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مهسا عابدی و همکاران

مقاله پژوهشی

بررسی فراوانی ژنهای متالوبتاالکتاماز  blaVIM1و  blaIMP1در سویههای سودوموناس آئروژینوزای
جداشده از بیماران بستری در بیمارستانهای شهر ارومیه به روش ژنوتیپی
*

مهسا عابدی ،مریم پروینی کهنه شهری

گروه زیستشناسی ،واحد ارومیه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ارومیه ،ایران
تاریخ پذیرش مقاله9322/90/93 :

تاریخ دریافت مقاله9322/07/22 :

چکیده
زمینه و هدف :سودوموناس آئروژینوزا یکی از پاتوژنهای گرم منفی ،فرصتطلب ،کاتاالز مثبت است که باعث عفونتهای مهم بیمارستانی نظیر عفونت مجاری
ادراری ،پنومونی ،سپتیسمی میگردد .این باکتری نسبت به بسیاری از آنتیبیوتیکها ازجمله سفالوسپورینهای نسل سوم ،پنیسیلینها و سفومایسینها مقاوم
میباشند .تاکنون شیوع ژنهای  blaVIM1و  blaIMP1در بیماران بستری در بیمارستانهای شهر ارومیه بررسی نشده است .هدف از این مطالعه بررسی شیوع ژنهای
متالو بتاالکتاماز  blaVIM1و  blaIMP1در ایزولههای بالینی سودوموناس آئروژینوزا از بیماران بستری در بیمارستانهای شهر ارومیه است.
مواد و روشها :در این مطالعه توصیفی– مقطعی ،از اردیبهشت تا مردادماه سال  9326درمجموع تعداد  77نمونه سودوموناس آئروژینوزا از بخشهای مختلف
(ادرار ،زخم و ترشحات ریه) در مراکز درمانی شهرستان ارومیه جمعآوری شدند .بعد از تأیید باکتری با تستهای بیوشیمیایی ،تست حساسیت آنتیبیوتیکی با
استفاده از روش انتشار دیسک انجام شد .شناسایی ژنهای  blaVIM1و  blaIMP1در نمونهها با استفاده از روش  PCRانجام شد.
مطالعه ،بیشترین میزان مقاومت در بین جدایهها نسبت به سفوتاکسیم ( 68/8درصد) و کمترین میزان مقاومت نسبت به جنتامایسین  98درصد مشاهده گردید
و بر اساس نتایج  77/36 ،PCRدرصد جدایهها ،حاوی ژن  blaIMP1و صفر درصد حاوی  blaVIM1بودند.
نتیجهگیری :نتایج این مطالعه نشان داد که درصد زیادی از سویههای سودوموناس آئروژینوزا نسبت به آنتیبیوتیکهای کارباپنم مقاوم بودند و همچنین blaIMP1

ژن غالب در میان سویههای مقاوم به کارباپنم بود .با توجه به اهمیت سویههای مولد متالوبتاالکتاماز در بیمارستانها ،شناسایی سریع این سویهها میتواند گامی
مهم و اساسی در درمان و کنترل عفونتهای ناشی از این سویهها باشد.
کلمات کلیدی :سودوموناس آئروژینوزا ،متالوبتاالکتاماز ،عفونتهای بیمارستانی ،مقاومت
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مؤثری علیه این ارگانیسم هستند ( .)3درمان عفونتهای ناشی
از سودوموناس آئروژینوزا بسیار مشکل است ،زیرا ژنهای مقاومت
نسبت به ایمیپنم و آنتیبیوتیکهای دیگر قابلیت انتقال توسط
پالسمیدها و اینتگرونها را دارند ( .)4مقاومت اکتسابی در
سودوموناس آئروژینوزا از طریق مکانیسمهای متعددی صورت
میپذیرد که شامل تولید بتاالکتامازها ،تغییر در سیستمهای
تراوشی ،دفع کردن دارو از طریق پمپهای آفالکس ،کاهش دادن
جذب آنتیبیوتیک از طریق فقدان پورین غشای خارجی تحت
عنوان  OprDاست . .همچنین تولید آنزیمهای متالوبتاالکتاماز
در باکتریهای سودوموناس آئروژینوزا عامل اصلی مقاومت این
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نقص سیستم ایمنی مانند مبتالیان به سرطان ،سوختگی و
فیبروزکیستیک است ( .)9کنترل شیوع سودوموناس آئروژینوزا
اغلب مشکل است ،زیرا دارای مقاومت ذاتی نسبت به عوامل ضد-
میکروبی متعدد است .به همین دلیل ،عفونتهای حاصل از
سویههای سودوموناس آئروژینوزا میتواند تهدیدکننده حیات
باشد ( .)2کارباپنمها ازجمله مروپنم و ایمیپنم آنتیبیوتیکهای

آنتیبیوتیکیPCR ،
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نتایج :نتایج حاصل از تست حساسیت آنتیبیوتیکی ،شیوع مقاومت نسبت به داروهای بتاالکتام موردبررسی در جدایه ها را  68/8درصد نشان داد .در این

مجله علوم زیست پزشکی پیشرفته | سال دهم | شماره  |4زمستان 3199

جمعآوری نمونههای بالینی و انجام تستهای تأییدی
در این مطالعهی مقطعی -توصیفی ،تعداد  77نمونه مختلف
بالینی شامل ادرار ،زخم ،ترشحات ریه از بیمارستانهای مختلف
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آزمون تعیین حساسیت آنتیبیوتیکی در ایزولههای
باکتریایی
تعیین الگوی مقاومت آنتیبیوتیکی در ایزولههای جداسازی
شده با استفاده از  7دیسک آنتیبیوتیکی رایج (شرکت پادتن
طب) انجام گرفت .دیسکهای مورداستفاده عبارت بودند از:
جنتامایسین ،سفتریاکسون ،آمیکاسین ،ایمیپنم ،سفوتاکسیم،
سفتازیدیم و سیپروفالکساسین .تعیین الگوی مقاومت آنتی-
بیوتیکی ،با روش انتشار دیسک ( )Disk diffusionبه روش
 Kirby-Bauerو بر اساس دستورالعمل  2096موسسهی
استانداردهای بینالمللی CLSI (Clinical and Laboratory
) Standards Instituteانجام شد (.)99
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مواد و روشها

شهر ارومیه از اردیبهشت تا مردادماه  9326جمعآوری شدند.
نمونههای جمعآوریشده برای جداسازی باکتری سودوموناس
آئروژینوزا به بخش میکروبشناسی و بیوشیمیایی منتقلشده و
بر روی محیطهای بالد آگار و  EMBکشت داده شدند و در دمای
 37درجه سانتیگراد به مدت  24ساعت انکوبه گردیدند .سپس
از باکتریهایی که در محیطهای کشت رشد کرده اسمیر تهیه
نموده و رنگآمیزی بر روی کشتهای  24ساعته انجام شد.
باکتری گرم منفی (سودوموناس آئروژینوزا) در زیر میکروسکوپ
به رنگ صورتی دیده میشود .تعیین هویت و شناسایی گونهی
سودوموناس آئروژینوزا توسط تستهای مختلف شامل رشد
باکتری در محیطهای مککانکی آگار و آگار خوندار و تستهای
اکسیداز ،کاتاالز,)Oxidative Fermentative Medium( OF ،
 )Triple Sugar IronAgar( TSIو بررسی رشد در محیط
ستریمید انجام شد .برای انجام تست کاتاالز از آباکسیژنه
استفاده گردید و هم چنین برای انجام تست اکسیداز از کاغذ
صافی و یک قطره محلول اکسیداز استفاده شد.

استخراج  DNAو انجام  PCRبرای تعیین هویت

مولکولی ایزولههای سودوموناس آئروژینوزا
برای اثبات وجود ژنهای  IMPو  VIMاز واکنش زنجیرهای
پلیمراز ( )PCRاستفاده گردید .ابتدا استخراج  DNAاز باکتری
به روش جوشانیدن ( )Boilingانجام شد .برای این کار ابتدا
نمونههایی که در آزمون تعیین حساسیت آنتیبیوتیکی به هر یک
از آنتیبیوتیکهای بتاالکتام مقاوم بودند ،در محیط نوترینت
براث به مدت  24ساعت کشت داده شدند .سپس چند کلنی از
محیط کشت برداشت نموده و در آب مقطر حل و سپس ورتکس
شد .محلول حاصل به مدت  90دقیقه در دمای  900درجهی
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باکتری به آنتیبیوتیکهای بتاالکتام است .متالوبتاالکتامازها
عالوه بر ایجاد مقاومت نسبت به کارباپنمها باعث مقاومت در برابر
آمینوگلیکوزیدها نیز میگردند .بهطورکلی متالوبتاالکتاماز آنزیم-
های مؤثری در هیدرولیز کردن بتاالکتامها بهجز آزترونام هستند
( .)7مقاومت سویههای سودوموناس آئروژینوزا به سفالوسپورین-
های نسل دوم و سوم (وسیع الطیف) و مونوباکتامها ممکن است
بهوسیله )ESBLs(Extended –spectrumβ- lactamases
صورت پذیرد ( .)8تاکنون بیش از  340آنزیم بتاالکتاماز
شناساییشده است که در چهار کالس قرارگرفتهاند .کالسهای
 A, C, Dبر پایه سرین عمل میکنند ،درحالیکه کالس  Bیا
متالوبتاالکتامازها برای انجام فعالیتشان به فلز روی احتیاج دارند
( .)7شش نوع از متالوبتاالکتامازهایی که در سودوموناس
آئروژینوزا شناساییشدهاند شامل IMP, VIM, GIM, SPM,
 SIM, AIMمیباشند ( .)6متالوبتاالکتاماز نوع  IMPاولین بار
در سال  9220در ژاپن شناسایی شد ،همچنین متالوبتاالکتاماز
نوع  VIMدر سال  9222در ایتالیا شناسایی شد که امروزه در
اروپا ،آمریکای جنوبی و آسیا توزیعشده است ( .)2ژنهای کد
کننده متالوبتاالکتاماز هم کروموزومی و هم پالسمیدی هستند،
بهطوریکه در سودوموناس آئروژینوزا مهمترین ژنهای کد
کننده متالوبتاالکتاماز  blaVIMو  blaIMPمیباشند که به روش
انتقال افقی و از طریق پالسمید به سایر باکتریها منتقل می-
شوند ( .)90ازآنجاکه شیوع مقاومت میکروبی در حال افزایش
است درمان عفونتهای ناشی از سودوموناس آئروژینوزا مقاوم به
آنتیبیوتیکها در بیماران بستریشده اهمیت ویژهای دارد،
بنابراین شناسایی سریع باکتریهای تولیدکننده متالوبتاالکتاماز
برای مهار مؤثر انتشار آنها ضروری است ،زیرا ژنهای مهم بالینی
متالوبتاالکتاماز درکاستهای ژنی متحرک مستقر در اینتگرونها
قرار دارند و میتوانند در سایر باسیلهای گرم منفی گسترش
یابند .این تحقیق بهمنظور تعیین الگوی مقاومت ِآنتیبیوتیکی و
شیوع ژنهای  blaVIM1و  blaIMP1در ایزولههای سودوموناس
آئروژینوزای جداشده از بیماران بستری در بیمارستانهای
مختلف ارومیه (طالقانی ،امام رضا (ع) و عارفیان) انجام شد.

شیوع متالوبتاالکتاماز در سودوموناس آئروژینوزای جداشده از بیماران ارومیه
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سانتیگراد قرار داده شد و سپس با دور  7000به مدت  7دقیقه
سانتریفیوژ گردید .پس از سانتریوفیوژ ،محلول رویی دور ریخته
شد و رسوب باقیمانده حاوی  ،DNAبا آب دیونیزه حل شد.
پرایمرهای مورداستفاده در این تحقیق (جدول  )9برای تأیید
جدول  -1توالی و مشخصات پرایمرهای رفتوبرگشت

 90میکرولیتر ازآنجهت الکتروفورز روى ژل آگاروز  9/7درصد
انتقال داده شد و درنهایت با اتیدیوم بروماید رنگآمیزی و مورد
ارزیابى قرار گرفت .از سویه  ATCC 27853سودوموناس
آئروژینوزا بهعنوان کنترل مثبت و از آب مقطر بهعنوان کنترل

ژن  blaIMP1و blaVIM1

) (bpطول محصول

دمای اتصال

منبع

)Seq. (5′-…-3′

ژن هدف

NO.

161

C73/3°

 6و 97

(F):AGTGGTGAGTATCCGACAG
(R): ATGAAAGTGCGTGGAGAC

VIM1

9

047

C79/9º

 92و 22

(F): TGAGCAAGTTATCTGTATTC
(R): TTAGTTGCTTGGTTTTGATG

IMP1

2

جمعآوری ایزولهها و آزمون حساسیت آنتیبیوتیکی
در این مطالعه توصیفی– مقطعی ،در یک بازهی زمانی  4ماهه،
تعداد  77ایزولهی سودوموناس آئروژینوزا از بیماران بستری با
دامنه سنی  92-63سال (با میانگین سنی  )79در بیمارستان-
های مختلف شهر ارومیه جمعآوری و سپس با تستهای
بیوشیمیایی شناسایی و تأیید شدند 23 .نمونه از بیماران زن
( 30/70درصد) و  72نمونه از بیماران مرد ( 82/3درصد)
جمعآوریشده بودند.
نمونههای بالینی تهیهشده از بیماران شامل  93/4درصد زخم،
 24درصد ترشحات ریه و  82/8درصد ادرار بود که با استفاده از
آزمونهای رایج بیوشیمیایی تعیین هویت گردید (جدول .)2
باکتریهای ایزوله شده به ترتیب در بیمارستانهای مطهری ،امام
رضا و عارفیان  2/7 ،28/7 ،70/8درصد بودند که میتوان
اینگونه نتیجهگیری کرد که بیمارستان مطهری نسبت به سایر
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توالی بالست شدند .برای انجام  PCRواکنش در حجم استاندارد
 27میکرولیتر شامل مخلوطی از  7میکرولیتر نمونه DNA
استخراجشده 9 ،میکرولیتر از هر پرایمر رفتوبرگشت92/7 ،
میکرولیتر  Master Mixو  7/7میکرولیتر آب مقطر دیونیزه انجام
شد و سپس نمونهها به دستگاه ترموسایکلر با سیکل زمانی و
حرارتی اختصاصی برای تکثیر هر ژن به شرح زیر انتقال داده
شدند:
برای ژن  ،blaVIM1بازه دمایی اول شامل یک سیکل واسرشت
اولیه در دمای  27درجه سانتیگراد به مدت دو دقیقه ،تکرار 37
سیکل برای واسرشت در دمای  27درجه سانتیگراد به مدت 30
ثانیه ،دمای اتصال  73/3درجه سانتیگراد به مدت  30ثانیه،
دمای گسترش  72درجه سانتیگراد به مدت  40ثانیه و یک
سیکل گسترش با دمای  72درجه سانتیگراد به مدت  7دقیقه
انجام شد.
برای ژن  blaIMP1نیز برنامه دمایی بهصورت یک سیکل
واسرشت اولیه در دمای  27درجه سانتیگراد به مدت دو دقیقه،
تکرار  37سیکل برای واسرشت در دمای  27درجه سانتیگراد به
مدت  30ثانیه ،دمای اتصال  79/9درجه سانتیگراد به مدت 47
ثانیه ،دمای گسترش  72درجه سانتیگراد به ترتیب به مدت 20
ثانیه و یک سیکل گسترش نهایی با دمای  72درجه سانتیگراد
به مدت هفت دقیقه انجام شد .بهمنظور بررسى محصول ،PCR

منفی استفاده شد.
بررسی نتایج و رسم نمودارهای نتایج بهدستآمده با استفاده
از نرمافزار  Excelانجام شد .سپس با استفاده از Chi-square test
در این نرمافزار نتایج آماری با محاسبه درصد فراوانی موردبررسی
قرار گرفت.
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( 82/8درصد) بود .بیشترین میزان مقاومت ،مربوط به آنتی-
بیوتیک سفوتاکسیم ( 68/8درصد) و کمترین درصد مقاومت
مربوط به آنتیبیوتیک جنتامایسین ( 98درصد) بود .مقاومت به
آنتیبیوتیکهای دیگر نیز به ترتیب سفتریاکسون ( 74/8درصد)،
آمیکاسین ( 96/8درصد) ،سفتازیدیم ( 27/3درصد)،
سیپروفلوکساسین ( 22/8درصد) و ایمیپنم ( 26درصد) بود
(جدول .)3

مراکز درمانی درصد باالیی از نمونههای بالینی و نمونههای مقاوم
به دارو را به خود اختصاص داده است و سودوموناس آئروژینوزا
باالترین درصد فراوانی را در این بیمارستان داشته است.
طبق نتایج آنتیبیوگرام و اندازهگیری قطر هاله عدم رشد
(شکل  ،)9از  77ایزوله سودوموناس آئروژینوزا  87ایزوله (68/8
درصد) توانایی تولید آنزیمهای بتاالکتاماز را داشتند؛ که از این
 87ایزوله 97 ،ایزوله نمونهی ترشحات ریه ( 24درصد)90 ،
ایزوله نمونهی زخم ( 93/4درصد) 36 ،ایزوله نمونهی ادرار

جدول  -1نتایج حاصل از تستها ی بیوشیمیایی برای شناسایی و جداسازی سودوموناس آئروژینوزا
TSI

OF

هوازی

بیهوازی

+

-

alk/alk

اکسیداز

سیتریمید آگار

کلنی سبز

+

کاتاالز

نتایج

+
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(الف)

تستهای بیوشیمیایی

(ب)

شکل  -1کشت خطی در محیط مولر هینتون آگار (الف) ،هاله عدم رشد (ب)

جدول  -3الگوی حساسیت آنتیبیوتیکی ایزولههای سودوموناس آئروژینوزا

جنتامایسین ()90µg

(92)%98

(3)%4

(80 )%60

سفتریاکسون ()30µg

(78 )%74/8

(2)%92

(99 )%93/4

آمیکاسین ()30µg

(94 )%96 /8

(3)%4

(76 )%77/4

سفوتاکسیم ()30µg

(87 )%68/8

(7 )%8/7

(7 )%8/7

سفتازیدیم ()30µg

(92 )%27/3

(90)%93/4

(48 )%89/3

سیپروفالکساسین ()7µg

(97 )%22/8

(9)%9/4

(77)%78

ایمیپنم ()90µg

(29)%26

(92)%98

(43)%78
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نوع آنتیبیوتیک

سویههای مقاوم ()R

سویههای نیمه حساس I

سویههای حساس ()S
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مجله علوم زیست پزشکی پیشرفته | سال دهم | شماره  | 4زمستان 3199

مهسا عابدی و همکاران

تعیین هویت ایزولههای سودوموناس آئروژینوزا به روش
مولکولی
نتایج مولکولی بررسی شیوع ژنها  blaIMP1نشان داد که از بین
 87نمونهی سودوموناس آئروژینوزا مقاوم به چند دارو تعداد 38
نمونه ( 62/3درصد) مثبت به ژن  blaIMP1مشاهده شد (شکل
 .)2درصد فراوانی ژن  blaIMP1در نمونههای بالینی ادرار 76/33
درصد ،در ترشحات ریه  27/77درصد و در نمونههای زخم
Cont -

Cont +

 93/66درصد است (نمودار  .)9همچنین رابطه بین حضور ژن
 IMPو حساسیت ضدمیکروبی در سویههای سودوموناس
آئروژینوزا در جدول  4گزارششده است .با بررسی نتایج حاصل
میتوان چنین عنوان کرد که با افزایش فراوانی ژن  IMPدر
سویههای سودوموناس آئروژینوزا ،مقاومت آن سویهها نسبت به
آنتیبیوتیک افزایشیافته و حساسیت ضدمیکروبی آن کاهش
مییابد.

L

شکل  -1نتیجه آزمون  PCRژن  IMPباند  740جفت بازی مربوط به blaIMP1؛  – Lمارکر نمونه  93ترشحات ریه ،نمونه  7و  99ادرار ،نمونه  6ادرار (الف)،
نمونه  98زخم ،نمونه  37ادرار ،نمونه  29ادرار (ب) – L ،مارکر -cont + ،کنترل مثبت ،نمونههای  2 ،9و  – 3نمونههای منفی برای ژن -cont - ،blaIMP1
کنترل منفی (ج).

58.33
60
50

30
13.88
20
10
0

نمودار  -1فراوانی ژن  blaIMP1در نمونههای بالینی
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درصد فراوانی ()%

27.77

40
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ج

ب

الف
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از بین  87نمونهی سودوموناس آئروژینوزا مقاوم به چند دارو
هیچ نمونهای حامل ژن blaVIM1نبود.

شیوع متالوبتاالکتاماز در سودوموناس آئروژینوزای جداشده از بیماران ارومیه

باکتریهای گرم منفی (سودوموناسآئروژینوزا ،آسینتوباکتر)
انجام گردید ،بیان کردند که باکتری سودوموناس آئروژینوزا

جدول  -4رابطه بین حضور ژن  IMPو حساسیت ضدمیکروبی در سویههای سودوموناس آئروژینوزا
نام آنتیبیوتیک

سفتریاکسون

سیپروفالکساسین

سفتازیدیم

جنتامایسین

ایمیپنم

سفوتاکسیم

آمیکاسین

فراوانی مقاومت در
سویههایی با حضور
ژن IMP

34

6

93

8

97

33

3

درصد فراوانی
(برای ژن )IMP

%24/4

%22/22

%38/96

%98/88

%49/88

%29/88

%6/33

بحث
سودوموناس آئروژینوزا یکی از عوامل شایع عفونتهای
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بیمارستانی است .این باکتری نسبت به آنتیبیوتیکها حساسیت
بسیار کمی دارد و این ویژگی درمان عفونتهای ایجادشده توسط
سودوموناس آئروژینوزا را مشکل میسازد ( .)92کارباپنمها
ازجمله مروپنم و ایمیپنم داروهای انتخابی برای درمان عفونت-
های ایجادشده بهوسیله سودوموناس آئروژینوزا هستند ،اما
مقاومت این باکتری به کارباپنمها توسط کاربپنمازها بهخصوص
متالوبتاالکتاماز موجب گسترش و ظهور عفونتهای شدید مانند
سپتیسمی و پنومونی میگردد ( .)93انتشار ژنهای
متالوبتاالکتاماز با مصرف آنتیبیوتیکهایی نظیر کارباپنم افزایش
مییابد و بهطورکلی انتشار این ژنها در میان باکتریهای گرم
منفی در حال افزایش است (.)94
در تحقیقاتی که توسط قاسمیان و همکاران در سال  2096بر
روی  38ایزوله انجام گرفت ،مشخص شد که  37/72درصد آنها
متالوبتاالکتاماز تولید میکنند و ژنهای  blaVIM1 ،blaIMPاز مهم-
ترین آنها میباشند ،اما گزارشی از بررسی ژنهای  blaSPM1و
 blaNDM1در سودوموناس آئروژینوزا یافت نشده است (.)97
در مطالعهای که توسط ساچدوا و همکاران در سال 2097
انجام گرفت ،از میان  270سویه مقاوم به ایمیپنم 947 ،سویه
متالوبتاالکتاماز مثبت گزارششده است ()98؛ اما در بررسی
دیگری که در سال  2006توسط شکیبایی و همکاران بر روی
 920ایزوله سودوموناس آئروژینوزا انجام گرفت ،هیچ ایزولهای
مولد متالو بتاالکتاماز گزارش نگردیده است ( .)97همچنین در
تحقیق دیگری که توسط تاپا و همکاران در سال  2097بر روی

متالوبتاالکتاماز تولید میکند و مقاومت چندگانه نسبت به آنتی-
بیوتیکها نشان میدهد؛ اما نسبت به آنتیبیوتیک سفتازیدیم
مقاومتی ندارند ( .)96در تحقیق حاضر میزان مقاومت
سودوموناس آئروژینوزا نسبت به سفتازیدیم  27/3است .در
مطالعه دیگری که در سال  2096توسط آدام و همکاران
انجامگرفته است در مورد ژنهای متالوبتاالکتاماز  blaIMPو
blaVIMو blaNDMدر باکتریهای گرم منفی (سودوموناس ،اشرشیا
کلی ،سیتروباکتر) تحقیقاتی انجامشده است که از میان 200
نمونه باکتریهای گرم منفی 38/9 ،درصد حاوی ژن
متالوبتاالکتاماز میباشند ( .)92در تحقیق حاضر نیز از  77ایزوله
سودوموناس آئروژینوزا  68/8درصد توانایی تولید آنزیمهای
متالوبتاالکتاماز را داشتند .اگرچه این نمونهها در پروسه تحقیقات
در آزمایشگاهها آلوده میشدند و باید برای ادامه کار دوباره نمونه
تهیه میشد .بر اساس نتایج این مطالعه و مطالعات گذشته میزان
شیوع آنزیمهای متالوبتاالکتاماز در سودوموناس آئروژینوزا
افزایشیافته است.
در این تحقیق ،از میان  87ایزوله سودوموناس آئروژینوزای
مولد متالوبتاالکتاماز 97 ،ایزوله از ترشحات ریه 90 ،ایزوله از
زخم و  36ایزوله از ادرار جداسازی شدهاند که باالترین میزان
عفونت ( 82/8درصد) مربوط به نمونه ادرار بودند .از طرفی در
مطالعهای که در سال  2098توسط رحیمزاده و همکاران انجام
شد در بین عفونتهای موردبررسی باالترین میزان از عفونتها
مربوط به نمونه زخم در سودوموناس آئروژینوزا ( 33/33درصد)
بوده است (.)20
مطابق نتایج بهدستآمده از این مطالعه ،بیشترین مقاومت
مربوط به آنتیبیوتیک سفوتاکسیم با  68/8درصد و سفتریاکسون
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گرفت که اکثر ایزولههای جمعآوریشده از بیماران بستریشده
در بیمارستانهای شهر ارومیه ژن  blaIMP1را دارند و فراوانی ژن-
های متالوبتاالکتاماز  blaIMP1بیشتر از ژنهای  blaVIM1است.
در مطالعه دیگری که توسط خوروش و همکاران بر روی 46
ایزوله سودوموناس آئروژینوزای نمونههای مختلف ،آزمایشهایی
انجام دادند و در طی این آزمایش از روش دیسک ترکیبی استفاده
کردند و چنین عنوان کردند که  77درصد این ایزولهها
تولیدکننده متالوبتاالکتاماز میباشند که  39/3درصد حامل
 blaIMPو  94/8درصد حامل ژن  blaVIMمیباشند ( .)27نتایج
تحقیقات تراشی و همکاران در سال  2098چنین نشان داد که
از میان سویههای سودوموناس آئروژینوزا  84/02درصد آنها
تولیدکننده متالوبتاالکتاماز هستند و  98/6درصد آنها حاوی
blaIMP1و  22/2درصد آنها حاوی ژن  blaVIM1میباشند (.)26
همچنین در مطالعه دیگری که در سال  2092توسط جوجی و
همکاران بر روی  70نمونه سویههای سودوموناس آئروژینوزا
انجام گرفت ،نشان داد که  60درصد این سویهها نسبت به ایمی-
پنم مقاوم هستند و از میان  40نمونه مقاوم به ایمیپنم 72
درصد نمونهها حاوی ژنهای متالوبتاالکتاماز میباشند،
بهطوریکه  47/7درصد حاوی ژن  blaVIMو  2/7درصد حاوی
ژن  blaNDM1و  9درصد حاوی هر دو ژن  blaVIMو  blaNDM1می-
باشند ،درحالیکه نمونههای حساس به ایمیپنم هیچکدام از ژن-
های  blaVIMو  blaNDM1را نداشتند (.)22
در مطالعهای که توسط سرهنگی و همکاران بر روی نمونههای
سودوموناس آئروژینوزا انجام دادند 24 ،درصد از نمونهها تنها ژن
 blaIMP1را داشتند ( .)30همچنین شاهی و همکاران در سال
 2097میزان شیوع ژنهای  blaIMPو  blaVIMرا در سودوموناس
آئروژینوزا موردتحقیق و بررسی قرار دادند .نتایج حاصل نشان
داد که  77/2درصد نمونهها مقاوم به ایمیپنم میباشند و سویه-
های تولیدکننده متالوبتاالکتاماز دارای ژن  blaIMPهستند و
هیچیک از نمونهها ژن  blaVIMرا ندارند ()39؛ که با نتایج تحقیق
ما تطابق دارد.
چایرات و همکاران در سال  2092بر روی  87نمونه که از
بیماران بستری در بخش سوختگی جداسازی شده بود ،تحقیقاتی
انجام دادند و بیان کردند که  36/6درصد از نمونهها
متالوبتاالکتاماز تولید میکنند و همچنین حامل ژن blaVIM2
میباشند (.)32
بـهطـورکلـی در رونـد ایـن مطالعـات مـقاومت نسبت به آنتی

] [ DOR: 20.1001.1.22285105.2020.10.4.18.4

با  74/8درصد و کمترین مقاومت مربوط به آنتیبیوتیک
جنتامایسین با  98درصد و میزان مقاومت سفتازیدیم،
سیپروفلوکساسین ،آمیکامایسین و ایمیپنم نیز  27/3درصد،
 22/8درصد 96/8 ،درصد و  26درصد است .بر اساس تحقیق
انجامشده در سال  2096توسط یاقوپ و همکاران بر روی 970
نمونه جداسازی شده از زخم ،ادرار و خلط ،نتایج حاصل نشان
داد که سویههای سودوموناس آئروژینوزا بیشترین مقاومت را
نسبت به آنتیبیوتیکهای پیپرامایسین ( 76/4درصد) و کمترین
میزان مقاومت را نسبت به آنتیبیوتیک ایمیپنم ( 6درصد) نشان
میدهند و همچنین بیان کردند که  40/7درصد از سویههای
سودوموناس آئروژینوزا مقاومت چندگانه دارند ( .)29در تحقیق
دیگری که توسط صالح و همکاران در سال  2094انجام شد،
 87/7 ،6/8 ،8/6 ،79/7و  79/08درصد از سویههای سودوموناس
آئروژینوزا در تست حساسیت آنتیبیوتیکی به ترتیب نسبت به
سفتازیدیم ،سفوتاکسیم ،جنتامایسین ،سیپروفلوکساسین و
ایمیپنم مقاوم بودند ( .)22در تحقیق حاضر درصد مقاومت
آنتیبیوتیک جنتامایسین بهطور قابلمالحظهای پایین بوده است.
در تحقیق دیگری که توسط آکیا و همکاران انجام شد ،میزان
مقاومت به آنتیبیوتیکهای سفتازیدیم ،جنتامایسین به ترتیب
 70درصد و  70درصد گزارش شد ( .)23همچنین در مطالعه
دیگری که در سال  2094توسط شیخ و همکاران بر روی 223
ایزوله سودوموناس آئروژینوزا جداشده از بیماران سوختگی در
اهواز انجام گرفت ،بیشترین درصد مقاومت نسبت به ایمیپنم
 76/7درصد بوده است ( .)24اسماعیلی و همکاران در سال
 2092بر روی  970نمونه زخم و خلط جداسازی شده از بیماران
بستری در بیمارستان بقیهاهلل آزمایشهایی انجام دادند و چنین
بیان کردند که  24/88درصد از سویههای سودوموناس آئروژینوزا
نسبت به آنتیبیوتیک سیپروفلوکساسین مقاوم هستند؛ اما هیچ
مقاومتی نسبت به آنتیبیوتیک پلیمیکسین  Bندارند ،بنابراین
پلیمیکسین  Bآنتیبیوتیک مناسبی برای درمان عفونتهای
ایجادشده توسط سودوموناس آئروژینوزا است (.)27
در تحقیق دیگری که توسط فالح و همکاران در سال 2093
بر روی سویه سودوموناس آئروژینوزا انجامگرفته است ،بر اساس
آن 4/2 ،درصد سویهها حاوی ژن  blaIMP1بودند درحالیکه ژن
 blaVIMدر هیچکدام از سویهها مشاهده نشد ( .)28در تحقیق
حاضر نیز بر اساس نتایج  62/3 ،PCRدرصد جدایهها ،حاوی ژن
 blaIMP1و صفر درصد حاوی ژن  blaVIM1هستند .میتوان نتیجه
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بیوتیکها بهوضوح نشان دادهشده است .بااینکه در تمامی اینتحقیقات از روش انتشار دیسک استفادهشده است ،اما تفاوتهای
چشمگیری در مقاومت نسبت به آنتیبیوتیکها دیده میشود.
عامل اصلی این نوسانات و تفاوتهای چشمگیر نتایج حاصل از
مطالعهی حاضر با مطالعاتی که در نقاط مختلف انجامشده است
میتواند به دلیل سطح بهداشت افراد منطقه ،تفاوت درروش
نمونهگیری ،تفاوت منطقهی جغرافیایی و رژیم غذایی باشد .لذا
اختالف در فراوانی ژنهای مقاومت را باید در حضور سایر ژنهای
مولد مقاومت جستجو کرد که در مناطق مختلف از فراوانی
متفاوتی برخوردارند که باعث تفاوت ژنوتیپی و فنوتیپی در سطح
سویههای مقاوم این باکتری میگردد .این تنوع ژنهای مقاومت
در تمام باکتریهای خانوادهی سودوموناس آئروژینوزا نیز صدق
میکند و باعث تفاوت نتایج فنوتیپی و ژنوتیپی در سطح ایزوله-
های مقاوم این باکتریها میگردد.

بهطورکلی نتایج این تحقیق بیانگر این است که سویههای
سودوموناس آئروژینوزای مقاوم به آنتیبیوتیک در حال افزایش
است و تولید متالوبتاالکتاماز یکی از دالیل این امر است .همچنین
وجود ژن  blaIMPدر  77/36درصد سویههای مولد
متالوبتاالکتاماز ردیابی شده است .بررسی و تشخیص سریع این
آنزیمها در باکتریهای مقاوم به کارباپنمها بهویژه ایمیپنم هم
ازلحاظ اپیدمیولوژیک و هم بهمنظور کمک به پزشکان معالج در
انتخاب آنتیبیوتیک مناسب برای درمان موفق بیماران و نیز برای
کنترل سویههای مقاوم به داروها و جلوگیری از انتشار چنین
عفونتهایی در بیمارستانها الزم به نظر میرسد .در پژوهش

حاضر طبق نتایج بهدستآمده بیشترین میزان مقاومت در
باکتری سودوموناس آئروژینوزا مربوط به آنتیبیوتیک
سفوتاکسیم ( 68/8درصد) و کمترین میزان مقاومت مربوط به
آنتیبیوتیک جنتامایسین ( 98درصد) بود.
ازجمله محدودیتهایی که پیشبرد بهتر تحقیق حاضر را دچار
مشکل مینماید ،عدم همکاری بیمارستانها برای دسترسی به
نمونههای سودوموناس آئروژینوزا بود .همچنین در مطالعه حاضر
به دلیل وجود تحریمها ،مهارکنندهای که برای انجام تست
فنوتیپی متالوبتاالکتاماز خریداریشده بود ،از کیفیت مناسبی
برخوردار نبود ،به همین دلیل نتایج حاصل از تستهای MBL
متالوبتاالکتاماز جهت ارائه در مقاله غیرقابل استناد بودند،
بنابراین از ارائه آنها در مقاله امتناع شد.
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Abstract
Background & Objective: Pseudomonas aeruginosa is one of the gram-negative, opportunistic,
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catalase-positive pathogens that causes important opportunistic infections such as urinary
tract infection, pneumonia, and septicemia. It is resistant to many antibiotics, including
third-generation cephalosporins, penicillin and cephamycin. The prevalence of the Metalloβ-lactamase, blaIMP1 and blaVIM1 genes in Pseudomonas Aeruginosa isolated from hospitalized
patients in Urmia hospitals has not been investigated yet. The aim of this study was to
determine the prevalence of blaVIM1 and blaIMP1 metallo-β-lactamase genes in clinical isolates
of Pseudomonas aeruginosa from hospitalized patients in Urmia.
Materials & Methods: In this descriptive cross-sectional study, from May to August 2019, a
total of 75 P. aeruginosa from different sections (urine, wound and lung secretions) were
collected from Urmia medical centers. After bacterial confirmation by biochemical tests,
antibiotic susceptibility tests were performed using the disc release method. Identification
of blaVIM1 and blaIMP1 genes in the samples was performed using PCR method.
Results: The results of the antibiotic susceptibility test showed 86.6% of resistance to betalactam drugs in the isolates. In this study, the highest resistance to cefotaxime (86.6%) and
the lowest resistance to gentamicin was observed (16%). Based on the PCR results, 55.38%
of isolates contained blaIMP1 gene and 0% contained blaVIM1.
Conclusion: The result of this study showed a large percentage of Pseudomonas aeruginosa
strains were resistant to carbapenem antibiotics, and blaIMP1 was dominant gene among
carbapenem-resistant strains. Since the importance of Metallo-β-lactamase generating
strains in the hospitals, rapid identification of these strains can be an important step in the
treatment and control of infections caused by these strains.

[ DOR: 20.1001.1.22285105.2020.10.4.18.4 ]

Keywords: Pseudomonas aeruginosa, Metallo-β-lactamase, Hospital infections, Antibiotic
resistance, PCR

*Corresponding Author: Parvini Kohneh Shahri Maryam, Department of Biology, Urmia Branch, Islamic Azad University,
Urmia, Iran
Email: m.parvini@iaurmia.ac.ir.com
https://orcid.org/0000-0002-8285-5699

Journal of Advanced Biomedical Sciences; 10 (2020): 2682-2692

2692
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

jabs.fums.ac.ir

