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Abstract
Background and Objectives: Pathogenic bacteria, such as Escherichia
coli are dangerous for human population due to acquisition of
resistance genes to beta-lactam antibiotics. This resistance is due to
extended spectrum β lactamase (ESBL) genes, which are caused by
plasmids, transposons, and/or mutation. The main cause of resistance
to beta-lactam antibiotics is lactamase enzymes. In this study, the
frequency of ESBL producing E. coli and molecular detection of CTXM-1 gene, were investigated.
Methods: In this descriptive cross-sectional study, 58 E. coli samples
isolated from patients with urinary tract infection, were identified using
standard biochemical tests. Then, drug susceptibility test was
performed using standard disk diffusion method (Kirby-Bauer). In the
following, combined disk test was performed to identify ESBL
producing strains among the resistant isolates. Plasmid DNA was
extracted from ESBL-producing strains and CTX-M-1 genes were
detected using PCR.
Results: Out of 58 E.coli strains, 28 strains (48.27%), were ESBLs
producer, which in the molecular analysis, 20 strains (71.42%) had
CTX-M-1 gene.
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Conclusion: The results of the preset study is indicative of
percentage of beta-lactamase resistance among E. coli
Considering the high percentage of antibiotic resistance,
antibiogram testing is necessary in infections caused by
producing organisms.
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ارزیابی ژن مقاومت بتاالکتاماز  CTX-M-1در اشرشیاکلیهای جداشده از عفونتهای
ادراری ،با روش واکنش زنجیرهای پلیمراز
3

سیمین سعادتمند ،1زهرا حاجیغالمی اصفهانی ،*1محمد دخیلی ،2رضا یاری

پایه ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی،

زمینه و هدف :باکتریهای بیماریزا مانند اشرشیاکلی بهعلت دریافت ژنهای مقاومت به

قم ،ایران.
2گروه علوم آزمایشگاهی ،دانشکده علوم
پایه ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی،
قم ،ایران
3گروه زیستشناسی ،دانشکده علوم پایه،
واحد بروجرد ،دانشگاه آزاد اسالمی،
بروجرد ،ایران.

آنتیبیوتیکهای بتاالکتام ،برای جامعه بشری خطرناک هستند .این مقاومت بهعلت ژنهای
 ESBLبوده که توسط پالسمیدها ،ترانسپوزونها و یا موتاسیون ایجاد میشود .مهمترین عامل
مقاومت به آنتیبیوتیکهای بتاالکتام؛ آنزیمهای بتاالکتامازی میباشد .در این مطالعه ،میزان
فراوانی باکتریهای اشرشیاکلی تولیدکننده بتاالکتاماز وسیعالطیف و شناسایی ژن

CTX-M-1

بهروش مولکولی بررسی گردید.
روش بررسی :در این مطالعه توصیفی  -مقطعی 58 ،نمونه اشرشیاکلی جداشده از بیماران با
عفونت ادراری با تستهای بیوشیمیایی استاندارد تشخیص داده شدند .سپس با استفاده از روش
استاندرد انتشار دیسک ) ،(Kirby-Bauerآزمون حساسیت دارویی انجام شد .در ادامه ،بهمنظور
شناسایی سویههای مولد  ESBLدر ایزولههای مقاوم ،تست  Combined diskصورت گرفت .از
سویههای مولد ESBL؛  DNAپالسمیدی ،استخراج و ژن  CTX-M-1با استفاده از

PCR

شناسایی شد.
یافتهها :از مجموع  58سویه اشرشیاکلی مورد بررسی 28 ،سویه ( )%48/27مولد بتاالکتامازهای
وسیعالطیف بودند که در بررسی مولکولی 20 ،سویه ( )%71/42حاوی ژن  CTX-M-1بود.
*
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1گروه میکروبشناسی ،دانشکده علوم

چکیده
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خانواده  ،CTX-Mاولینبار (سال  )1989در کشور آلمان گـزارش

مقدمه

ایـن

خـانـواده

امروزه نگرانی عمده در جوامع بشری ،ایجاد مقاومتهای دارویی

شـد.

در باکتریهای بیماریزا نسبت به آنتیبیوتیکها میباشد که نقش

 CTX-M25, CTX-M9, CTX-M2CTX-M8,تقسیمبندی

مهم و اساسی در عدم کنترل و درمان عفونتهای باکتریایی دارند

میشود .بتاالکتامازهای  ،CTX-Mارتباط ژنتیکی کمی با اعضای

( .)1اشرشیاکلی ،یکی از مهمترین عوامل عفونتهای ادراری در

بتاالکتامازهای  TEMو  SHVدارند و بهطور گسترده از طریق

جامعه محسوب میشود که بهعلت دارا بودن مکانیسمهای متعدد،

پالسمیدهای  ESBLفاقد  TEMو  ،SHVمنتشر میشوند (.)10

ازجمله دریافت ژنهای مقاومت از طریق پالسمید ،ترانسپوزون و

بتاالکتامازهای  ،CTX-Mمتعلق به گروه

هستند .اشرشیاکلی

یا موتاسیون ،نسبت به آنتیبیوتیکها مقاوم است ( .)2طی چنددهه

ازجمله باکتریهایی است که قادر به تولید آنزیم  ESBLمیباشد.

اخیر ،به دلیل استفاده گسترده از آنتیبیوتیکهای بتاالکتام،

این باکتری ،عضو خانواده انتروباکتریاسه و عامل بسیاری از

بتاالکتامازهای مختلف ظاهر شدهاند.آنتیبیوتیکهای بتاالکتام با

عفونتهای بیمارستانی از قبیل سپسیس ،مننژیت نوزادی،

اتصال به پروتئین باندشونده به پنیسیلین که در دیواره سلولی

گاستروانتریت و عفونت ادراری شناخته شده که بهعلت اکتساب

باکتری میباشد سبب مهار ترنس پپتیدازها ،تخریب پپتید و

پالسمیدهای

به

گلیکان و درپی آن تخریب دیواره سلول و در نتیجه از بین رفتن

آنتیبیوتیکهای بتاالکتام مثل سفالوسپورینهای وسیعالطیف

باکتری میشوند ).)4,3

مقاوم شدهاند .از اینرو درمان عفونتهای ناشی از این باکتری با

آنزیم بتاالکتاماز ،آنتیبیوتیکهای بتاالکتام را قبل رسیدن به

مشکل روبهرو شده است (.)12،11

 PBPsدر غشای سلولی ،هیدرولیز و غیرفعال میکنند (.)5

این مطالعه با هدف تعیین الگوی مقاومت سویههای اشرشیاکلی

بتاالکتامازهای وسیعالطیف ،دستهای از آنزیمها هستند که بهوسیله

جداشده از بیماران با عفونت ادراری نسبت به آنتیبیوتیکهای

باسیلهای گرم منفی ،تولید و اهمیت ویژهای در درمان

رایج در درمان و ردیابی سویههای مولد بتاالکتامازهای

ضدمیکروبی دارند .در تقسیمبندی که توسط  Jakobi ،Bushو

وسیعالطیف تیپ  ،CTX-M-1با استفاده از واکنش زنجیرهای

 Modirusصورت گرفت ،بتاالکتامازها به  4کالس مولکولی

پلیمراز ) (PCRانجام شد.

پـنـج

A

بتاالکتامازهای

وسیعالطیف

 A, B, C, Dتقسیمبندی شدند ( .)6بیشترین میزان تولید این
آنزیمها ،بهوسیله کلبسیال پنومونیه و اشرشیاکلی صورت میگیرد؛

روش بررسی

البته این آنزیمها در سایر جنسهای انتروباکتریاسه مانند

در این مطالعه توصیفی  -مقطعی ،تعداد  478نمونه ادراری از

انتروباکتر ،سیتروباکتر ،سراشیا ،پروتئوس و سالمونال نیز مشاهده

آزمایشگاههای سطح استان قم از اردیبهشتماه سال  1393تا

شده است ( .)7بتاالکتامازهای رده  A, C, Dدارای اسیدآمینه

خردادماه سال  1394جمعآوری شد .بعد از انتقال نمونهها به

سرین در سایت فعال خود میباشند و کالس  Bبرای انجام

آزمایشگاه و کشت روی محیط بالد آگار و مککانکی آگار،

عملکرد ،نیازمند عنصر روی بوده و متالوبتاالکتاماز محسوب

انکوباسیون به مدت  24ساعت صورت گرفت .پس از انجام

میشود ( .)8آنزیمهای وسیعالطیف برای اولینبار در دهه 1980

تستهای بیوشیمیایی (از قبیل  ،VP ،MRسیمون سیترات ،اورهآز،

شناسایی شدند .این آنزیمها در گروه  Aقرار دارند و بیشتر از نوع

 )SIM ،TSIبر روی کلنیها ،تعداد  58ایزوله اشرشیاکلی شناسایی

 SHVو  TEMبوده که در نتیجه جهشهای نقطهای از آنزیمهای

گردید .مقاومت آنتیبیوتیکی ایزولهها با انجام تست آنتیبیوگرام

اصلی فاقد فعالیت وسیعالطیف ایجاد شدهاند .این آنزیمها بهطور

از طریق روش کربی  -بایر مطابق با دستورات مؤسسه

معمول بهوسیله پالسمیدها کد میشوند که این پالسمیدها ژنهای

استانداردهای آزمایشگاهی بالینی  CLSIو با استفاده از

مقاومت به دیگر کالسهای آنتیبیوتیکی مانند آمینوگلیکوزیدها

دیسکهای آنتیبیوتیک تهیهشده از شرکتهای مدیا شامل:

را نیز حمل میکنند (.)9

سفتیـزوکـسیـم ) 30میکـروگـرم) ،سفتـازیدیم ) 30میکـروگـرم)،

30
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کدکننده

بـه

گــروه

CTX-M1
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سیپروفلوکساسین ) 5میکروگرم) ،سفالوتین ) 30میکروگرم)،

تولید  ESBLاز طریق افزایش قطر هاله به اندازه  5میلیمتر و یا

جنتامایسین ) 10میکروگرم) ،نیتروفورانتوئین ) 50میکروگرم)،

بیشتر در اطراف دیسک سفتازیدیم ،سفتازیدیم  -کالونیک اسید

نالیدیکسیک اسید ) 30میکروگرم) ،کلرامفنیکل ) 30میکروگرم)،

و سفوتاکسیم ،سفوتاکسیم  -کالونیک اسید؛ براساس

کوتریموکسازول ) 25میکروگرم) ،آمپیسیلین ) 30میکروگرم)،

تعیین گردید .از سویه اشرشیاکلی  ،ATCC25922برای کنترل

تتراسایکلین ) 30میکروگرم) ،ایمیپنم ) 10میکروگرم)،

کیفی آنتیبیوگرام استفاده شد.

نورفلوکساسین ) 10میکروگرم) و اریترومایسین ) 10میکروگرم)،

نمودار با استفاده از نرمافزار  Microsoft Excel 2012رسم

تعیین گردید ( .)13برای تعیین باکتریهای مولد بتاالکتاماز نیز از

گردید.

آزمایش تأییدی  CLSIاستفاده شد .پس از تهیه کشت خالص و

برای انجام واکنش زنجیرهای پلیمراز DNA ،ایزولهها بهوسیله

یکنواخت بر روی محیط مولر هینتون آگار؛ دیسکهای

روش  Boilingاستخراج شد .همچنین بهمنظور بررسی فراوانی ژن

سفتازیدیم ،سفتازیدیم – کالونیکاسید و سفوتاکسیم،

بتاالکتامازی  CTX-M-1در طی فرآیند  ،PCRاز یکجفت

سفوتاکسیم  -کالونیک اسید با فاصله  15میلیمتر روی سطح

پرایمر اختصاصی (ساخت شرکت سیناکلون) استفاده گردید

محیط قرار داده شدند.

(جدول شماره .)1

CSLI

نام پرایمر

توالی نوکلئوتیدی

CTX-M-1-F

'5'- GCGGAAAAGCACGTCAATGGG -3

CTX-M-1-R

'5'- GCCAGATCACCGCGATATC -3

واکـنـش  PCRدر دستگـاه ترموسـایکـلـر با حجـم نهـایـی

نتیجه  PCRبرای شناسایی قطعات اختصاصی با اندازه  427bpبعد

 25میکـرولـیتـر شـامـل،0/5µl dNTP ،1/5mM MgCl2 :

از الکتروفورز مورد ارزیابی قرار گرفت.

 2/5 ،0/5µl Taq DNA polymeraseمیکرولیتر بافر 5 ،10X
میکرولیتر پرایمر 2 ،میکرولیتر  DNAالگو 13 ،میکرولیتر آب

یافتهها

مقطر در طی  40سیکل تحت برنامه زمانی شامل :مرحله اولیه

از مجموع  478نمونه ادرار بیماران مبتال به عفونت ادراری مورد

بازشدن دو رشته  DNAبه مدت  1دقیقه در دمای  96درجه

بررسی 58 ،سویه اشرشیاکلی جدا شد و بهوسیله آزمونهای

سانتیگراد ،مرحله باز شدن دو رشته  DNAبه مدت  1دقیقه در

بیوشیمیایی ،تأیید و تست حساسیت آنتیبیوتیکی روی آنها انجام

دمای  94درجه سانتیگراد ،مرحله اتصال پرایمرها به مدت  1دقیقه

گرفت.

در دمای  55درجه سانتیگراد ،مرحله طویل شدن رشته هدف به

جدول شماره  ،2الگوی حساسیت آنتیبیوتیکی جدایه را نسبت به

مدت  1دقیقه در دمای  72درجه سانتیگراد  ،مرحله طویل شدن

آنتیبیوتیکهای مورد آزمایش نشان میدهد.

نهایی به مدت  5دقیقه در دمای  72درجه سانتیگراد انجام شد.
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جدول شماره  :2مقاومت آنتیبیوتیکی سویههای مورد مطالعه
آمپیسیلین

AM

35

5

60

کلرامفنیکل

C

57

21

22

سفتازیدیم

CAZ

76

7

71

سفالوتین

CF

28

22

50

سیپروفلوکساسین

CP

55

12

33

سفتیزوکسیم

CT

60

26

14

سفوتاکسیم

CTX

53

14

33

اریترومایسین

E

14

34

52

نیتروفورانتوئین

FM

81

5

14

جنتامایسین

GM

65

7

28

ایمیپنم

IPM

78

0

22

نالیدیکسیک اسید

NA

48

10

41

نورفلوکساسین

NOR

71

5

24

کوتریموکسازول

SXT

56

3

41

نتایج حاصل از  Combined diskنشان داد از میان  58ایزوله

براساس آزمایش  PCRبا استفاده از پرایمر اختصاصی و باکتری

اشرشیاکلی 28 ،نمونه مولد بتاالکتامازهای وسیعالطیف بودهاند

کنترل مثبت ،از تعداد  28ایزوله  ESBLمثبت 20 ،نمونه دارای

(شکل شماره  .)1پس از تعیین جدایههای مولد

DNA ،ESBL

ژن  CTX-M-1بودند (شکل شماره .)2

پالسمیدی آنها استخراج شد.

شکل شماره  :1تشخیص فنوتیپی مولدین  ESBLsمثبت.
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آنتیبیوتیک

نام اختصاری

حساس (درصد)

نیمهحساس (درصد)

مقاوم (درصد)

ارزیابی ژن مقاومت بتاالکتاماز  CTX-M-1در اشرشیاکلیهای جداشده از عفونتهای ادراری ،با ...

سیمین سعادتمند و همکاران

 )1مارکر1000bp؛  )2کنترل منفی برای CTX-M-1؛  )3کنترل مثبت برای CTX-M-1؛  4و  )5ایزوله بالینی مثبت برای .CTX-M-1

بحث

 Shahidو همکاران ،شیوع ژن  CTX-Mرا در  93نمونه

امروزه ،استفاده وسیع از آنتیبیوتیکهای بتاالکتام باعث گسترش

اشرشیاکلی مورد بررسی قرار دادند که  72نمونه ( )%77/4مثبت

آنزیمهای  ،ESBLهمچنین افزایش شیوع آنزیم  ESBLدر

بودند ( Mirzaea .)18و همکاران (سال  ،)2009با بررسی باکتری

اشرشیاکلی که شایعترین عامل عفونت ادراری میباشد ،شده

اشرشیاکلی جداشده از بیمارستانهای تهران از نظر تولید

است ( .)14پالسمیدهای حملکننده ESBLها ،بهسهولت بین

بتاالکتامازهای  CTX-Mبا روش  PCRنشان دادند  %37/8نمونهها

سویهها و گونههای مختلف باسیلهای گرم منفی رودهای منتقل

مثبت بودهاند ( .)19در مطالعهایکه توسط  Burcu Baliو

میشوند .همچنین ارگانیسمهایی که این ژن را در خود حمل

همکاران صورت گرفت از میان  44نمونه اشرشیاکلی 10 ،نمونه

میکنند سبب افزایش بیمارییزایی و مرگ و میر در بین افراد

( )%22/72حاوی ژن  CTX-Mبودند ( .)20در تحقیقیکه توسط

میشوند ( .)1آنزیمهای بتاالکتاماز وسیعالطیف ،دستهای از

Soltan Dallal

انجام شد ،مشخص گردید از  188اشرشیاکلی

آنزیمهای بتاالکتامازی هستند که در درمان ضدمیکروبی اهمیت

جداشده از نمونههای ادراری بیمارستانهای تبریز%84/1 ،

ویژهای دارند .امروزه ،تولید این آنزیمها بهعنوان یکی از

جدایهها حاوی ژن بتاالکتاماز تیپ  CTX-Mمیباشند (.)21

معضالت بهداشت عمومی خود را نمایان ساخته و از خطرهای
جدی در درمان عفونتهای دارای مقاومت چندگانه میباشد که

نتیجهگیری

به سرعت در سراسر جهان گسترش یافته است ( .)15در سالهای

مقایسه نتایج بهدستآمده از تحقیق حاضر با مطالعات انجامشده

اخیر ،آنزیم  CTX-Mبهعنوان شایعترین نوع  ESBLدر اروپا و

در سالهای اخیر نشان میدهد باکتری اشرشیاکلی تولیدکننده

امریکای شمالی گزارش شده ،در ایران و شهرهای مختلف آن نیز

بتاالکتامازهای وسیعالطیف ،بهخصوص تیپ  CTX-Mبا سرعت

مطالعاتی در این مورد صورت گرفته است ( .)16در مطالعه

بیشتری در حال افزایش است که جهت کنترل این آنزیمها نیاز به

حاضر ،از میان  58ایزوله اشرشیاکلی 28 ،نمونه ( ،)%48/27مولد

شناسایی ESBLها توسط آزمایشگاهها و تجویز مناسب داروهای

 ESBLو  20مورد ( )%71/42دارای ژن  CTX-M-1بودند .در

بتاالکتام میباشد ،همچنین پیشنهاد میگردد ژنهای دیگر مسئول

مطالعه مشابهی (سال  Soltan Dallal ،)2011و همکاران در

در ایجاد مقاومت نیز بررسی شوند.

بررسی مقاومت آنتیبیوتیکی وسیعالطیف در  200اشرشیاکلی
توانستند باکتریهای مولد  ESBLرا شناسایی کنند که  128نمونه
( ESBL ،)%64و  %77/34آنها حاوی ژن  CTX-Mبودند (.)17
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شکل شماره  :2ژل آگارز حاوی نمونههای  PCRژن  CTX-M-1در اشرشیاکلی.

سیمین سعادتمند و همکاران

...  با، در اشرشیاکلیهای جداشده از عفونتهای ادراریCTX-M-1 ارزیابی ژن مقاومت بتاالکتاماز
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