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Abstract
Backgrond: During the past two decades, Acinetobacter baumannii has been introduced as an important
clinical pathogen due to its remarkable ability to cause infections and to acquire resistance to the currently
used antibiotics, including β-lactams, aminoglycosides, and tetracyclines. The aim of the present study was
to determine the pattern of antimicrobial susceptibility and the prevalence of armA, tet(39) genes, and the
insertion sequence ISAba4 in A.baumannii strains collected from burn patients referred to Shahid Motahari
hospital in Tehran.
Materials and Methods: Totally, 92 clinical isolates of A.baumannii were collected from the burn wounds of
inpatients in Motahari hospital in Tehran. The isolates of Acinetobacter were identified using laboratory and
microbiological tests. Then, for the identification of species, the molecular method was carrid out by detecting
the presence of the blaOXA-51 gene. The pattern of antibiotics susceptibility was performed via disk diffusion
and the minimum inhibitory concentration (MIC) was performed via microdilution broth, according to CLSI
guidelines. The prevalence of armA, tet(39) genes and the insertion sequence ISAba4 were investigated using
PCR and Sequencing.
Results: Out of 92 A.baumannii, 95.6%, 89.2%, 97.9%, and 81.5% of the isolates were resistant to gentamicin,
amikacin, imipenem, and tetracycline, respectively. All the isolates were also resistant to meropenem. The
armA gene was detected in 58% of the isolates, while all strains carried tet(39) and the insertion sequence
ISAba4 was detected in only 3.2% of the isolates.
Conclusion: Our study showed a relatively high distribution of armA, tet(39) genes, and the insertion sequence
ISAba4 in clinical isolates of A.baumannii. This can lead to increased concerns and irreparable health costs.
Drug administration, recognition of the pattern of antibiotic resistance in A.baumannii, and the study of the
molecular epidemiology can be effective in counteracting antibiotic resistance.
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شناسایی ژنهای ) armA،tet(39و توالی الحاقی  ISAba4در ازولههای بالینی
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چكيده:
ســابقه و هــدف :در دو دهــه گذشــته اســینتوباکرت بامانــی بهدلیــل توانایــی قابــل توجــه در بــروز عفونتهــا و کســب مقاومــت بــه آنتیبیوتیکهــای رایــج مثــل
بتاالکتامهــا ،آمینوگلیکوزیدهــا و ترتاســایکلینها ،بــه عنــوان یــک پاتــوژن بالینــی مهــم مطــرح شــده اســت .هــدف ایــن مطالعــه ،مشــخص کــردن الگــوی حساســیت
آنتیبیوتیکــی و شــیوع فراوانــی ژنهــای مقاومــت ) armA، tet(39و توالــی الحاقــی  ISAba4در ایزولههــای اســینتوباکرت بامانــی جداشــده از بیــاران ســوختگی در
بیامرســتان شــهید مطهــری تهـران اســت.
مــوا د و روش هــا 92 :اســینتوباکرت بامانــی از زخ ـم ســوختگی بیــاران بســری در بیامرســتان شــهیدمطهری ته ـران جــدا شــد .ابتــدا بــا اســتفاده از تس ـتهای
ش مولکولــی شناســایی حضــور ژن blaOXA-51
آزمایشــگاهی و میکروبشناســی ،ایزولههــای اســینتوباکرت تشــخیص داده و ســپس ب ـرای شناســایی گونــه باکــری از رو 
اســتفاده شــد .الگــوی حساســیت آنتیبیوتیــک بــه روش دیســک دیفیــوژن و حداقــل غلظــت مهــاری رشــد ( )MICبــه روش میکرودایلوشــن بـراث طبــق رهنمودهــای
 CLSIتعییــن شــد .توزیــع ژنهــای مقاومــت ) armA، tet(39و توالــی الحاقــی  ISAba4در ایزولههــا بــا اســتفاده از  PCRو  Sequencingمشــخص شــد.
یافتههــا :از میــان  92ایزولـه اســینتوباکرت بامانــی ،درصــد ،95/6درصــد ،89/2درصــد 97/9و درصــد 81/5ایزوله-هــا بــه ترتیــب مقــاوم بــه جنتامایســین ،آمیکاســین،
ایمیپنــم و ترتاســایکلین بودنــد .متامــی ایزولههــا نســبت بــه مروپنــم مقاومــت نشــان دادنــد .ژن  armAدر 63( 58درصــد) ایزولههــا یافــت شــد؛ در حالــی کــه
 )93(tetدر متامــی ایزولههــا و توالــی الحاقــی  ISAba4فقــط در درصــد 3/2از آنهــا یافــت شــد.
نتیجهگیــری :ایــن مطالعــه توزیــع بــه نســبت باالیــی از ژنهــای ) armA، tet(39و توالــی الحاقــی  ISAba4را در ایزولههــای بالینــی اســینتوباکرت بامانــی
نشــان میدهــد؛ نکت ـهای کــه میتوانــد منجــر بــه ایجــاد نگرانــی و هزینههــای بهداشــتی غیرقابــل ج ـران شــود .مدیریــت تجویــز دارو ،شــناخت الگــوی مقاومــت
آنتیبیوتیکــی در اســینتوباکرت بامانــی و بررســی اپیدمیولــوژی مولکولــی میتوانــد در مقابلــه بــا مقاومــت آنتیبیوتیکــی موثــر باشــد.

مقدمه
عﻔونت بیﻤارستانی بﻪ عﻔونتی گﻔتﻪ میشود کﻪ بیﻤار در زمان بﺴتری بﻪ آن دﭼار
نﺒوده و  48تا  72ساعت بﻌد از پذیرش بیﻤار در بیﻤارستان ،سﻪ روز بﻌد از ترﺧیﺺ
و یا  30روز بﻌد از عﻤﻞ ﺟراﺣی ایجاد میشود) .(1یکی از میکروارگانیﺴﻢﻫای
مهﻢ کﻪ سﺒﺐ عﻔونت بیﻤارستانی میشود ،باکتری اسینتوباکتر بامانی است.

اسینتوباکتر بامانی ،یﮏ کوکوباسیﻞ گرم منﻔی است کﻪ بﻪ دﻟیﻞ نﻘشی کﻪ در
عﻔونتﻫای مرتﺒﻂ با بﺨﺶ مراﻗﺒت از سالمت بﻪ ﺧﺼوص در بیﻤاران بﺨﺶ
مراﻗﺒت ویﮋه ) (ICUدارد ،یکی از ﺧﻄرناكتریﻦ پاتوژنﻫاست .ابﻦ باکتری
دارای ﭼندیﻦ مکانیﺴﻢ مﻘاومت است کﻪ ﻫﻤیﻦ موﺿوع منجر بﻪ پیدایﺶ
سویﻪﻫای مﻘاوم بﻪ تﻤامی آنتیبیوتیﮏﻫای تجاری ﻗابﻞ دسترس میشود),2
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واژگانكلیدی :اسینتوباکرت بامانی  ،مقاومت آنتیبیوتیکی ،ژنهای مقاومت

شناسایی ژنهای  armA،tet39و تواﻟی اﻟﺤاﻗی  ISAba4در ایزوﻟﻪﻫای باﻟینی اسینتوباکتر بامانی 91 /

مواد و روش ها
 )1روش نمونهگیری:
در ایﻦ مﻄاﻟﻌﻪ توﺻیﻔی 92 ،ایزوﻟﻪ اسینتوباکتر بامانی از بﺨﺶ سوﺧتگی
بیﻤارستان مﻄهری تهران ﺟﻤﻊآوری شد .برای نﻤونﻪگیری ،ﻻیﻪ سﻄﺤی زﺧﻢ
سوﺧتگی تﻤیز و با نرمال ساﻟیﻦ شﺴتﻪ شد و نﻤونﻪﻫا بﻪ وسیلﻪ سواب ﺟﻤﻊآوری
شد .در ادامﻪ نﻤونﻪ ﻫا با استﻔاده از مﺤیﻂ استوارت بﻪ آزمایشگاه منتﻘﻞ شدند.
برای تﻤامی بیﻤاران فرم پرسشنامﻪ تهیﻪ شد .در ایﻦ پرسشنامﻪ اﻃالعاتی نﻈیر
نام بیﻤار ،سﻦ و سایر اﻃالعات ﺟانﺒی مربوط بﻪ بیﻤار مانند سابﻘﻪ مﺼرف اﺧیر
آنتیبیوتیﮏﻫا اﺧذ شد تا در آناﻟیز نتایﺞ استﻔاده شوند.

 )3بررسی الگوی مقاومت دارویی به روش دیسک دیفیوژن:
مﻘاومت دارویی سویﻪﻫای ﺟداشده نﺴﺒت بﻪ آنتیبیوتیﮏﻫای ذیﻞ بﻪ روش
انتشار دیﺴﮏ در آگار ) (Disk Diffusionبر اساس رﻫنﻤودﻫای 2017 CLSI
انجام شد) .(16از دیﺴﮏﻫای ) ،Merckآﻟﻤان( ایﻤیپنﻢ )،(10µg/ml IMP
مروپنﻢ ) ،(10µg/ml MEMﺟنتامایﺴیﻦ ) ،(10µg/ml GMآمیکاسیﻦ )AK
 (30µg/mlو تتراسیکلیﻦ ) (30µg/ml TETاستﻔاده شد .برای کنترل کیﻔی
دیﺴﮏﻫا از سوش استاندارد سودوموناس آﺋروژینوزا  ATCC27853استﻔاده شد.
 )4تعیین الگوی مقاومت دارویی توسط حداقل غلظت مهاری
رشد ( )MICبه روش میکرودایلوشن براث:
ابتدا از کشت  24ساعتﻪ باکتری ﭼند کلنی ﺧاﻟﺺ در مﺤیﻂ تریﭙتیﮏ سوی براث
ﺣﻞ و پﺲ از شﺶ ساعت انکوباسیون در دمای  37درﺟﻪ سانتیگراد کدورت
آن بررسی و با استاندارد نیﻢ مﮏفارﻟند مﻘایﺴﻪ شد .در ادامﻪ داﺧﻞ ﭼاﻫﮏﻫای
پلیت اﻻیزا مﻘدار  100میکروﻟیتر از مﺤیﻂ کشت موﻟر ﻫینتون براث ریﺨتﻪ شد.
پودرﻫای آنتیبیوتیکی ایﻤیپنﻢ و مروپنﻢ استﻔاده شده در ایﻦ مﻄاﻟﻌﻪ از شرکت
سیگﻤا و با درﺟﻪ ﺧلوص  950و  940میکروگرم بر میلیگرم تهیﻪ شد .ﻏلﻈت
مﺤلول ذﺧیره آنتﯽبیوتیکﯽ برای آنتیبیوتیﮏﻫا ﻃﺒﻖ رﻫنﻤودﻫای CLSI، µg/
 5120 mlانتﺨاب و رﻗتﻫای مﺨتلﻔی از  1تا  256تهیﻪ شد .در مرﺣلﻪ بﻌد از
ﻫر باکتری کﻪ پیشتر کشت داده شده و بﻪ مدت  24ساعت در دمای  37درﺟﻪ
سانتیگراد ﻗرار گرفتﻪ بود ،نیﻢ مﮏفارﻟند تهیﻪ شد و سﭙﺲ از ﻫر سوسﭙانﺴیون
نیﻢ مﮏفارﻟند ﻫر باکتری ،رﻗت  1:20تهیﻪ کرده و مﻘدار  10میکروﻟیتر داﺧﻞ
ﻫر ﭼاﻫﮏ ریﺨتﻪ شد .یﮏ ﻻیﻦ بﻪ عنوان کنترل منﻔی کﻪ در واﻗﻊ مﺤلول آنتی
بیوتیﮏ بﻪ ﻫﻤراه مﺤیﻂ موﻟر ﻫینتون براث است و یﮏ ﻻیﻦ دیگر بﻪ عنوان
کنترل کﻪ در واﻗﻊ  E.Coli ATCC25922است ،ﻗرار داده شد).(16
 )5آمادهسازی نمونه برای بررسی مولکولی:
استخراج  DNAباکتری:
برای استﺨراج  ،DNAاز کیت استﺨراج  DNAتهیﻪشده از شرکت
 GENETBIOبا مشﺨﺼات Cat.No.K3000 ، Lot No.20140619استﻔاده
شد.
شناسایی ژنهای کدکننده
روش :PCR
برای انجام مراﺣﻞ کار در ﻫر میکروتیوب  12/5 µlاز Master Mixشرکت
آمﭙیلیکون 1µl ،از پرایﻤرﻫاي  Forwardو  7/5µl ، Reverseآب دیونیزه و
 3µlاز  DNAنﻤونﻪ مورد نﻈر وارد کرده و با استﻔاده از سﻤﭙلر بﻪﺧوبی سﻤﭙلینﮓ
blaOXA51،armA، tet39

و

ISAba4

به
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 .(3اسینتوباکتر بامانی در بﺨﺶﻫای سوﺧتگی بیﻤارستان میتواند کلونیزه شود
و ﻗادر بﻪ ایجاد پنومونی ،عﻔونت دسنگاه ادراری و عﻔونتﻫای پوستی در کارکنان
بیﻤارستانی و بیﻤاران بﺴتری در ICUﻫا و استﻔادهکنندگان از تجهیزات مراﻗﺒت
ﻃوﻻنیمدت )بﻪ ویﮋه در بیﻤاران وابﺴتﻪ بﻪ ونتیالتور( است).(5 ,4
روند رو بﻪ افزایﺶ شیوع و بروز مﻘاومتﻫای آنتیبیوتیکی مورد توﺟﻪ مﺴﺌوﻻن
بهداشتی ﻗرار گرفتﻪ است؛ تا آنجا کﻪ سازمان بهداشت ﺟهانی سال  2011را
سال مﻘاومت آنتیبیوتیکی نامیده است) .(6مﻘاومت بﻪ کارباپنﻢ در اسینتوباکتر
بامانی یﮏ مشکﻞ در ﺣال گﺴترش است .سازمان بهداشت ﺟهانی ،اسینتوباکتر
بامانی مﻘاوم بﻪ کارباپنﻢ را در ﻟیﺴت باکتریﻫای ﺣیاتی ﺧﻄرساز برای سالمت
عﻤومی ﻗرار داده است و پﮋوﻫﺶ و توسﻌﻪ راﻫکارﻫای ﺟدید برای مهار آن را بﻪ
عنوان یﮏ اوﻟویت مﻄرح کرده است) .(7کارباپنﻤازﻫای تیﭗ  OXAمیتوانند
نﻘﺶ موﺛری علیﻪ ایﻤیپنﻢ و مروپنﻢ داشتﻪ و تواﻟی  ISAbaمیتواند در ایﻦ
سویﻪﻫا مﻘاومت سﻄﺢ باﻻیی اﻟﻘا کند .ایﻦ کارباپنﻤازﻫا بﻪ ﻫشت زیرگروه تﻘﺴیﻢ
میشوند کﻪ شﺶ زیرگروه آن در اسینتوباکتر بامانی شناسایی شده است).(8
اسینتوباکتر بامانی بﻪﻃور ﻃﺒیﻌی ژنﻫای  blaOXA51likeرا ﺣﻤﻞ میکند و بیان
باﻻدست  ISAba1سﺒﺐ مﻘاومت باکتری بﻪ کارباپنﻢﻫا میشودISAba1, ISA�.
 ba2, ISAba3و ISAba4بیان ژنﻫای  blaOXAرا افزایﺶ میدﻫند و منجر
بﻪ افزایﺶ بروز مﻘاومت بﻪ کارباپنﻢﻫا بﻪ واسﻄﻪ ایﻦ کارباپنﻤازﻫا میشود).(9
پﻤﭗﻫای افالکﺲ نیز از دیگر مکانیﺴﻢﻫای بروز مﻘاومت است .پﻤﭗﻫای
افالکﺲ ﭼنددارویی مانند پﻤﭗﻫای ) Tet(Aو ) ،Tet(Bکالسﻫایی از مواد
ﺿدمیکروبی مشﺨﺺ را فﻌاﻻنﻪ بﻪ ﺧارج از سلول باکتری میفرستندTet(A) .
مﻘاومت بﻪ تتراسیکلیﻦ را ایجاد میکند و ) ،Tet(Bسﺒﺐ ایجاد مﻘاومت نﺴﺒت
بﻪ تتراسایکلیﻦ و مینوسایکلیﻦ میشود) .(10ژن  tet39نیز کﻪ روی پالسﻤید
 18/2کیلوبازی  1pS30ﻗرار دارد ،بﻪ عنوان یﮏ عامﻞ مهﻢ در بروز مﻘاومت
بﻪ تتراسیکلیﻦ در ایزوﻟﻪﻫای مﺤیﻄی و باﻟینی مﻄرح شده است) .(11در میان
مکانیﺴﻢﻫای مﻘاومت ،توﻟید  16SrRNAمتیﻞترنﺴﻔراز )(16SRMTases
ﻫا ،شامﻞ armA ، G1405و  RmtBبیشتریﻦ نگرانی را ایجاد کرده است.
 16SRMTasesکﻪ بیﺶریﻦ توزیﻊ را درﺟنﺲﻫای متﻌدد ﺧانواده انتروباکتریاسﻪ
و در سودوموناس آﺋروژینوزا و اسینتوباکتر بامانی دارد ،اﻏلﺐ با توﻟید یﮏ
کارباپنﻤاز یا بتاﻻکتاماز وسیﻊاﻟﻄیﻒ ) (ESBLﻫﻤراه است و ایﻦ موﺿوع سﺒﺐ
افزایﺶ مﻘاومت بﻪ ﭼنددارو در ایﻦ باکتریﻫا میشود ،armA .کﻪ بﻪ عنوان
متداولتریﻦ  16SRMTaseدر اسینتوباکتر است ،از زیر واﺣد  30Sریﺒوزومی در
برابر اتﺼال آمینوگلیکوزید مﺤافﻈت میکند و منجر بﻪ افزایﺶ مﻘدار ﺣداﻗﻞ
ﻏلﻈت مهاری رشد ) (MICآمینوگلیکوزید میشود).(13 ,12
از آنجا کﻪ روند رو بﻪ افزایﺶ ﻇهور ایزوﻟﻪﻫای با مﻘاومت اکتﺴابی و فنوتیﭗﻫای
با مﻘاومت بﻪ تﻤامی آنتیبیوتیﮏﻫای رایﺞ در اسینتوباکتر بامانی سﺒﺐ شده ایﻦ
باکتری بﻪ عنوان یﮏ تهدید ﺟهانی برای نﻈام سالمت مﻄرح شود) ،(14در
ایﻦ بررسی از بیﻤاران بﺴتری در مرکز درمانی تهران ،ایزوﻟﻪ ﻫای اسینتوباکتر
بامانی مﻘاوم بﻪ دارو را ﺟدا کرده و پﺲ از تﻌییﻦ اﻟگوی فنوتیﭙی مﻘاومت بﻪ
آنتیبیوتیﮏﻫا ،برای شناسایی ژنﻫای ) armA، tet(39و  ISAba4کﻪ در بروز
مﻘاومت موﺛرند ،از روشﻫای  PCRو Sequencingاستﻔاده کردهایﻢ.

 )2جداسازی و تشخیص ایزولهها:
پﺲ از انتﻘال نﻤونﻪﻫا بﻪ آزمایشگاه تﺨﺼﺼی گروه میکروبشناسی دانشگاه علوم
پزشکی شهید بهشتی ،تﻤامی نﻤونﻪﻫا شﻤارهگذاری شدند .برای تایید نﻤونﻪﻫا،
آنﻫا روی مﺤیﻂ کشت بالد آگار ) ،Merckآﻟﻤان( و مﮏکانکی آگار )،Merck
آﻟﻤان( کشت داده شده و بﻪ مدت  24ساعت در دمای  37درﺟﻪ سانتیگراد
نگﻪداری شدند .بﻌد از انکوباسیون ،از کلنیﻫای مشکوك بﻪ اسینتوباکتر
بامانی ﻻم مﺴتﻘیﻢ تهیﻪ کرده و در ﺻورت دیدن کوکوباسیﻞﻫای گرم منﻔی،
از تﺴتﻫای تشﺨیﺼی مرسوم مانند تﺴت اکﺴیداز ،واکنﺶ در مﺤیﻂ TSI
 ،(Merckآﻟﻤان(  ،توﻟید اسید در مﺤیﻂ  OFاز کربوﻫیدراتﻫایی مانند گلوکز
و زایلوز ،رشد در دمای  44درﺟﻪ سانتیگراد ،رشد روی مﺤیﻂ مﮏکانکی آگار،
مﺤیﻂ نیترات و تﺴت ﺣرکت برای تشﺨیﺺ نهایی اسینتوباکتر بامانی استﻔاده
شد .پﺲ از تشﺨیﺺ ﻗﻄﻌﯽ اسینتوباکتر بامانی ،سویﻪﻫا در مﺤیﻂ تریﭙتیﮏ
سوي براث ) ،Merckآﻟﻤان( ﻏنیشده با 20درﺻد گلیﺴرول تلﻘیﺢ شده و در 70
درﺟﻪ سانتیگراد تا انجام مراﺣﻞ بﻌدی نگﻪداری شدند).(15
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شد .تواﻟیﻫای پرایﻤر برای ژنﻫای  blaOXA51، armA، tet39و  ISAba4در
ﺟدول زیر درج شده است .برای ﺟلوگیری از واکنﺶﻫای ناﺧواستﻪ و ﻏیرفﻌال
شدن آنزیﻢ ،تﻤامی مراﺣﻞ کار روی یخ انجام شد .ﺟدول  ،2برنامﻪ دمایی ﻻزم
را برای تکﺜیر ژنﻫای بررسی شده نشان میدﻫد.
پﺲ از پایان اﻟکتروفورز ،ژل را با اتیدیوم بروماید ) (0/5 µg/mlرنﮓ کرده و پﺲ
از ﻗرار دادن در دستگاه  ، GelDocumentationاز نﻈر وﺟود باندﻫای ﻫدف در
کنار مارکر موﻟکوﻟی و کنترلﻫای مﺜﺒت و منﻔی بررسی شد.
 )6تعیین توالی :DNA
برای تﺄیید سویﻪﻫای ﺣاوی ژنﻫای مورد نﻈر ،مﺤﺼول  PCRنﻤونﻪﻫای مﺜﺒت
از نﻈر ژن  blaOXA51، armA، tet39و  ISAba4بﻪ میزان  20ﻻندا از ﻫر مﺤﺼول
 PCRو میزان  15ﻻندا از پرایﻤرﻫای  Reverseو Forwardمربوط بﻪ ﻫر ژن
در داﺧﻞ میکروتیوبﻫای  1/5میکروﻟیتری ریﺨتﻪ و در شرایﻂ مناسﺐ بﻪ شرکت
تکاپوزیﺴت برای تﻌییﻦ تواﻟی  DNAدر کﻤﭙانی  Bioneerکشور کرﻫی ﺟنوبی
ارسال شد.
 )7بررسي آماري:
نتایﺞ بﻪ دست آمده با استﻔاده از نرمافزار  SPSSنﺴﺨﻪ  20و آزمون کای دو
تجزیﻪ و تﺤلیﻞ شد p value .برابر یا کﻤتر از  5درﺻد از نﻈر آماری مﻌنادار
تﻔﺴیر میشود.
ﺟدول .1مشﺨﺼات پ رایﻤرﻫای استﻔاده شده ب رای تکﺜیر ژن
سکانﺲ ژن)´(5´ -3

اندازه
مﺤﺼول

منﺒﻊ

F

5´-TGGGAAGTTA-

212 bp

)(17

R

´AAGACGACGA-3

نام پرایﻤر
arm A

5´-CCATTC´CCTTCTCCTTTCCA-3
tet39

F

5´-CTCCTTCTCTATTGTG-

R

´GCTA-3

711 bp

)(18

5´-CACTAATACCTCTGGACATCA-3′
ISAba4

F

5´-ATTTGAACCCATC-

R

´TATTGGC-3

612 bp

)(19

5´-ACTCT´CATATTTTTTCTTGG-3
blaOXA-51

R

´CCTTG-3
5´-TGGATTG´CACTTCATCTTGG-3

 )2نتایج حاصل از آنتیبیوگرام با استفاده از روش دیسک
دیفیوژن:
میزان ﺣﺴاسیت دارویی ایزوﻟﻪﻫای اسینتوباکتر بامانی با استﻔاده از روش دیﺴﮏ
دیﻔیوژن ،مﻘاومت باﻻی ایزوﻟﻪﻫا را نشان داد .ﺟدول  ،3فراوانی ایزوﻟﻪﻫای
ﺟدا شده را بر اساس اﻟگوی مﻘاومت آنتیبیوتیکی نشان میدﻫد .آناﻟیزﻫای
آماری ،توزیﻊ مﻘاومت آنتیبیوتیﮏﻫا را در گروهﻫای سنی مﻌنادار نشان نداد.
ﻫﻤانﻃور کﻪ در ایﻦ ﺟدول نشان داده شده است ،در ایزوﻟﻪﻫای باﻟینی شاﻫد
مﻘاومت باﻻی  95درﺻد بﻪ سﻪ آنتیبیوتیﮏ ایﻤیپنﻢ ،مروپنﻢ و ﺟنتامایﺴیﻦ
بودیﻢ .ﻫﻤﻪ ایزوﻟﻪﻫا بﻪ مروپنﻢ مﻘاوم بوده و بیشتریﻦ ﺣﺴاسیت نﺴﺒت بﻪ دیﺴﮏ
تتراسایکلیﻦ ارزیابی شد.
 )3نتایج تعیین :MIC
مﻘدار  MICدر مورد دو آنتیبیوتیﮏ مروپنﻢ و ایﻤیپنﻢ بر اساس استاندارد
تﻔﺴیری  CLSIبررسی و مﻘادیر آن در ﺟدول  4نشان داده شده است.
 )4نتایج بررسی ژنهای مقاومت به روش مولکولی با استفاده از :PCR
بررسی ژن  blaOXA51likeدر ایزوﻟﻪﻫا ،وﺟود ایﻦ ژن را در تﻤامی نﻤونﻪﻫای
بررسی شده نشان داد و ﻫﻤﻪ نﻤونﻪﻫا از نﻈر ایﻦ ژن مﺜﺒت ارزیابی شدند .بررسی
شیوع سایر ژنﻫای مﻄاﻟﻌﻪ شده با استﻔاده از  PCRنشان داد کﻪ بیشتریﻦ
فراوانی )100درﺻد( مربوط بﻪ ژن tet39و کﻢتریﻦ ) 3/2درﺻد( مربوط بﻪ
 ISAba4است .نتایﺞ بررسی فراوانی ژنﻫا در ﺟدول  5و تﺼویر  1نﻤایﺶ داده
شده است .تﺼویر  ،2فراوانی ژنﻫای مﻄاﻟﻌﻪ شده را در گروهﻫای سنی بیﻤاران
بﻪ ﺻورت نﻤودار نشان میدﻫد .بیشتریﻦ فراوانی ژن  armAدر گروه سنی
 2125سال و کﻢتریﻦ فراوانی آن در گروه سنی  5665سال بود .بررسیﻫای
آماری ﻫیﭻ ارتﺒاط مﻌناداری را بیﻦ توزیﻊ ژنﻫا در گروهﻫای سنی نشان نداد.
 )5نتایج تعیین توالی محصوالت PCRژنهای armA، tet39و: ISAba4
ISAba4
،
پﺲ از تﻌییﻦ تواﻟی مﺤﺼوﻻت  PCRژنﻫای  armA، tet39و
تواﻟیﻫای ﺣاﺻلﻪ توسﻂ نرمافزار  Chromasبررسی و با تواﻟیﻫای مرﺟﻊ موﺟود
در  Genbankمﻘایﺴﻪ و سکانﺲ آن در Genbankبا Accession Number
)ﺟدول  (6مربوﻃﻪ ﺛﺒت شد.

ﺟدول .2ب رنامﻪ دمایی مورد نیاز ب رای تکﺜیر ژنﻫای  blaOXA-51، armA، tet39و ISAba4
زمان )دﻗیﻘﻪ(

فاکتور

armA

دناتوراسیون اولیه
دناتوراسیون
اتصال

گسترش

گسترش نهایی
چرخه

دور  ،45شماره  ،1400 ،4صفحات  89ات 95

)(ºCﺣرارت

armA

tet39

ISAba4

blaOXA-51

tet39

ISAba4

blaOXA-51

94

94

94

94

94

94

5

5

5

5

94

45s

1

1

45s

94

46

54

45s

1

1

45s

53

48

72

45s

1

1

45s

72

72

72

72

5

5

5

5

72

72

72

36

36

36

36

................................
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F

5´-TAATGCTTTGATCGG-

353 bp

)(20

یافتهها
 )1نتایج حاصل از نمونهگیری:
از  92ایزوﻟﻪ اسینتوباکتر بامانی 23 ،ایزوﻟﻪ از ﺧانﻢﻫا )درﺻد (25و  69ایزوﻟﻪ از
آﻗایان )درﺻد (75ﺟدا شد .از نﻈر توزیﻊ سنی کﻤتریﻦ سﻦ مربوط بﻪ بیﻤار یﮏ
ساﻟﻪ و بیشتریﻦ مربوط بﻪ بیﻤار  65ساﻟﻪ بود .در آناﻟیز آماری ،ارتﺒاط مﻌناداری
بیﻦ فراوانی ایزوﻟﻪﻫای اسینتوباکتر بامانی و توزیﻊ ﺟنﺴیت یافت نشد )P value
<  .(0,05سابﻘﻪ مﺼرف اﺧیر آنتیبیوتیﮏ از سوی ﭼهار بیﻤار گزارش شد کﻪ در
ﻫر ﭼهار بیﻤار ،مﺼرف آنتیبیوتیﮏ بﻪ دﻟیﻞ عﻔونتﻫای پیشیﻦ دستگاه ادراری
بود.

شناسایی ژنهای  armA،tet39و تواﻟی اﻟﺤاﻗی  ISAba4در ایزوﻟﻪﻫای باﻟینی اسینتوباکتر بامانی 93 /

ﺟدول .3توزیﻊ ایزوﻟﻪﻫای اسینتوباکتر بامانی بر اساس اﻟگوی مﻘاومت آنتیبیوتیکی و بﻪ
تﻔکیﮏآنتیبیوتیﮏ
اﻟگوی مﻘاومت
آنتی-بیوتیﮏ ﻫا

مﻘاوم

ﺣدواسﻂ

ﺣﺴاس

تﻌداد)درﺻد(

تﻌداد)درﺻد(

تﻌداد)درﺻد(

) (30 μgآمیکاسین

)82(89/2

)5 (5/4

)5 (5/4

) (10 μgجنتامایسین

)88(95/6

)1(1/1

)3(3/3

) (10 μgایمیپنم

)90(97/9

)2(2/1

-

) (10 μgمروپنم

)92(100

-

-

) (10 μgتتراسایکلین

)75(81/5

)7(7/6

)10(10/9

ﺟدول .5توزیﻊ ف راوانی مﻄلﻖ و نﺴﺒی ژنﻫای armA، tet39و  ISAba4در ایزوﻟﻪﻫای
اسینت وباکت ربام انی
ژن ﻫا
armA
tet39
ISAba4

ایزوﻟﻪﻫای اسینتوباکتر بامانی
فاﻗد ژن
واﺟد ژن
تﻌداد )درﺻد(
تﻌداد )درﺻد(
)58(63

)34(37

)92(100

)0(0

)3(3/2

)89(96/8

ﺟﻤﻊ
)92(100
)92(100
)92(100

بحث
 )1بررسی فنوتیپی و الگوی مقاومت آنتیبیوتیکی با روش دیسک
دیفیوژن:
در  10سال اﺧیر ،پتانﺴیﻞ باﻻی اسینتوباکتر بامانی در بروز اشکال
مﻘاوم بﻪ آنتی بیوتیﮏ ﻫای رایﺞ ،سﺒﺐ شده کﻪ ایﻦ باکتری بﻪ عنوان یﮏ
پاتوژن ﺧﻄرساز مﻄرح شود  .مکانیﺴﻢ ﻫای مﻘاومت ﺿدمیکروبی متنوع ایﻦ
باکتری مانند بیان بتاﻻکتامازﻫا ،پﻤﭗ ﻫای ترشﺤی و پوریﻦ ﻫا و ﻫﻤﭽنیﻦ
توانایی کﺴﺐ و اﻟﺤاق عناﺻر ژنتیکی ﻫﻤﭽون پالسﻤیدﻫا ،ترانﺴﭙوزون ﻫا
و اینتگرون ﻫا از ﺟﻤلﻪ ﻗابلیت ﻫای اسینتوباکتر بامانی است کﻪ منجر بﻪ
نرخ مﻘاومت آنتی بیوتیکی باﻻ در ایﻦ باکتری می شود )  .(21در مﻄاﻟﻌﻪ
ﺣاﺿر ،میزان مﻘاومت بﻪ ایﻤی پنﻢ و مروپنﻢ بﻪ ترتیﺐ 97 /9درﺻد و 100
درﺻد بﻪ دست آمد  .پﮋوﻫﺶ ﻫای انجام شده در بﺴیاری از کشورﻫا از
ﺟﻤلﻪ ترکیﻪ ،یونان ،ایتاﻟیا ،اسﭙانیا ،رومانی و انگلیﺲ ،ﺣاکی از وﺟود
مﻘاومت باﻻی اسینتوباکتر بامانی بﻪ کارباپنﻢ ﻫاست )  .(23 ,22در مﻄاﻟﻌﻪ
گودرزی و ﻫﻤکاران در سال  2013در ایران91 /5 ،درﺻد از ایزوﻟﻪ ﻫای
اسینتوباکتربامانی ﺟداشده از بیﻤاران بﺴتری در بیﻤارستان بﻪ ایﻤنی پنﻢ و

ﺣﺴاس
)(%

آنتی-بیوتیﮏ
ﻫا

مﻘاوم
)(%

نیﻤﻪﺣﺴاس
)(%

ایمیپنم

9/97

-

1/2

مروپنم

100

-

-

استاندارد تﻔﺴیری
)MIC (µg/ml
R
≥4

I

S

16≤ 8

≥16≤ 8 4

ﺟدول .6شﻤارهﻫای دسترسی سکانﺲﻫای ژنﻫای armAو  tet39در

Genbank

Gene

Accession Number

armA

KT626610

tet39

KT724719

99درﺻد ایزوﻟﻪ ﻫا بﻪ مروپنﻢ مﻘاوم گزارش شدند )  .(24در سال ،2014
وکیلی و ﻫﻤکاران در اﺻﻔهان 83 ،درﺻد مﻘاومت بﻪ ایﻤی پنﻢ و  90درﺻد
مﻘاومت بﻪ مروپنﻢ را گزارش کردند )  .(25مﻘایﺴﻪ نرخ مﻘاومت گزارش
شده در ایﻦ مﻄاﻟﻌﻪ ﻫا و مﻄاﻟﻌﻪ ما نشان از روند رو بﻪ افزایﺶ مﻘاومت
بﻪ ایﻤی پنﻢ در ایزوﻟﻪ ﻫای بیﻤارستانی دارد  .ﭼنانکﻪ در مﻄاﻟﻌﻪ رﺿایی و
ﻫﻤکاران در سال  2020روی  81ایزوﻟﻪ تنﻔﺴی از اسینتوباکتربامانی،
تﻤام ایزوﻟﻪ ﻫا مﻘاوم بﻪ ایﻤی پنﻢ تشﺨیﺺ داده شدند )  .(26دﻟیﻞ بروز
ایﻦ افزایﺶ مﻘاومت در سال ﻫای اﺧیر می تواند ناشی از استﻔاده بیﺶ از
اندازه از ایﻦ آنتی بیوتیﮏ ﻫا در کشور ما باشد  .با وﺟود استﻔاده گﺴترده
از کارباپنﻢ ﻫا در ایﻦ مﻘﻄﻊ زمانی ،گزارش ﻫای مﻘاومت در اسینتوباکتر
بامانی نﺴﺒت بﻪ آن ﻫا و روند رو بﻪ افزایﺶ بروز مﻘاومت بﻪ کارباپنﻢ ﻫا
ایﻦ ﻫشدار را بﻪ دنﺒال دارد کﻪ مﻤکﻦ است ایﻦ نرخ مﻘاومت بﻪ اندازه ای
باﻻ برود کﻪ تاﺛیر ایﻦ آنتی بیوتیﮏ ﻫا کاﻫﺶ یابد و دیگر بﻪ عنوان یﮏ
گزینﻪ درمانی نجات بﺨﺶ برای عﻔونت ﻫای اسینتوباکتر بامانی مﺤﺴوب
نشود )  .(7مﻘاومت بﻪ ﺟنتامایﺴیﻦ و آمیکاسیﻦ در بررسی ﺣاﺿر  95 /6درﺻد
و  89 /1درﺻد بﻪ دست آمد  .در مﻄاﻟﻌﻪ ﻫای دیگر مﻘاومت بﻪ ایﻦ آنتی بیوتیﮏ
ﻃی سال ﻫا متﻐیر بوده است  .در مﻄاﻟﻌﻪ نوری و ﻫﻤکاران کﻪ در سال
 2014روی ایزوﻟﻪ ﻫای اسینتوباکتر بامانی ﺟدا شده از نﻤونﻪ ﻫای مﺨتلﻒ
بیﻤاران انجام شد ،میزان مﻘاومت ایزوﻟﻪ ﻫا بﻪ ﺟنتامایﺴیﻦ 40 /7درﺻد
و بﻪ آمیکاسیﻦ 80 /6درﺻد گزارش شد )  .(27اگرﭼﻪ در آن مﻄاﻟﻌﻪ ،
ﺟنتامایﺴیﻦ در کنار کلیﺴتیﻦ موﺛرتریﻦ آنتی بیوتیﮏ علیﻪ ایزوﻟﻪ ﻫای
مﻄاﻟﻌﻪ شده تشﺨیﺺ داده شد ،اما ایزوﻟﻪ ﻫای مﻄاﻟﻌﻪ شده در مﻄاﻟﻌﻪ ما
مﻘاومت باﻻیی نﺴﺒت بﻪ ﺟنتامایﺴیﻦ نشان دادند و ایﻦ آنتی بیوتیﮏ تنها
روی 3 /3درﺻد از ایزوﻟﻪ ﻫای مﻄاﻟﻌﻪ ﺣاﺿر اﺛر مهاری داشت  .بروز مﻘاومت
باﻻی آنتی بیوتیکی در آمینوگلیکوزیدﻫا ،کﻪ بﻪ عنوان یکی از راﻫکارﻫای

تﺼویر  .2نﻤودار فراوانی ژنﻫای armA، tet39و ISAba4در ایزوﻟﻪﻫای اسینتوباکتر بامانی بﻪ
تﻔکیﮏ گروهﻫای سنی مﺨتلﻒ
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تﺼویر  .1نﻤایﺶ مﺤﺼوﻻت ﺣاﺻﻞ از تکﺜیر ژن  armA، tet39و  ISAba4روی ژل آگارز
1/5درﺻد
اﺧتﺼاراتM :؛ مارکر  100ﺟﻔتبازی-C ،؛ کنترل منﻔی+C ،؛ کنترل مﺜﺒت و S؛ نﻤونﻪ مﺜﺒت

ﺟدول .4نتایﺞ ﺣداﻗﻞ ﻏلﻈت مهاری آنتیبیوتیﮏﻫای مروپنﻢ و ایﻤیپنﻢ در ایزوﻟﻪﻫای
اسینتوباکتر بامانی بﻪ روش میکرودایلوشﻦ ب راث

 / 94پروانﻪ ﺧیابانیراد و ﻫﻤکاران

درمانی علیﻪ عﻔونت ﻫای اسینتوباکتر بامانی مﻌرفی می شود ،نگران کننده
است  .مرادی و ﻫﻤکاران در بازنگری ای کﻪ از سال 2001تا  2014در ایران
انجام دادند ،میزان بروز مﻘاومت بﻪ آمیکاسیﻦ را در سال ﻫای نﺨﺴت 58 /4
درﺻد و درسال ﻫای آﺧر ،با افزایﺶ ﻗابﻞ توﺟهی ،مﻘاومتی را در ﺣدود 95
درﺻد نشان دادند )  .(28در مﻄاﻟﻌﻪ ای کﻪ توسﻂ ﻃرفدار و ﻫﻤکاران روی
 50ایزوﻟﻪ باﻟینی اسینتوباکتر بامانی ﺟدا شده از بﺨﺶ سوﺧتگی انجام
دادند94 ،درﺻد ایزوﻟﻪ ﻫا بﻪ آمیکاسیﻦ و  86درﺻد ایزوﻟﻪ ﻫا بﻪ ﺟنتامایﺴیﻦ
مﻘاوم گزارش شدند )  .(29در مﻄاﻟﻌﻪ رشوند و ﻫﻤکاران کﻪ در ایران انجام
شده است 98 /4 ،درﺻد از ایزوﻟﻪ ﻫا ﻫیﭻ ﺣﺴاسیتی بﻪ آمینوگلیکوزیدﻫا بروز
ندادند  .در ایﻦ مﻄاﻟﻌﻪ نرخ مﻘاومت آنتی بیوتیکی نﺴﺒت بﻪ ﺟنتامایﺴیﻦ
و آمیکاسیﻦ بﻪ ترتیﺐ 98 /94درﺻد و 83 /9درﺻد تشﺨیﺺ داده شد ) .(30
مﻄاﻟﻌﻪ ﻫای انجام شده ﺣاکی از وﺟود مﻘاومت آنتی بیوتیکی باﻻ نﺴﺒت بﻪ
آمینوگلیکوزیدﻫاست  .بروز اشکال مﻘاوم در برابر آمینوگلیکوزیدﻫا سﺒﺐ
افزایﺶ ﻫزینﻪ ﻫای مراﻗﺒت ﻫای بهداشتی ،افزایﺶ ﻃول بﺴتری بیﻤاران و
بروز عوارض شدید و مرگ و میر بیﻤاران می شود .
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پروانه اخالقی
ایﻦ پﮋوﻫﺶ ،ﺣاﺻﻞ پایاننامﻪ ﺧانﻢ پروانﻪ ﺧیابانیراد بﻪ راﻫنﻤایی دکتر گیتا
اسالمی برای دریافت مدرك کارشناسی ارشد است .برای ﺣﻔﻆ اﺻول اﺧالﻗی
و اﺻﻞ مﺤرمانﻪ بودن اﻃالعات بیﻤاران ،ایﻦ مﻄاﻟﻌﻪ اﻃالعات شرکتکنندگان
را ناشناس نگﻪ داشت و ﻫیﭻ اﻃالعات شﺨﺼی را ﺟﻤﻊ آوری نکرد .
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 )2بررسی نتایج مولکولی حاصل از :PCR
یﮏ روش ساده و ﻗابﻞ اعتﻤاد برای شناسایی اسینتوباکتر بامانی ،ردیابی ژن
 blaOXA51است کﻪ  Turtonو ﻫﻤکاران برای شناسایی و تایید گونﻪ مﻌرفی
کردند  .در مﻄاﻟﻌﻪ انجام شده در ایران ،آمریکا و ترکیﻪ نیز بﻪ ترتیﺐ در 100
درﺻد 91 ،درﺻد و 100درﺻد ایزوﻟﻪ ﻫا ایﻦ ژن را شناسایی کردند ) ,31 ,24
 .(32در تﺤﻘیﻖ ﺣاﺿر نیز تﻤامی  92ایزوﻟﻪ ای کﻪ با روش ﻫای بیوشیﻤیایی
و میکروب شناسی شناسایی شده ،دارای ژن  blaOXA51بوده و بﻪ ایﻦ ترتیﺐ
بﻪ عنوان اسینتوباکتر بامانی تﺄیید گونﻪ شدند  .در ایزوﻟﻪ ﻫای مﻘاوم بﻪ
آمینوگلیکوزیدﻫا ،تتراسایکلیﻦ ﻫا و کارباپنﻢ ﻫا ،وﺟود ژن ﻫای armA،
 tet39و ISAba4تشﺨیﺺ داده شد  .در مﻄاﻟﻌﻪ ﺣاﺿر ،ژن  tet 39بیشتریﻦ
شیوع را با فراوانی 100درﺻد و  ISAba4کﻢ تریﻦ شیوع را با فراونی 3 /2
درﺻد نشان داد  .در مﻄاﻟﻌﻪ سلیﻤی زند و ﻫﻤکاران در سال  ،2018ژن
 tet 39در 41 /6درﺻد از ایزوﻟﻪ ﻫای اسینتوباکتر بامانی ردیابی شد ) .(33
آﻗازاده و ﻫﻤکاران در سال  2013در بیﻦ  75ایزوﻟﻪ اسینتوباکتر بامانی
ﺟﻤﻊ آوری شده در سال ﻫای  2010 2011از سﻪ مرکز بیﻤارستانی وابﺴتﻪ
بﻪ دانشگاه در تهران ،شیوع  armAرا  26درﺻد گزارش کردند کﻪ نﺴﺒت
ﺣﻀور ایﻦ ژن در بیﻤاران سوﺧتگی بﻪ بیﻤاران ﻏیرسوﺧتگی برابر با 87 /5
درﺻد بود )  .(17از آنجا کﻪ مﻄاﻟﻌﻪ ما نیز روی بیﻤاران بﺨﺶ سوﺧتگی
انجام شد ،شیوع باﻻی گزارش شده برای ژن 63 ) armAدرﺻد ( ﻫﻤﺴو
با ایﻦ موﺿوع است  .رشوند و ﻫﻤکاران با بررسی ژنتیکی در ایزوﻟﻪ ﻫای
اسینتوباکتر بامانی ﻏیرﺣﺴاس بﻪ آمینوگلیکوزیدﻫا ،ﺣﻀور ژن  armAرا در
69 /8درﺻد از آن ﻫا ردیابی کردند کﻪ در مﻘایﺴﻪ با سایر ژن ﻫای بررسی
شده ،بﻪ عنوان شایﻊ تریﻦ ژن  16 S RMTaseتشﺨیﺺ داده شد ) .(30
ﻫﻤﭽنیﻦ در مﻄاﻟﻌﻪ  Nafpliotiو ﻫﻤکاران در سال 93 /7 ،2020درﺻد از
ایزوﻟﻪ ﻫای اسینتوباکتر بامانی مﻘاوم بﻪ آمیکاسیﻦ و ﺟنتامابﺴیﻦ ،ﺣامﻞ
ژن  armAگزارش شدند )  .(34در مﻄاﻟﻌﻪ ما درﺻد 63ایزوﻟﻪ ﻫا ﺣامﻞ ژن
 armAتشﺨیﺺ داده شدند  .مﻄاﻟﻌﻪ ﻫای انجام شده ﺣاکی از روند رو بﻪ
افزایﺶ ﺣﻀور ایﻦ ژن مﻘاومت در ایزوﻟﻪ ﻫای اسینتوباکتر بامانی است و
پﮋوﻫﺶ ﻫای انجام شده در ایران ،نرخ ﺣﻀور باﻻیی برای ژن  armAدر
ایزوﻟﻪ ﻫای مﻄاﻟﻌﻪ شده در ایران نشان می دﻫد  .ایﻦ موﺿوع نیز می تواند
در کاﻫﺶ تاﺛیر آمینوگلیکوزیدﻫا در دروند درمانی ،بﻪ ﺧﺼوص در درمان
بیﻤاران سوﺧتگی نﻘﺶ داشتﻪ باشد  Agersø .و ﻫﻤکاران از دانﻤارك برای
نﺨﺴتیﻦ بار بﻪ روش  PCRژن پالسﻤیدی  tet 39را در سویﻪ ﻫای مﺤیﻄی
و باﻟینی اسینتوباکتر مﻘاوم بﻪ عنوان عامﻞ مﻘاومت بﻪ تتراسایکلیﻦ در
 75درﺻد از نﻤونﻪ ﻫای شان یافتند )  .(35در سال  Taitt ،2013و ﻫﻤکاران
ایﻦ ژن را در اسینتوباکتر بامانیﻫای ﺟداشده از بیﻤاران مراکز درمانی
آمریکا گزارش کردند )  ، (36کﻪ ایﻦ ژن پالسﻤیدی در مﻘایﺴﻪ با اﻟگوی

ﺣﺴاسیت آنتی بیوتیکی بﻪ تتراسایکلیﻦ فراوانی پایینی را داشت  .از سوی
دیگر ،در مﻄاﻟﻌﻪ دورﻗی و ﻫﻤکاران ،نشان داده شد کﻪ ﺣﻀور  tet 39در
ایزوﻟﻪ ﻫای اسینتوباکتر بامانی با فنوتیﭗ مﻘاومت آن ﻫا در برابر تتراسایکلیﻦ
مرتﺒﻂ است )  .(37بﻪ ﻃورکلی ،ژن پالسﻤیدی  tet 39در بروز مﻘاومت بﻪ
تتراسیکلیﻦ مﻄرح است  .در مﻄاﻟﻌﻪ ما نیز ،تﻤامی ایزوﻟﻪ ﻫا ﺣامﻞ ژن tet 39
بودند و ﻫﻤﭽنیﻦ مﻘاومت بﻪ تتراسایکلیﻦ در ایزوﻟﻪ ﻫا81 /5 ،درﺻد تشﺨیﺺ
داده شد  .کارباپنﻤازﻫای تیﭗ  OXAمی توانند نﻘﺶ مﺆﺛری علیﻪ ایﻤی پنﻢ
و مروپنﻢ داشتﻪ و تواﻟی  ISAbaمی تواند در اﻟﻘای مﻘاومت سﻄﺢ باﻻ در
ایﻦ سویﻪ ﻫا ایﻔای نﻘﺶ کند  .مﻄاﻟﻌﻪ ﻫا نشان داده اند کﻪ ژن ،bla OXA23
در ارتﺒاط با  ISAba1و  ISAba4است )  .(38در مﻄاﻟﻌﻪ ﺣاﺿر3 /2 ،درﺻد از
ایزوﻟﻪ ﻫا ﺣاوی  ISAba4و برای اﻃﻤینان ﺣﻀور  bla OXA23در ایﻦ سﻪ
ایزوﻟﻪ نیز مﺜﺒت ارزیابی شد  .در مﻄاﻟﻌﻪ بهادر و ﻫﻤکاران از ایران ،در 62
اسینتوباکتر بامانی ﺟداشده از بیﻤاران سوﺧتگی12 /9 ،درﺻد از ایزوﻟﻪ ﻫا
ﺣامﻞ ژن  ISAba4بودند )  Cuenca .(39و ﻫﻤکاران در اسﭙانیا ایﻦ تواﻟی
اﻟﺤاﻗی ISAba4را در ﻫیﭻ یﮏ از  221ایزوﻟﻪ باﻟینی اسینتوباکتر بامانی
نیافتند )  .(40ﻫﻤان ﻃور کﻪ مشﺨﺺ است ،ﻫﻤانند مﻄاﻟﻌﻪ ما در مﻄاﻟﻌﻪ ﻫای
انجام شده در ﺟهان فراوانی کﻤی برای تواﻟی اﻟﺤاﻗی  ISAba4در ایزوﻟﻪ ﻫای
اسینتوباکتر بامانی گزارش شده است .
با وﺟود مﺤدودیت در شناسایی ﺟامﻊ مکانیﺴﻢ ﻫای موﺛر بر بروز مﻘاومت
اسینتوباکتر بامانی ،مﻄاﻟﻌﻪ ﺣاﺿر ﺿﻤﻦ بررسی
آنتی بیوتیکی در
مکانیﺴﻢ ﻫای بروز مﻘاومت آنتی بیوتیکی در اسینتوباکتر بامانی ،بر اﻫﻤیت
مدیریت دﻗیﻖ در تجویز دارو با انجام آزمون ﻫاي دﻗیﻖ آنتـﯽ بیـوگرام ﻗﺒـﻞ
از ﻫرگونـﻪ تجویز دارویـﯽ و ﻟزوم بررسی اپیدمیوﻟوژی موﻟکوﻟی سویﻪ ﻫای
اسینتوباکتر بامانی تاکید می کند .
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