مجله دنیای میکروبها
سال نهم شماره چهارم (پیاپی  )92زمستان 5921
صفحات 922-903

بررسی شیوع ژنهای  aadA2 ،sul1 ،int1و  aadBدر سویه های اسینتوباكتر بامانی
جدا شده از نمونههای بالینی در تهران
5

فرزانه حسینی ،5زهرا سلیمی زاده* ،9میترا صالحی

 2استادیار ،گروه ميکروب شناسي ،دانشکده علوم زیستي ،واحد تهران شمال ،دانشگاه آزاد اسالمي ،تهران 1 ،كارشناس ارشد ،گروه ميکروب شناسي،
دانشکده علوم زیستي ،واحد تهران شمال ،دانشگاه آزاد اسالمي ،تهران

چکیده
سابقه و هدف :اسينتوباكتر باماني یک كوكوباسيل گرم منفي ميباشد كه به طور فزایندهای به عنوان یکي از عوامل مهم عفوناتهاای
بيمارستاني گزارش مي شود این مطالعه با هدف تعيين فراواني اینتگرون كالس  2و ژن های كد كننده آنزیم های تغايايار دهاناده
آمينوگليکوزید ها تيپ های  aadA2و  aadBدر ميان سویههای اسينتوباكتر باماني انجام شد
مواد و روشها :این مطالعه به صورت مقطعي-توصيفي بر روی  33نمونه از اسينتوباكتر باماني جدا شده از بيماران مراجعه كننده به
دو بيمارستان بقيه اهلل االعظم (عج) و شهيد مدرس تهران انجام گردید مقاومت آنتيبيوتيکي سویهها با استفااده از روش دیساک
دیفيوژن و مطابق با دستورالعمل  CLSIتعيين شد حضور ژنهای  aadA2 ،sul1 ،int-1و  aadBدر سویههای باليني با اساتافااده از
روش  PCRمورد بررسي قرار گرفت
یافته ها :فراواني ژنهای  aadA2 ،sul1 ،intI1و  aadBدر سویههای اسينتوباكتر باماني به ترتيب معادل  1011 ،5215 ،5215و 3/10

درصد گزارش شد در این مطالعه تمامي سویهها دارای مقاومت چندگانه آنتيبيوتيکي بودند و بيشترین ميزان مقاومت نسابات باه
آنتي بيوتيک های آمپيسيلين ،پنيسيلين ،سفيکسيم ،سفالوتين ،سفتيزوكسيم ،ناليدیکسيکاسيد ،كلينداماایسايان ،كالارامافاناياکال،
سولفومتاكسازول-تریمتوپریم و استرپتومایسين ( )%244وجود داشت همچنين كمترین ميزان مقاومت در آنتاي باياوتاياک هاای
جنتامایسين ( //18درصد) و تتراسایکلين ( /218درصد) مشاهده گردید
نتيجه گيری :ارتباط معنيداری بين حضور اینتگرون كالس  2و مقاومت به یک آنتي بيوتيک وجود داشت با این حال ،این ارتابااط
در بسياری از سویهها كه مقاومت به بقيه آنتيبيوتيکها نشان ميدادند قابل توجه نيست این یافته حاكي از این است كه عالوه بار
اینتگرونها ،دیگر عوامل ایجاد كننده مقاومت مانند ترانسپوزون و پالسميد نيز ممکن است در ایجاد مقاومت نقش داشته باشند
واژگان كليدی :اسينتوباكتر باماني ،اینتگرون كالس  ،2مقاومت آنتي بيوتيکي
دریافت مقاله :اسفند ماه 20

پذیرش برای چاپ :اردیبهشت ماه 25

م دمه

م ي های ذایي معمول رشد م كند بر

اسينتوباكترها (  )A in t a tجز باكتر ها گرم منفا ،
هواز  ،ير ت مير به صورت كوكس یا كوكوباسيل است كه
عموما در ا  ،آب و فا الب یاافات مايشاود ( 2و )1
نيازمندی ذایي این باكتری پيچيده نبوده و به راحت بار روی
*) آدرس برای مکاتبه :تهران ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد تهران شمال ،گروه ميکروب شنااساي
تلفن42217182100 :

پست الکترونيکsalimizadeh.zahra@gmail.com :

از این باكتار هاا

قادر به زنده ماندن بر رو تجهيزات درمان م تل

و حاتا

بررو پوست انسان سالم هستند اساياناتاوبااكاتار باامااناي
au annii

 )A in t a tدر ساالهاا

ا ايار ناقاش

فزایندها در عفونتها بيمارستان داشاتاه و باه صاورت
گستردها موجب عفونت در بيماران بساتار

باه ویا ه در

ب شها جراح  ،سو تگ و  ICم شود یکي از مشکالت
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موجود در مورد اسينتوباكتر باماني هور سویههای با مقااومات

آمينوگليکوزیدها به طور گسترده ای برای درمان عفونت هاای

آنتيبيوتياکهاا

ایجاد شده توس اسينتوباكتر بامااناي ماورد اساتافااده قارار

نظير بتاالكتامها ،آمينوگليکوزیدها و فلوروكينولونها مقااوماناد

مي گيرند ،هرچند كه تعداد سویه های مقاوم گزارش شاده در

(  3و  )0تا سالهای ا ير ت ور ميشد كه انتقال مقاومات باه

سال های ا ير افزایش یافته است

آنتيبيوتيک ها در باكتری ها عمدتا به طریاق هام یاو اي و

مقاومت به آمينوگليکوزیدها در اسينتوباكتر باماني عمدتا توسا

ترانسداكشن توس پالسميدها ،فاژهاا وتارانساپاوزون هاای

آنزیم های تغيير دهنده آمينوگليکوزیدها ایجاد ماي شاود كاه

حمل كننده ژنهای مقاومت صورت ميگيرد

شامل سه گروه آنزیمي آمينوگليکوزید استيال-تارانسافارازهاا،

چندگانه دارو ي است كه به كالسهای م تل

( )S o esمکانياسام

اما در سال  ،2272هال ( ) allو استوك

آمينوگليکوزید فسفوترانسفرازها و آمينوگليکوزید نوكل وتيادیال

دیگری از انتقال ژن مقاومت به آنتيبيوتيک را شناسایي كاردناد

ترانسافرازها(آمينوگليکوزید آدنيل ترانسفراز) مي باشند ()22

كه توس عناصری به نام ایناتاگارون اناجاام مايشاود ()5

ژن های كدكننده آنزیم های تغيير دهنده آمينوگليکوزیدها ا لب

اینتگرونها ،ميتوانند در درون پالسمياد ،كاروماوزوم و یاا

بر روی پالسميد یا ترانسپوزون ها واق شده اند ،كاه اناتاشاار

ترانسپوزونها وارد شوند این عناصر از جمله عوامل مو ار در

سری آنها را در طي

گسترده ای از گونه های بااكاتاریاایاي

توسعه مقاومتهای چندگانه دارویي هستند ()/

فراهم مي سازد ( 21و )23

تا كنون 2 ،كالس اینتگرون شناسایي شده است كه در این بيان،

ژن  aadA2آمينوگليکوزید آدنيل-ترانسفرازی را كد ميکند كاه

اینتگرون كالس  2در ميان سویههای اسينتوباكتر باماني شای تار

مقاومت به استرپتومایسين و اسپکتينومایسين ماي شاود

باع

در این كالس ،مقااومات

(  ،)20اما ژن  aadBكد كننده آمينوگليکوزید آدنيل ترانسفارازی

به آنتيبيوتيکهای بتاالكتام ،آمينوگليکوزید ،كلرامفنيکل ،تاری

است كه موجب مقاومت به جنتاميسايان ،تاوباراماایسايان و

ميباشد ( )8كاست های ژني م تل

ادعافاوناي

متوپریم ،اریترومایسين ،دیگر آنتي بيوتيک ها و

كانامایسين مي شود ()25

ميزان شيوع اینتگرون كالس  2در جدایه های اسيناتاو بااكاتار

كنندههای چهارتایي آمونيومي و سولفوناميدها را ایجاد مي كنند
(  )7این سا تار حاوی دو ناحياه اابات

و

باماني در بررسي های م تل

اسات و

در سراسر دنيا متفاوت است و

كاست های ژني بين دو ناحيه حفا ت شده قرار مي گيرند

از  %20تا  %21متغير است در مطالعات گذشته مشاهده شده كه

در انتهای  -CSژن  intI1و پروموترهای  Pو  Pبه مناظاور

ا لب سویه های اینتگرون م بت اسينتوباكتر باماني نسابات باه

بيان كاست ها قرار گرفتهاند (  P )Paپروموتر اصلي اسات و

تركيبات آمينوگليکوزیدها مقاوم بودند این امر احتماال به دليال

 Pمعموال ير فعال مي باشد ناحيه  a Iدر انتهای با اش

حضور تعداد زیادی از كاست های ژني است كه باع

بين پروموتر  Pcود و اولين كاست ژني قرار گرفته است و دو
جایگاه شناسایي برای  IntI1دارد در انتهاای

-CS

ژن

كدكننده مقاومت به سولفوناميد است و یک نس ه نااقا
مقاومت به شویندهها شامل
وانش باز به نام

 aو

1

a

مقاومت

به آمينوگليکوزید ها مي شود ()2/-27

sull

هدف از این مطالعه ارزیابي شاياوع ژن

aadA2،sul1 ،intI1

و  aadBدر ميان جدایه های باليني اسينتاوبااكتار باماناي بااود

ژن

و چاهاارچاوب

قرار دارد كه پروت ينهایي با عامالاکارد

مواد و رو

ها

ناشنا ته را كد ميكند ( 2و )24

ال ) جما

آوری ناماوناه :ایان ماطاالاعاه باه صاورت

وجود ژنهای كد كاناناده آنازیامهاای تاغايايار دهانادهی

مقطعي-توصيفي بر روی  70نمونه بالين ما اتالا

آمينوگليکوزیدها در اینتگرونهای كالس  2دارای ماقااومات

تراشه ،ل  ،ادرار ،ون ،كشت ز م ،مای آسيت و سو تگاي

چندگانه دارویي در اسينتوباكتر باماني بسيار متداول

است.

شاامال

جم آوری شده از دو بيمارستان بقيه اهلل االعاظام (عاج) و
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نورفلوكساسين ( 24ميکروگرم) ،جنتامایسين (  24ميکاروگارم)،

بيمارستان شهيد مدرس در تهران انجام گردید
از انتقال به آزمایشگااه

آماايااکاااسااياان ( 34ماايااکااروگاارم) ،اسااتاارپااتااومااایسااياان

بر رو م ي مک كانک آگار و بالد آگار (مر  ،آلمان) كشت

(  24ميکروگرم) و تتراسيکليان ( 34ماياکاروگارم) باودناد

ب) كشت نمونهها :نمونهها بالين پ

د) است را

و پليتها در حرارت  38درجه سليسيوس باه مادت 10-07
ساعت گرماگذاری شدند در صورت مشاهده رشاد ،پا
رن

A

 :ژنوم تمام جدایه های اسينتوباكتر باماني باا
Ira

استفااده از كايات

از

i

S

rac io

)

است را گردید

آميز گرم و مشاهده كوكس ها و دیپلوكوكس ها گارم

منف با تست اكسيداز بررس شدند در مرحله بعد نموناههاا

ه) واكنش زنجيره ای پلي مراز :به منظور تاکا ايار ژن هاای

اكسيداز منف با استفاده از آزمون های بيوشيميای  ،مانند تسات

 aadB ،sul1،intI1و  aadA2از پرایمرهای یاد شده در جدول 2

حاو قاناد

استفاده گردید واكنش زنجياره ای پالاي ماراز در حاجام

گلوكز (مر  ،آلمان) و رشد در دما  01-00درجه سليسياوس

 15ميکروليتر شامل  27ميکرولياتار آب ماقاطار اساتاریال،

حركت ،تست سيترات و كشت بر رو م ي

 511ميکروليتر بافر 2 ،ميکروليتر

ارزیابي گردید ()22

پرایمر 2 ،ميکروليتر از

) حساسيت آنت بيوتيکي :تعيين حساسيات باه روش آگاار

Ps

 2 ،dميکروليتار از هار

الگو و  514ميکرولاياتار آنازیام

دیسک دیفيوژن استاندارد  ) ir - a erانجام گردید بارای

Pol merase

انجام آزمایش سوسپانسيون از كلن ها باكتر معاادل لاولاه

واكنش  PCRدر دستگاه ترموسایکلر (

 415مک فارلند تهيه و پ

 aبود
e dor

 ،ساا ات

از آ شته كردن سوآپ استاریال باا

آلمان) با شرای دمایي  5دقيقه واسرشت شدن ابتدایي در دمای

سوسپانسيون ،به وب بر رو م ي مولر هينتون آگار (مار ،

 25درجه سليسيوس و در ادامه  34چر ه شاامال واسارشات

از قرار دادن دیسکها آنت بيوتاياک

شدن در دمای  25درجه سليسيوس به مدت  34انيه ،ات ال در

از  10سااعات

دمای  55 ،55 ،53و  54درجه سليسيوس به مدت  /4انيه (باه

انکوباسيون در حرارت  38درجه سليسيوس اندازهگير و نتایج

ترتيب برای ژن های  ،)aadA2 ،aadB ،sul1 ،intI1گساتارش

برا هر آنت بيوتيک بر اساس جدول استاندارد  CLSIبت شاد

در دمای  81درجه سليسيوس به مدت  /4انيه و در ناهاایات

(  )14آنتيبيوتيکهای (شركت پادتن طب) مورد بررسي شامال

گسترش نهایي در دمای  81درجه سليسيوس به مدت  24دقيقه

آمپيسيلين ( 24ميکروگرم) ،سفيکسيم ( 5ميکروگرم) ،سفالوتين

انجام شد ( )12-13م

والت  PCRپ

(  34ميکروگرم) ،ناليدیکاساياکاساياد ( 34ماياکاروگارم)،

روی ژل آگارز  2درصد با استفاده از دستگاه تران

كاربنيسيلين ( 244ميکروگرم) ،كليندامایسين ( 1مياکاروگارم)،

مورد بررسي قرار گرفتند

كلرامفنيکل (  34ميکروگرم) ،تریمتوپریم-سولفاوماتااكساازول

و) آنالياز آمااری :باه ماناظاور باررساي ارتابااط ماياان

(  15ميکروگرم) ،سياپاروفالاوكسااسايان ( 5ماياکاروگارم)،

الگوی مقاومت آنتيبيوتيکي و ژنوتيپ اینتاگارون ما ابات از

آلمان) پ ش گردید پ

بر رو پليت قطر هاله عدم رشد باكتر پ

از الکتاروفاورز بار

جدول  :2پرایمرهای مورد استفاده در پ وهش
نام پرایمر
intI1
sul1
aadB
aadA2

توالی پرایمر
ʹF: 5´-ACGAGCGCAAGGTTTCGGT-3
´R: 5´-AAAGGTCTGGTCATACATG-3
´F: 5´-TCACCGAGGACTCCTTCTT-3
´R: 5´-AATATCGGGATAGAGCGCA-3
´F: 5´-ATGGACACAACGCAGGTCGC-3
´R: 5´-TTAGGCCGCATATCGCGACC-3
´F: 5´-TGTTGGTTACTGTGGCCGTA-3
´R: 5´-GATCTCGCCTTTCACAAAGC-3
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دمای اتصال

اندازه ( )

منبع

53

565

()12

55

317

()11

55

534

()13

50

623

()11

لومينااتاور
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جدول  :1ارتباط بين الگوی آنتيبيوتيکي و اینتگرون در سویههای اسينتوباكتر باماني
P value

سویههای اینتگرون منفی

حساسیت آنتی بیوتیکی

سویههای اینتگرون مثبت

(تعداد)
حساسیت %

(تعداد)
م اومت %

(تعداد)
حساسیت %

(تعداد)
م اومت %

(تعداد)
حساسیت %

(تعداد)
م اومت %

آنتیبیوتیک

4145

(54 )7

(54 )7

(2818 )3

(7113 )20

(3/10 )2

(//18 )11

جنتامایسین

41282

(3213 )5

(/718 )22

(2217 )1

(7711 )25

(1211 )8

(8717 )1/

آمیکاسین

41003

(/13 )2

(2318 )25

4

(244 )28

(3 )2

(28 )31

استرپتومایسین

41885

(54 )7

(54 )7

(2217 )1

(7711 )25

(1211 )8

(/218 )13

تتراسایکلین

41003

(/13 )2

(2318 )25

4

(244 )28

(3 )2

(28 )31

كاربنی سلین

41/82

(2115 )1

(7815 )20

4

(244 )28

(/12 )1

(2313 )32

سیپروفلوكساسین

41/82

(2115 )1

(7815 )20

4

(244 )28

(/12 )1

(2313 )32

نورفلوكساسین

نرم افزار  SPSSو آزمون مرب كای استفاده شد همچنين مارز

از  33سویه ( 5215درصد) دارای ژن اینتگرون كالس  2بودناد

معني داری در  P 4145قرار داده شد

در این مطالعه ژن  sul1در  28سویه از  33سویه ( 5215درصد)،
ژن  aadA2در  7سویه از  33سویه ( 1011درصد) و

ژن aadB

یافته ها

در  11سویه از  33سویه ( 3/10درصد) اسينتوباكاتار باامااناي

در این مطالعه  33نمونه اسينتوباكتر باماني از  70نمونه ()%3211

حضور داشتند در این مطالعه ارتباط وجود ایناتاگارونهاا باا

جداسازی گردید تمام  33جدایهای كه به عنوان اسينتاوبااكاتار

حساسيت به آنتيبيوتيک در سویههای اسينتوباكتر باماني ماورد

بامان مش

گردیدند ،الگوی بيوشيميایي مشابه داشاتاناد

بررسي قرار گرفت (جدول )1

وی گ ها بيوشيميایي آنها شامل توانایي استفاده از سيترات باه

نتایج نشان داد كه بين حضور اینتگرون كالس  2و مقاومت باه

،

آنتيبيوتيک جنتامایسين ارتباط معني وجود دارد ،به طوری كاه

اكسيداز منفي ،سولفيد هيدروژن منفي ،ليزین دكارباوكساياالز

سویههای دارای اینتگرون كالس  2نسبت به سویههاای فااقاد

منفي ،قدرت ت ر و رشد بر روی م ي مک كانکي آگار در

اینتگرون مقاومت بيشتری نسبت به این آنتي بيوتيک داشتاناد

حرارت  01درجه سليسيوس و اندول منفي بودند

در مورد سایر آنتي بيوتياکهاای ماورد باررساي ناياز در

نتایج بررسي مقاومت آنتيبيوتيکي جدایه ها نشان داد كه تمامي

سویههای دارای اینتگرون كالس یاک ماقااومات بااالتاری

سویههای اسينتوباكتر باماني به آنتيبيوتيکهای آمپايسايالايان،

مشاهده شد اما از نطر آماری ارتباط معني داری مشاهده نشااد

عنوان تنها منب كربن ،اكسيد نمودن گلوكز در ما ايا

پنيسيلين ،سفياکاسايام ،سافاالاوتايان ،سافاتايازوكسايام،
ناليدیکسيکاسيد ،كليندامایسين ،كلرامفنيکل ،سولفومتاكسازول-

بح

تریمتوپریم و استرپتومایسين كامال مقاوم (  )%244هساتاناد

اسينتوباكتر باماني از عوامل رایج عفونتها بيمارستان

بيشترین حساسيت در برابر آنت بيوتيکها جنتااماایسايان و

كه به دليل مقاومت ات م تواند مادت زماان زیااد

تتراسایکلين مشاهده گردید (جادول  )1در صاورتاي كاه

م ي بيمارستان زنده بماند ( )15امروزه گساتارش ژنهاای

جدایههای اسينتوباكتر باماني حداقل به  3كالس آنتيبياوتاياک

مقاومت آنتيبيوتيکي از طریق سا تارهای اینتگروني با ایاجااد

مقاوم بودند ،به عنوان سویاه دارای ماقااومات چانادگااناه

مقاومتهای آنتيبيوتيکي چندگانه ،به مشکل مهمي در درماان

R

l i dr g resis a ce

اسات
در

عفونتهای حاصل از اسينتوباكترها تبدیل شدهاند ()1/

) معرفي شدند ()10

تمامي سویههای اسينتوباكتر باماني مورد پ وهش دارای مقاومت

یافتههای این مطالعه همانند مطالعات باایاوگاا ( ) a gaو

چندگانه آنتيبيوتيکي بودند نتایج  PCRنشان داد كه  28سویاه

جاشي (  ) oshiنشان داد كه مقاومت آنتيبيوتيکاي باه دلايال
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م رف بي رویه داروها در سویههای اسينتوباكتر باامااناي باه

وجود داشت در مورد آنتيبيوتيکهای دیگر نيز در سویاههاای

صورت جدی در حال افزایش است باه طاوری كاه %244

اینتگرون م بت مقاومت باالتری مشاهده شد اما به ل ا آماری

جدایه های اسينتوباكتر باماني مورد بررسي در این ماطاالاعاه،

ارتباط معنيداری مشاهده نشد این امر ممکن است باه دلايال

فنوتيپ مقاومت به چند دارو

R

) را دارا بودند

حضور سایر كالسهای اینتگرون باشد كه در پ وهش حاا ار

م ققين یاد شده در مطالعات ود ميزان جداسازی سویاههاای

مورد بررسي قرار نگرفت و یا مقاومت حاصل ماي تاواناد از

اسينتوباكتر باماني مقاوم به چند دارو را حادود  %05تاا %85

راههای م تل

در آنزیمهای اتوليتيک در دیواره

گزارش كردند ( 18و  )17رهبااار ( )Rah arو همکاااران در

سلولي و یا ت ت كنترل پالسميد و یا ترانسپوزون باه دسات

سالهای  1445تا  144/در ایران نشاان دادناد كه ساویاههاای

آمده باشد

اسينتوباكتر باماني درصد باالیي از ماقااومات را نسابات باه

در مطالعه گو

سفتریاكسون  ،%2412سفتازیدیم  ،%7012آميکاسيان  %7511و

معنيداری ميان حضور اینتگرون و ماقااومات نسابات باه

سيپروفلوكساسين  %2412نشان مي دهند ()12

جنتامایسين مشاهده شد ( )32تورتن (  ) r oو هاماکااران

نتایج ت قياق حاا ار در ماورد آماياکااسايان (  )%7/و

نشان دادند كه در ربالگری اینتگرونها واكناش  PCRماورد

سيپروفلوكساسين ( )%23با یافته آنها سازگاری دارد به طاوری

استفاده برای شناسایي ژن اینتگراز مزایای بيشتری نسابات باه

كه این سویه به سفالوسپورینهای مورد بررسي در ماطاالاعاه

 PCRكاست اینتگرون دارد زیرا برای ارا اه یاک ما ا اول

حا ر كامال مقاوم بود

از جمله نق

) و همکاران در سال  1448ناياز ارتابااط

كوچک طرا ی شده و به راحتي تک ير مي شود و انجام

PCR

مطالعه اميني ( ) mi iو همکاران در سال  1421نشان داد كاه

به منظور تش ي

تمامي سویههای اسينتوباكتر باماني نسبت باه سافاالاوتايان و

(  )31در مطالعه حا ر ،همانند مطالعات تورتان (  ) r oو

سولفومتاكسازول-تریمتوپریم و كاربنيسيلين مقاومت كاامال

الری ( )Lariو همکاران از ژن اینتگراز به منظاور شانااساایاي

(  )%244دارند و نسبت به تتراسایکلين  ،2510جاناتااماایسايان

اینتگرونهای كالس  2استفاده شد ()28

ژن اینتگراز ،قابل اعتمااد و آساان اسات

ربال سویهها برا ژن  intI1نشان داد كه ایان

 2215و آمياکااسايان  7510درصاد ماقااومات داشاتاناد

در این بررس

نتایج بررسي حا ر در مورد مقااومات باه سافاالاوتايان و

ژن در  5215درصد جدایهها وجاود دارد پالاي (  )Ploو

سولفومتاكسازول-تریمتوپریم با نتایج م ققان یاد شده مطابقت

همکاران در سال  ،2222با استفاده از  PCRژن اینتگراز ،مايازان

دارد و نسبت به كاربني سيلين  ،28تاتاراساایاکالايان ،/218

نمونههایي كه حاوی ژن  intI1بودند را  2/مورد از  14جادایاه

جنتامایسين  //18و آميکاسين  8717درصد مقاومات مشااهاده

( )%74گزارش كردند ()33

شد (  )34انتقال افقي اینتگرونها موفقترین راه انتشار ژنهاای

در بررسي كه در سال  1440توس ریبرا ( )Ri eraو همکااران

مقاومت و پيدایش گونههایي با مقاومت چند گانه است نشاان

در اسپانيا انجام شد از  /2جدایه اسينتوباكتر باماني 22 ،جادایاه

داده شده است كه ا لب گونههای جدا شده از بيماران و م ي

(  )%1815حاو اینتگرون  2بودند ( )30در بررسي كه در ساال

بيمارستان با وی گي مقاومت چندگانه ،دارای ژن ایاناتاگارون

 1447توس ایک

كالس  2هستند نتایج این مطالعه نشان ميدهد جدایههایي كاه

شد از  211جدایه اساياناتاوبااكاتار باامااناي 53 ،جادایاه

حاوی اینتگرون بودند مقاومت آنتيبيوتيکي باالتری نسبت باه

( )%03حاو اینتگرون  2بودند ( )35در مطالعه الری ( )Lariو

جدایههایي كه فاقد اینتگرون هستند از ود نشان ميدهند باه

همکاران در سال  1422در ایران ميزان شيوع اینتگرون كالس 2

طوری كه بين حضور اینتگرون كاالس  2و ماقااومات باه

در سویههای اسينتوباكتر باماني  2018 ،درصد بود ()28

آنتيبيوتيک جنتامایسين ارتباط معني داری از لا اا

یو (

) و همکاران در جنوب چين انجاام

در مطالعه پيماني ( )Pe ma iو همکاران در سال  1421كالس

آمااری
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 2اینتگرون در  2115درصد از جدایه های

R

اسينتوباكتار

یافت شد بيشترین ژنهای مقاومت شنااساایاي شاده ژنهاای
آمينوگليكوزید آدنيليل ترانسفراز ( انواده  )aadAبودند كاه

باماني مشاهده شد ()27
مساجادیاان

مقاومت به استرپتومایسين و اسپکتينومایسين را ایجاد مايكاناناد

در بررسي كه در سال  1423در ایاران تاوسا

(  ) as ediaو همکاران انجام شد ميزان شياوع ایاناتاگارون

aadA2

(  )32در مطالعه حا ر ژن  aadBفراواني باالتری از ژن
(er

كالس  2در سویههای اسينتوباكتر باماني  01درصد باود ()3/

داشت در مطالعه هوجر

اما در مطالعه اسداللهي ( ) sadollahiو هاماکااران در ساال

روی اسينتوباكتر باماني  ،فراواني ژن  aadBبرابر با  07درصاد و

 1421در ایران ميزان شيوع اینتگرون كالس  2در ساویاههاای

فراواني ژن  32 aadA1درصد بود ()13

اسينتوباكتر باماني 5/15 ،درصد بود كه نتایج مطالعه حا ار باا

در مطالعه لعت آبادی ( ) hala a adiو همکااران در ساال

نتایج آنها سازگاری داشت ()38

 1442بر روی اسينتوباكتر ،فراواني ژن  313 aadBدرصد ( )37و

ژن  sul1مقاومت به سولفوناميد را كد مي كند در این مطالاعاه

در مطالعه فر نيا ( ) ara iaو همکاران در سال  1420فراواني

تمام سویههایي كه دارای اینتگرون كالس  2بودند ژن  sul1نياز

ژن  271/ aadBدرصد بود ( )3در این مطالاعاه فاراواناي ژن

در آنها حضور داشت این نتایج  ،مطابق با نتایج مطالعات قبلي

 3/10 aadBدرصد بود كه از فراواني مورد مشاهده در مطاالاعاه

) و همکاران در سال  144/بار

انجام گرفته نشان مي دهد كه ژن  sul1به شدت به اینتگرونهاا

هوجر

وابسته است ژن  aadA2مقااومات به اساتارپاتاوماایسايان و

(  ) hala a adiو فر نيا ( ) ara iaفاراواناي باياشاتاری

اسپکتينومایسين را ایجاد مي نماید

مشاهده شد

(er

) پایين تر بود اما نسبت به نتایج لاعات آباادی

در این مطالعه ژن  ،aadA2در  1011درصد اسينتوباكتر باامااناي
حضور داشت تماامي سویههای اسينتوباكتر باماناي كاه دارای

نتیجه یری

ژن  aadA2بودند كامال به استرپتومایسين ماقااوم باودناد و

نتایج این مطالعه نشان داد كه ژن های كد كننده آنزیم های تغيير

سویههای فاقد این ژن مقاومت باالیي نسبت به استرپتومایسيان

دهنده آمينوگليکوزیدها از شيوع قابل توجهي در اسيناتاوبااكاتار

نشان دادند كه در این مورد احتماال مکانيسم های دیگری مانناد

باماني بر وردار هستند همچنين از آن جایي كه ميزان مقااومات

مقاومت پالسميدی ،ایفالك

چند دارویي در  1بيمارستان مورد مطالعه  244درصد تاعايايان

و يره نقش دارند

ژن  aadBموجب مقاومات به كانامایساين و جاناتااماایسايان

گردید ،لزوم توجه به معيارهای كنترل عفونت های بيمارستااناي

ميشود در این مطالعه ژن  ،aadBدر  3/10درصد اسينتوباكاتار

احساس مي گردد

باماني حضور داشت تمامي سویههای اسينتوباكتر باماناي دارای

یکي از دالیل ایجاد مقاومت چناد دارویاي در ساویاه هاای

ژن  aadBنسبت به جنتامایسين كامال مقاوم بودند كه ميتاواناد

اسينتوباكتر باماني در م ي بيمارستاني افزایش م ارف آناتاي

نشان دهنده انتقال مقاومت از طریق این ژن باشد

بيوتيکها مي باشد بنابراین كنترل م رف آنتي باياوتاياک ،در

در این مطالعه تمامي سویههای مقاوم به استرپاتاوماایسايان و

بيمارستانها نقش مهمي در جلوگيری از هاور عفوناات هاای

جنتامایسين از نظر وجود ژن  aadBو  aadA2م بات ارزیااباي

ناشاي از اسينتوباكتر باماني ایفا مي كناد

نشدند این نتيجه بيانگر مکاناياسامهاای دیاگار در ایاجااد
ت کر و دردانی

مقاومت است
) و همکاران در سال  1448بار روی

این مقاله بارگارفاتاه از پاایاان نااماه دانشاجاویاي اسات

در مطالعه ای كه گو

اسينتوباكتر بامااناي اناجاام دادناد ،ژنهاای ماقااومات باه

نویسندگان این مقاله از تمامي افرادی كه در انجام این پ وهاش

آمينوگليکوزید شامل ،aadA ،aadA2 ،aadA1

aadB ،aadA

همکاری نمودند ،كمال تشکر و امتنان را دارناااد
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Abstract
Background & Objectives: Acinetobacter baumanniia is a gram-negative coccobacillus which is
increasingly reported as the major cause of nosocomial infections. The aim of this study was to
determine the frequency of class I integron, and the prevalence of two important aminoglycoside
modifying enzymese genes (aadA2 and aadB) in A. baumannii isolates.
Materials & Methods: This cross-sectional study was performed on 33 A. baumannii isolated from
patients who referred to Baghiatallah Azam and Shahid Modarres Hospitals in Tehran.
Antimicrobial susceptibility of isolates was evaluated using disk diffusion method in accordance
with CLSI guideline. The presence of intI1, sul1, aadA2 and aadB genes in clinical isolates was
investigated by PCR technique.
Results: The frequency of intI1, sul1, aadA2, and aadB genes in A. baumannii was observed as
51.5%, 51.5%, 24.2% and 36.4%, respectively. All isolates were multi-drug resistant, and the
highest level of antibiotic resistance was shown to ampicillin, cefixime, cephalothin, nalidixic
acid, clindamycin, chloramphenicol, sulfamethoxazole-trimethoprim, and streptomycin (100%).
Furthermore, the minimum antibiotic resistance was shown to gentamicin (66.7%), and
tetracycline (69.7%).
Conclusion: A significant correlation was observed between class 1 integrons, and resistance to
one antibiotic. However, this association was not remarkable in several other isolates with
antibiotics resistance. This may imply that in addition to integrons, other determinants such as
transposons and plasmids may also contribute to resistance.
Keywords: Acinetobacter baumannii, Integron class 1, Antibiotic resistance.
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