنتــی بیوتیــک هــای نیتروفورانتوئیــن و
آمیکاســین گــزارش گردیــد .همچنیــن بیشــترین میــزان مقاومــت در
ایزولههــای کلبســیال پنومونیــه مولــد اینتگــرون و فاقــد اینتگــرون بــه
ترتیــب مربــوط بــه آنتــی بیوتیــک هــای سفکســیم و ســفدیتورن و
کمتریــن میــزان مقاومــت مربــوط بــه آنتــی بیوتیــک هــای ایمــی
پنــم و آمیکاســین گــزارش گردیــد 93/1 .درصــد و  43/4درصــد از
ایزولههــای اشریشــیا کلــی و کلبســیال پنومونیــه مولــد اینتگــرون
بــه ترتیــب بــه حداقــل ســه کالس آنتــی بیوتیکــی از خــود مقاومــت
نشــان دادنــد و بــه عنــوان ســویههای  MDRدر نظــر گرفتــه شــدند.

'3 to '5 ,Primer Sequences
'3-F:CAGTGGACATAAGCCTGTTC

Gene Targets
intI1

'3-R:CCCGACGCATAGACTGTA
'3-F:TTGCGAGTATCCATAACCTG

intI2

'3-R:TTACCTGCACTGGATTAAGC
F:GGCATCCAAGCAGCAAG

5CS,3CS

R: AAG CAG ACT TGA CCT GA
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جدول  :3الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در ایزولههای اشریشیا کلی
آنتی بیوتیک

ایزولههای فاقد اینتگرون ()n = 60

ایزولههای دارای اینتگرون ()n = 58
حساس ،تعداد
(درصد)

متوسط ،تعداد
(درصد)

مقاوم ،تعداد
(درصد)

حساس ،تعداد
(درصد)

متوسط ،تعداد
(درصد)

مقاوم ،تعداد
(درصد)

آمیکاسین

(34 )58/65

(6 )10/35

(18 )31

(40 )66/67

(8 )13/33

(12 )20

سفوتاکسیم

(16 )27/6

0

(42 )72/4

(33 )55

(1 )1/67

(26 )43/33

سیپروفلوکساسین

(9 )15/5

0

(4 )84/45

(26 )43/33

0

(34 )56/67

داکسی سیکلین

(5 )8/62

(1 )1/73

(52 )89/65

(11 )18/33

(1 )1/67

(48 )80

ایمی پنم

(18 )31

0

(40 )69

(37 )61/66

(1 )1/67

(22 )36/67

(3 )5

0

(55 )95

(9 )15

(2 )3/34

(49 )81/66

نورفلوکساسین

(8 )13/8

0

(50 )86/2

(39 )65

0

(21 )35

افلوکساسین

(9 )15/51

(1 )1/73

(48 )82/7

(28 )46/67

0

(32 )53/33

پیپراسیلین

(19 )32/76

(1 )1/73

(38 )65/51

(30 )50

0

(30 )50

تری متو پریم
سولفامتاکسازول

(10 )17/24

0

(48 )82/76

(21 )35

0

(39 )65

سفتریاکسون

(15 )25/87

(1 )1/73

(42 )72/4

(27 )45

0

(33 )55

(18 )31

(2 )3/5

(38 )65/5

(29 )48/33

0

(31 )51/67

(38 )65/5

(2 )3/5

(18 )31

(45 )75

(8 )13/33

(7 )11/67

نالیدیکسیک اسید

سفتازیدیم
نیتروفورانتاتین

جدول  :4الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در ایزولههای کلبسیال پنومونیه
آنتی بیوتیک

ایزولههای دارای اینتگرون ()n = 122
حساس ،تعداد
(درصد)

متوسط ،تعداد
(درصد)

مقاوم ،تعداد
(درصد)

ایزولههای فاقد اینتگرون ()n = 7
حساس ،تعداد متوسط ،تعداد
(درصد)
(درصد)

مقاوم ،تعداد
(درصد)

آمیکاسین

(97 )79/5

(10 )8/12

(15 )12/3

(5 )71/4

(1 )14/3

(1 )14/3

جنتامایسین

(88 )72/1

0

(34 )27/9

(5 )71/4

0

(2 )28/6

سفکسیم

(49 )40

0

(73 )60

(3 )42/85

0

(4 )57/15

سفتازیدیم

(61 )50

(4 )3/3

(57 )46/7

(4 )57/1

(1 )14/3

(2 )28/6

سیپروفلوکساسین

(88 )72/1

0

(34 )27/9

(4 )57/1

(1 )14/3

(2 )28/6

نالیدیکسیک اسید

(85 )69/7

0

(37 )30/3

(4 )57/1

(1 )14/3

(2 )28/6

نورفلوکساسین

(79 )64/8

0

(43 )35/2

(5 )71/4

0

(2 )28/6

ایمی پنم

(110 )90/2

0

(12 )9/8

(6 )85/7

0

(1 )14/3

سفدیتورین

(56 )45/9

(4 )3/3

(62 )50/8

(3 )42/85

(1 )14/3

(3 )42/85

تری متو پریم سولفامتاکسازول

(69 )56/56

0

(53 )43/44

(4 )57/1

(1 )14/3

(2 )28/6

آنالیز اینتگرون ها
در ایــن مطالعــه از  118ایزولــه اشریشــیا کلــی و  129ایزولــه
کلبســیال پنومونیــه بــه ترتیــب  56ایزولــه ( )%47/5و  113ایزولــه
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( )%87/6مولــد اینتگــرون هــای کالس  Iبودنــد .همچنیــن  5ایزولــه
( )%4/2و  20ایزولــه ( )%15/5مولــد اینتگــرون کالس  IIبودنــد
(تصویــر  .)1در ایــن مطالعــه  3ایزولــه ( )%2/5و  11ایزولــه ()%8/5

حاجی احمدی و همکاران

تصویر  :1الکتروفورز ژل آگارز  % 5/1برای شناسایی ژن  intI1و  .intI2چاهک  :Lسایز مارکر ()bp 100
شکل سمت چپ :چاهک  2،3 ،1و  :5نمونههای حامل ژن  ،.intI1چاهک  :4کنترل مثبت .چاهک  :6کنترل منفی .سمت راست :چاهک  2،4 ،1و  :6نمونههای حامل ژن
 ،.intI2چاهک  :5کنترل مثبت .چاهک  :7کنترل منفی .چاهک  3و  :8سویه فاقد ژن intI2

C

A

B

تصویر  :2الکتروفورز ژل آگارز  %5/1برای شناسایی کاست مربوطه در اینتگرون های کالس  :Iچاهک  :Lسایز مارکر ()bp 100
شــکل  ،Aچاهکهــای  1،3و  :5ســویههای بالینــی مولــد کاســت ژنــی بــا طــول )adenyltransferase-'3 aminoglycoside( bp1000؛ چاهکهــای  2و :6
ســویههای بالینــی مولــد کاســت ژنــی بــا طــول  )adenylyltransferase-''2-aminoglycoside( bp700و چاهــک  :7ســویه بالینــی مولــد کاســت ژنــی بــا طــول
 )dihydrofolate reductase type I( bp750در اینتگــرون هــای کالس .I
شــکل  ،Bچاهکهــای  1،2،3و  :5ســویههای بالینــی مولــد کاســت ژنــی بــا طــول  )dihydrofolate reductase type A17( bp480و چاهــک  :4ســویه بالینــی
فاقــد مولــد کاســت ژنــی.
شــکل  : Cچاهک  :1ســویههای بالینی مولد کاست ژنی با طول )adenyltransferase–chloramphenicol acetyltransferase )aminoglycoside 1500 bp

مولــد هــر دو اینتگــرون کالس  Iو  IIبودنــد .نتایــج حاصــل از ایــن
مطالعــه نشــان داد کــه شــیوع اینتگــرون هــای کالسهــای  Iبــه
طــور چشــمگیری بیــش از اینتگــرون هــای کالس  IIبــود .جهــت
شناســایی کاســتهای ژنــی ،بــر روی تمامــی ایزولههــای بالینــی
مولــد اینتگــرون هــای کالس  PCR ،Iبــا شــرایط اســتاندارد انجــام
شــد .از  113ایزولــه اشریشــیا کلــی و  56ایزولــه کلبســیال پنومونیــه
حامــل اینتگــرون کالس  ،Iبــه ترتیــب کاســتهای ژنــی در 41
ســویه ( )%73/25و  87ســویه ( )%77شناســایی شــد 4 .نــوع
کاســت ژنــی در ایزولههــای اشریشــیا کلــی و  5نــوع کاســت ژنــی
در ایزولههــای کلبســیال پنومونیــه شناســایی شــد .تعییــن توالــی
و آنالیــز کاســتهای ژنــی نشــان داد کــه کاســت ژنــی aadA1
در ایزولههــای اشریشــیا کلــی و کلبســیال پنومونیــه بــه ترتیــب در
 30/80ایزولــه ،کاســت ژنــی  dfrA7در  9/6ایزولــه ،کاســت ژنــی
 aadBدر  7/4ایزولــه ،کاســت ژنــی  dfrA17در  3/1ایزولــه یافــت
شــد .همچنیــن کاســت ژنــی ترکیبــی  aadB-catB3در  3ایزولــه از
کلبســیال پنومونیــه شناســایی گردیــد .نتایــج فــوق نشــان داد کــه

فراوانتریــن کاســت ژنــی در اینتگــرون هــای کالس  Iمربــوط بــه
کاســت ژنــی  aadA1و پــس از آن  dfrA7بــه ترتیــب کــد کننــده
مقاومــت بــه کانامایســین و تــری متوپریــم بودنــد (تصویــر .)2
بحث
در حــال حاضــر اســتفاده بیــش از حــد و خودســرانه از آنتــی
بیوتیــک هــا یکــی از دالیــل مهــم شــیوع مقاومــت آنتــی بیوتیکــی
در مناطــق مختلــف جهــان میباشــد .در ســالهای اخیــر ،نقــش
اینتگــرون هــا بــه عنــوان عناصــر ژنتیکــی متحــرک در انتقــال افقــی
مقاومــت آنتــی بیوتیکــی مشــخص شــده اســت .ایــن عناصــر از
جملــه فاکتورهــای دخیــل در توســعه مقاومتهــای چندگانــه بــوده
و هماننــد پالســمیدها و ترانســپوزون هــا جــزء مؤلفههــای ژنتیکــی
در کســب و انتشــار عوامــل مقاومــت از یــک ســویه بــه ســویه دیگــر
محســوب میشــود .ایــن امــر منجــر بــه انتشــار مقاومــت چندگانــه
آنتــی بیوتیکــی و مشــکالت جــدی درمانــی در سرتاســر جهــان
گردیــده اســت .بــه واســطه اهمیــت باکتریهــای کلبســیال پنومونیــه
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و اشریشــیا کلــی در ایجــاد عفونتهــای مختلــف ،بــه بررســی میــزان
مقاومــت آنتــی بیوتیکــی و فراوانــی اینتگــرون هــای کالس  Iو II
و کاســتهای ژنــی مربوطــه در ایــن دســته از ســویهها پرداختــه
شــد .مطالعــه حاضــر بــر روی  129ایزولــه کلبســیال پنومونیــه و 118
ایزولــه اشریشــیا کلــی جــدا شــده از بیمارســتانهای شــهر همــدان
انجــام گرفــت.
طبــق نتایــج بــه دســت آمــده ،مقاومــت باالیــی بــه آنتــی بیوتیــک
هــای داکســی ســیکلین ( ،)%89/65سیپروفلوکساســین (،)%84/45
نورفلوکساســین ( ،)%86/25نالیدیکســیک اســید ( )%81/66و
داکســی ســیکلین ( )%80در ایزولههــای اشریشــیا کلــی و آنتــی
بیوتیــک هــای سفکســیم ( )%60و ســفدیتورن ( )%50/8در
ایزولههــای کلبســیال پنومونیــه گــزارش شــد .در مطالعــهای کــه
توســط  Charrakhو همــکاران در ســال  2011در عــراق صــورت
گرفــت ،مقاومــت باالیــی بــه آموکســی ســیلین ،اریترومایســین
و تتراســیکلین بــه ترتیــب بــا  %56/2 ،%100و  %63/1در
ایزولههــای کلبســیال پنومونیــه بــه دســت آمــد [ .]15در مطالعـهای
کــه توســط  Mathaiو همکارانــش در ســال  2004صــورت گرفــت،
بیشــترین مقاومــت آنتــی بیوتیکــی را نســبت بــه آمپــی ســیلین،
کوتریموکســازول و تتراســیکلین نشــان میدهــد [ .]16در مطالعــه
دیگــری کــه در ســال  2006در اســلووانیا توســط  Rajavecصــورت
گرفــت ،بیشــترین مقاومــت نســبت بــه آمپی ســیلین ،تتراســیکلین و
کلرامفنیــکل در ایزولههــای کلبســیال پنومونیــه بــود [ ]17همچنیــن
در مطالعـهای کــه در ســال  2013در کشــور هنــد توســط  Sharyaو
همــکاران انجــام شــد ،بیشــترین میــزان مقاومــت بــه ترتیــب نســبت
بــه آنتــی بیوتیــک هــای نالیدیکســیک اســید ( ،)%45تتراســیکلین
( )%37و آمپــی ســیلین ( )%37در ایزولههــای اشریشــیا کلــی
گــزارش شــد [ .]18در مطالعــه دیگــری کــه در ســال  2008توســط
اصالنــی و همــکاران در تهــران انجــام شــد ،درصــد مقاومــت بــه
آنتــی بیوتیــک هــای تتراســیکلین ،آمپــی ســیلین و استرپتومایســین
بــه ترتیــب  %62 ،%63و  %56گــزارش گردیــد [ .]19کــه بیانگــر
شــیوع بســیار بــاالی مقاومــت آنتــی بیوتیکــی در کشــور مــا و ســایر
نقــاط جهــان میباشــد .طبــق نتایــج بــه دســت آمــده ،شــیوع
باالیــی از اینتگــرون هــای کالس  ،Iدر ایزولههــای مذکــور گــزارش
شــد کــه بیانگــر شــیوع بســیار بــاالی مقاومــت آنتــی بیوتیکــی در
کشــور مــا میباشــد .همچنیــن مشــاهده گردیــد کــه ســویههای
مولــد اینتگــرون هــا بیشــتر در ارتبــاط بــا مقاومــت آنتــی بیوتیکــی
بودنــد .همــان طــور کــه مــی دانیــم تــا ســال  1999تنهــا چنــد
گــزارش در مــورد اینتگــرون هــا وجــود داشــت ،امــا بعــد از مطالعــات
زیــادی کــه در مــورد اینتگــرون هــا صــورت پذیرفــت ،بــه ایــن
نتیجــه رســیدند کــه اینتگــرون هــا بــه احتمــال زیــاد در سرتاســر
جهــان ،بــه ویــژه در میــان خانــواده انتروباکتریاســه مشــترک اســت
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و بــا داشــتن کاس ـتهای ژنــی متحــرک باعــث ایجــاد مقاومــت در
برابــر آنتــی بیوتیــک هــای جدیدتــری میشــوند .فراوانــی اینتگــرون
هــای کالس  Iو  IIدر تحقیــق حاضــر در ایزولههــای کلبســیال
پنومونیــه بــه ترتیــب  %87/6و  %15/5و در ایزولههــای اشریشــیا
کلــی یــه ترتیــب  %47/5و  %4/2بــه دســت آمــد .بیشــترین
فراوانــی کاســتهای ژنــی مربوطــه در تمامــی ایزولههــای مذکــور
کاســت  aadA1بــرای مقاومــت بــه استرپتومایســین گــزارش شــد.
در مطالعـهای کــه  Ibrahimو همــکاران در ســال  2011در مالــزی
روی  160ایزولــه انتروباکتریاســه انجــام دادنــد ،اینتگــرون هــای
کالس  Iو  IIبــه ترتیــب  %57/3و  %3/8گــزارش شــد [ .]20در
ســال  Janes ،2005و همــکاران شــیوع ژن  intI1را در ایزولههــای
کلبســیال پنومونیــه را  %73گــزارش گردنــد [ ]21کــه بــا نتایــج
مطالعــه حاضــر همخوانــی دارد .در بررســی دیگــری کــه توســط
 Salimizandو همــکاران در ســال  2009انجــام شــد ،از  23ایزولــه
کلبســیال پنومونیــه مولــد اینتگــرون هــای کالس  ،Iکاســتهای
ژنــی  aacA4 ،5-arrو  aadA5-dfrA17بــه عنــوان شــایعترین
کاسـتها گــزارش شــدند [ .]13در مطالعــه  Suو همــکاران در ســال
 2006اینتگــرون هــای کالس  Iو  IIبــه ترتیــب در  %85/6و %3/6
از ســویههای اشریشــیا کلــی شناســایی شــدند 6 .کاســت ژنــی
متفــاوت گــزارش شــد کــه فراوانتریــن کاســتهای ژنــی مربــوط
بــه ژنهــای  dfrو  aadبودنــد [ ،]14کــه نتایــج حاصــل از ایــن
مطالعــه بــا مطالعــه حاضــر همخوانــی دارد .در بررســی مشــابهی کــه
در ســال  2010در برزیــل توســط  Lopesو همــکاران انجــام شــد،
اینتگــرون هــای کالس  Iدر  7ایزوله اشریشــیا کلی شناســایی شــدند
و  3ایزولــه واجــد کاســتهای ژنــی  2-blaoxa ،aadA1و dfr22
بودنــد کــه بــه ترتیــب کدکننــده مقاومــت بــه آمینوگلیگوزیدهــا،
بتاالکتــام هــا و تــری متوپریــم بودنــد [ Li .]22و همــکاران در ســال
 2011نشــان دادنــد کــه از  176ایزولــه کلبســیال پنومونیــه% 51/1 ،
( 40ایزولــه) مولــد ژن  intI1بودنــد .کــه از ایــن میــان ســویههای
اینتگــراز مثبــت 19 ،ایزولــه حامــل کاســتهای ژنــی بودنــد10 .
نــوع کاســت ژنــی بــا انــدازه متفــاوت شناســایی شــد .بیشــترین
فراوانــی کاســت ژنــی مربــوط بــه کاســتهای  dfrAو aadA
یافــت شــد .شــیوع کاســت ترکیبــی  orf6-dfrA1در 24( %13/6
ایزولــه) ایزولههــا بــه دســت آمــد [ .]23مقایســه نتایــج بــه دســت
آمــده نشــان میدهــد کــه شــیوع ایــن ژنهــا در بیشــتر مناطــق
کشــورمان بــاال میباشــد کــه یــک هشــدار بــه افزایــش مقاومــت
را نشــان میدهــد .در مطالعــه دیگــری کــه توســط  Zeighamiو
همــکاران در ســال  2013در شــهر زنجــان انجــام شــد 200 ،ایزولــه
اشریشــیا کلــی و  149ایزولــه کلبســیال پنومونیــه از نمونههــای
بالینــی جــدا شــدند .شــیوع اینتگــرون هــای کالس  Iدر ایزولههــای
اشریشــیا کلــی و کلبســیال پنومونیــه مولــد  ESBLبــه ترتیــب در

حاجی احمدی و همکاران
کشــورهای مختلــف و همچنیــن در یــک کشــور از یــک بیمارســتان
 کــه ایــن امــر بســتگی بــه،بــا بیمارســتان دیگــر متفــاوت میباشــد
سیســتم کنتــرل عفونــت در آن منطقــه و نحــوه درمــان بیمــاران
 همچنیــن ریســک فاکتورهــای متفاوتــی در.آن بیمارســتان دارد
افزایــش میــزان باکتریهــای مولــد ایــن ژنهــا دخالــت دارنــد
کــه از جملــه ایــن فاکتورهــا میتــوان بــه طوالنــی بــودن مــدت
 مصــرف بیــش از،زمــان بســتری شــدن بیمــاران در بیمارســتان
،)انــدازه آنتیبیوتیکهــا (از جملــه سفالوســپورینهای نســل ســوم
 نگـهداری طوالنــی مــدت در،اســتفاده از کاتترهــای عروقــی و ادراری
 ســابقه جراحــی قبلــی و کاربــرد غیــر منطقــی،بخــش مراقبــت ویــژه
.و ناکافــی درمانهــای ضــد میکروبــی اشــاره کــرد
سپاسگزاری
9312186757 ایــن مقالــه حاصــل طــرح تحقیقاتــی بــه شــماره
اســت کــه بــا حمایــت مالــی معاونــت محتــرم پژوهشــی دانشــگاه
 نویســندگان مراتــب.علــوم پزشــکی همــدان بــه انجــام رســیده اســت
.تشــکر و قدردانــی خــود را از ایــن معاونــت ابــراز میدارنــد
تضاد منافع
.نتایج این مطالعه با منافع نویسندگان در تضاد نمیباشد

 شــیوع.) گــزارش شــد%79/3(  ایزولــه46 ) و%78/8(  ایزولــه52
3  در ســویههای مزبــور بــه ترتیــب درII اینتگــرون هــای کالس
 در ایــن.) گــزارش گردیــد%43/1(  ایزولــه25 ) و%4/5( ایزولــه
مطالعــه شــایعترین کاســت ژنــی در هــر دو ســویههای اشریشــیا
 (کــد کننــدهdfrA  کاســتهای،کلــی و کلبســیال پنومونیــه
 (کــد کننــده مقاومــت بــهaad مقاومــت بــه تــری متوپریــم) و
.]24[ آمینوگلیکوزیدهــا) بودنــد کــه بــا مطالعــه مــا همخوانــی دارد
نتایــج ایــن مطالعــه بــا گزارشهــای مشــابه در سرتاســر جهــان در
 در بیــن انتروباکتریاســه وdfrA  وaadA مــورد کاســتهای ژنــی
dfrA  کاســتهای ژنــی.ســویههای گــرم مثبــت همســو اســت
 مقاومــت بــه تــری متــو پریــم و استرپتومایســین را کــدaadA و
 بــه دلیــل اســتفاده از تــریdfrA  شــیوع کاســت ژنــی.میکنــد
، در کلینیکهــا اســتUTI متوپریــم بــه عنــوان خــط اول درمــان
 ممکــن اســت منعکــس کننــدهaadA امــا شــیوع کاســت ژنــی
انتقــال همزمــان ژنهــای مقاومــت بــه دلیــل پیونــد ژنتیکــی
. باشــدaadA  وdfrA کاســت
نتیجه گیری
مقایســه نتایــج مطالعــه حاضــر نشــان دهنــده آن اســت کــه میــزان
 در ســویههای ایزولــه شــده ازII  وI شــیوع اینتگــرون هــای کالس
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Abstract
Introduction: Due to the increasing trend of antibiotic resistance in the Enterobacteriaceae
family, treatment of infections caused by these bacteria has been difficult. The aim of this
study was to identify of class I and II integrons and associated gene cassettes in clinical
isolates of Escherichia coli and Klebsiella pneumonia.
Methods: In this cross-sectional study, of 500 strains isolated from clinical samples of
hospitals in Hamadan, Iran, in 129 ,2015 K. pneumoniae and 118 E. coli isolates were
isolated and examined. Then, the isolates were verified by standard biochemical methods
and PCR was performed on class I and II integron genes using specific primers.
Results: The results of this study showed that the prevalence of class I integrons was more
than class II integrons. The most frequent class I integron gene cassettes were aadA1 and
dfrA7 respectively, which are resistance encoding genes for kanamycin and trimethoprim.
Conclusions: The result of this study indicated a high prevalence of class I integrons in
E. coli and K. pneumonia isolates. Thus, the identification of these resistance genes for
infection control programs and to prevent the spread of resistant strains is very important.

