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ارتباط فنوتیپ آنزیمهای بتاالکتاماز وسیع الطیف ()ESBL
با حضور ژن بتاالکتامازهای  blaSHV ،blaTEMو blaCTX

در جدایههای ادراری  Klebsiella pneumoniaeدر تهران
فرشته راعی

1

فرشته افتخار

2

محمدمهدی فیضآبادی

3

تاریخ دریافت26/8/62 :

تاریخ تصویب29/6/6 :

چکیده

جدایههای  Klebsiella pneumoniaeپاتوژنهای فرصت طلبی هستند کهه

می تواننهد اامهم می هی در ای هاد ا ونهتههای جامههه ا ونهتههای

بی ارستانی باشند .برای درمان این ا ونتها اغلب از آنتیبیوتیه ههای

بتاالکتههاس اسههت اد مههیشههود بهها افههیایم موا مههت نسههبت بههه ایههن

آنتیبیوتی ها ،ا هدتا بها ای هاد بتاالکتامازههای سهیل اف یه

توسه

باکتری ،درمان ا ونتههای ااصهم از ایهن میار اریانیسه بها م هام
ر بههههر شههههد اسههههت .در ایههههن پهه ه هم622 ،جدایههههه بههههافینی

1

یر

میار ب شناسی  ،دان اد الوس زیستی ،دان گا شیید بی تی

یر

میار ب شناسی دان اد پیشای ،دان گا الوس پیشای تیران.

2
3
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دان یار  .میار ب شناسی  ،دان اد الوس زیستی ،دان گا شیید بی تی f-eftekhar@sbu.ac.ir
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 Klebsiella pneumoniaeمهورد بررسهی اهرار یرفتنهد .افگهوی موا مهت
آنتیبیوتیای با ر ش انت اراز دیس تهیهین شهد توفیهد آنهیی ههای
 ESBLبا ر ش تاییدی فنهوتییی ()Phenotypic Confirmatory Test, PCT

ن ان داد شد .اضور ژنهای  blaTEM, blaSHV, blaCTX-Mبا اسهت اد از

ر ش  PCRمورد بررسهی اهرار یرفهت .بی هترین میهیان موا مهت بهه

پییراسیلین ()%22/9

بی ترین اساسیت ( )%611به ای ی پن م اهد

شد .فنوتیپ آنیی های  ESBLدر  26جدایه ( )%62/2م اهد شد .نتهای

 PCRجههود ژنهههای  blaCTX-Mرا در 621جدایههه ( blaTEM, )%86/2را

در 616جدایه ()%39/12

 blaSHVرا در 86جدایهه ( )%66/8ن هان داد.

از میان جدایههای توفید کنند  ،ESBLغافب ترین ژن  blaCTX-Mبهود کهه

در 77جدایههه ( )%89/2م ههاهد شههد بههدنبا آن  blaTEMدر  37جدایههه
( blaSHV )%26/2اامم در 69جدایه ( )%62/7یافت شد .اال

بر آن7 ،

جدایههه ( )%7/2فااههد هههر  9ژن  66جدایههه ( )%62/18اامههم هههر  9ژن

بودند .نتای این پ هم ن ان میدهد که اضور ژن مستلیس بیهان آن
ای ههههاد فنوتیههههپ  ESBLنیسههههت .درمیههههان جدایههههههههههای ادراری

 K. pneumoniaeج لآ ری شد  blaCTX-Mفرا انترین آنیی  ESBLبود
 blaSHV blaTEMبه ترتیب بهد از آن ارار مییرفتند.

واژههای کلیدی :بتاالکتاماز سهیل اف یه ، blaCTX-M ،blaSHV ،blaTEM ،

Klebsiella pneumoniae

مقدمه

ا ونتهای م هاری ادراری از اوامهم شهایل

مراجهه بی اران به مراکی بیداشتی -درمهانی

بود

با توجه به شیوع آن در س ح جامهه،

هیینههای درمانی این ا ونتها بار ااتصادی
زیادی را بر خانواد

جامهه ارد می ن ایهد

( .)Branger et al., 2005بررسهیههای آمهاری
ن ان می دهد که جدایهههای K. pneumoniae
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پهههز از  E. coliموهههاس د س را در ای هههاد

ا ونتهای ادراری دارند ( .)Tice, 1999

آنتی بیوتی های بتاالکتاس به انوان خه ا

درمههان بههرای مهاف ههه ا ونههتهههای ادراری

ابسته به  K. pneumoniaeبه کار مهیر نهد.

هر چند ،مصرف بی ر یه ایهن دار هها سهبب

ای اد موا مت در باکتریها ،ا هدتا بها توفیهد

آنیی های بتاالکتامهاز شهد اسهت کهه بااه
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هیههدر فیی ایههن آنتههیبیوتی ه ههها مههیشههوند.

بتاالکتامازها انواع مختل هی دارنهد کهه از آن

باکتری ها

 CTXاشههار ن ههود .ژنهههای توفیدکننههد ایههن

اسهه ند سهها  6982تهها آبههان سهها  6926از

از ج له ژنهایی هستند که بر ر ی پالسه ید

شدند .بهد ازتاییهد هویهت توسه تسهتههای

ج له میتهوان بهه آنهیی ههای SHV ،TEM

آنیی ها به ناسهای blaTEM, blaSHV, blaCTX-M

ارار یرفتهاند

تهداد  622جدایه ادراری  K. pnemoniaeاز
بی ارسههتان امههاس اسههین تیههران ج ههل آ ری

(.)Paterson et al., 2003; Singh, 1999

اسههتاندارد بیوشههی یایی ،جدایهههههها در -61

من هر بهه

 .)MacFaddin,سههههههههههویه

مصرف یسترد

ر زافی ن پنی سیلینها

س افوسیورینههای

سهیلاف یه

ای ههاد س افوسههیورینازهای سههیلاف یهه
(spectrum ß -lactamases

 Extendedیهها

درجهههه سهههانتی یهههراد نگیهههداری شهههدند

(2000

 K. pneumoniae ATCC 10031جیههت

(ESBL

کنتههر شناسههایی ر ش تهیههین اساسههیت

نیی آزتر نهاس

Accession ( K. pneumoniae 207L

شد که اادر به هیدر فیی آنتهی بیوتیه ههای

آنتههی بیههوتیای اسههت اد شههد .سههویه هههای

هستند .این آنیی ها با بر ز جیم های نو ه

 )number: GQ470427موفد 550L. ،TEM

ا فیهههه ن یهههر SHV-2 TEM-2 ،TEM-1

Accession number: GQ 285L

پنی سیلین ،س افوسیورینها

ای در توافی اسید های آمینه بتاالکتامازههای
ااصم شد انهد (.)Peterson et al., 2003

( )Accession number: GQ470460موفد

SHV

) )470435-1موفد ( CTXفراه شد توس

جدایههای  K. pneumoniaeبه فحاظ توفید

دکتر مح دمیدی فیضآبادی) به انوان کنتر

انت ههار سههریل ایههن

موا مت آنتهی بیهوتیای جدایهه هها بها ر ش

 ESBLاز اه یت اابم مالا ه ای برخهوردار
مههیباشههند .انتوهها

در آزمون  PCRاست اد شدند.

میار اریانیسهه ههها بااهه افههیایم میههیان

انت ار دیس صورت یرفت (.)CLSI, 2011

است توفیهد  ESBLدفیهم اصهلی شاسهت

) ،(30 μgس تریاکسون ) ،(30 μgس تازیدی

ا ونتهای بی ارستانی در سراسر دنیا شهد

درمههههانهههههای آنتههههی بیههههوتیای اسههههت

(.)Tice, 1999

دیس های ای یپهن ) ، (10 μgس وتاکسهی

) ، (30 μgآزتر نهاس ) ،(30 μgجنتامیسهین
)μg

 ،(10آمیااسههههههین )μg

، (30

هدف از این په هم بررسهی توفیهد ESBL

سییر فلوکساسین ) ،(5 μgنافیدیاسی اسید

ارتباط آن با اضور ژنهای blaTEM , blaSHV

پییراسههیلین -تاز باکتههاس)(100/10 μg

در جدایه ههای ادراری K. pneumoniae
 , blaCTX-Mدر این باکتریها بود است.
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مواد و روشها

) ،(30 μgآموکسههی کههال

)،(20/10 μg
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پییراسهیلین ) (100 μgکهه از شهرکت Mast
تییه شد بودند به کار یرفته شدند.

در ایههن پهه هم ،اسههتخرا  DNAاز کلیههه

جدایهها ،با ر ش بیینه شد فنهم  /کلر فهرس

تست فنوتیپی توفید ESBL

توفید  ESBLتوس جدایه ها بها اسهت اد از
تسههههههههههت تاییههههههههههدی فنههههههههههوتییی

(PCT

بررسی حضور ژن های بتا الکتاماز

(Phenotypic Confirmatory Test,

صورت یرفت ( .)CLSI، 2011دراین تسهت،

ان هاس پهذیرفت ( .)Cheng et al., 2006در

این ر ش مستوی اً از فنم به من ور شاسهتن
سههلو ههها اسههت اد شههدکه مسههتوی اً دیههوار
سهههلوفی بهههاکتریهههها را تخریهههب بااه ه

رهاسازی  DNAمی شود.

جدایه هایی که درآنیا ا ر هافهه اهدس رشهد

ت خیص اضور ژنههای blaTEM, blaSHV,

س تازیدی  ،≤22 mmس تریاکسون ≤25 mm

( Nabil Karaha et al., 2010; Shahcheraghi et

بهرای آزتر نهاس س وتاکسهی ، ≤ 27 mm

 blaCTX-Mبهههها ک هه ه  PCRان ههههاس شههههد

س یود کسی  ≤17 mmبود ،بهنوان توفید

 .al., 2007; Nasehi et al., 2010پرای رههای

کنند اات افی  ESBLانتخاب شهدند

تسهت

فنههوتییی تاییههدی بههرر ی آنیهها ان ههاس یرفههت

( .)CLSI, 2011در ایهن ر ش دیسه هههای
سهههه ه تازیدی

-کال النیهههه ه اسههههههید

است اد شد در جد

 6م اهد مهیشهوند

( .)Bioneer, Koreaمخلههوط اکههنم PCR

( )63lاهههها ی 6lمیار فیتههههر از DNA

تخلیص شد  6l ،مخلوط پرای هر Forward

( )CAZ 30μg/ CA 10 μgس وتاکسهی -

 Reverseبههها غل هههت 1.6l ، 61 pM

سههه تازیدی بهههه تنیههههایی

PCR Buffer 6.3 l ،)6.3mM( MgCl2

کال النی اسید (، )CTX 30μg/ CA 10 μg
س وتاکسهههی

( )Mast, UKبر ر ی ک هت چ نهی بهاکتری
اههرار داد شههدند .پههز از  66سههاات یرمهها

یذاری در  97درجه سانتیگراد ،افهیایم ا هر

هافه ادس رشد به اندار  3میلی متر یا بی هتر

در اطراف دیس
هر آنتی بیوتی

 ESBLبود.

های ترکیبی در موایسهه بها

به تنیایی ن ان دهند توفیهد

مخلوط  dNTPبها غل هت1.73l ،611 μM
 1.6l، 10Xآنیی  Taq polymeraseبهود.
تاثیههر ژنهههای رمههی کننههد بتاالکتامههاز در
دستگا ترموسهایالر

(MyGene Series Peltiler

مد  ،)MG25+با برنامه ارائه شد در جهد

 6بههرای  96سههیام صههورت یرفههت .مههارکر

 (Vivantis, Malaysia ( 100 bpجیت تایید
زن موفاوفی محصوالت تاثیر شد است اد

شد .افاتر فورز ن ونهه هها در ژ آیهارز %6

ان اس شد

پز از رنگ آمییی با RedSafe

( )Intron, Koreaنتای با  UVم اهد شد.
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جدول شماره  :1توالی پرایمرها و دماهای به کار رفته به منظور بررسی حضور ژنهای
 blaTEM, blaSHVو blaCTX-M

PCR

انداز

 Denaturation Annealing Extensionمحصو
PCR
)(bp
882
26°C
63°C
76°C
6min

6min

6min

76°C

38°C

26°C

826

76°C

29°C

26°C

331

6min

6min

6min

6min

6min

6min

نتایج

GAGTATCAACATTTCCGTGTC
TAATCAGTGAGGCACCTTCTC

blaTEM-F
blaTEM -R

ATGCGTTATATTCGCCTGTG
AGCGTTGCCAGTGCTCGATC

blaSHV-F
blaSHV-R

CGCTTTGCGATGTGCAG
ACCGCGATATCGTTGGT

blaCTXM-F
blaCTXM-R

می دهد .ه ان ور کهه م هاهد مهیشهود در

میهههههیان موا مهههههت  622جدایهههههه ادراری

میان جدایههای توفید کنند  ،ESBLبی ترین

های مختل  :موا مت بهه پییراسهیلین ،%22.9

ک تهرین بهه پیراسهیلین -تاز باکتههاس ()%96.2

کال  ،%62.6آزتر ناس  ،%68.6س تریاکسهون

توفیههد ن ههیکردنههد بی ههترین موا مههت بههه

 K. pneumoniaeنسههبت بههه آنتههی بیوتی ه

س وتاکسههی  ،%31.3س ه تازیدی

آموکسههی

 ،%67.2جنتامیسههههههههههههههههههههههین ،%92.7
سییر فلوکساسین  ،%92.6نافیدیاسی

اسهید

 ،%96.6آمیااسههههین  %66.6پییراسههههیلین-
تاز باکتاس  %68.9بود .الزس به ذکر اسهت کهه
ه ه جدایه ها به ای یپن اساس بودند.

موا مههت نسههبت بههه س وتاکسههی ()%23.2

م اهد شد .در میان جدایههایی کهه ESBL

پییراسیلین ()%97.3

( )%6.7بود.

ک ترین به جنتامیسهین

شام  6ا هات ااصم از تاثیر ژنهای مورد

بررسی را در ر ش  PCRن ان می دهد.

نتای

 ،PCRاضور ژن  blaCTX-Mرا در621

نتههای تسههت توفیههد  ESBLبهها ر ش PCT

جدایهههه ( blaTEM ،)%86.2را در 616جدایهههه

آنیی ههای  ESBLبودنهد .ن هودار شه ار 6

ن ههان داد .دربههین جدایههههههای توفیدکننههد

توفید کنند  ESBLغیرتوفیهد کننهد ن هان

 37 ،blaCTX-Mجدایهههههههه ( )%26.2دارای ژن

ن ان داد که  26جدایهه ( )%62.2توفیهد کننهد
افگوی موا مت آنتهی بیهوتیای را در  6یهر
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)'(5' to 3توافی پرای ر

ژن

( blaSHV )%39.12را در 86جدایههه ()%66.8
 77 ،ESBLجدایههههههههههه ( )%89.2دارای ژن
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 69 blaTEMجدایههههههههه ( )%62.7دارای ژن

 67جدایهههه ( blaSHV )%63.6در  92جدایهههه

فااههد هههر  9ژن  )%62.18( 66جدایههه دارای

( )%62.9اضور هر سه ژن را ن ان دادنهد

در بهههین جدایههههههههای  ESBLمن هههی  ،ژن

نتای ن ان میدهند که اضور ژن در شی ه

 blaSHVبودند .در این میهان 7 ،جدایهه ()%7.2
هر  9ژن بوند.

 blaCTX-Mدر  89جدایه ( blaTEM ، )%72.8در

( )%97.3یافههت شههدند .ه چنههین  67جدایههه
تنیا  8جدایه ( )%7.7فااد این ژن بودنهد .ایهن

( )in vitroفی ما ن ان دهند بیان آن نیست.

سویه های ESBL

تعداد جدایه ها

120
100
80
60
40
20
0

سویه های nonESBL

آنتی بیوتیک ها

نمودار شماره  :1الگوهای حساسیت آنتی بیوتیکی در نمونه های مثبت و منفی ESBL

شکل شماره  :1تصویر الکتروفورز ژل آگاروز .تکثیر ژن های  blaTEM ،blaCTX-Mو  blaSHVبترتیب با  B،Aو  Cنشان
داده شده اند .خط  2در تصاویر کنترل مثبت ،در تصاویر سمت چپ و وسط ،خط  1جدایه واجد ژن مربوطه و خط 3
نشان دهنده جدایه فاقد ژن میباشد ،در تصویر سمت راست خط  3جدایه واجد ژن مربوطهه و خهط  1نشهان دهنهده
جدایه فاقد ژن میباشد  :M .مارکر .bp 111
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بحث

انواع  ،ESBLاز

مثها  ،توفیههد  ESBLدر هند سههتان (،)%66.6

نسبت به آنتی بیوتی های بتاالکتهاس از ج لهه

( )%66.8 -66.3پاکسههههههههتان ()%32.2-92

آنیی های بتاالکتاماز بوی

می ترین اوامهم مهو ر در افهیایم موا مهت

س افوسههیورینهههای سههیل اف ی ه

هسههتند.

بنابراین ت خیص درست آزمای گاهی بهرای
جلوییری از شاست درمانی ناشی از انتخاب

نامناسب آنتهی بیوتیه

است

بسهیار اهائی اه یهت

(.)Poirel et al., 2001; Branger et al., 2005

تهههایوان ( ،)%62.8-8.3تایلنهههد ( ،)%26کهههر
ییارش شهد اسهت
اههال

مختل

(.)Riyahi Zaniani et al., 2011

بههر آن ،ایههن آمههار درمراکههی درمههانی

ی ک ور نیی مت ا ت می باشهد .ایهن

مسئله بسهتگی بهه سیسهت کنتهر ا ونهت

رژی درمانی دارد .مدت زیاد بسهتری شهدن،

موایسه نتای این تحویق بها نتهای ااصهم از

مصهههرف زیهههاد آنتهههیبیوتیه ه (خصوصه هاً

مههیدهههد کههه موا مههت آنتههی بیههوتیای در

است اد از سوندهای ادراری ،موجب افهیایم

سایر تحویوات ییارش شهد از تیهران ن هان
جدایههههای کلینیاههی  K. pneumoniaeدر

اا افهیایم مهیباشهد ( Shahcheraghi et
al., 2007; Nasehi et al., 2010; Riyahi
Zaniani et al., 2011; Eftekhar et al.,
 .)2012; Feizabadi et al., 2006نتههای

منت ر شد از تحویوات ال ی مختل

مربوط

به توفید  ESBLدر ایران نیهی بسهیار متنهوع

است

میهیان توفیهد  ESBLدر جدایههههای

 K. pneumoniaeبهههین  %8.2تههها %73.73

ییارش شهد اسهت

(.)Riyahi Zaniani et al., 2011

در این م افهه  %62.2جدایههههای ج هلآ ری

شد توفیدکنند  ESBLبودند .یاهی از دالیهم
ت ا ت در م افهات مختل

اات االً مربوط بهه

منبههل ا ونههت نههوع ن ونههه بررسههی شههد

میباشد .ه چنهین یهیارش ههای مربهوط بهه
مییان توفید  ESBLدر جدایهه ههای کلینیاهی
 K. pneumoniaeاز ک ورهای مختل
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ت ا ت های فاا ی را ن ان میدهند .بهنهوان

نیهی

س تازیدی ) ،بستری شهدن در بخهم ICU

موا مت باکتری هها بهه آنتهی بیوتیایهای بتها

الکتاس از طریق توفیدآنیی های  ESBLدر

نیایت انت ار سویههای موها س در آن مرکهی
طبهی مهیشهود (  .)Lucet et al., 1996یه

نگرانی ناشی از افیایم جدایههای توفیدکنند

 ESBLبه دفیم آن است که چنین جدایهههایی
مه ههوالً دارای موا مهههت چندیانهههه دار یهههی

نییهستند.

نتای م افهات  PCRدرپ هم ااضر برای
بتاالکتامازههههای blaSHV blaCTX blaTEM

جههود ایههن آنههیی ههها را بههه ترتیههب ،%86.2

%39.12

 %66.8از جدایههای مورد بررسی

ن ان داد .افتخار

ه اهاران در سها 6166

اضههور )%93.6( blaTEM ،)%69.6( blaSHV

 )%96.9( blaCTX-Mرا در جدایهههای ادراری

pneumoanie

 K.ن هههههههان دادنهههههههد

( .)Eftekhar et al., 2012ریهاای زینهانی
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ه ااران نیی در سا  ،6161به ترتیب میهیان

بهنوان شایلترین نوع  ESBLشناسایی شد

اضههههههور  blaTEM blaCTX -M ،blaSHVرا

اسههت بههه سههرات در میههان پههاتوژنهههای

( .) Riyahi Zaniani, 2011در یه م افههه

ه خوانی دارد ( ; Livermore et al., 2005

بترتیهب  %68 %66.3 ،%62یهیارش کردنهد

کههه ر ی جدایههههههای  7ک ههور ان ههاس شههد،
اضور blaTEM

 blaSHVبهه ترتیهب %27

 %62یههیارش ش هد ( ;Paterson et al., 2003

بی ارستانی

جامهه در اا یسترش اسهت،

 .)Paterson et al., 2005در ایههران نیههی

 blaCTX-Mبهنههوان د مههین  ESBLشههایل در
میهان جدایههههای  K. pneumoniaeمهرفهی

 .)Nasehi et al., 2010ایههن آمارههها ن ههان

شد است ( Nasehi et al., 2010 ; Riyahi

 blaSHV blaTEMر بهههه افهههیایم بهههود

ت هها تهههای م ههاهد شههد بههین فنوتیههپ

میدهند که انت ار ژن بتاالکتامازهای blaCTX

نگرانکنند میباشد.

در اکثهههر ییارشهههات فهههرا انتهههرین نهههوع
بتاالکتامازههههها در میههههان جدایههههههههههای
 ،K. pneumoniaeم ههتوات یههر

SHV

.)Zaniani et al., 2011

ژنوتیپ در این پ هم ن هان مهی دههد کهه
ض ن ایناهه ر شههای ژنتیه

موفاهوفی در

جیههت ت ههخیص سههریل ژنهههای ا ئنههت زا

موا مت در باکتری ها بسیار مه و هسهتند،

 TEMبهود انهد ( ;Paterson et al., 2003

تنیهها اضههور ژن در میار اریانیس ه ن ههان

 blaCTX-Mغافبترین نوع بتاالکتاماز بود .ایهن

شههرای محی ههی از ج لههه ف ههار ااصههم از

 .)Nasehi et al., 2010در ایهن په هم،

نتی ه با ییارشاتی که ن ان میدهند blaCTX-

 Mدر برخههی نههواای جیرافیههایی blaCTX-M

دهند بیان آن نیست بیهان ژن تحهت تها یر
جود آنتی بیوتی تیییر می یابد.
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