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Abstract
Background and Objectives: AmpC beta-lactamases are among
cephalosporinases encoded on the chromosomes of many
Enterobacteriaceae. In many bacteria, induction of AmpC enzymes
can be made at a very high level by numerous mutations. In this study,
the prevalence of chromosomal AmpC genes, was investigated in the
isolates of Pseudomonas aeruginosa isolated from teaching hospitals in
Zahedan city in 2015.
Methods: In this descriptive cross-sectional study, 100 P. aeruginosa
isolates were isolated from 391 clinical samples using biochemical and
conventional methods. cefoxitin (30μg) disk diffusion method was
used to isolate AmpC-producing strains, and multiplex PCR was used
to identify chromosomal AmpC genes. ESBL containing strains was
assessed using ceftazidime (30μg) and cefotaxime/clavulanic acid
(30μg/10μg) disk diffusion tests. Data analysis was performed using χ2
test.
Results: In primary phenotypic screening, out of 100 P. aeruginosa
isolated, 88 isolates were ESBL producers and 20 isolates (20%) were
AmpC beta-lactamase producers. Among 20 phenotypically identified
AmpC producing isolates, 19 isolates (95%) had FOX gene, 7 isolates
(35%) had EBC gene, 4 isolates (20%) had ACC gene, and 15 isolates
isolates (75%) had DHA gene, which were detected by multiPlex PCR
assay.
Conclusion: The results of the present study indicated that the
presence of AmpC leads to resistance of bacteria to many
cephalosporins. Also, use of multiplex PCR yields the best results in
the group identification of these genes.
Keywords: Pseudomonas aeruginosa;
Beta-lactam resistance; Drug resistance.
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بررسی شیوع سودوموناس آئروژینوزای مولد  AmpCدر نمونههای بالینی شهر زاهدان
جواد ادبی ،1شهرام شهرکی زاهدانی ،2،1محمد بکائیان ،2،1حامد طهماسبی

پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی زاهدان،
زاهدان ،ایران.

چکیده
زمینه و هدف AmpC :بتاالکتامازی ،ازجمله سفالوسپورینهایی است که بر روی
کروموزومهای بسیاری از انتروباکتریاسهها کد میشود .در بسیاری از باکتریها ،القای آنزیمهای

2مرکز بیماریهای عفونی گرمسیری

 ،AmpCمیتواند در سطح بسیار باال توسط جهشهای فراوان صورت گیرد .در این مطالعه ،شیوع

زاهدان ،گروه میکروبشناسی ،دانشکده

ژنهای کروموزومی  AmpCاز ایزولههای سودوموناس آئروژینوزا جداشده از بیمارستانهای

پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی زاهدان،

آموزشی شهر زاهدان در سال 1394بررسی گردید.

زاهدان ،ایران.

روش بررسی :در این مطالعه توصیفی  -مقطعی از  391نمونه بالینی 100 ،ایزوله سودوموناس
آئروژینوزا بهوسیله آزمایشهای بیوشیمیایی و معمول ،جداسازی شدند .برای جداسازی سویههای
تولیدکننده  ،AmpCاز روش دیسک دیفیوژن سفوکسیتین (30میکروگرم) و برای شناسایی
ژنهای کروموزومی  AmpCاز روش  MultiPlex PCRاستفاده شد .برای سنجش سویههای
دارای آنزیم  ،ESBLتست دیسک دیفیوژن سفتازیدیم (30میکروگرم) و سفتازیدیم/کالوالنیک
اسید (30میکروگرم10/میکروگرم) به کار برده شد .دادهها با استفاده از آزمون آماری  K2آنالیز
شدند

*

نویسنده مسئول مکاتبات:

حـامــد طهـمـاسـبــی ،گــروه
میکروبشناسی،

دانشکده

پزشکی،

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ،زاهدان،
ایران؛

یافتهها :از  100ایزوله سودوموناس آئروژینوزا در غربالگری فنوتیپی اولیه 88 ،سویه ،مولد آنزیم
 ESBLو  20ایزوله ،مولد آنزیم  AmpCبودند .از  20ایزوله شناساییشده مولد  AmpCبه روش
فنوتیپی 19 ،ایزوله ( )%95دارای ژن  7 ،FOXایزوله ( )%35دارای ژن  4 ،EBCایزوله ()%10
دارای ژن  ACCو  15ایزوله ( )%75دارای ژن  DHAبودند ،که با روش

MultiPlex PCR

مشخص شدند.
آدرس پست الکترونیکی:
h.tahmasebi87@yahoo.com
تاریخ دریافت95/1/22:

نتیجهگیری :نتایج مطالعه حاضر نشان داد حضور  AmpCباعث مقاومت باکتری به تعداد زیادی
از سفالوسپورینها میشود .همچنین استفاده از روش مولکولی  ،MultiPlex PCRبهترین نتیجه را
در شناسایی گروهی این ژنها دارد.
کلید واژهها :سودوموناس آئروزینوزا؛ بتاالکتاماز AmpC؛ مقاومت بتاالکتامازی؛ مقاومت

تاریخ پذیرش95/3/9 :

دارویی.
لطفاً به این مقاله بهصورت زیر استناد نمایید:
Adabi J, Shahraki Zahedani Sh, Bokaeian M, Tahmasebi H. An investigation
of the prevalence of AmpC-producing Pseudomonas aeruginosa
in clinical samples in Zahedan City, Iran.
]Qom Univ Med Sci J 2017;11(4):61-71.[Full Text in Persian
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1گروه

میکروبشناسی،

دانشکده

*1

بررسی شیوع سودوموناس آئروژینوزای مولد  AmpCدر نمونههای بالینی شهر زاهدان

جواد ادبی و همکاران

سودوموناس آئروژینوزا ،ازجمله باسیلهای گرم منفی غیرتخمیری

مطالعه قرار گرفتند .این آنزیمها؛ سفالوسـپورینهـای وسـیعالطیف

است که به فراوانی در بیمارستانها و مراکز درمانی یافت میشود

مانند سـفتازیدیم ،سفتریاکـسون ،سـفپیم و مونوباکتـامهایی مانند

( .)1-3بیشتر سویههای جایگرفته در این باکتری ،به

آزترونام و سفامایسینها را هیدرولیز مـیکنند ،اما توسط

آنتیبیوتیکهای متنوعی مقاومت پیدا کردهاند که این مسئله

مهارکنندههای معمولـی ماننـد کالووالنـات مهـار نمیشوند

باعث شده تا در گروه MDRها ( )Multidrug-resistantقرار

( .)20،19در اواخر دهه  ،1980این ژنهای کروموزومی قابلالقا،

گیرند (MDR .)5،4ها ،گروهی از باکتریها هستند که به چند

بر روی پالسمیدها ظاهر شده و به باکتریهایی که فاقد این ژنها

آنتیبیوتیک مختلف ،مقاومت نشان میدهند و همین امر باعث

بودند منتقل شدند .مطالعه بر روی بتاالکتامازهای نوع  AmpCاز

ایجاد مقاومتهای اکتسابی در آنان شده است ( .)6در

اواخـر دهـه  1970شروع شد ( .)21آنزیمها  AmpCکه اغلب

باکتریهای سودوموناس آئروژینوزا ،ژنهای مختلفی در بروز این

قابلالقا توسط بتاالکتامها هستند بهوسیله ژنهای کروموزومی کد

مقاومتها نقش دارند که هم روی کروموزوم و هم روی پالزمید

شده و در بـسیاری از باسیلهای گرم منفی نیز وجود دارند .آنـزیم

حمل میشوند ( .)7این ژنها در باسیلهای گرم منفی با تأثیر بر

 AmpCنـسبت بـه مهـار بـا اســیدکالوالنیک مقــاوم بــوده

قسمتهای مختلف ،باعث بروز مقاومتها متنوعی میشوند .یکی

و از نظــر بیولوژیکی میتواند نسبت به سفامایسین و

از این موارد ،بیان آنزیمهای بتاالکتاماز بوده که بهطور مستقیم بر

اکسیآمینوبتاالکتام نیز مقاومت پیدا کند ( .)22بیشتر

روی آنتیبیوتیکهای بتاالکتامی اثر میگذارد ( .)8ژنهای با

آنزیمهای  ،AmpCسفالوسپورینازها هستند ،ولی تا حدی توانایی

منشأ پالزمیدی معموالً بر روی پالزمیدهایی قرار دارند که

هیدرولیز سایر بتاالکتامها نظیر پنیسیلینها را نیز دارا میباشند

میتوانند بهراحتی بین گونهها ،سویهها و حتی جنسهای مختلف

( .)23در اواخر دهـه  ،1980ژنهـای کرومـوزومی قابـلالقـا روی

انتقال یابند و این امر بررسی وابستگی ژنها را با اهمیت بیشتری

پالسمید آشکار شـدند و بـه سـایر بـاکتریهـای فاقـد آنهـا نظیـر

روبرو میکند ( .)9بتاالکتامازها،آنزیمهای باکتریایی هستند که

سودوموناس آئروژینوزا ،کلبسیال ،اشرشیاکلـی و یـا گونـههـای

قادرند آنتیبیوتیکهای بتاالکتام را هیدرولیز کرده و باعث

سـالمونال انتقـال یافتنـد ( .)19با توجه به اهمیت ظهور آنزیمهای

بیاثرشدن این ترکیبات شوند ( .)11،10تصور بر این است که

بتاالکتامازی نوع  ،AmpCهمچنین گردش ژنهای عامل این

استفاده بیش از اندازه این آنتیبیوتیکها در درمان بیماران باعث

آنزیم در سودوموناس آئروژینوزا که باعث شکلگیری سویههای

تولید انواع بتاالکتامازها توسط باکتریها میشود (.)12-15

جدید در این باکتری شده است ،مطالعه در این زمینه ،بیشتر حس

بتاالکتامازهای کالس  Aو  ،Cرایجترین آنها بوده و همانند

میشود .هدف از این مطالعه بررسی وجود انواع ژنهای

بتاالکتامازهای کالس  Dدر جایگاه فعال خود دارای اسیدآمینه

کروموزومی در جدایههای بهدستآمده از بیمارستانهای شهر

سرین میباشند .بتاالکتاماز کالس  Bشامل متالوبتاالکتامازها بوده

زاهدان بود.

که کوآنزیم آنها فلز روی است ( .)16،11در

AmpC

طبقهبندی ,Jacoby

 Boschو  Mendezتالش شده تا ساختمان مولکولی بتاالکتامازها

روش بررسی

با عملکرد آنزیمی آنها در ارتباط باشد که بر این اساس ،برمبنای

در این مطالعه توصیفی  -مقطعی ،طی یک دوره  9ماهه391 ،

نوع سوبسترایی که هیدرولیز میکنند به  12گروه عملکردی

نمونه (شامل نمونههای ادرار ،خون ،ترشحات زخم ،خلط ،لوله

مرتبط با  4کالس مولکولی تقسیم میشوند (.)18،17

تراشه ،لوله سینه ،سر سوند) ،از بیماران بستری در بخشهای

بتاالکتامازهای نوع  AmpCدر گروه  Cقـرار گرفتـه و

مختلف و بیماران سرپایی بیمارستان علیابنابیطالب (ع) زاهدان

شـامل:

CMY, LAT, BIL, ACT, MOX, FOX, DHA, ACC

در سال  1394جمعآوری شد.

میباشـند (.)8،7
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مقدمه

بتاالکتامازهای نوع  AmpCدر اواخر دهه  ،1970ظاهر و مـورد

بررسی شیوع سودوموناس آئروژینوزای مولد  AmpCدر نمونههای بالینی شهر زاهدان

جواد ادبی و همکاران

سپس نمونههای جمعآوریشده داخل میکروتیوبهای پالستیکی

جهت تعیین سودوموناسهای آئروژینوزا تولیدکننده بتاالکتاماز

دربدار {حاوی محیط ترانسپورت  Merck( BHIآلمان) با %10

 AmpCبه روش فنوتیپی ،آزمون غربالگری با استفاده از

گلیسرول} ،تلقیح و برای انجام آزمایشهای تکمیلی و تشخیصی

دیسکهای آنتیبیوتیکی مختلف مورد ارزیابی قرار گرفت.

دقیقتر به آزمایشگاه میکروبشناسی دانشکده پزشکی ،دانشگاه

برای بررسی وجود  ،AmpCاز دیسکهای سفوکسیتین

علوم پزشکی زاهدان منتقل گردید .نمونهها در دمای  -20درجه

( 30میکروگرم) و سفپودوکسیم (10میکروگرم) (همگی

سانتیگراد تا زمان انجام آزمایشها ،نگهداری شدند.

انگلستان) به همراه ترکیبات مهارکننده آنزیم  AmpCاستفاده شد.

تمامی نمونهها (جهت تعیین هویت قطعی) ،بر روی محیط کشت

در این روش براساس مطالعه  Tanو همکاران ،غربالگری اولیه

( Cetremide Agarشرکت  Merckآلمان) کشت داده شده و در

برای حضور  AmpCمورد بررسی قرار گرفت .در تمامی موارد از

دمای  42درجه سانتیگراد انکوبه شدند .سپس ایزولههای

کلبسیال پنومونیه  ،ATCC700603بهعنوان نمونه کنترل مثبت و از

بهدستآمده از نظر تولید اکسیداز ،تست  OFو رشد در

سودوموناس آئروژینوزا  ،ATCC27853بهعنوان کنترل منفی
استفاده گردید (.)22

آلمان) بررسی شدند .تستهای کاتاالز ،تولید  SH2و گاز ،تولید

میکروتیوبهای حاوی  Merck( BHIآلمان) ایزولههای بالینی

SIM

ذخیرهشده در  -20درجه سانتیگراد ،روی محیط بالد آگار ساب

(Merckآلمان) بر روی ایزولهها انجام شد .پس از تعیین هویت

کشت خطی داده شدند و به مدت  24ساعت در دمای 37درجه

نهایی جنس و گونه باکتری ،ایزولهها بهصورت کشت ذخیره در

سانتیگراد انکوبه شدند .سپس چند کلنی از هر ایزوله کشت

محیط کشت  Merck( Tripticase Soy Brothآلمان) با %10

دادهشده به  5میلیلیتر محیط کشت

sigmaaldrich( LB Broth

گلیسرول در فریزر  -20درجه سانتیگراد جهت انجام مراحل بعدی

آمریکا) که قبالً درون لولههای دربدار شیشهای به تعداد

نگهداری شدند.

ایزولهها ،تقسیم و شمارهگذاری شده بود ،تلقیح و به مدت 20

برای تعیین سویههای  ،ESBLابتدا از ایزولههای تعیین هویتشده،

ساعت در دمای  37درجه سانتیگراد انکوبه شدند .بعد از

رقت 0/5مکفارلند تهیه گردید ،سپس بر روی سطح پلیت حاوی

سپریشدن زمان مورد نظر(20ساعت) ،لولهها از انکوباتور خارج

محیط  Merck( Mueller-Hinton agarآلمان) با ضخامت 5

شدند 1/5 .سیسی از محیط کشت حاصل ،درون میکروتیوبهای

میلیمتر بهصورت سفرهایی کشت داده شدند .در ادامه،

دربدار  1/5پالستیکی ریخته شد و مراحل استخراج

دیسکهای سفتازیدیم (30میکروگرم) به فاصله  30میلیمتر

ژنومی با استفاده از کیت استخراج سیناژن ایران انجام گرفت.

از دیسک سفتازیدیم ( 30میکروگرم)/کالوالنیک اسید

پرایمرهای تهیهشده از شرکت ماکروژن (به سفارش شرکت

( 10میکروگرم) و دیسک سفپودوکسیم ( 30میکروگرم) به فاصله

پیشگام ایران) بعد از اضافه کردن حجم مورد نظرآب مقطر ،به

 30میلیمتر از دیسک سفپودوکسیم ( 30میکروگرم)/کالوالنیک

رقت اولیه  100پیکوموالر رسانده شدند ،سپس رقت 15

اسید ( 10میکروگرم) بر روی محیط قرار گرفتند (همگی MAST

پیکوموالر ،از پرایمرهای  Forwardو  Reverseتهیه گردید .بعد

انگلستان) .مطابق استاندارد  ،CLSIقطر هالهها بررسی شد که قطر

از یخچالگذاری ،پرایمرها به مدت 4ساعت در یخچال  +4درجه

هاله عدم رشد در اطراف هریک از دیسکهای کالوکالنیک

سانتیگراد و رقتهای استوک برای انجام آزمایشهای بعدی در

اسید به اندازه بیشتر یا مساوی با  5میلیمتر در مقابل دیسکهای

دمای  -20درجه سانتیگراد نگهداری شدند .از DNAهای

فاقد کالوالنیک اسید ،نشاندهنده حضور  ESBLدر ایزولههای

استخراجشده برای انجام  PCRاستفاده گردید .در این روند ،از

بهدستآمده بود (.)14

پرایمرهای زیر جهت تکثیر ژنهای  AmpCدر نمونههای موردنظر

رنگدانه ،ایندول ،متیلرد و داشتن حرکت در محیط

استفاده شد.
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محیطهای کشت  TSIو سیمون سیترات آگار (همگی

Merck

Mast

بررسی شیوع سودوموناس آئروژینوزای مولد  AmpCدر نمونههای بالینی شهر زاهدان

جواد ادبی و همکاران

جدول شماره :1لیست پرایمرهای مورد استفاده برای تکثیر ژنهای کروموزومی سویههای سودوموناس آئروژینوازی مولد AmpC
اندازه آمپلیکونها

ژن

نام پرایمر

توالی نوکلئوتیدها

MOX

MOXMF
MOXMR
CITMF
CITMR
DHAMF
DHAMR
EBCMF
EBCMR
FOXMF
FOXMR
ACCMF
ACCMR

GCT GCT CAA GGA GCA CAG GAT
CAC ATT GAC ATA GGT GTG GTG C
TGG CCA GAA CTG ACA GGC AAA
TTT CTC CTG AAC GTG GCT GGC
AAC TTT CAC AGG TGT GCT GGG T
CCG TAC GCA TAC TGG CTT TGC
TCG GTA AAG CCG ATG TTG CGG
CTT CCA CTG CGG CTG CCA GTT
AAC ATG GGG TAT CAG GGA GAT G
CAA AGC GCG TAA CCG GAT TGG
AAC AGC CTC AGC AGC CGG TTA
TTC GCC GCA ATC ATC CCT AGC

طول نوکلئوتیدها

()bp

CIT
DHA

FOX
ACC

هدف از انجام واکنشهای زنجیرهای پلیمراز ،افزایش و تکثیر
شدتیافته ژنهای مورد نظر؛ یعنی ژنهای

EBC, ACC, FOX

462
405
302
190
346

هم زده شد .سـپس در زیـر نـور مـاورای بـنفش در طول موج
 260نانومتر بهوسیله دسـتگاه ترانس ایلومیناتور مشاهده گردید.

 MOX, CIT, DHA,میباشد .برای انجام واکنش  PCRبرای هر

بـرای تعیین اندازه محصوالت ،از نـشانگر ) (Markerمولکـولی

نمونه بدین ترتیب عمل شد:

فرمنتاز ( Thermofisherدانمارک) با توالی  100جفت باز استفاده

 25الندا از مستر میکس قرمز (شرکت Ampliqonآلمان)

شد .در نهایــــت ،از ژل حاصــــل بهوسیله دســــتگاه ژل داک

( شاملTris-Hcl PH8.5, (NH4)SO4, 3mM Mgcl2 :

، MmdNTP 4/4،0/2%Tween20

( Gel Documentation System CCDمدل  CCD-Tab1کیاژن
ایران) عکسبرداری شد (.)25،24

)Insert red dye، stabilizer unit Ampliqon polymeras 0/2

نتایج بهدستآمده از تعیین مقاومتهای آنتیبیوتیکی به روش

با  1الندا از  DNAاستخراجشده و  1الندا از هر پرایمر به غلظت

فنوتیپی ،با استفاده از نرمافزار  WHOnetنسخه  5تجزیه و تحلیل

 10پیکوموالر داخل میکروتیوبهای 0/2

RNAas/DNAas

شدند .برای این منظور از روشهای آماری توصیفی

 BioFil(Freeکره جنوبی) ریخته شد و برای رساندن حجم نهایی

(تعیین فراوانی ،درصد و میانگین) استفاده گردید .همچنین دادهها

به  50الندا ،به آن آب مقطر اضافه گردید .برای تکثیر ژنهای

با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  16و آزمون آماری

موردنظر ،از دستگاه ترموسایکلر ( Corbett CGI-96کشور

(برای مقایسه یافتههای کیفی و تست مثبت مستقل برای مقایسه

آمریکا) با تنظیمات سیکل دمایی بهصورت شوک حرارتی

یافتههای کمّی) آنالیز شدند .سطح معنیداری،

p>0/05

94درجه سانتیگراد به مدت  30ثانیه و تعداد  25سیکل ،بهصورت

درنظرگرفته شد.

K2

 94درجه به مدت  30ثانیه ،دمای انلینگ  61درجه سانتیگراد به
مدت  30ثانیه و  72درجه به مدت  30ثانیه اعمال شد .طویل شدن
نهایی نیز در  72درجه سانتیگراد به مدت  7دقیقه در نظر گرفته
شد .محـصوالت  PCRبهوسیله الکتروفـورز بـا اســتفاده از ژل
 %1/5آگـارز از یکـدیگر جـدا شـدند؛ بدین صورتکه 5
میکرولیتر از محصول نهایی  PCRدر ژل اگارز  %1/5در بافر
 0/5Xالکتروفورز گردید .برای رنگدهی به ژل ،به آن 5

یافتهها
در این مطالعه ،بعد از انجام تستهای فنوتیپی و غربالگری اولیه،
از 100ایزوله سودوموناس آئروژینوا مورد بررسی 80 ،ایزوله
( )%80مولد ESBL ،و  20ایزوله ( )%20از نظر فنوتیپی،

AmpC

در نظر گرفته شدند (نمودارشماره .)1

میکرولیترمحلول  Biotium( Gel Redآمـریکـا) ،اضافـه و خـوب
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EBC

520

358–378
877–856
478–498
939–919
1244-1265
1648–1628
1115-1135
1416-1396
1475-1496
1664-1644
861–881
1206–1186

بررسی شیوع سودوموناس آئروژینوزای مولد  AmpCدر نمونههای بالینی شهر زاهدان

جواد ادبی و همکاران

با توجه به نمونههای بهدستآمده ،بیشترین نمونههای سودوموناس

همچنین بیشترین ایزولههای  ،ESBLاز نمونههای ادرار و کشت

مولد آنزیمهای  ESBLو  ،AmpCاز بیماران زن جداسازی شد و

خون و کمترین آن مربوط به نمونههای گرفتهشده از ترشحات

بیشترین سویههای  ESBLو  AmpCاز بیماران بخشهای  ICUو

بود .ایزولههای  ،AmpCبیشترین مقدار را در نمونههای زخم و

اطفال جداسازی شدند.

خون به خود اختصاص دادند (جدول شماره .)2

جدول شماره :2فراوانی ایزولههای سودوموناس آئروزینوزا مولد آنزیم  ESBLو  AmpCبراساس تستهای فنوتیپی در بیماران زن و مرد

سودوموناس آئروژینوزا

جنسیت بیمار

()n=100
ESBL
()n=80

AmpC
()n=20

زن

)%73( 59

)%55(11

مرد

)%26( 21

)%45(9

از مجموع  100ایزوله بالینی سودوموناس آئروژینوزا 20 ،ایزوله

در این بین ،بیشترین نمونههای حاوی ژن  ،Foxاز بیماران بستری

تشخیص

در بخش  ICUو اطفال ،از نمونه زخم جدا شد که بیشترین مقدار

داده شدند .از این میان 19 ،ایزوله ( )%90دارای ژن  7 ،Foxایزوله

حاوی ژنهای  CIT ،DHA ،ACC ،EBC ،EBCو  Moxبود

( )%35دارای ژن  4 ،EBCایزوله ( )%20دارای ژن 15 ،ACC

(جدول شماره .)3

بالینی توسط تستهای فنوتیپی دارای آنزیم

AmpC

ایزوله دارای ژن  4 ،DHAایزوله ( )%20دارای ژن  CITو  2ایزوله
( )%10از ایزولهها دارای ژن  Moxبودند (نمودار شماره .)2
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نمودارشماره :1میزان فراوانی سویههای تولیدکننده آنزیمهای  ESBLو  AmpCدر ایزولههای سودوموناس آئروژینوزا به روش فنوتیپی.

بررسی شیوع سودوموناس آئروژینوزای مولد  AmpCدر نمونههای بالینی شهر زاهدان

جواد ادبی و همکاران

جدول شماره  :3فراوانی ایزولههای سودوموناس آئروژینوزای مولد  ESBLو  AmpCبراساس تستهای فنوتیپی در نمونههای بالینی و بخشهای بیمارستانی جداشده
سودوموناس آئروژینوزا ()n=100
بخش جداشده

زخم

ادرار

ترشحات ریوی

خون

شالدون کاتاتر

مایع مغزی-نخاعی

اطفال

0

21

5

2

1

6

0

1

1

9

0

1

ICU

0

6

5

9

2

1

0

0

0

2

0

0

داخلی-جراحی

0

0

1

3

0

9

0

0

0

1

0

0

P-ICU

0

0

0

1

0

1

0

0

1

0

0

0

N-ICU

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

بیماران سرپایی

0

7

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

زنان

0

1

0

1

1

2

0

0

0

0

0

2

خونشناسی

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

1

0

نمودار شماره :2میزان فراوانی ژنهای  AmpCدر ایزولههای سودوموناس آئروژینوزا به روش .Multiplex PCR

شکل شماره :1غربالگری فنوتیپی اولیه ایزولههای سودوموناس آئروژینوزا مولد آنزیم  .ESBLایزولههای دارای قطر هاله بیشتر از  5میلیمتر در اطراف دیسکهای
سفتازیدیم (30میکروگرم) و سیپروفلوکساسین(30میکروگرم) در حضور دیسکهای ترکیبی سفتازیدیم/کالوالنیک اسید و سیپروفلوکساسین/کالوالنیک اسید به عنوان
 ESBLدر نظر گرفته شدند.
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AmpC

ESBL

AmpC

ESBL

AmpC

ESBL

AmpC

ESBL

AmpC

ESBL

AmpC

ESBL

بررسی شیوع سودوموناس آئروژینوزای مولد  AmpCدر نمونههای بالینی شهر زاهدان

جواد ادبی و همکاران

داری وزن مولکولی  462 ،405 ،346 ،302 ،190و  520جفت باز هستند.
شماره  3کنترل منفی و  Mمارکر bp100میباشد.

بحث

کمی تولید میشود که جهش در آن نسبت به بتاالکتامازهای

امروزه ،تولید بتاالکتامازها توسط پاتوژنهای گرم منفی ،یکی از

 AmpCپالسمیدی ،میزان بیشتری را به خود اختصاص داده است

مهمترین عوامل مقاومت به آنتیبیوتیکهای بتاالکتام است.

( .)27همچنین از نظر خواص بتاالکتامازهای  ، AmpCمقاومت به

قادرند

سفوکسیتین را بهخوبی از خود نشان میدهند .بتاالکتامازهای نوع

آنتیبیوتیکهای بتاالکتام را هیدرولیز کرده و سبب بیاثر شدن

 AmpCبرای اولینبار از سویههای مقاوم کلبسیال پنومونیه از شهر

این ترکیبات شوند ( .)27،26در طول  20سال گذشته ،تعداد

سئول گزارش شد ( .)28عالوه بر بررسیهای فنوتیپی ،مطالعات

زیادی از آنتیبیوتیکهای بتاالکتام تولید شده ،ولی با این وجود

ژنوتایپی ،حاکی از پراکندگی بسیار گسترده و ناهمگون بین

باکتریها نیز بتاالکتامازهای جدیدی تولید کردهاند که باعث

ژنهای گروه  AmpCمیباشد .بهطوریکه ژن  FOXبه میزان ،%95

بیاثر شدن این آنتیبیوتیکها شده است .اینطور تصور میشود

ژن  EBCبه میزان  ،%35ژن  ACCبه میزان  ،%20ژن  DHAبه

که استفاده بیش از حد از یک آنتیبیوتیک در درمان بیماران،

میزان  CIT ،%75به میزان %20و  MOXبه میزان %10مشاهده شده

باعث تولید بتاالکتامازها توسط باکتریهای مختلف میشود (.)25

است .با مقایسه نتایج مولکولی بهدستآمده از نتایج بررسی

اولین و در واقع شایعترین نوع مقاومت در برابر آنتیبیوتیکهای

ژنهای کروموزومی با سایر مطالعات میتوان به این نتیجه رسید

بتاالکتام ،تولید آنزیمهای خاصی تحت عنوان بتاالکتاز بوده که

که شیوع این ژنها با سرعت زیادی در بین سویههای سودوموناس

این آنتیبیوتیکها را غیرفعال میکند .براساس طبقهبندی اولیه

آئروزینوزا در حال گسترش است .این امر نه تنها به جنس

 4 ،Amberکالس  C ،B ،Aو  Dبرای بتاالکتامازها در نظر گرفته

سودوموناس؛ بلکه در سایر باکتریهای خانواده انتروباکتریاسه هم

شده است .بتاالکتامازهای کالس  Cاز سری بتاالکتامازهای

بهوضوح دیده میشود؛ زیرا این گروه ژنهای کروموزومی

سرینی هستند که به بتاالکتامازهای  AmpCنیز شهرت دارند .این

 AmpCرا میتوان در جنسهایی از قبیل اشرشیاکلی ،انتروباکتر،

بتاالکتامازهای بهدلیل انتقال کروموزومی و پالسمیدی خود،

اسینتوباکتر بومانی ،کلبسیال پنومونیه مشاهده کرد .صحت این

توانستهاند در گروه بسیار بزرگی از خانواده انتروباکتریاسه ازجمله

موضوع زمانی محکمتر شد که اولین سویههای حامل این گروه از

سودوموناس آئروژینوزا ایجاد مقاومت کنند (.)26

ژنها ،برای نخستینبار در کلبسیال پنومونیه مشاهده گردید و در

بتاالکتامازهای نوع  AmpCاغلب بهوسیله ژنهای کروموزومی کد

مدتی کوتاه این مقاومت در سایر جنسهای این خانواده نیز پخش

شده و در بسیاری از باسیلهای گرم منفی نیز وجود دارند .آنزیم

شد ( .)28در این مطالعه ،حدود %10از ایزولههای بهدستآمده،

 AmpCکروموزومی در باکتری سودوموناس آئروژینـوزا به مقـدار

حاوی همه ژنهای گروه  AmpCبودند.

بتاالکتامازها،
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شکل شماره  :2الکتروفورز محصوالت تکثیر ژنهای کروموزومی  AmpCبه روش  MultiPlex PCRبر روی ژل آگارز  .%3چاهکهای
شمارههای 12 ،11 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،2 ،1و  13نمونههای مثبت از نظر وجود ژنهای  Mox, CIT, DHA, ACC, EBC, EBC, Foxکه به ترتیب

 در نمونههای بالینی شهر زاهدانAmpC بررسی شیوع سودوموناس آئروژینوزای مولد

جواد ادبی و همکاران

در ایزولههای بالینی سودوموناس آئروژینوزا وجود دارد

AmpC

 حاکی از نیاز به مطالعه بیشتر بر روی ژنهای،که همه این موارد
. میباشدAmpC مولد بتاالکتامازهای وسیعالطیف نوع

در مطالعهایکه رائفی و همکاران بر روی ایزولههای سودوموناس
در این ایزولهها مورد

AmpC

 آنزیم،آئروژینوزا انجام دادند

 از همه ایزولههای سودوموناس%5 ارزیابی قرار گرفت که حدود
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 بودند که این نتایج باAmpC آئروژینوزا دارای همه ژنهای گروه

نتیجهگیری

 عدم وجود شباهت در.)13( یافته مطالعه حاضر همخوانی داشت

 در بسیاری از سویههای سودوموناس،با توجه به نتایج این مطالعه

نتایج بهدستآمده در این تحقیق با مطالعات دیگر را میتوان به

 حضور همه ژنهای عامل مقاومت در،آئروژینوزای مورد بررسی

 بهطوریکه،تغییر سویه متناسب با موقعیت جغرافیایی نسبت داد

 میتوان امید داشت که، بنابراین.یک ایزوله مشاهده نشد

حتی در برخی موارد ممکن است گزارشهای ارائهشده از

آنزیمهای بتاالکتامازی با حداکثر توان در بیشتر ایزولهها کد

بیمارستانهای مختلف یک شهر نیز کامالً با هم متفاوت باشند که

 با همه این موارد باید سعی شود تا از مصرف بیرویه.نمیشوند

این موضوع اهمیت وجود مطالعات مداوم و گسترده را نشان

 جلوگیری و آنتیبیوتیکهای وسیعالطیف بدون،آنتیبیوتیکها

 تعداد ارگانیسمهای قادر به تولیـد، از طرفی.)29( میدهد

معاینه دقیق و بررسیهای آزمایشگاهی حساس تجویز نشوند تا

 در سویههای سودوموناس در حال گسترش،AmpC آنـزیمهـای

بتوان شاهد کاهش و کنترل مقاومت در خانواده انتروباکتریاسه

بوده که ایـن امر بـهعنـوان یکـی از مهمترین مسائل در درمان

.بود

 در، عالوه بر این.عفونتهـای ناشـی از ایـن بـاکتری مطرح است
 اشاره کمتـری بـه حضـور آنزیم،گزارشهای بهدستآمده از ایران
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