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بررسی شیوع ژنهای مقاومت آمینوگلیکوزیدی
 ant(2'')-Iaو  ant(4')-IIaدر سویههای
اشریشیاکلی جدا شده از عفونت ادراری
*

احمد جبرالدینی ، 1سیده فائزه تقوی ،1فاطمه حیدری

2

 1گروه علوم آزمایشگاهی ،دانشکده علوم پزشکی گراش ،گراش ،ایران 2 ،گروه پرستاری ،دانشکده علوم پزشکی گراش ،گراش ،ایران
تاریخ وصول1077/70/22 :

تاریخ پذیرش1077/70/20 :

چکیده
زمینه و هدف :حدود 04درصد از زنان و  17درصد از مردان حداقل يک بار عفونت مجاری ادراری را در طول زندگي خود تجربه

ميکنند .آمینوگلیكوزيدها عوامل ضدمیكروبي وسیعالطیف بسیار مؤثری هستند .ظهور و گسترش مقاومت آنتيبیوتیكي در اشريشیا
کلي يک نگراني رو به افزايش برای بهداشت عمومي در سراسر جهان است .لذا هدف از اين مطالعه تعیین و بررسي شیوع ژنهای
مقاومت آمینوگلیكوزيدی  ant(2'')-Iaو ant(4')-IIaدر سويههای اشريشیاکلي جدا شده از عفونت ادراری بود.
روش بررسي :اين مطالعه يک مطالعه توصیفي ـ مقطعي ميباشد که بر روی  182سويه اشريشیا کلي جدا شده از نمونه ادرار
بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امیرالمومنین علي(ع) شهرستان گراش استان فارس در طي يک سال از تیرماه  1911لغايت
تیر 1044انجام گرفت .الگوی مقاومت آنتي بیوتیكي نسبت به توبرامايسین ،جنتامايسین ،کانامايسین و آمیكاسین به روش انتشار از
ديسک بررسي شد .جهت بررسي حضور ژن  ant)2''(-Iaو  ant(4')-IIaاز روش  PCRاستفاده شد .برای تحلیل دادهها از آزمون
آماری کای دو استفاده گرديد.
يافتهها :از  182سويه مورد مطالعه 27 ،سويه( 99/15درصد) به آمینوگلیكوزيدها مقاوم بودند .بیشترين و کمترين مقاومت
آمینوگلیكوزيدی بهترتیب نسبت به توبرامايسین( 21/49درصد) و آمیكاسین( 11/71درصد) مشاهده شد 7 .سويه( 9/77درصد)
همزمان نسبت به همه آمینوگلیكوزيدها مقاومت داشتند .ژن  ant)2''(-Iaو ant(4')-IIaبه ترتیب در 12سويه( 72/01درصد) و  11سويه
( 12/20درصد) شناسايي شد.
نتیجهگیری :نتايج مطالعه حاضر نشان ميدهد که سويههای اشريشیا کلي جدا شده از عفونتادرای در برابر آمینوگلیكوزيدهای رايج
مقاومت نسبتاً کمي دارند .جهت درمان اولیه عفونتهای ادراری ناشي از اشريشیا کلي در شهرستان گراش استفاده از آنتيبیوتیک
آمیكاسین و کانامايسین توصیه ميشود.
واژههای کلیدی :اشريشیا کلي ،عفونت ادراری ،آمینوگلیكوزيدها،

ژن  ،ant)2''(-Iaژن ant(4')-IIa

*نویسنده مسئول :احمد جبرالدینی ،فارس ،دانشکده علوم پزشکی گراش ،گروه علوم آزمایشگاهی
Email: Ahmad.jabrodini@gmail.com
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تولید آنزيمهای تغییر دهنـده آمینوگلیكوزيـدی

مقدمه
عفونـت دسـتگاه ادراری()Urinary Tract Infection; UTI

يكــي از متــداولتــرين مكانیســمهــای مقاومــت بــه

يكي از شايع تـرين عفونـت هـای باکتريـايي در انسـان

آمینوگلیكوزيــدها در بــین ســويههــای  E.coliاســت(.)2

است که هر ساله حدود754ـ 154میلیون نفر را مبـت ء

آنــــزيمهــــای تغییــــر دهنــــده آمینوگلیكوزيــــدها

ميکند( .)1اشريشیا کلـي( )Escherichia coli; E.coliيكـي

شــــامل؛ آمینوگلیكوزيــــد فســــفو ترانســــفرازها

از علل اصـلي عفونـت دسـتگاه ادراری بیمارسـتاني و

( ;phosphotransferases

،)APHs

اکتسابي از جامعه است(.)7

آمینوگلیكوزيــــــــد اســــــــتیل ترانســــــــفرازها

آمینوگلیكوزيــــــــــــــدها()Aminoglycosides

( AACs

Aminoglycoside

;acetyltransferases

 )Aminoglycosideو

آنتيبیوتیک هايي با طیـف گسـترده هسـتند کـه جهـت

آمینوگلیكوزيــــــد نوکللوتیــــــديل ترانســــــفرازها

درمان عفونتهای ناشي از باکتریهـای گـرم مثبـت و

( )Aminoglycoside nucleotideyltransferase; ANTsميباشـد(.)8

منفــي ،بــه ويــژه خــانواده انتروباکترياســه اســتفاده

ژن کد کننده آنزيم های نوکللوتیـديل ترانسـفراز()ANT

مـــيشـــوند( .)9مقاومـــت رو بـــه رشـــد در برابـــر

بــر روی پ ســمید ،ترانســزوزون و کرومــوزوم يافــت

آنتـــيبیوتیـــکهـــای رايـــج ،توجـــه بـــالیني را بـــه

ميشود( .)1عملكرد آنزيمهای ANTبا افزودن يک گروه

آمینوگلیكوزيــدها و بــه ويــژه اســتفاده از آنهــا در

 AMPبه گروههـای هیدروکسـیل آمینوگلیكوزيـدها در

عفونتهای ناشي از باکتریهـای گـرم منفـي متمرکـز

موقعیتهای '' 6 ،4' ،3'' ،2و  9منجر به غیر فعـال شـدن

کرده است(.)0

آنها ميشوند( .)9مهمترين آنزيمهای  ANT )2''( ،ANTو

امروزه مقاومت ضـدمیكروبي بـه يـک بحـران

(' ANT )4ميباشند که آنزيم  ANT )2''(-Iaقادر به تغییـر

جدی در زمینه بهداشت جهاني تبديل شده که منجر به

جنتامايسین ،توبرامايسین ،کانامايسین ،سیزومايسـین

پیچیــدگي و دشــوار شــدن راهكارهــای درمــاني و در

و دی بیكاســین اســت و آنــزيم  ANT(4')-IIaدر برابــر

نتیجه افزايش هزينه مراقبتهای بهداشتي ميشـود(.)5

آنتيبیوتیکهای کانامايسین ،نلومايسین ،توبرامايسین،

مقاومت در برابر آمینوگلیكوزيدها در باکتریهای گرم

آمیكاسین ،دی بیكاسین و ايزوپامايسین فعال است(.)1

منفي به وسیله سه مكانیسم ،تولید آنزيم تغییر دهنـده

با توجه به اين که توزيع و انتشـار جغرافیـايي

آمینوگلیكوزيــدها ،اخــت ل در ورود آنتــيبیوتیــک بــه

سويههای  E.coliمقـاوم بـه آمینوگلیكوزيـدها در حـال

ســـلول و تغییـــر در جايگـــاه ريبـــوزومي اتصـــال

تغییر است ،لذا هدف از اين مطالعـه تعیـین و بررسـي

آمینوگلیكوزيدها رخ ميدهد(.)2
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ant(4')-IIaدر ســويههــای اشريشــیاکلــي جــدا شــده از
عفونت ادراری بود.

تعیــین الگــوی مقاومــت آنتــيبیــوتیكي بــه
روش انتشــــــــار از ديســـــک کــــــربي ـ با ــــــر
) (Kirby-Bauer disk diffusionبـا بـه کـارگیری  0ديسـک
آنتـــيبیـــوتیكي)England

روش بررسي

 (Mast,جنتامايســـین (14

اين مطالعه بر روی  182سويه اشريشـیا کلـي

میكروگــــــرم) ،کانامايســــــین( 94میكروگــــــرم)،

جدا شده از نمونهی ادرار بیمـاران مراجعـه کننـده بـه

توبرامايســــین( 14میكروگــــرم) و آمیكاســــین(94

بیمارستان امیرالمومنین علي(ع) شهرسـتان گـراش در

میكروگــرم) ،پــس از تهیــه سوسزانســیون میكروبــي

طي يک سال از تیرماه  1911لغايـت تیـر  1044انجـام

معــادل بــا کــدورو نــیم( )4/5مــک

فارلنــد)(McFarland

شد .بیماران با عـدم سـابقه بسـتری در بیمارسـتان و

مطابق با دستورالعمل موسسه استانداردهای بالیني و

سوندگذاری و عدم مصرف آنتيبیوتیـک بـه مـدو دو

آزمايشگاهي 7471

هفته قبل از مراجعه به آزمايشگاه وارد مطالعه شـدند.

) Institute; CLSI 2021انجـام شـد .جهـت کنتـرل کیفـي

پس از اخذ رضايتنامه کتبي از بیمـاران ،نمونـه ادرار

محــیطهــای کشــت و ديســکهــای آنتــيبیــوتیكي از

از قسمت میاني جريـان ادرار ) (Midstreamدر ظـروف

سويههای اسـتاندارد

و

اسـتريل جمـعآوری شـد .سـويههـای اشرشـیاکلي بـا

 Staphylococcus aureus ATCC 25923استفاده گرديد.

استفاده از آزمون هـای اسـتاندارد بیوشـیمیايي ن یـر؛
کاتاالز ،اکسیداز و محیطهـای کشـت افتراقـي سـولفید
انــدول و

حرکــت)Indole Motility; SIM

(Clinical and Laboratory Standards

Escherichia coli ATCC 25922

به من ـور اسـتاراج  DNAپ سـمیدی از کیـت
استاراج پ

سمید )Plasmid Extraction Kit (Sinaclon, Iran

 ،(Sulfideتريزــل

مطابق با دستورالعمل شرکت سازنده استفاده شـد .از

،(Triple

سويههايي که حداقل نسبت به يک ديسک آنتيبیوتیكي

 ،(Simmonاوره آز)،(Urease

آمینوگلیكوزيدی مقاومت نشان داده بودنـد ،در محـیط

ر(Voges-

 (Luria-Bertani Broth or Lysogeny Broth) LBبه مـدو 70

(lysine

ساعت در  92درجه سانتيگراد کشت تـازه داده تهیـه

) decarboxylase; LDشناسايي و تأيید شـدند .سـويههـا

گرديد و پس از سانتريفیوژ در  9444دور در دقیقه به

شــوگر آيــرون
ســیمون

آگــار)Sugar Iron Agar; TSI

ســیتراو)citrate

متیـــل رد

)Red

 ،(Methylوگـــس پرســـكو

) Proskauerو لیــــــزين دکربوکســــــی ز

در محیط تريزتیک سـوی بـرا

;(Trypticase Soy Broth

) TSBحاوی گلیسرول  15درصد کشت داده شـد و در
دمای 24ـ درجه سانتيگراد بـه من ـور انجـام مراحـل
بعدی مطالعه نگهداری شدند.
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مدو  7دقیقه از رسوب حاصـله جهـت اسـتاراج

DNA

پ سمیدی استفاده شد.
واکــنش  PCRدر حجــم نهــايي  75میكرولیتــر
شــــامل  17/5میكرولیتــــر

Mix

،Amplicon( Master
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دانمارک) 7 ،میكرولیتر  DNAالگو 4/5 ،میكرولیتر از هر

ســويه 01 ،ســويه( 21/49درصــد) بــه توبرامايســین

آغازگر و حجم نهايي بـا آب ديـونیزه اسـتريل بـه 75

مقاومت داشتند که بیشترين میزان مقاومت نسـبت بـه

میكرولیتر رسانده شد .برای تكثیر ژنهای  ant)2''(-Iaو
 ant(4')-IIaاز آغازگرهای اختصاصي با مشاصاو ذکر
شده در جدول  1استفاده شد .واکنش  PCRجهت تكثیر
ژنهای هدف در دستگاه

ترموسـايكلر(USA

)BIORAD,

بـــه شـــرت ذيـــل تن ـــیم شـــد؛ واسرشـــتگي اولیـــه
( )Initial denaturationدر  15درجه سانتيگراد بـه مـدو
 5دقیقـــه ،ســـزس 94چرخـــه شـــامل واسرشـــتگي
( )denaturationدر دمای  15درجه سانتيگراد به مـدو

آمینوگلیكوزيــدها بــود .هــمچنــین  72ســويه(01/19
درصـــــد) در برابـــــر جنتامايســـــین 79 ،ســـــويه
(92/41درصــد) بــه کانامايســین و  2ســويه (11/71
درصـــد) نســـبت بـــه آمیكاســـین مقاومـــت نشـــان
دادند(جدول .)7
بر اساس نتايج فنوتیزي 7 ،سويه( 9/77درصد) به طور
هــمزمــان نســبت بــه همــه آمینوگلیكوزيــدهای مــورد

 1دقیقه ،اتصال( )annealingدر دمـای  27درجـه بـرای

آزمايش مقاومت نشان دادند .بیشترين درصد مقاومت

ژن  ant(2'')-Iaو  24درجه برای ژن  ant(4')-IIaبـه مـدو

هــمزمــان در  8ســويه( 17/14درصــد) نســبت بــه

 1دقیقه ،طويـل شـدن( )extensionدر دمـای  27درجـه

توبرامايســین ،کانامايســین و جنتامايســین ديــده شــد.

سانتيگراد به مدو  1دقیقـه و در نهايـت طويـل شـدن

 2سويه( 11/71درصد) هـم زمـان بـه توبرامايسـین و

 )Terminalدر دمـــای  27درجـــه

جنتامايســین مقــاوم بودنــد و  2ســويه( 1/22درصــد)

سانتيگراد به مدو  14دقیقه .محصوالو  PCRپـس از

هم زمان نسبت به توبرامايسین و کانامايسین مقاومـت

نهـــايي(extension

مالوط بـا بـافر نمونـه بـر روی ژل آگـارز  1درصـد
الكتروفورز گرديد.
دادههــای جمــعآوری شــده بــا اســتفاده از
نــرمافــزار  SPSSو آزمــونهــای آمــاری مجــذورکای
تجزيه و تحلیل و شدند.

داشتند .فراواني مقاومتهای يک و چند دارويي نسـبت
به آمینوگلیكوزيدها در سويههای اشريشـیاکلي مـورد
مطالعه در نمودار  1آمده است.
نتــايج حاصــل از ( PCRشــكل  1و )7نشــان
دهنــده حضــور ژنهــای  ant(2")-Iaو  ant(4')-IIaدر 78

يافتهها

سويه ( 05/12درصد) بود که از ايـن تعـداد  12سـويه

از میان  182سويه اشريشـیا کلـي مـورد مطالعـه27 ،

( 72/01درصــــد) دارای ژن  ant(2")-Iaو  11ســــويه

ســويه( 99/15درصــد) حــداقل نســبت بــه يكــي از

( 12/20درصد) نیز دارای ژن  ant(4')-IIaبودند .از ن ر

آمینوگلیكوزيدهای مورد آزمايش مقاوم بودنـد .از 27

آماری ارتباط معنيداری بین وجود ژنهـای
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و  ant(4')-IIaو مقاومــت بــه آنتــيبیوتیــکهــای مــورد

 ant(2")-Iaو  ant(4')-IIaدر فنوتیپ های ماتلف مقاومـت

آزمــايش مشــاهده نشــد( .)P>4/45فراوانــي ژنهــای

به آمینوگلیكوزيدها در جدول  9آمده است.

جدول  :1توالي نوکلوتیدی آغازگرهای مورد استفاده برای واکنش PCR

ژن

طول قطعه تكثیر شده ()bp

توالي نوکلوتیدی آغازگر

ant(2'')-Ia

ant(4')-Iia

پیشرونده '5' TCCAGAACCTTGACCGAAC 3

244

برگشتي '5' GCAAGACCTCAACCTTTTCC 3
پیشرونده '5' ATCGTCTGCGAGAAGCGTAT 3

891

برگشتي '5' TAAAACGCCTATCCGTCACC 3

منبع
14
2

جدول  :2توزیع فراوانی مقاومت به آمینوگلیکوزیدها در سویههای اشریشیاکلی جدا شده از عفونت دستگاه ادراری
حساس

نیمه حساس

مقاوم

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

توبرامایسین

)07/20( 40

)25/05( 00

)22/27( 04

جنتامایسین

)00/00( 100

)0/02( 12

)15/47( 22

کانامایسین

)05/00( 02

)05/00( 02

)12/57( 25

آمیکاسین

)45/70( 100

)5/21( 2

)5/00( 0

نوع اثر آنتی بیوتیک

53.22 %

35
30
25

25.80 %

20
15

16.12 %
10
3.22 %

5
0

نمودار  :1فراوانی مقاومت های تکی ،دوگانه ،سه گانه و چهارگانه نسبت به آمینوگلیکوزیدها در سویههای اشریشیا کلی جداشده از ادرار
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شیوع ژنهای مقاومت آمینوگلیكوزيدی در سويههای اشريشیاکلي

شكل :1الكتروفورز محصول  PCRژن  ant(2")-Iaسويههای اشريشیا کلي :ستون  )1مارکر ،ستون  )7-1سويههای دارای ژن ant(2")-Ia

( ،)244bpستون  14و  )11سويههای فاقد ژن .ant(2")-Ia

شكل :7الكتروفورز محصول  PCRژن  ant(4')-IIaسويههای اشريشیا کلي؛ ستون )1مارکر ،ستونهای 2ـ )7سويههای دارای ژن
 ،)891bp( ant(4')-IIaستون  )8سويههای فاقد ژن  ،ant(4')-IIaستون  1و  )14سويههای دارای ژن  ،)891bp( ant(4')-IIaستون )11
سويه فاقد ژن .ant(4')-IIa
جدول  :9توزيع فراواني ژنهای  ant(2")-Iaو  ant(4')-IIaدر فنوتیپهای ماتلف مقاومت به آمینوگلیكوزيدی در سويههای اشريشیاکلي جدا شده
از عفونت دستگاه ادراری
وجود ژن ant(2")-Ia

وجود ژن ant(4')-IIa

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

)1/21( 1

)4( 4

)4( 4

)99/82( 71

)4( 4

)0/22( 1

کانامايسین

)8/42( 5

)4( 4

)74( 1

جنتامايسین

)1/22( 2

)99/99( 7

)4( 4

آمیكاسین و توبرامايسین

)9/77( 7

)4( 4

)54( 1

توبرامايسین و کانامايسین

)1/22( 2

)54( 9

)12/22( 1

توبرامايسین و جنتامايسین

)11/71( 2

)07/85( 9

)10/78( 1

کانامايسین و جنتامايسین

)1/21( 1

)4( 4

)4( 4

آمیكاسین،توبرامايسین و کانامايسین

)1/21( 1

)4( 4

)144( 1

فنوتیپ مقاومت
آمیكاسین
توبرامايسین

تعداد(درصد)

آمیكاسین،توبرامايسین و جنتامايسین

)1/21( 1

)4( 4

)144( 1

کانامايسین،توبرامايسین و جنتامايسین

)17/14( 8

)144( 8

)75( 7

آمیكاسین،کانامايسین،توبرامايسین و جنتامايسین

)9/77( 7

)54( 1

)144( 7

(AKآمیكاسین)( TN ،توبرامايسین)( K ،کانامايسین)( GM ،جنتامايسین)
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به بیمارستان امیرالمومنین علي(ع) شهرسـتان گـراش

بحث
عفونـــت دســـتگاه ادراری ( )UTIبـــه حضـــور

(استان فارس) مورد ارزيابي قرار گرفت .نتايج آزمون

پاتوژنها در درون دستگاه ادراری اط ق ميشود کـه

مقاومت آنتي بیوتیكي نشان دهنـده وجـود مقاومـت در

ممكــن اســت بــا ي ـا بــدون ع مــت باشــد و در تمــام

 27ســويه( 99/15درصــد) حــداقل نســبت بــه يكــي از

گروههای سني رخ ميدهد .از جمله باکتریهای شـايع

آمینوگلیكوزيدهای مورد آزمايش بود .بیشترين میزان

در اين عفونـت مـيتـوان بـه اشريشـیاکلي ،پروتلـوس

مقاومــت در برابــر توبرامايســین( 21/49درصــد) و

ولگـــاريس ،کلبســـی پنومونیـــه ،اســـتافیلوکوکوس
اپیدرمايديس ،انتروباکتر ،سیتروباکتر و سـودوموناس
آ روژينـــوزا اشـــاره نمـــود( .)11آمینوگلیكوزيـــدها
ريبوزوم باکتری را مورد هدف قرار داده و در مرحلـه
ترجمه پروتلینها اخت ل ايجاد ميکننـد .بـاکتریهـای
مقـــاوم ،توانـــايي تغییـــر در ســـاختار بیوشـــیمیايي
آمینوگلیكوزيدها را به وسیله آنزيمهـای تغییـر دهنـده
آمینوگلیكوزيدها( )AMEsاز جمله  ANTدارا هستند(.)17
امــروزه بــروز و ظهــور مقاومــت نســبت بــه ايــن
آنتيبیوتیکهـا تـأثیر عمیقـي در کـاربرد بـالیني شـان
داشته است( .)19لذا هدف از مطالعه حاضـر بررسـي
میــزان شــیوع ژنهــای  ant)2''(-Iaو  ant(4')-IIaعامــل
مقاومت آمینوگلیكوزيدی در سويههای  E.coliجدا شده
از  UTIدر شهرستان گراش است.

کمتــرين میــزان مقاومــت در مقابــل آمیكاســین(11/71
درصد) مشاهده شد.
در مطالعه سـلیماني و همكـاران ،از میـان754
ســويه اشريشــیا کلــي جــدا شــده از عفونــت ادراری
بیشترين میزان مقاومت به توبرامايسین( 12درصد) و
کمترين میزان مقاومت در برابر آمیكاسـین( 8درصـد)
گزارش شد( ،)15مطالعه اين محققان با نتايج پـژوهش
حاضر مطابقت دارد.

مومني مفرد و همكـاران144 ،سـويه اشريشـیا
کلي جدا شده از عفونت دستگاه ادراری را بـه من ـور
الگوی مقاومت آمینوگلیكوزيدی مـورد ارزيـابي قـرار
دادند که بیشترين میزان مقاومت بـه جنتامايسـین (91
درصـــد) و بیشـــترين حساســـیت را نســـبت بـــه
آمیكاســین( 12درصــد) گــزارش کردنــد( .)17میــر و
همكاران 21 ،سويه اشريشـیا کلـي بـه دسـت آمـده از

آمینوگلیكوزيدها به من ور درمان عفونتهـای

عفونــت دســتگاه ادراری را بــا هــدف تعیــین الگــوی

ناشي از اشريشیا کلي استفاده ميشوند ،بـا ايـن حـال

مقاومت آنتيبیـوتیكي نسـبت بـه آمینوگلیكوزيـدها در

مقاومت در برابر اين آنتيبیوتیکها در سالهای اخیـر

هند مـورد بررسـي قـرار دادنـد کـه بیشـترين میـزان

افــزايش يافتــه اســت( .)10در مطالعــه حاضــر الگــوی

مقاومــت را نســبت بــه جنتامايســین( 29/0درصــد) و

مقاومت آمینوگلیكوزيدی  182سويه اشريشیا کلي جدا

بیشترين میزان حساسیت را در برابر آمیكاسین(8/12

شده از عفونت دستگاه ادراری بیماران مراجعه کننـده

درصد) گزارش کردند( .)12نتـايج بررسـي حاضـر بـا

020

مجله ارمغان دانشـ دوره 72ـ شماره 7ـ خرداد و تیر (1041شماره پي در پي )151

شیوع ژنهای مقاومت آمینوگلیكوزيدی در سويههای اشريشیاکلي

يافته های پژوهشهای فوق از جهـت بیشـترين میـزان

ابواستاو و همكاران بر روی  88سويه اشريشیا کلـي

حساسیت به آمیكاسین همخواني دارد در حالي کـه از

صورو پذيرفت که  15سويه( 12/40درصد) مقاوم به

ن ر بیشترين میـزان مقاومـت نسـبت بـه جنتامايسـین

آمینوگلیكوزيـــد شناســـايي شـــد ،از ايـــن میـــان 7

مغايرو دارد.

ســويه( 19/99درصــد) دارای ژن  ant)2''(-Iaبودنــد(.)2

يافتههای بـه دسـت آمـده از بررسـي حضـور

اجدانا و همكاران ،با بررسي  00سويه اشريشـیا کلـي

ژنهــــای  ant)2''(-Iaو  ant(4')-Iiaدر ايــــن پــــژوهش،

جدا شده از عفونت دسـتگاه ادراری 95 ،سـويه(21/50

نشاندهنده حضور ژن  ant)2''(-Iaدر  12سـويه(72/01

درصد) را نسـبت بـه آمینوگلیكوزيـدها مقـاوم نشـان

درصد) و ژن  ant(4')-IIaدر  11سـويه( 12/20درصـد)

دادنــد کــه  7ســويه( 5/21درصــد) واجــد ژن

ant)2''(Ia

بود .سلیماني و همكاران ،از میان  21سـويه اشريشـیا

بودنــد و ژن  ant(4')-IIaدر هــی کــدام از ســويه هــا

کلــي مقــاوم بــه آمینوگلیكوزيــدها حاصــل از عفونــت

گزارش نگرديد(.)2

دســــــتگاه ادراری وجــــــود ژن  ant)2''(-Iaرا در 90

يافتههای برخي پژوهشهای مشابه در ايران و

سويه( 02/88درصد) گزارش کردند( .)12تسـوکاموتو

جهان با نتايج مطالعه حاضر همسو بوده و در برخـي

و همكاران ،با مطالعـه بـر روی  028سـويه اشريشـیا

موارد همخواني وجود ندارد .با توجـه بـه ايـن کـه در

کلــي ،وجــود ژن  ant)2''(-Iaرا در  7ســويه گــزارش

پـــــژوهشهـــــای ماتلـــــف از حجـــــم نمونـــــه

کردند( .)18در طـي مطالعـه مـارتینز و همكـاران752 ،

ماتلف و در منـاطق جغرافیـايي متفـاوو انجـام شـده

سويه اشريشیا کلي از ادرار جـدا شـد کـه  145سـويه

است ،اخت ف نتايج به دست آمده از ايـن پـژوهش در

( 04/85درصد) نسـبت بـه آمینوگلیكوزيـدها مقاومـت
نشان دادند ،از اين بین  71سويه( 72/21درصد) دارای

مقايســه بــا يافتــههــای مطالعــه ديگــران قابــل توجیــه
ميباشد.

ژن  ant)2''(-Iaبودنــد در حــالي کــه در هــی کــدام از
ســويههــا ژن  ant(4')-IIaحضــور نداشــت( .)0اخــي و
همكاران 142 ،سويه اشريشیا کلي بـه دسـت آمـده از
عفونت ادراری را مـورد بررسـي قـرار دادنـد .از ايـن
تعداد  72سويه( 75/79درصد) حداقل نسبت به يكي از
آمینوگلیكوزيـــدها مقـــاوم بودنـــد 18 ،ســـويه(22/22
درصد) آن نیز قادر به تولیـد کننـده بتاالکتامـاز طیـف
گسترده بودنـد کـه از میـان ايـن  18سـويه 2 ،سـويه
( 99/99درصد) واجد ژن  ant)2''(-Iaبودند( .)10مطالعه
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از محدوديتهای مطالعه حاضـر مـيتـوان بـه
انجام مطالعه تنها در يک مرکز درماني و احتمال عـدم
جمعآوری صـحی نمونـه بـه وسـیله برخـي بیمـاران
اشاره نمود .بنابراين پیشنهاد ميشود پزشكان و کادر
درماني تجويز آنتيبیوتیک جهت درمـان عفونـت هـای
ادراری را بر اساس الگوی مقاومت آنتيبیوتیكي انجام
دهند تا از ايجاد مقاومت آنتيبیوتیكي ممانعت به عمـل
آيد.

022

احمد جبرالديني و همكاران

نتیجهگیری
بـر اســاس نتـايج مطالعــه حاضـر ســويههــای
اشريشــیاکلي بیشــترين میــزان مقاومــت را در مقابــل
توبرامايسین و کمترين مقاومت را در برابر آمیكاسین
از خود نشان دادند .نتايج پژوهش حاضر نشاندهنـده
مقاومت نسبتاً محدود سويههای اشريشیاکلي جداشده
از ادرار نسبت بـه آمینوگلیكوزيـدها در منطقـه مـورد
مطالعه است ،در همین راستا جهت درمان عفونتهـای
دستگاه ادراری با عامل اشريشـیا کلـي در شهرسـتان
گراش ميتوان از آمینوگلیكوزيدها به ويژه آمیكاسـین
و کانامايسین استفاده نمود ،مقاومت آنتيبیوتیكي يـک
تهديد جهاني برای س متي اسـت .سـهم مراقبـت هـای
بهداشتي اولیه در بروز مقاومت آنتـيبیـوتیكي بسـیار
مهــم اســـت چـــرا کــه تقريبــاً  84درصـــد از تمـــام
آنتي بیوتیـک هـای مـورد اسـتفاده ،در مراکـز خـدماو
بهداشتي و درماني تجويز ميشوند.

تقدير و تشكر
ايــن مقالــه حاصــل طــرت پژوهشــي مصــوب
دانشـ ـكده علـــوم پزشـــكي گـــراش بـــا کـــد اخـ ـ ق
 IR.GERUMS.REC.1396.1096مــيباشــد .از معاونــت
محتــرم تحقیقــاو و پرســنل باــش میكــروبشناســي
آزمايشگاه بیمارستان امیرالمومنین علي(ع) گراش کـه
در انجام پژوهش حاضر ما را ياری نمودنـد ،تشـكر و
قدرداني ميگردد.

022

مجله ارمغان دانشـ دوره 72ـ شماره 7ـ خرداد و تیر (1041شماره پي در پي )151

شیوع ژنهای مقاومت آمینوگلیكوزيدی در سويههای اشريشیاکلي

REFERENCES:
1.Kot B, Grużewska A, Szweda P, Wicha J, Parulska U. Antibiotic resistance of uropathogens
isolated from patients hospitalized in district hospital in central poland in 2020. Antibiotics. 2021;
10(4): 447-60.
2.Soleimani N, Derakhshan S, Memariani M. Plasmid profile analysis of aminoglycoside-resistant
escherichia coli isolated from urinary tract infections. Int J Enteric Pathog 2016; 4(2): e33806.
3.Krause KM, Serio AW, Kane TR, Connolly LE. Aminoglycosides: an overview. Cold Spring Harb
Perspect Med 2016; 6(6): a027029.
4.Martínez MF, Miró E, Ortega A, Bou G, González-López JJ, Oliver A, et al. Molecular
identification of aminoglycoside-modifying enzymes inclinical isolates of Escherichia coli resistant
to amoxicillin/clavulanicacid isolated in Spain. Int J Antimicrob Agents 2015; 46(2): 157–63.
5.Baptista PV, McCusker MP, Carvalho A, Ferreira DA, Mohan NM, Martins M, et al. Nanostrategies to fight multidrug resistant bacteria "A Battle of the Titans". Front Microbiol 2018; 9:
1441.
6.Abo-State MM, Saleh YS, Ghareeb HM. Prevalence and sequence of aminoglycosides modifying
enzymes genes among E.coli and Klebsiella species isolated from Egyptian hospitals. Journal of
Radiation Research and Applied Sciences 2018; 11(4): 408–15.
7.Ojdana D, Sienko A, Sacha P, Majewski P, Wieczorek P, Wieczorek A, et al. Genetic basis of
enzymatic resistance of E. coli to aminoglycosides. Adv Med Sci. 2018;63(1):9–13.
8.Alizade H. Escherichia coli in Iran: An overview of antibiotic resistance: A review article. Iran J
Public Health 2018; 47(1): 1-12.
9.Zárate SG, Claure MC, Arenas RB, Revuelta J, Santana AG, Bastida A. Overcoming
Aminoglycoside Enzymatic Resistance: Design of Novel Antibiotics and Inhibitors. Molecules 2018;
23(2): 284-301.
10.Maynard C, Bekal S, Sanschagrin F, Levesque RC, Brousseau R, Masson L, et al.
Heterogeneity among virulence and antimicrobial resistance gene profiles of extraintestinal
escherichia coli isolates of animal and human origin. J Cli Microbiol 2004; 42(12): 5444–52.
11.Komala M, Kumar KS. Urinary tract infection: causes, symptoms, diagnosis and it's
management. Indian Journal of Research in Pharmacy and Biotechnology 2013; 1(2): 226-33.
12.Momeni Mofrad S, Goudarzi G, Shakib P, Nowroozi J. Prevalence of aac(3)-IIa gene among
clinical isolates of uropathogenic Escherichia coli in Delfan, Lorestan. Iran J Med Microbiol 2013;
7(2): 20-26.
13.Tavakol M, Momtaz H. Detection of the most prevalent antibiotic resistance genes in
Acinetobacter baumannii strains isolated from hospital infections and determination of their
antibiotic resistance pattern. Biological Journal of Microorganism 2015; 4(14): 71-82.
14.Akhi MT, Ghotaslou R, Asgharzadeh M, Pirzadeh T, Asghari B, Memar MY, et al. Evaluation of
aminoglycosides resistance genes among beta lactamaseproducing Escherichia coli. IIOABJ 2016;
7(4): 28-33.
15.Soleimani N, Sattari M, Broumand MA, Sepehri Seresh S. A molecular study of aac(3)–IIa
(aacC2) gene in aminoglycoside resistant Escherichia coli isolated from urine. mjms 2010; 13(3):
23-30.
16.Mir AR, Bashi Y, Dar FA, Sekhar M. Identification of Genes Coding Aminoglycoside Modifying
Enzymes in E. Coli of UTI Patients in India. Scientific World Journal 2016; 2016: 1875865.
17.Soleimani N, Aganj M, Liaqat A, Shokoohizadeh L, Sakinc T. Frequency distribution of genes
encoding aminoglycoside modifying enzymes in uropathogenic E. coli isolated from Iranian
hospital. BMC Res Notes 2014; 7:842-46.
18.Tsukamoto N, Ohkoshi Y, Okubo T, Sat T, Kuwahara O, Fujii N, et al. High prevalence of crossresistance to aminoglycosides in fluoroquinolone-resistant escherichia coli clinical isolates.
Chemotherapy 2013; 59(5): 379–84.

022

)151 (شماره پي در پي1041 ـ خرداد و تیر7 ـ شماره72 مجله ارمغان دانشـ دوره

احمد جبرالديني و همكاران

Armaghane-danesh, Yasuj University of
Medical Sciences Journal (YUMSJ)

Original Article

Evaluation of Aminoglycoside Resistance
Ant(2'')-Ia and Ant(4')-IIa Genes in
Escherichia coli Strains Isolated from
Urinary Tract Infection
1*

1

Jabrodini A , Taghavi SF , Heidari F

2

1

Department of Laboratory Sciences, Gerash University of Medical Sciences, Gerash, Iran,
Department of Nursing, Gerash University of Medical Sciences, Gerash, Iran

2

Received: 18 Oct 2021

Accepted: 15 Nov 2021

Abstract:
Background & aim: About 40% of women and 12% of men experience a urinary tract infection at
least once in their lifetime. Aminoglycosides are very effective antimicrobial agents. The
emergence and spread of antibiotic resistance in Escherichia coli (E. coli) is becoming a global
public health concern. The aim of this study was to determine the presence of ant(2'')-Ia and
ant(4')-IIa genes in E. coli strains isolated from urinary tract infections.
Methods: This cross-sectional study was performed on 187 strains of Escherichia coli isolated from
urine specimens of patients referred to Amir Al-Momenin Ali Hospital in Gerash city (Fars province)
from June 2020 to June 2021. The pattern of antibiotic resistance to tobramycin, gentamicin,
kanamycin and amikacin by disk diffusion method was investigated. PCR method was used to
evaluate the presence of ant(2'')-Ia and ant(4')-IIa genes. Chi-square test was used for data
analysis.
Result: Out of 187 strains studied, 62 strains (33.15%) were resistant to aminoglycosides. The
highest and lowest aminoglycoside resistance was observed against tobramycin (79.03%) and
amikacin (11.29%), respectively. Two strains (3.22%) were resistant to all aminoglycosides.
ant(2'')-Ia and ant(4')-IIa genes were identified in 17 strains (27.41%) and 11 strains (17.74%),
respectively.
Conclusion: The results of the present study show that Escherichia coli strains isolated from
urinary tract infections have relatively low resistance to common aminoglycosides. For the initial
treatment of urinary tract infections caused by Escherichia coli in Gerash city, the use of amikacin
and kanamycin antibiotics is recommended.
Keyword: Escherichia coli, Urinary Tract Infection, Aminoglycosides, ant(2'')-Ia gene, ant(4')-IIa
gene
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