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Background and Objective: AmpC-type beta-lactamases have been
implicated in group C of Amber, which includes EBC, CIT, MOX, FOX,
DHA, and ACC. The active presence of these plasmid genes in clinical
isolates of P.aeruginosa has resulted in resistance to a wide range of
antibiotics. Therefore, we aimed to determine the minimum inhibitory
concentrations (MIC) of different antibiotic groups in clinical isolates of P.
aeruginosa carrying AmpC enzyme and study their relationship pattern.
Materials and Methods: In this descriptive study, the MIC of 95 P.
aeruginosa isolates was determined using E-test for cefocytosine,
cefpodoxime, cefotaxime, ceftazidime, ciprofloxacin, colicitin, aztreonam,
and ceftriaxone antibiotics (Liofilchem, Italy). Multiplex polymerase chain
reaction was used to amplify and identify plasmid genes. The Chi-squared
test was used to determine the relationship between variables.
Results: Of the 95 P. aeruginosa isolates, 95 (100%) isolates were resistant
to cefoxitin, 79 (83.5%) isolates to cefpodoxime, 2 (2.1%) isolates to
ceftazidime, 87 (81.57%) isolates to ceftriaxone, and 22 (23.15%) isolates
were resistant to aterranum, but none of the isolates was resistant to colistin.
In addition, 21 (22.1%) isolates had FOX gene, 13 (11.57%) isolates had
AAC gene, 7 (36.6%) isolates had MOX gene, 4 (21.4%) isolates had CIT
gene, 2 (2.1%) isolates had DHA gene, and 1 (1.05%) isolate had EBC gene.
It is worth mentioning that there was a significant relationship between the
presence of plasmid genes and antibiotic resistance (level of significance:
P≤0.05).
Conclusion: The presence of the genes encoding the AmpC enzyme can
provide the ground for resistance to a broad range of antibiotics.
Keywords: Beta-lactamase Enzyme, Beta-lactamase Resistance, Minimum
Inhibitory Concentration, Pseudomonas aeruginosa
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سابقه و هدف :بتاالكتاماز نوع  AmpCدر گروه  Amber Class Cقرار میگیرد و شامل،EBC ،CIT :
 DHA ،FOX ،MOXو  ACCمیباشد .حضور فعال این ژنهای پالسمیدی در ایزولههای بالینی سودوموناس
آئروژینوزا منجر به مقاومت به طیف بسیار وسیعی از آنتیبیوتیکهای مختلف شده است .در این راستا هدف
از مطالعه حاضر ،تعیین حداقل غلظت مهاری نسبت به گروههای مختلف آنتیبیوتیکی در ایزولههای بالینی
سودوموناس آئروژینوزا حامل  AmpCو بررسی الگوی ارتباط آنها میباشد.
مواد و روشها :در این مطالعه توصیفی ،حداقل غلظت مهاری  15ایزوله سودوموناس آئروژینوزا با استفاده از
نوارهای  E-testآنتیبیوتیک های سفوكسیتین ،سفپودوكسیم ،سفوتاكسیم ،سفتازیدیم ،سیپروفلوكساسین،
كولیسیتین ،آزترئونام و سفتریاكسون (ساخت شركت  ،Liofilchemایتالیا) مشخص گردید .همچنین ،بهمنظور
تکثیر و شناسایی ژنهای پالسمیدی ،روش  Multiplex PCRمورد استفاده قرار گرفت و از آزمون آماری
 Chi-Squareبرای تعیین ارتباط بین متغیرها بهره گرفته شد.
یافتهها :از  15ایزوله سودوموناس آئروژینوزای مورد بررسی 15 ،ایزوله ( 100درصد) به سفوكسیتین91 ،
ایزوله ( 33/5درصد) به سفپودوكسیم 2 ،ایزوله ( 2/1درصد) به سفتازیدیم 39 ،ایزوله ( 31/59درصد) به
سفتریاكسون و  22ایزوله ( 23/15درصد) به آزترئانوم مقاومت داشتند؛ اما هیچیک از ایزولهها به كولیستین
مقاوم نبودند .عالوهبراین 21 ،ایزوله ( 22/1درصد) دارای ژن  13 ،FOXایزوله ( 11/59درصد) دارای ژن
 9 ،AACایزوله ( 9/36درصد) دارای ژن  4 ،MOXایزوله ( 4/21درصد) دارای ژن  2 ،CITایزوله ( 2/1درصد)
دارای ژن  DHAو  1ایزوله ( 1/05درصد) دارای ژن  EBCبودند .شایان ذكر است كه ارتباط معناداری بین
حضور ژنهای پالسمیدی و مقاومت آنتیبیوتیکی بهدست آمد (سطوح معناداربودن .)P≤0/05
نتیجهگیری :حضور ژنهای كدكننده آنزیم  AmpCمیتواند زمینه مناسبی را برای بروز مقاومت به طیف
گستردهای از آنتیبیوتیکها فراهم كند.
واژگان کلیدی :آنزیم بتاالكتاماز ،حداقل غلظت مهاری ،سودوموناس آئروژینوزا ،مقاومت بتاالكتامی

مقدمه
امروزه ،تولید بتاالكتامازها توسط پاتوژنهای گرم منفی
بهعنوان یکی از مهمترین عوامل مقاومت به آنتیبیوتیکهای
بتاالكتام مطرح است .بتاالكتامازها ،آنزیمهای باكتریایی میباشند
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كه قادر هستند آنتیبیوتیکهای بتاالكتام را هیدرولیز كنند و
سبب بیاثرشدن این تركیبات شوند ] .[1سودوموناس آئروژینوزا
( ،)Pseudomonas aeruginosaیک باكتری گرم منفی است
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طهماسبی و همکاران

كه بهعنوان عاملی مهم در ایجاد عفونت در بیماران بستری و نیز
بیماران با سیستم ایمنی ضعیفشده (از جمله بیماران دچار
سوختگی و سیستیک فیبروزیس) مطرح میباشد .با وجود بهبود
و ارتقای روشهای درمانی و بهداشتی ،خطر بروز عفونت ناشی از
سودوموناس آئروژینوزا در بیماران بستری در بخش  ICUزیاد
است ] .[2میزان مرگ و میر در بیماران دچار باكتریمی ناشی از
سودوموناس آئروژینوزا 30 ،تا  50درصد و در بیماران دچار
پنومونی بیمارستانی ،تا بیش از  90درصد گزارش شده است.
سودوموناس آئروژینوزا بهعنوان یک پاتوژن مهم محسوب میشود
كه نسبت به سایر باكتریهای گرم منفی به میزان بیشتری نسبت
به عوامل ضدمیکروبی مقاومت ذاتی دارد .مشکل مقاومت ذاتی
این باكتری با بروز مقاومت اكتسابی رو به گسترش نسبت به
عوامل ضدمیکروبی كه بهطور معمول دارای فعالیت علیه این
پاتوژن هستند ،همراه میباشد ] .[3این پاتوژن در كنار
باكتریهایی مانند اشریشیا كولی ( ،)Escherichia coliكلبسیال
پنومونیه ( )Klebsiella pneumoniaeو آسینتوباكتر بومانی
( )Acinetobacter baumanniiمیتواند زمینهساز عفونتهای
بیمارستانی در بیماران بستری در بیمارستانها شود .عالوهبراین،
این باكتری بهدلیل برخورداری از گروههای آنزیمی مختلف ،نسبت
به طیف گستردهای از آنتیبیوتیکهای بتاالكتامی مقاومت پیدا
كرده است ] .[4براساس طبقهبندی  ،Amberچهار گروه بر مبنای
وجود عوامل مختلف در ساختار باكتری وجود دارد .بتاالكتامازهای
نوع  AmpCدر گروه  Cقـرار گرفتـه و شـامل خانوادههای
ژنی  DHA ،FOX ،ACT MOX ،BIL ،LAT ،CMYو ACC
مـیباشـند كه در ایـن میـان CMY-2 ،شـایعتـرین و رایجترین
نوع توزیعشده جغرافیایی ایـن گـروه اسـت .بتاالكتامازهای نوع
 AmpCدر اواخر دهه  1190ظاهر شده و مـورد بررسی قرار
گرفت .این آنزیمها ،سفالوسـپورینهـای با دامنه وسیع مانند
سـفتازیدیم ،سفتریاكـسون و سـفپیم و مونوباكتـامهایی مانند
آزترونام و سفامایسینها را هیدرولیز مـینماینـد و توسط
مهاركنندههای معمولـی ماننـد كالووالنـات مهـار نمیشوند ].[5
در اواخر دهه  1130این ژنهای كروموزومی قابل القا روی
پالسمیدهای ارگانیسمهـایی كـه بهطور ذاتی این نوع بتاالكتاماز
را بیـان نمـیكردنـد ،ظاهر شدند .مطالعه در ارتباط با
بتاالكتامازهای نوع  AmpCاز اواخـر دهـه  1190آغاز گردید
] .[6آنزیمهای  AmpCكه اغلب قابل القا توسط بتاالكتامها
هستند ،بهوسیله ژنهای كروموزومی كد میشوند و در بـسیاری
از باسیلهای گرم منفی وجود دارند .تاكنون بیش از 20
بتاالكتاماز مختلـف نـوع  AmpCبـا واسـطه پالسمید شناسـایی
شـدهانـد .این آنزیم از طریق پالسمید میتواند بـه سودوموناس
آئروژینوزا منتقل شده و مقـاومتی گسترده را سبب شود ].[9
افزونبراین ،آنـزیم  AmpCنـسبت بـه مهـار بـا اســید
كالوالنیک مقــاوم بــوده و از نظــر بیولوژیــک ،مقاومــت بــه
سفامایسینها را بهخوبی ایجـاد میكند .الزم به ذكر است كه
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بیشتر آنزیمهای  ،AmpCسفالوسپوریناز هستند؛ اما تاحدی
توانایی هیدرولیز سایر بتاالكتامها نظیر پنیسیلینها را نیز
دارا میباشند .باید عنوان نمود كه با گذشت مدتزمان
كمی ،مقاومتهای گسترده به آنتیبیوتیکهای بتاالكتامی
گسترش یافت و بـه سـایر بـاكتریهـای فاقـد مقاومت نظیـر
كلبسیال ،اشریـشیا كلـی و گونـههـای مختلفی از سودوموناس و
آسینتوباكتر منتقل گردید ].[5
شناسایی مقاومتهای آنتیبیوتیکی در كنار شناسایی
سویههای حامل خانوادههای ژنی مختلف  AmpCمیتواند
عالوهبر تعیین میزان شیوع و ظهور سویههای جدید ،ارتباط بین
حضور برخی از این ژنها و مقاومت به آنتیبیوتیکهای دارای
دامنه گسترده را مشخص سازد؛ ازاینرو هدف از مطالعه حاضر،
تعیین حداقل غلظت مهاری گروههای مختلف آنتیبیوتیکی
در ایزولههای بالینی سودوموناس آئروژینوزا حامل AmpC
پالسمیدی و بررسی ارتباط آنها با الگوی مقاومت آنتیبیوتیکی
بود تا بدینطریق ،این ارتباط آماری ارزیابی شود.
مواد و روشها
در این مطالعه توصیفی -مقطعی ،در بازه زمانی دی ماه 1315
تا تیر ماه 1316طی یک دوره  9ماهه 331 ،نمونه بالینی مختلف
شامل :كاتاتر ،خون ،ادرار ،مایع مغزی -نخاعی ،زخم ،ترشحات،
تراشه ،زخم سوختگی ،بزاق و غیره از بیماران جداسازی گردید.
نمونهگیری در بیمارستانهای آموزشی (بعثت و سینا) وابسته به
دانشگاه علوم پزشکی شهر همدان صورت گرفت و بیمارانی برای
نمونهگیری انتخاب شدند كه بیشتر از دو هفته در بیمارستان
بستری شده و مشکوک به عفونت باكتریایی بودند .ذكر این نکته
ضرورت دارد كه روش نمونهگیری براساس نمونهگیری آسان و در
دسترس طراحی شد و جنس و گونه سودوموناس توسط آزمونهای
بیوشیمیایی مختلف تعیین گردید ].[3،1
برای تعیین سویههای تولیدكننده  ESBLاز روش انتشار از
دیسک استفاده شد .بر این اساس ،دیسک تركیبی سفتازیدیم
( 30میکروگرم) /كالوالنیک اسید ( 10میکروگرم) در فاصله 30
میلیمتری از دیسک سفتازیدیم ( 30میکروگرم) و دیسک
سفپودوكسیم ( 30میکروگرم) به فاصله  30میلیمتر از دیسک
سفپودوكسیم ( 30میکروگرم) /كالوالنیک اسید ( 10میکروگرم)
روی محیط كنار یکدیگر قرار داده شدند ] .[10همچنین،
بهمنظور بررسی وجود  AmpCاز دیسکهای سفوكسیتین (30
میکروگرم) و سفپودوكسیم ( 10میکروگرم) به همراه تركیبات
مهاركننده آنزیم  AmpCاستفاده شد .شایان ذكر است كه تمام
آنتیبیوتیکها ساخت شركت  ،MASTكشور انگلستان بود .در
این روش براساس مطالعه تام و همکاران ،غربالگری اولیه برای
حضور  AmpCمورد بررسی قرار گرفت؛ بهطوری كه درصورت
وجود اختالف قطر هاله عدم رشد دیسک تركیبی با اسید
كالوالنیک با قطر هاله عدم رشد دیسک فاقد اسید كالوالنیک به
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غلظت مهاری گروههای مختلف آنتیبیوتیکی در سودوموناس آئروژینوزاهای حامل AmpC

میزان بیشتر یا مساوی  5میلیمتر ،آن نمونه از نظر حضور
 ESBLمثبت لحاظ گردید .شایان توجه است كه اگر قطر
هاله عدم رشد سفوكسیتین كمتر یا مساوی  14میلیمتر بود،
تولیدكننده  AmpCدرنظر گرفته میشد ].[11
از سوی دیگر ،حداقل غلظت مهاری برای آنتیبیوتیکهای
سفوكسیتین ،سفپودوكسیم ،سفوتاكسیم ،سفتازیدیم ،سیپرو-
فلوكساسین ،كولیسیتین ،آزترئونام و سفتریاكسون با استفاده از
نوارهای ( E-testساخت شركت  ،Liofilchemایتالیا) مشخص
گردید .همچنین ،به منظور تعیین حداقل غلظت مهاری از سویه
استاندارد كلبسیال پنومونیه ( )ATCC 700603بهعنوان نمونه
كنترل مثبت و از سویه استاندارد سودوموناس آئروژینوزا
( )ATCC 27853بهعنوان نمونه كنترل منفی استفاده شد
].[11، 12
عالوهبراین بهمنظور استخراج پالسمید ،از كیت استخراج
(ساخت شركت سینا كلون ،كشور ایران) استفاده شد .بدینترتیب
كه ابتدا یک كلنی از هر ایزوله كشت داده شده روی محیط
مولر هینتون آگار (( )MHA: Mueller Hinton Agarساخت
شركت  ،Merckكشور آلمان) با  5میلیلیتر محیط كشت
لوریابرتانی براث (( )LB: Luria-Bertani Brothساخت شركت
 ،Sigma-Aldrichكشور آمریکا) تلقیح و به مدت  13ساعت در
دمای  39درجه سانتیگراد انکوبه گردید .سپس ،مراحل استخراج
پالسمید با استفاده از پروتکل كیت پی انجام شد .ذكر این نکته
ضرورت دارد كه پالسمیدهای حاصل تا زمان انجام آزمایش PCR
در دمای  -20درجه ذخیرهسازی گردید ].[10
از سوی دیگر ،واكنش زنجیره ای پلی مراز ( )PCRبا

استفاده از پرایمرهای موجود در جدول  1و همچنین تکنیک
 Multiplexبا حجم نهایی  25میکرولیتر انجام شد كه شامل
 2میکرولیتر از پالسمید 1 ،میکرولیتر از هر پرایمر با غلظت 10
پیکوموالر و  11/5میکرولیتر از مستر میکس (ساخت شركت
 ،Ampliqonكشور دانمارک ) بود .شایان توجه است كه حجم
باقیمانده با استفاده از آب مقطر دیونیزه جبران شد و از
مخلوط  PCRفاقد پالسمید به عنوان كنترل منفی استفاده
گردید.
سپس ،آزمون  PCRبرای ژنهای  AmpCبا استفاده از
دستگاه ترموسایکلر (ساخت شركت  ،BioRadكشور آمریکا)
شامل :دناتوراسیون اولیه در  16درجه سانتیگراد به مدت 10
دقیقه 40 ،سیکل دناتوراسیون در دمای  16درجه به مدت 1
دقیقه ،مرحله اتصال پرایمر در دمای  61درجه سانتیگراد به
مدت  1دقیقه و تکثیر قطعه هدف در دمای  92درجه سانتیگراد
به مدت  1دقیقه صورت گرفت .طویلسازی نهایی نیز به مدت
 10دقیقه انجام شد .درادامه 5 ،میکرولیتر از محصول  PCRدر
ژل آگارز رنگآمیزیشده با ( Gel Redساخت شركت ،Biotium
كشور آمریکا)  2/5درصد الکتروفورز گردید .درنهایت ،نتیجه
نهایی توسط دستگاه ژل داكت بررسی و از آن عکس تهیه شد .از
ماركر  100جفت بازی فرمنتاز (ساخت شركت ،Thermofisher
كشور آمریکا) نیز برای شناسایی باند مورد نظر استفاده شد ].[13
افزونبراین ،دادهها توسط نرمافزار  SPSS 16و با استفاده از
آزمون  Chi-Squareو ضریب كاپا ()Kappa Coefficient
تجزیه و تحلیل شدند و مقادیر (  )P≤0 / 05بهعنوان شاخص
معناداربودن درنظر گرفته شد.

جدول  :6مشخصات پرایمرهای مورد استفاده برای شناسایی ژنهای  AmpCدر ایزولههای سودوموناس آئروژینوزا
طول آمپلیکون

شماره دسترسی در

(جفت باز)

GenBank
D13304

][13
][13

ژن

نام پرایمر

توالی نوکلئوتیدها

MOX

MOXMF
MOXMR

GCT GCT CAA GGA GCA CAG GAT
CAC ATT GAC ATA GGT GTG GTG C

520

CIT

CITMF
CITMR

TGG CCA GAA CTG ACA GGC AAA
TTT CTC CTG AAC GTG GCT GGC

462

X78117

DHA

DHAMF
DHAMR

AAC TTT CAC AGG TGT GCT GGG T
CCG TAC GCA TAC TGG CTT TGC

405

Y16410

][13

EBC

EBCMF
EBCMR

TCG GTA AAG CCG ATG TTG CGG
CTT CCA CTG CGG CTG CCA GTT

302

M37839

][13

FOX

FOXMF
FOXMR

AAC ATG GGG TAT CAG GGA GAT G
CAA AGC GCG TAA CCG GAT TGG

110

X77455

][13

ACC

ACCMF
ACCMR

AAC AGC CTC AGC AGC CGG TTA
TTC GCC GCA ATC ATC CCT AGC

346

AJ133121

][13

یافتهها
از  15ایزوله بالینی سودوموناس آئروژینوزا 26 ،ایزوله
( 29/36درصد) از خون 12 ،ایزوله ( 12/63درصد) از ادرار،
 14ایزوله ( 14/93درصد) از زخم 20 ،ایزوله ( 21/05درصد)
از زخم سوختگی 15 ،ایزوله ( 15/93درصد) از كاتاتر10 ،
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منبع

ایزوله ( 1/5درصد) از ترشحات و  6ایزوله ( 6/3درصد) از سایر
نمونه ها جداسازی شد .همچنین  91ایزوله از نظر فنوتیپی،
تولید كننده  AmpCو  11ایزوله از نوع  ESBLبودند
(جدول  .)2به لحاظ حداقل غلظت مهاری نیز  66ایزوله دارای
مجله پزشکی بالینی ابن سینا ،دوره  ،82شماره  ،2زمستان 6931

طهماسبی و همکاران

جدول  :8فراوانی ایزولههای سودوموناس آئروزینوزا مولد آنزیم  ESBLو  AmpCبراساس آزمونهای فنوتیپی در بیماران زن و مرد
سودوموناس آئروژینوزا ()n=34
جنسیت

)n=23( AmpC

)n=36( ESBL
تعداد (درصد)

زن
مرد

)96/12( 90
)23/09( 21

حداقل غلظت مهاری بیشتر از  4میکروگرم بر میلی لیتر و
مقاوم به سفوتاكسیم  22 ،ایزوله دارای حداقل غلظت مهاری
بیشتر از  32میکروگرم بر میلی لیتر و مقاوم به آزترئانوم39 ،
ایزوله دارای حداقل غلظت مهاری بیشتر از  4میکروگرم بر
میلی لیتر و مقاوم به سفتریاكسون 2 ،ایزوله دارای حداقل
غلظت مهاری بیشتر از  16میکروگرم بر میلی لیتر و مقاوم به
سفتازیدیم و  15ایزوله دارای حداقل غلظت مهاری بیشتر از
 32میکروگرم بر میلی لیتر و مقاوم به سفوكسیتین بودند.
شایان ذكر است كه هیچ یک از ایزوله های مورد بررسی ،مقاوم
به كولیسیتین نبودند و تنها  3ایزوله دارای غلظت مهاری 3
میکروگرم بر میلی لیتر بودند كه به عنوان نیمه حساس درنظر
گرفته شدند (شکل ( ) 1جدول .)3
با بررسیهای انجام شده در ارتباط با تمامی ایزولههای مورد
مطالعه مشاهده شد كه از مجموع  15ایزوله سودوموناس
آئروژینوزا 21 ،ایزوله ( 22/1درصد) دارای ژن پالسمیدی ،Fox
 1ایزوله ( 1/05درصد) دارای ژن پالسمیدی  13 ،EBCایزوله
( 11/59درصد) دارای ژن پالسمیدی  2 ،ACCایزوله (2/1

)31/23( 40
)13/36( 1

درصد) دارای ژن پالسمیدی  4 ،DHAایزوله ( 4/21درصد)
دارای ژن پالسمیدی  CITو  9ایزوله ( 9/36درصد) دارای ژن
پالسمیدی  Moxبودند (شکلهای  2و .)3
عالوهبراین ،با توجه به بررسی آماری صورتگرفته مشخص
گردید كه در تمامی  15ایزوله بالینی سودوموناس آئروژینوزای
مورد مطالعه ،ارتباط معناداری بین حضور خانودههای ژنی AmpC
پالسمیدی و مقاومتهای آنتیبیوتیکی با سطح اطمینان
( )P≤0/05بهدست آمد كه نشانگر آن بود كه سویههای دارای
بیشترین مقادیر  MICبه لحاظ پراكنش ژنهای  ،AmpCفراوانی
بیشتری را به خود اختصاص دادهاند .افزونبراین ،تنها سویه PA43
در كنار مقاومت كامل به بیشتر آنتیبیوتیکهای بررسیشده به
لحاظ حضور تمامی خانوادههای ژنی  AmpCپالسمیدی مثبت بود؛
این درحالی بود كه مقادیر قطر هاله مقاومت بهدست آمده برای هر
آنتیبیوتیک مورد مطالعه برای سفوتاكسیم معادل (،)P≤0/011
آزترئانوم ( ،)P≤0/012سفتریاكسون ( ،)P≤0/014سفتازیدیم
( ،)P≤0/013سفپودوكسیم ( ،)P≤0/01كولیسیتین ( )P≤0/01و
برای سفوكسیتین برابر با ( )P≤0/011بهدست آمد.

شکل  :6حداقل غلظت مهاری ایزولههای بالینی سودوموناس آئروژینوزا
بحث
مقاومت به بتاالكتامها بهواسطه حضور آنزیم AmpC
بتاالكتامازی ،یکی از مهمترین چالشهای بخش بالینی بهشمار
میرود .این آنزیم كه بهطور طبیعی توسط تعدادی از باكتریها
گرم منفی تولید میشود ،سبب ایجاد مقاومت به پنیسیلینها
مجله پزشکی بالینی ابن سینا ،دوره  ،82شماره  ،2زمستان 6931

و سفالوسپورینها (بهجز سفپیروم و سفپیم) میگرددAmpC .

بهواسطه پالسمید در میان بسیاری از جدایههای بالینی (بهویژه
خانواده انتروباكتریاسه) منتشر شده و معضالت فراوانی را در
جهت ظهور سویههای دارای مقاومتهای گسترده و چندگانه به
826

غلظت مهاری گروههای مختلف آنتیبیوتیکی در سودوموناس آئروژینوزاهای حامل AmpC

جدول  :9فراوانی ژنهای عامل آنزیم  AmpCبراساس الگوی مقاومت آنتیبیوتیکی در ایزولههای بالینی سودوموناس آئروژینوزا
فراوانی ایزولههای سودوموناس آئروژینوزای دارای مقاومت

ژنهای
مورد

کل

سفتریاکسون

سفتازیدیم

سفپودوکسیم

کولیستین

سفوکسیتین

مطالعه

*R

*I

*S

R

I

S

R

I

S

R

I

S

R

I

S

R

I

S

R

I

S

ژنها

FOX

2
1
0
0
0
1

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

2
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

1
4
3
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
2
0
0
0

2
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

4
6
1
0
0
2

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

1
0
0
0
0
0

1
2
1
2
1
1

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

21
13
9
2
1
4

AAC
MOX
DHA
EBC
CIT

سفوتاکسیم

آزترئانوم

تعداد

R: Resistant
I: Intermediate
S: Sensitive

شکل  :8فراوانی خانودههای ژنی  AmpCپالسمیدی

شکل  :9نتایج حاصل از تکثیر ژنهای خانواده  AmpCبر ژل آگارز  2/5درصد
چاهک  1تا  :1ایزوله دارای ژن )302 bp( EBC ،)405 bp( DHA ،)110 bp( FOX ،)462 bp( CIT ،)346 bp( ACC ،)520 bp( MOX؛ چاهک
 :10كنترل مثبت سویه استاندارد ،سویه استاندارد كلبسیال پنومونیه ATCC 700603؛ چاهک  :11كنترل منفی؛ چاهک  :Mماركر  100جفتبازی

آنتیبیوتیکهای مختلف ایجاد میكند.
فعالیت گروههای ژنی پالسمیدی سبب ظهور سویههایی
میشود كه بهطور فنوتیپی نسبت به طیف وسیعی از
آنتیبیوتیکهای بتاالكتامی و سفالوپورینی مقاومت پیدا كردهاند.
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سودوموناس آئروژینوزا یکی از مهمترین باكتریهای عامل
عفونتهای بیمارستانی میباشد كه بهواسطه این فعالیت ژنی،
نسبت به آنتیبیوتیکهای بتاالكتامی فراوانی مقاومت پیدا كرده
است .حضور و فعالیت این سویههای مقاوم در بیماران بستری در
مجله پزشکی بالینی ابن سینا ،دوره  ،82شماره  ،2زمستان 6931

طهماسبی و همکاران

بیمارستان میتواند مسیر درمان را با مشکل مواجه سازد .نتایج
بهدست آمده از تعیین حداقل غلظت مهاری آنتیبیوتیکهای
سفوكسیتین ،سفپودوكسیم ،سفوتاكسیم ،سفتازیدیم ،سیپرو-
فلوكساسین ،كولیسیتین و آزترئونام در مطالعه حاضر با یافتههای
مطالعهای كه یایان و همکاران در سال  2015در آلمان انجام
دادند ،مطابقت داشت؛ بهطوری كه در این مطالعه میزان مقاومت
به آنتیبیوتیکهای سفالوسپورینی ،بیش از  40درصد گزارش
شده بود ] .[14همچنین ،در مطالعهای كه برازگ و همکاران
در سال  2015در فرانسه انجام دادند ،مشخص شد كه
آنتیبیوتیکهای آزترئانوم و سفتازیدیم بهترتیب دارای بیشترین
و كمترین میزان مقاومت در بین سویههای مورد بررسی بودند.
عالوهبراین ،در مطالعه فوق حضور آنتیبیوتیک با نوع جهشهای
ژنی سودوموناس آئروژینوزا مورد بررسی قرار گرفته بود كه در
این راستا مشاهده شد كه حضور برخی از جهشهای ژنی میتواند
ظهور سویههای دارای مقاومت چندگانهای را رقم بزند ] .[15از
سوی دیگر ،در مطالعاتی كه توسط بوچند و همکاران ( )2012در
هند صورت گرفت ،مشخص شد كه سویههای سودوموناس
آئروژینوزا مورد مطالعه ،بیشترین مقاومت آنتیبیوتیکی را نسبت
به سفتازیدیم و آزترئانوم داشتند .نتایج بهدست آمده در این
مطالعه با یافتههای مطالعه حاضر همخوانی ندارد .از مهمترین
دالیل عدم همخوانی مطالعات مختلف میتوان به وجود
جهشهای متفاوت در ایزولههای جداشده از هر منطقه ،میزان
مصرف آنتیبیوتیک توسط افراد و جداسازی نمونه در فصول
مختلف سال اشاره كرد .اختالفات جغرافیایی نیز میتواند
زمینهساز تفاوت در نوع و ماهیت ژنتیکی برخی از ایزولههای
بالینی باشد ].[16
عالوهبراین ،مطالعات ژنتیکی خانوادههای ژنی AmpC
پالسمیدی نشان داد كه بیشترین شیوع ژنی مربوط به ژنهای
 FOXو  AACمیباشد؛ این درحالی است كه ژن  EBCدارای
كمترین فراوانی در این خانواده ژنی بود .در مطالعاتی كه ژو و
همکاران ( )2013در ارتباط با ژنهای پالسمیدی  AmpCانجام
دادند ،گزارش شد كه درمجموع 23 ،ایزوله ( 25/14درصد)
سودوموناس آئروژینوزا دارای ژنهای  AmpCبودند .در این راستا،
در مطالعه حاضر فراوانی سویههای تولیدكننده آنزیم  AmpCاز
مجموع  15ایزوله معادل  22/1درصد بهدست آمد كه با نتایج
مطالعه ذكرشده همخوانی دارد ] .[19در بسیاری از مطالعات
صورتگرفته در مورد حضور و مکانیسم فعالیت ژنهای AmpC
و خانوادههای مختلف  ،Ampگزارش شده است كه حضور
آنتیبیوتیکهای مختلف كه اثر عملکردی متفاوتی دارند ،میتواند
ژنهای تنظیمی خانواده  AmpCرا به نوعی تغییر دهد كه
تظاهرات مقاومتی جدیدی را در پی داشته باشد .حضور ژنهای
تنظیمی مانند  AmpRدر سویههای مختلف ،تأییدكننده این
مطلب است كه باال بودن مقادیر حداقل غلظت مهاری سویههای
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سودوموناس آئروژینوزا طی سالهای اخیر ،بهدلیل فعالیتهای
این گروههای تنظیمی بهشدت افزایش یافته است ] .[13البته،
در مطالعاتی كه روالند و همکاران ( )2014در ارتباط با
انتروباكتریاسههای بیمارستانی انجام دادند ،عنوان نمودند كه در
بین باكتریهای بیمارستانی ،مقادیر حداقل غلظت مهاری در
سویههای دارای ژنهای پالسمیدی  AmpCتفاوت چشمگیری
با سویههای فاقد این ژنها ندارد ][11؛ این درحالی بود كه در
این مطالعه ارتباط معناداری بین الگوی حداقل غلظت مهاری و
ژنهای عامل تولید آنزیم  AmpCمشاهده گردید؛ بهطوری كه
ایزولههای دارای ژنهای عامل  AmpCاز بیشترین مقادیر MIC
برخوردار بودند .عالوهبراین ،ایزولههای فاقد گروههای ژنی
 AmpCدر تمامی موارد بهلحاظ مقاومت به آنتیبیوتیکهای
مورد مطالعه ،فاقد مقامت بودند؛ بهطوری كه در مطالعه حاضر
در هیچیک از سویههای حساس و نیمهحساس گروههای ژنی
مورد بررسی مشاهده نشد .از سوی دیگر ،در مطالعه همتی و
همکاران مشاهده شد كه الگوی معناداری بین حضور ژنهای
مقاومت و توكسینی با میزان  MICسویههای بالینی
سودوموناس آئروژینوزا وجود دارد .در این مطالعه مقاومت به
آنتیبیوتیک های كالس مختلف و الگوی ژنی مورد ارزیابی قرار
گرفت و نشان داده شد سویههایی كه از نظر حضور ژنهای
پالسمیدی مثبت بودند ،بیشترین مقادیر  MICرا به خود
اختصاص داده بودند ].[20
نتیجه گیری
وجود ارتباط بین میزان فراوانی ژنهای پالسمیدی AmpC

و حداقل غلظت مهاری آنتیبیوتیکهای بتاالكتامی مختلف
میتواند این افزایش جهش بین سویههای حامل ژنهای
پالسمیدی را محتملتر سازد؛ این درحالی است كه با استفاده از
طیف گستردهتری از آنتیبیوتیکهای بتاالكتامی میتوان حداقل
غلظتهای مهاری را بهعنوان یکی از مهمترین راههای تشخیص
سویههای دارای برخی از ژنهای عامل  AmpCدرنظر گرفت؛
ازاینرو ،الزم است سویههای دارای مقاومتهای چندگانه را از
نظر محتملبودن حضور ژنهای كدكننده این آنزیم مورد توجه
قرار داد.
تشکر و قدردانی
این مقاله حاصل طرح دانشجویی میباشد كه در
سال ( 1315با شماره 1510095955؛ كد اخالقی
 )IR.UMSHA.REC.1395.402با حمایت مالی معاونت
پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی همدان به انجام رسیده است.
بدین وسیله نویسندگان مراتب تشکر و قدردانی خود را از این
معاونت محترم ابراز میدارند .شایان ذكر میباشد كه هیچگونه
تعارض منافعی گزارش نگردیده است.
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