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مقاله پژوهشی

بررسی مولکولی ژن های بتاالکتاماز وسیع الطیف (SHV.TEM.CTX) ESBL
در باکتری شیگال سونئی جدا شده از نمونه های بالینی به روش PCR
*

شادی مصدق ،غالمعلی مرادلی

گروه میکروبیولوژی ،واحد ساوه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ساوه ،ایران.
تاریخ پذیرش95/7/19:

تاریخ دریافت95/3/9 :

چکیده:
زمینه و هدف :شیگال از عوامل شایع اسهال خونی و مرگ و میر به خصوص در کودکان و افراد دارای نقص
ایمنی می باشد و بروز مقاومت دارویی ،انتخاب آنتی بیوتیك مناسب برای درمان شیگلوزیس را با مشكل مواجه
می سازد .هدف از این مطالعه تعیین فراوانی ژن های  blaTEM ،blaCTX-Mو  blaSHVدر سویه های شیگال سونئی
جداسازی شده از بیماران مبتال به اسهال با روش واکنش زنجیره ای پلیمراز ( (Multiplex-PCRبود.
روش بررسی :در این مطالعه توصیفی -مقطعی تعداد  60نمونه ،شیگال سونئی از نمونه های اسهال آزمایشگاه های
خصوصی و بیمارستان های مناطق شمالی تهران در گروه های سنی مختلف جمع آوری و در محیط های
اختصاصی کشت داده و با آزمون های بیوشیمیایی و سرولوژی تأیید شد .برای شناسایی سویه مقاوم به بتاالکتاماز
تست فنوتیپی  Combine diskانجام گرفت .حضور ژنهای  blaTEM ،blaCTX-Mو  blaSHVبا استفاده از پرایمرهای
اختصاصی و با روش  Multiplex-PCRمورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها :بیشترین میزان مقاومت به پنی سیلین و اریترومایسین به ترتیب با  %96/6و  %95فراوانی و بیشترین میزان
حساسیت به آنتی بیوتیك های سیپروفلوکساسین و ایمی پنم با  %70فراوانی گزارش شد .در روش ،Combine disk
 29سویه ( )%48/3بتاالکتاماز مثبت یافت شد .از میان  60نمونه 39 ،نمونه ( )%65دارای ژن  28 ،blaTEMنمونه
( )%46/6دارای ژن  blaCTX-Mو  1نمونه ( )%1/66دارای ژن  blaSHVبودند.
نتیجه گیری :با توجه به شیوع باالی ژن های مقاومت به آنتی بیوتیك های بتاالکتام در سویه های شیگال سونئی،
مراقبت های دقیق پزشكی و استفاده صحیح و به موقع از آنتی بیوتیك های مناسب جهت جلوگیری از شیوع
سویه های مقاوم ضروری می باشد.
واژه های کلیدی :بتاالکتامازهای وسیع الطیف ) ،(ESBLشیگال سونئی ،واکنش زنجیره ای پلیمراز چندگانه
(.)Multiplex-PCR

مقدمه:
شیگال یک باسیل گرم منفی روده ای و عامل اسهال

اسهال به خصوص در کشورهای پیشرفته می باشد (.)2

خونی باکتریایی در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه

بلع تعداد کم باکتری (حدود  100عدد) می تواند سبب

می باشد .گونه های جنس شیگال دارای  4گونه شامل

عفونت شود .این بیماری می تواند منجر به باکتریمی و

دیسانتری ) ،(S. dysenteriaeفلکسنری ) ،(S. flexneriسونئی

مرگ و میر در کودکان و بالغین مبتال به ضعف سیستم

) (S. Sonneiو بوییدی ) (S. boydiiمی باشد ( .)1از بین

ایمنی شود .درمان آنتی بیوتیکی مناسب و به موقع دوره

گونه های شیگال ،سونئی از رایج ترین گونه های عامل

بیماری را کوتاه کرده و سبب کاهش عوارض آن و

*

نویسنده مسئول :ساوه -واحد ساوه -دانشگاه آزاد اسالمی -گروه میکروبیولوژی -تلفنE-mail: moradli.mic@gmail.com ،09121551217 :
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بررسی ژن های بتاالکتاماز وسیع الطیف  ESBLدر باکتری شیگال سونئی

جلوگیری از انتقال بیماری به افراد سالم می شود ( ،)3اما

قرار میگیرند CTX-M .بیش از  50آنزیم را کد

امروزه با توجه به استفاده گسترده از آنتی بیوتیک ها،

می کند و قادر به هیدرولیز آنتی بیوتیک هایی مانند

گونه های شیگال هم به بسیاری از آنتی بیوتیک ها

سفوتاکسیم و سفتریاکسون می باشد (.)7
باکتری های تولید کننده آنزیم های بتاالکتاماز

از جمله نسل سوم سفالوسپورین ها مقاوم شده اند و
همین امر درمان این بیماری را با مشکل مواجه کرده

وسیع الطیف در روده انسان و دام ها جایگزین شده و

است (.)4

کنترل و ریشه کنی آن ها بسیار دشوار می باشد ،زیرا

تولید آنزیم های بتاالکتاماز عمده ترین دلیل

ژن های  ESBLمی توانند در بین جنس ،گونه و

مقاومت باکتری ها ی گرم منفی به بتاالکتام ها می باشد.

سویه های مختلف باکتری های روده ای منتقل شوند.

بتاالکتامها دسته ای از آنتیبیوتیک ها بوده که به دلیل

گزارشاتی مبنی بر بروز مقاومت چندگانه شیگال سونئی

ساختمان مرکزی مشترک در یک دسته قرار میگیرند،

به آنتی بیوتیک ها و علی الخصوص نسل سوم

این آنزیم ها حلقه آمیدی بتاالکتام ها را تخریب

سفالوسپورین ها مانند سفوتاکسیم و سفتریاکسون وجود

می کند .بتاالکتامازها بر اساس سکانس آمینو اسیدی به

دارد ( .)9،8در ســال هــای اخیــر بــروز پدیــده

 4گروه  Aتا  Dتقسیم می شوند ( .)5بتاالکتامازها از

مقاومــت در برابر آنتیبیوتیک های مورد استفاده در

خانواده آنزیمهای هیدرولیتیک میباشند که با هیدرولیز

باکتری هـای گـروه انتروباکتریاسـه نگرانیهای فراوانـی

آنتیبیوتیکهای بتاالکتامی باعث تبدیل آن ها به مشتقات

را در جوامـع پزشـکی بـه دلیل شکـست روند درمان

بدون فعالیت ضد باکتریایی میشوند ،بتاالکتامازهای

پدید آورده است .با توجه به گسترش ژن های مقاومت

وسیع الطیف  ESBLها از بتاالکتامازهای کالس  Aبوده

به آنتی بیوتیک های بتاالکتام وسیع الطیف در

که سفالوسپورینهای وسیع الطیف با یک زنجیر جانبی

سویه های شیگال سونئی و سرعت تشخیص باال و دقیق

اکسیمینو ( )oximinoرا هیدرولیز می کنند و باعث بروز

روش های مولکولی و شناسایی همزمان چندین ژن ،در

مقاومت باکتریایی به پنیسیلینها ،سفالوسپورینهای نسل

این مطالعه به بررسی حضور این ژن ها در جدایه های

اول ،نسل دوم ،نسل سوم و آزترئونام به جز سفامایسینها

شیگال سونئی جدا شده از بیماران مبتال به اسهال به روش

یا کارباپنم میشوند و توسط مهارکنندههای بتاالکتاماز

 Multiplex-PCRپرداخته شده است.

مانند کالوالنیک اسید مهار و در اشریشیاکلی شناسایی

روش بررسی:

شدند ( .)6ژن های متعددی در تولید بتاالکتامازها دخالت
دارند از جمله ژن های  TEMو  SHVکه عمدتاً در

در این مطالعه توصیفی -مقطعی ،بر اساس

باکتری های روده ای مشاهده می شود .ژن های مسئول

مطالعات قبلی و سطح اطمینان  ،%95تعداد  60ایزوله

بتاالکتامازها متنوع میباشند و میتوانند به صورت اولیه

شیگال سونئی جدا شده از آزمایشگاه های بالینی مناطق

بر روی کروموزوم قرار داشته باشند و یا در سطح

شمالی سطح شهر تهران و بیماران مبتال به اسهال مراجعه

CTX-M

کننده به بیمارستان های شمال تهران در مدت  2ماه،

به طور گسترده از طریق پالسمیدهای حامل  ESBLکه

جمع آوری و مورد بررسی قرار گرفت .ابتدا جدایه ها

فاقد ژن  TEMو  SHVمی باشد منتشر شده و اولین بار

روی محیط های مک کانکی و سالمونال -شیگال آگار

در دهه  1980شناسایی شد .آنزیمهای  TEMو  SHVکه

کشت داده شدند .سپس از آزمون های بیوشیمیایی

پالسمیدی بوده و انتشار گستردهای دارند ،در این گروه

استاندارد جهت تشخیص گونه شیگال استفاده شد .برای

پالسمید قرار گیرند .بتاالکتامازهای تیپ
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افتراق گونه ها نیز از آزمون های بیوشیمیایی ،ONPG

گردید .همچنین آزمون  Combine diskبرای شناسایی

بررسی واکنش دکربوکسیالسیون اورنیتین ،آزمون تولید

سویههای مقاوم شیگال سونئی به بتاالکتاماز انجام شد.

اندول و تخمیر قندهای مانیتول استفاده شد .آزمون

بعد از کشت باکتری بر روی سطح محیط مولر هینتون

سروتایپینگ با استفاده از آنتی سرم های شیگال از

آگار و بعد از گذشت  15دقیقه از تلقیح ،دیسک

کشتهای تازه شیگال به روش آگلوتیناسیون روی

سفوتاکسیم را سمتی از پلیت گذاشته و دیسک

اسالید انجام گردید.

 EDTA/CTXرا گوشه دیگر پلیت قرار داده و  24ساعت

جهت انجام آزمون سرولوژی ابتدا یک قطره از

انکوبه شد .پس از  24ساعت تفاوت هاله عدم رشد مقایسه

آنتی سرم را بر روی یک الم قرار داده و سپس به کمک

گردید .در نمونه متالوبتاالکتاماز مثبت ،تفاوت دوهاله عدم

آنس مقداری از کلونی را برداشت و با آنتیسرم شیگال

رشد باید بیش از  7میلی متر باشد (.)10

(بهار افشان) به حالت سوسپانسیون درآورده و الم را به

استخراج  DNAنمونه ها توسط کیت شرکت

کمک حرکت دست حرکت دورانی داده تا آگلوتیناسیون

سیناژن و مطابق دستورالعمل کیت انجام گرفت .پس از

مشاهده گردد .بعد از تعیین هویت گونههای باکتری شیگال

استخراج نسبت به تکثیر  DNAالگو به روش

با آزمون های بیوشیمیایی و سرولوژی ،جهت انجام آزمون

 Multiplex- PCRاقدام شد .آزمون  PCRبر روی

آنتیبیوگرام از روش دیسک دیفیوژن )(Disk diffusion

 60جدایه شیگال سونئی برای ژن های  blaTEM ،blaCTX-Mو

CLSI

 blaSHVانجام گرفت (جدول شماره  .)11( )1واکنش

)(Clinical and Laboratory Standards institute

زنجیره ای پلیمراز  PCRاستاندارد در حجم  25میکرولیتر

انجام گردید ( .)10تعدادی از کلونی باکتری را به وسیله

شامل  2میکرولیتر  0/8 ،10X PCR Bufferمیکرولیتر

آنس برداشته و در سرم فیزیولوژی استریل حل نموده تا

 1 ،MgCl2میکرولیتر  0/8 ،dNTPمیکرولیتر از هر پرایمر

برابر با کدورت استاندارد نیم مک فارلند گردد .سپس بر

(با غلظت  10پیکومول) 14/3 ،میکرولیتر آب مقطر،

روی محیط مولر هینتون آگار کشت داده و دیسک های

 0/3میکرولیتر آنزیم  Taq DNA polymeraseو

آنتی بیوتیک با فاصله استاندارد بر روی محیط کشت

 5میکرولیتر از  DNAالگو انجام گردید .برنامه حرارتی

قرار داده و در دمای  37درجه انکوبه گردیده و بعد از

جهت انجام واکنش های  PCRعبارت بود از واسرشت

 24ساعت نتایج قرائت گردید ( .)10جهت انجام این

اولیه در  95درجه سانتی گراد به مدت  5دقیقه 35 ،سیکل

مطالعه دیسک های آنتی بیوتیک سفوتاکسیم  30میکروگرم

هر کدام شامل :واسرشت در  95درجه سانتی گراد به مدت

( ،)CTXاریترومایسین  15میکروگرم ( ،)Eجنتامایسین

 40ثانیه ،اتصال در  58درجه سانتی گراد به مدت  40ثانیه،

 10میکروگرم ( ،)GMتتراسایکلین  30میکروگرم (،)TE

امتداد در  72درجه سانتی گراد به مدت  90ثانیه و نیز امتداد

کلوتریموکسازول (تری -متوپریم  /سولفومتوکسازول)

نهایی در  72درجه سانتی گراد به مدت  5دقیقه.

 30میکروگرم ( ،)STXآمپیسیلین  30میکروگرم (،)AM

محصوالت  PCRدر ژل آگارز  %1الکتروفورز شدند ،با

ایمیپنم  30میکروگرم ( ،)IPMآمیکاسین  30میکروگرم

اتیدیوم بروماید رنگ آمیزی شدند و تحت نور

( ،)ANسیپروفلوکساسین  30میکروگرم (،)CP

مشاهده و مستندسازی شدند .داده های آماری با نرم افزار

HIMEDIA

 SPSSو با استفاده از آزمون های آماری توصیفی مورد

به روش کربی بائر و بر طبق دستورالعمل

پنیسیلین  30میکروگرم ( )Pاز شرکت

) )Himedia Laboratories Pvt.Limited-INDIAتهیه

تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
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بررسی ژن های بتاالکتاماز وسیع الطیف  ESBLدر باکتری شیگال سونئی

جدول شماره  :1توالی پرایمرهای مورد استفاده در این تحقیق ()11
دمای اتصال ()°C

اندازه محصول ()bp

توالی پرایمر )’(5’ to 3

SHV-SE

atgcgttatattcgcctgtg

blaSHV

SHV-AS

tgctttgttattcgggcaa

blaSHV

58

747

TEM-164.SE

tcgccgcatacactattctcagaatga

blaTEM

TEM-165.AS

acgctcaccggctccagatttat

blaTEM

58

445

CTX-M-U1

atgtgcagyaccagtaargtkatggc

blaCTX-M

CTX-M-U2

tgggtraartargtsaccagaaycagcgg

blaCTX-M

58

593

نام پرایمر

ژن هدف

یافته ها:
تمامی نمونههای مورد بررسی با استفاده از

میان  60نمونه شیگال سونئی 39 ،نمونه ( )%65دارای ژن

آزمایشات بیوشیمیایی بررسی و مطابق با استانداردهای

 28 ،blaTEMنمونه ( )%46/6دارای ژن  blaCTX-Mو  1نمونه

تشخیصی به عنوان شیگال سونئی تأیید گردیدند.

( )%1/6دارای ژن  blaSHVبودند (تصویر شماره  .)1نتایج

بر اساس نتایج بهدست آمده بیشترین میزان مقاومت به

ضریب همبستگی بین ژن های شناسایی شده و آنتیبیوتیکها

آنتیبیوتیک های پنیسیلین و اریترومایسین به ترتیب با

نشان داد که ژن  TEMو  CTX-Mدارای ارتباط معنیدار

 %96/6و  %95فراوانی و بیشترین میزان حساسیت به

با آنتی بیوتیکها بوده که با توجه به نتایج آزمون تعیین

آنتیبیوتیک های سیپروفلوکساسین و ایمیپنم با %70

مقاومت به روش فنوتیپی هر  29سویه شناسایی شده با

فراوانی گزارش شده است .نتیجه آزمون آنتیبیوگرام و

این روش ،واجد این دو ژن  TEMو  CTX-Mبودهاند.

تعیین حساسیت آنتیبیوتیکی نمونهها در جدول شماره 2

به عبارت دیگر وجود این ژن در نمونههای مورد

ذکر شده است .در سنجش بتاالکتاماز به روش فنوتیپی،

آزمایش باعث افزایش مقاومت باکتریها در برابر این

در روش  ،Combine diskتعداد  29نمونه ( )%48/3از

آنتی بیوتیکها شده است .با توجه به اینکه ژن  SHVدر

سویهها مقاوم به سفوتاکسیم بوده که با این روش

یک نمونه یافت شد؛ بنابراین رابطه منطقی و معنیداری بین

شناسایی گردید .بر اساس آزمون  ،Multiplex-PCRاز

آن و آنتیبیوتیکها مشاهده نگردید.

جدول شماره  :2میزان حساسیت سویههای جداسازی شده به آنتی بیوتیك های مختلف با روش دیسك دیفیوژن
نوع آنتی بیوتیك
سفوتاکسیم
اریترومایسین
آمیكاسین
تتراسایكلین
کوتریموکسازول
آمپی سیلین
سیپروفلوکساسین
ایمی پنم
پنی سیلین

جنتامایسین

میزان حساسیت

حساسیت متوسط

میزان مقاومت

(7)%11/7
(4)%6/6
(13)%21/6
(9)%15/1
(42)%70
(42)%70
-

(4)%6/6
(3)%5
(52)%86/8
(4)%6/6
(7)%11/6
(7)%11/6
(2)%3/4
(4)%6/6
(2)%3/4
(25)%41/7

(49)%81/7
(57)%95
(4)%6/6
(43)%71/8
(44)%73/3
(53)%88/4
(16)%26/6
(14)%23/2
(58)%96/6
(35)%58/3

داده ها به صورت تعداد (درصد) بیان شده اند.
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تصویر شماره  :1نتایج واکنش  M-PCRبرای شناسایی ژن های مورد مطالعه
به ترتیب از چپ به راست مارکر  ،100 bpکنترل مثبت ،کنترل منفی ،نمونههای شماره  30 ،29 ،28 ،27و  31واجد ژن : 445 bp
 ،TEMنمونههای شماره  30 ،28 ،27 ،26و  33واجد ژن  CTX-M :593 bpقابل مشاهده میباشد.

بحث:
با توجه به نتایج به دست آمده در این تحقیق

مختلف شیگال قادر به ایجاد اسهال خونی هستند ،اما

مقاومت به پنیسیلین ،سفوتاکسیم ،جنتامایسن ،اریترومایسن،

به نظر می رسد گونه سونئی در سال های اخیر اهمیت

تتراسایکلین ،کوتریموکسازول و آمپیسیلین باالی

ویژه ای پیدا کرده است ( .)2از آنجایی که میزان ابتالء

 %50است .موضوع بروز و شیوع مقاومتهای میکروبی

به شیگال سونئی در بین گروه های سنی مختلف

به خصوص مقاومت باکتریهای گرم منفی یکی از

می تواند به عنوان یک شاخص بهداشتی در ارزیابی

موانع اساسی بر سر راه درمان قطعی بیماریهای عفونی

کیفیت بهداشت یک جامعه مورد توجه باشد (.)13

محسوب میشود .باکتریهای تولیدکننده بتاالکتامازهای

در این مطالعه به بررسی این گونه پرداختیم .درمان

وسیع الطیف به واسطه هیدرولیز بسیاری از آنتیبیوتیکهای

آنتی بیوتیکی مناسب ،شدت ،دوره ،عالئم ،عوارض و دفع

گروه بتاالکتام مانند پنیسیلینها و سفالوسپورینها

باکتری را کاهش می دهد .اولین خط درمانی شیگلوز،

معضالت عدیدهای را در درمان عفونتهای خطرناک

آنتی بیوتیک های آمپی سیلین و کوتریموکسازول هستند،

ناشی از این باکتریها به وجود آوردهاند ،بنابراین

اما با توجه به بروز مقاومت نسبت به این آنتی بیوتیک ها،

تأثیرپذیری داروها بر روی باکتریها به خصوص شیگال

فلوروکینولون ها و نسل سوم سفالوسپورین ها جایگزین

رو به کاهش گذاشته است .شیگلوزیس در تمام جهان

این ها شده اند ( .)14بتاالکتام های وسیع الطیف یکی از

اندمیک بوده و شایع ترین عامل ایجاد اسهال خونی

مهم ترین آنتی بیوتیک های مورد استفاده در ایران

باکتریایی می باشد .طبق گزارش  WHOساالنه

هستند و مقاومت به این آنتی بیوتیک ها به کرات در

 1/1میلیون نفر در جهان در اثر این عفونت می میرند.

باکتری های گوناگون گزارش می شود ( .)15با توجه

این بیماری معموالً در مناطق با جمعیت زیاد و وضعیت

به اینکه بسیاری از این ژن ها بین باکتری های روده ای

بهداشتی ضعیف اتفاق می افتد ( .)12تمامی گونه های

قابل انتقال می باشند حضور این ژن ها نه تنها درمان
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شادی مصدق و غالمعلی مرادلی

بیماری را به تعویق می اندازد بلکه انتقال این ژن ها به

سونئی  ،%73شیگال فلکسنری  ،%18شیگال بوییدی  %5و

سایر باکتری های روده ای از جمله اشریشیاکلی بسیار

شیگال دیسانتری  %2میباشد ( .)18در بین این نمونهها

مخاطره آمیز می باشد .مقاومت در برابر آنتیبیوتیک ها

 %5مقاوم به تتراسایکلین و کوتریموکسازول بوده و

به دو صورت ذاتی و اکتسابی میباشد .در مقاومت ذاتی

میزان مقاومت در سویههای شیگال سونئی بیش از سایر

سلول طبیعی و یا وحشی قادر به مهار آنتی بیوتیک ها

گونهها بوده است .مقایسه این نتایج با مطالعه ما موید

بوده ،در حالی که مقاومت اکتسابی در اثر قرار گرفتن

همین نکته میباشد که میزان مقاومت به تتراسایکلین و

جمعیت های حساس و طبیعی در معرض عوامل مختلف

کوتریموکسازول به ترتیب  %71/8و  %73/3بعد از

و سویه های حساس به مقاوم ناشی میشود ( .)16در

پنیسیلین و اریترومایسین در رتبههای بعدی قرار

تحقیق حاضر نیز میزان مقاومت چند دارویی به  5دارو و

میگیرد .در مطالعه حاضر  %89از سویههای شیگال از

بیشتر حدود  %60گزارش شده است .مقاومت به

گروه باکتریهای تولید کننده  ESBLشناسایی شدند.

سیپروفلوکساسین مشاهده شده در این مطالعه میتواند به

فرشاد و همکاران جهت بررسی سویههای شیگال با

عنوان یک هشدار برای گسترش مقاومت به این

تست سرولوژیکی 61 ،نمونه شیگال سونئی 16 ،نمونه

آنتیبیوتیک به شمار آید .مقاومت به ایمیپنم در این

شیگال فلکسنری 3 ،نمونه شیگال بوئیدی 2 ،نمونه شیگال

مطالعه  %30به دست آمد .در حالی که مقاومتی نسبت به

دیسانتری تشخیص داده شد .تمام سویهها به

این آنتیبیوتیک در اکثر کشورها گزارش نشده است.

نالیدیکسیک اسید ،جنتامایسین ،سفالوتین ،آمیکاسین

در مطالعه جمشیدی روی بیماران مبتال به اسهال

حساسیت داشته و حدود  %90/24از سویههای به

حاد در مرکز آموزشی شهید دکتر بهشتی زنجان از سال

کوتریموکسازول مقاومت داشتهاند ( .)19تناقض و

 1382تا  1386از مجموع  682مورد نمونه مدفوع

اختالف در نتایج سایر مطالعات با مطالعه حاضر میتواند

اسهالی  134مورد ( )%19/6شیگال ایزوله شد ( .)17در

به نوع نمونهها و زمان نمونهبرداری و حتی روشهای

تست آنتی بیوگرام باالترین حساسیت به سیپروفلوکساسین

نمونهبرداری و انتقال به آزمایشگاه و یا حتی سابقه

( )%88/8و باالترین مقاومت به آمپی سیلین ()%100

مصرف آنتیبیوتیک مرتبط باشد Mandomando .و

مشاهده شد .این نتایج با مطالعه پیش رو مطابقت دارد،

همکاران مقاومت آنتی بیوتیکی  109ایزوله شیگال را در

زیرا بیشترین مقاومت به استرپتومایسین ،تتراسایکلین،

کودکان کمتر از  5سال بررسی نمودند .نتایج نشان

آمپی سیلین و کلرامفنیکل با  %91/8 ،%86/7 ،%100و

داد که میزان مقاومت نسبت به آنتی بیوتیک های

 %50و بیشترین حساسیت به جنتامایسین و سیپروفلوکساسین

کلرامفینیکل  ،%52آمپی سیلین  ،%56تتراسایکلین  %66و

با  %85و  %86/6بود و به نظر می رسد تشابه در مقاومت

تری متوپریم -سولفامتاکسازول  %84بوده است (.)20

به آمپی سیلین سروتایپ غالب شیگال سونه ای است که

نتایج این مطالعه با مطالعه حاضر تشابه داشته است .این

مقاومت بیشتری نسبت به آمپی سیلین دارند؛ درحالی که

تشابه می تواند ناشی از منبع نمونه ،محل نمونه برداری و

در مطالعه جمشیدی سروتایپ غالب شیگال فلکسنری

یا میزان مواجهه با آنتی بیوتیک باشد .ریسک

بوده که مقاومت باالیی به آمپی سیلین را در سال های

فاکتورهای مختلفی در افزایش میزان باکتریهای

اخیر نشان می دهند .محققین بر روی نمونههای شیگال

تولیدکننده  ESBLدخالت دارد که طوالنی بودن مدت

جمعآوری شده از  5استان کشور (مازندران ،گیالن،

زمان بستری در بیمارستان ،مصرف بیش از اندازه

اصفهان ،ایالم ،تهران) طی سال های  ،1375-1380به

آنتیبیوتیکها (از جمله سفالوسپورینهای نسل سوم)،

بررسی الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی پرداخته و در

استفاده از کاتترهای عروقی و ادراری ،نگهداری

نتایج تحقیقات خود دریافتند که میزان جداسازی شیگال

طوالنی در  ،ICUسابقه جراحی و کاربرد غیر منطقی و
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ناکافی درمانهای ضد میکروبی از جمله این موارد

سونئی 39 ،نمونه ( )%65دارای ژن  28 ،blaTEMنمونه

میباشد .آزمایش  Combine Diskبر روی  49نمونه

( )%46/6دارای ژن  blaCTX-Mو  1نمونه ( )%1/6دارای

مقاوم به سفوتاکسیم انجام گرفت و نتیجه مشخص نمود

ژن  blaSHVبودند که نشان دهنده درصد باالی حضور

که  29سویه دارای مقاومت فنوتیپی بوده که در روش

این ژن ها در نمونه های شیگال سونئی می باشد.

مولکولی نیز مشخص گردید که این نمونهها واجد هر

رنجبر و همکاران به بررسی حضور ژن های

دو ژن  TEMو  CTX-Mبه طور همزمان بوده که مقایسه

 ESBLدر گونه های شیگالی جداسازی شده از

این نتایج با نتایج آزمون مولکولی نشاندهنده وجود

کودکان مبتال به اسهال پرداختند .در این مطالعه که

ژن های بتاالکتامازی در سویههای مورد بررسی و نقش

 55جدایه مورد بررسی قرار گرفت ،ژن های  blaTEMو

این ژن ها در بروز مقاومت دارد.

 blaCTX-Mدر دو جدایه شیگال سونئی یافت شدند (.)2

در مطالعهای که توسط رنجبر و همکاران انجام

علت بیشتر این تشابهات میتواند به منابع و منشاء این

شد از  55سویه شیگالی جداسازی شده 4 ،سویه

باکتری مرتبط باشد .در مطالعه  Acikgozو همکاران در

( ،)%7/3شامل  3سویه شیگال سونئی و یک سویه شیگال

نمونه های شیگال از لحاظ وجود ژن های  ESBLمورد

به عنوان سویههای

بررسی قرار گرفتند .در این مطالعه  %4سویه های شیگال

فلکسنری به روش فنوتیپی

سونئی دارای ژن  blaCTX-Mبودند ،ولی هیچکدام از

تولیدکننده بتاالکتاماز شناسایی گردید (.)2
 Choو همکاران ،انتقال ژن  blaCTX-Mرا از

سویه ها ژن  blaSHVرا نداشتند ( .)14در مطالعه Kacmaz

سویه های شیگال سونئی به باکتری های کمنسال

و همکاران 43 ،نمونه شیگال سونئی جداسازی شده از

روده ای بررسی کردند .نتایج این مطالعه نشان داد،

کشور ترکیه از جهت حضور ژن های  ESBLمورد

انتقال این ژن  ESBLبه باکتری های روده صورت

بررسی قرار گرفت .در این مطالعه  %11/6نمونه ها واجد

می پذیرد ( .)21تولید آنزیمهای بتاالکتاماز وسیع الطیف

ژن های  blaCTX-M ،blaSHVو  blaTEMبودند (.)22

( )ESBLبه واسطه عوامل ژنتیکی متعددی تولید میشود

 Naviaو همکاران ،به بررسی فراوانی ژن های

که باعث تولید بالغ بر  340نوع متفاوت آنزیم بتاالکتامازی

در گونه های شیگالی جداسازی شده از موارد بالینی در

میشود .این آنزیمها را بر اساس منشاء شناسایی و تشابه

کشور اسپانیا پرداختند .در این مطالعه ژن  blaTEMدر

ژنتیکی به کالسهای مختلف طبقه بندی میکنند که

 %28نمونه های شیگال سونئی قابل شناسایی بود ،ولی

اصلی ترین آنها شامل آنزیمهای ،SHV ،TEM

هیچکدام ژن  blaSHVرا نشان ندادند (.)23

 OXA ،CTX-Mو  Amp-Cمیباشد.

ESBL

همچنین در بررسی  Sturodو همکاران ،بر روی

در سالهای اخیر آنزیم  CTX-Mبه عنوان

نمونه های شیگال سونئی جداسازی شده از کشور نروژ،

شایعترین نوع بتاالکتاماز وسیع الطیف باالخص در اروپا

 %94نمونه ها واجد ژن  blaCTX-Mبودند ،اما هیچکدام

و آمریکای شمالی گزارش شده است و انواع تایپهای

ژن های  blaTEMو  blaSHVرا نشان ندادند ( .)24در

متفاوت این آنزیم شناسائی و معرفی شده است (.)7

مطالعه  Liو همکاران ،جدایه های شیگال از لحاظ وجود

تاکنون مطالعات زیادی در کشور ما در جهت شناسایی

ژن های  ESBLمورد بررسی قرار گرفتند .در این

ژن های  ESBLدر باکتری های روده ای به خصوص

مطالعه  %13سویه های شیگال سونئی دارای ژن blaCTX-M

 E. coliصورت گرفته است ،اما در مورد جنس شیگال

بودند ( .)4همچنین در مطالعه  Kimو همکاران ،در

مطالعات بسیار اندکی وجود دارد .لذا در مطالعه حاضر

کشور کره جنوبی بر روی بیش از  5000نمونه شیگال

به بررسی حضور ژن های  blaCTX-M ،blaTEMو

سونئی ،بیشترین ژن تولید کننده  ،ESBLگروه

blaSHV

پرداخته شد .در مطالعه حاضر از میان  60نمونه شیگال

TEM

شناخته شد ( Sabra .)25و همکاران 61 ،نمونه شیگال
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سونئی جدا شده از موارد اسهال در کشور لبنان را از لحاظ

شادی مصدق و غالمعلی مرادلی

نتیجه گیری:

وجود ژن های  ESBLمورد بررسی قرار دادند .در این

نتایج مطالعه حاضر نشان دهنده شیوع باالی

مطالعه  %6نمونه ها داری ژن  blaCTX-Mبودند (.)26

ژن های  ESBLخصوصاً  blaTEMو  blaCTX-Mدر

در مطالعه  Caoو همکاران %20 ،سویه های شیگال

سویه های شیگال سونئی جداسازی شده از بیماران

سونئی دارای ژن  blaCTX-Mبودند ،اما هیچکدام ژن blaSHV

مبتال به اسهال خونی بود که این امر بسیار نگران کننده

را نداشتند ( .)27همان طور که از نتایج مطالعه حاضر و

می باشد ،زیرا گونه سونئی در حال حاضر رایج ترین

blaTEM

گونه شیگال در ایران می باشد و مقاومت به این

بیشترین فراوانی را در بین سویه های شیگال سونئی داشته

آنتی بیوتیک ها کنترل و درمان این بیماری را مشکل

و فراوانی ژن  blaSHVبسیار کم یا اصالً وجود نداشته

می سازد .از این رو مراقبت دقیق و دائمی بر بروز

است ،اما به نظر می رسد ژن  blaCTX-Mبا توجه به تنوع

مقاومت دارویی ،تجویز مناسب آنتی بیوتیک ها و

باالی آنزیم های تولیدی مهم ترین ژن دخیل در بروز

پایش حضور ژن های دخیل در بروز مقاومت دارویی

مقاومت ایزوله های شیگال سونئی به آنتی بیوتیک های

جهت کاهش انتشار سویه های شیگال سونئی مقاوم به

بتاالکتام وسیع الطیف باشد و اثبات این امر نیازمند

بتاالکتام های وسیع الطیف ضروری می باشد.

سایر مطالعات بر می آید ،ژن های  blaCTX-Mو

مطالعات بیشتری می باشد.
در تحقیق حاضر ژن های ،blaTEM ،blaCTX-M

تشکر و قدردانی:

 blaSHVتوسط روش  Multiplex-PCRشناسایی شد.

نگارنده کمال تشکر و سپاسگزاری خود را از

در این تحقیق نیز همانند تعداد زیادی از تحقیقات

کارکنان آزمایشگاه پژوهشی میکروبیولوژی پاسارگاد

انجام شده در ایران و سایر نقاط جهان ثابت شد ،تعیین

مهندس ابوالفضل مقدم که در انجام مراحل عملی این

هویت مولکولی با روش  Multiplex-PCRاز سرعت،

تحقیق یاری نمودند ،اعالم میدارد .همچنین این مقاله

دقت و اعتماد باالتری نسبت به سایر روش های دیگر

مستخرج از پایان نامه با کد طرح 62330507941012

برخوردار می باشد و امکان شناسایی چندین ژن را
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به طور همزمان می دهد.
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Background and aims: Shigella is one of the most common causes of dysentery and sometimes
mortality specially in children and immunocopromised patients and the occurrence of drug
resistance, makes it difficult the choice of appropriate antibiotics to treat shigellosis. The aim of
this study was to define the prevalence of blaCTX-M, blaTEM and blaSHV in Shigella Sonnei isolated
from patients with diarrhea by Multiplex-PCR.
Methods: In this cross-sectional study, a total of 60 Shigella Sonnei isolates of private laboratories
and hospitals in Northern Tehran different ages from diarrhea samples were collected and cultured
in specific environments and with biochemical and serological confirmation. To identify resistan
strains t to beta test was conducted phenotypic combine disk. The presence of blaCTX-M, blaTEM and
blaSHV genes was evaluated by specific primers and Multiplex-PCR.
Results: The highest frequency resistance to the antibiotics penicillin and erythromycin was 96.6%
and 95%, respectively, and prevalence maximum sensitivity has been reported to ciprofloxacin and
imipenem with 70%. In the Combine disk method, 29 strains (48.3%) were found positive to
beta-lactamase. Among 60 isolates, 39 samples (65%) had the blaTEM gene, 28 samples (46.6%) had
the blaCTX-M gene and 1 sample (1.66%) had the blaSHV gene.
Conclusion: Given the high prevalence of beta-lactam antibiotics resistance genes in strains of
Shigella Sonnei , careful medical care and proper use of antibiotics appropriate is essential and
timely to prevent the spread of resistant strains is necessary.
Keywords: ESBL, Shigella Sonnei, Multiplex-PCR.
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