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Abstract
Background & Objectives: Antibiotic resistance is one of the most problems in microbial infection
control. Production of β-lactamases can lead to resistance against the third generation cephalosporins and
carbapenems. This study was conducted to evaluate the antibiotic sensitivity profiles and the presence of
blaIMP gene in Escherichia coli isolates, collected from clinical specimens in educational hospitals of
Imam Reza and Shohada in Tabriz.
Materials and Methods: In this study 100 Escherichia coli were isolated. These isolates collected
from patients in educational hospital (Imam Reza and Shohada). They were identified by using
conventional bacteriologic tests. Antimicrobial susceptibility test was performed according to KirbyBauer method. Confirmatory test for production of metallo- β-lactamase was also performed by using
Modified Hodge test (MHT). blaIMP gene was detected by using PCR technique.
Results: Results of antibiotic susceptibility tests revealed that the resistance rate against imipenem,
meropenem, ertapenem, gentamycin, ciprofloxacin, ceftazidime, nalidixic acid, ceftriaxone and cefepime
were 3%, 3%,4%, 44%, 69%, 64%, 79%, 68% and 53%, respectively. Result of MHT test revealed that
3% (3) isolates were metallo-β-lactamase producers. PCR amplification revealed that 5% (5) of isolates
carried blaIMP gene.
Conclusion: According to the more than 60% resistance of isolates from medical educational centers to the third
generation cephalosporins and fluoroquinolone. In this study, we pose a consumption of carbapenemes as an
alternative for serious bacterial infections. Even limited carbapenemase inducing resistance must raise awareness
among hospital infectious control staff.
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مقالٍ پضيَشي
فزاياوي صن بتاالکتاماسی تیپ  blaIMPدر ا يشيلٍ َای اشزيشیاکلي جدا شدٌ اس بیماران ،در مزکش آمًسشي
درماوي امام رضا(ع) ي شُداء تبزيش ،سال 1831
*1

سید سعید عقیل سادٌَ ،1ايدٌ مبیه

 1گروه میکروبیولوشی ،واحد اورمیه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ارومیه ،ایران
 2گروه میکروبیولوشی ،دانشکده پسشکی ،واحد تبریس ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تبریس ،ایران
دريافت 38/4/3 :پذيزش38/5/11 :

چكیدٌ

سمیىٍ ي اَداف :یکی از هؽکالت عودُ در کٌترل عفًَتّبی هیکرٍثی ثرٍز همبٍهت دارٍیی هیثبؼد .تَلید هتبلَثتبالکتبهبزّب ظجت ایجبد همبٍهت ًعجت
ثِ ظفبلَظپَریيّبی ًعل ظَم ٍ کبرثبپٌنّب هیگردد .ایي هغبلعِ جْت ثررظی الگَی حعبظیت آًتی ثیَتیکی ٍ ثررظی حضَر شى  blaIMPدر ایسٍلِّبی
اؼریؽیبکلی جداظبزی ؼدُ از هراکس آهَزؼی ٍ درهبًی ؼْر تجریس (اهبم رضب ٍ ؼْداء) اًجبم ؼد.
مًاد ي ريشَا :ثرای اًجبم ایي تحمیك  100ایسٍلِ اؼریؽیبکلی از ثیوبراى هرکس آهَزؼی درهبًی اهبم رضب (ع) ٍ ؼْداء تجریس جوعآٍری ؼد ٍ ثرای
تعییي همبٍهت ایسٍلِّب ،تعت آًتیثیَگرام ثب رٍغ کرثی – ثبٍئر اًجبم گرفت .ایسٍلِّبی تَلید کٌٌدُ هتبلَثتبالکتبهبز ثب رٍغ فٌَتیپی Modified Hodge test
) (MHTؼٌبظبیی گردیدًد .ثب رٍغ ٍ PCRجَد شى  blaIMPدر ایسٍلِّب هَرد ثررظی لرار گرفت.
يافتٍَا :الگَیّبی حعبظیت ٍ همبٍهت آًتیثیَتیکی ایسٍلِّب ًؽبى داد کِ هیساى همبٍهت ًعجت ثِ ایویپٌن ،هرٍپٌن ،ارتبپٌن ،جٌتبهبیعیي،
ظیپرٍفلَکعبظیي ،ظفتبزیدینً ،بلیدیکعیک اظید ،ظفتریبکعَى ٍ ظفیپن ثِ ترتیت  53% ٍ ،%68 ،%79 ،%64 ،%69 ،%44 ،%4 ،%3 ،%3ثَدً .تبیج ً MHTؽبى داد
کِ  3ایسٍلِ ( )%3هتب لَثتبالکتبهبز هثجت ّعتٌد .ثراظبض ًتبیج  PCRکِ ثر رٍی توبم ایسٍلِّب صَرت گرفت در  5ایسٍلِ ْ( )٪5شى  IMPهؽبّدُ ؼد.
وتیجٍگیزی :ثرٍز همبٍهت ثیػ از  %60در همبثل ظفبلَظپَریيّبی ًعل ظَم ٍ فلَئَرکیٌَلَىّب ،در ایسٍلِّبی جدا ؼدُ از هراکس آهَزؼی درهبًی هَرد
هغبلعِ ،هصرف کبرثبپٌنّب ثعٌَاى جبیگسیي ثرای عفًَتّبی جدی ثبکتریبیی را هغرح هیکٌد کِ ثرٍز همبٍهت ثدلیل تَلید کبرثبپٌوبزّبّ ،ر چٌد در ظغح
پبییيّ ،ؽداری ثر هعئَلیي کٌترل عفًَت ایي ثیوبرظتبىّب هیثبؼد.
کلید ياصٌَا :اؼریؽیبکلی ،تعت تغییر یبفتِ  ،Hodgeثتب الکتبهبز ٍ ،IMPاکٌػ زًجیرُای پلیهراز ()PCR
*

ایویل ًَیعٌدُ راثظdrhmobaiyen@iaut.ac.ir :

مقدمٍ

حضَر آًزسینّزبی ثتبالکتبهزبز در ثزبکتریّزب ثبعز پیزدایػ
همبٍهززت در ثعززیبری از آًْززب ثززِ ٍیززصُ ثززبکتریّززبی ایجززبد کٌٌززدُ
عفًَتّزبی هرکزس ثیوبرظزتبًی ؼزدُ ٍ در ًتیجزِ درهزبى عفًَزت
ّززبی حبصززل از آًْززب را ثززب هؽززکالت جززدی رٍثززِ رٍ ظززب تِ
اظت ( .)1ایي آًزسینّزب کزِ ثعزیبری از آًْزب ثتبالکتبهزبز ثزب عیز
اثر گعزتردُ (ً )ESBLsبهیزدُ هزیؼزًَد ،ثزِ چْزبر گزرٍُ اصزلی

 Aتب  Dتمعزین هزیؼزًَد .گزرٍُ  Aظزجت ّیزدرٍلیس پٌزیظزیلیي
ٍ ظفبلَظززپَریيّززبی ثززب عیزز اثززر کززن ٍ ٍظززیع هززیؼززًَد،
ؼزززبهل ٍ SHV-1 ،-TEM 2 ،TEM-1غیزززرُ  ...ثزززَدُ ٍ تزززبکٌَى
در ثزززبکتریّززززبیی هبًٌزززد اؼریؽززززیبکلی ٍ کلجعززززیالپٌَهًَیِ
ؼٌبظززبیی ؼززدُاًززد .گززرٍُ  ،Bؼززبهل هتبلَثتبالکتبهبزّززبی ٍاثعززتِ
ثِ رٍی ( )Znهیثبؼزٌد کزِ لزبدر ثزِ ّیزدرٍلیس کبرثزبپٌنّزب ثزَدُ
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ٍ در ثززبکتریّززبیی هبًٌززد ظززَدٍهًَبض آئرٍجیٌززَزٍا ٍ ظراؼززیب
هبرظزی ظززٌط گززسارغ ؼززدُ اظززت .گززرٍُ  ،Cکززِ از آًْززب هززی-

تَاى ّ AmpCب را ًزبم ثزرد ،لزبدر ثزِ تجسیزِ ظفَهبیعزیيّزب هزی
ثبؼززٌد ٍ گززرٍُ  ،Dثتبالکتبهبزّززبی ثززب لززدرت ّیززدرٍلیس زیززبد
هبًٌزززد  OXAعلیزززِ اکعبظزززیلیي ٍ کلَکعبظزززیي ثزززَدُ ٍ اظزززید
کالٍالًیک ثزِ عزَر ضزعی از فعبلیزت آًْزب جلزَگیری هزیکٌزد
( .)2ایوززیپززٌن هتعلززك ثززِ دارٍّززبی ثتبالکتززبم ثززِ ًززبم کبرثززبپٌنّززب
هیثبؼزد ،کزِ ثزِ آًزسینّزبی ثتبالکتبهزبز همزبٍم ثزَدُ ٍ در درهزبى
عفًَززت ّززبی حبصززل از ثززبکتریّززبی تَلیززد کٌٌززدُ ٍ ESBLs
 AmpCثززِ کززبر هززیرٍد ،اهززب وْززَر آًززسینّززبی ثتبالکتبهززبز کززِ
گرٍّززی از آًْززب هتبلَثتبالکتبهززبز ًبهیززدُ هززیؼززَد ٍ در گززرٍُ  Bاز
آًززسینّززبی ثتبالکتبهززبز لززرار دارد ،ثبع ز ثززرٍز همبٍهززت ثززِ ایززي
آًتیثیَتیکّب ؼدُ اظت (.)3،4
هتبلَثتبالکتبهبزّززب آًززسینّززبیی ّعززتٌد کززِ تَظززظ کرٍهززَزٍم
ٍ یززب پالظززویدّب کززد هززیؼززًَد ٍ رٍی عیزز ٍظزززیعی از
دارٍّززبی ثتبالکتززبم ثززِ ٍیززصُ کبرثززبپٌنّززب اثززر گهاؼززتِ ٍ ثبع ز
ّیززدرٍلیس آًْززب هززیؼززًَد .ایززي آًززسینّززب در ؼززرایظ in-vitro
تَظززظ ؼززالتَرّبی فلززسی هبًٌززد ( EDTAاتززیلي دی آهززیي
تترااظیداظززتیک) ٍ ظززدین هرکبپتَاظززتیک اظززید هْززبر هززیگردًززد،
اهززب تَظززظ هْبرکٌٌززدُّززبیی هبًٌززد اظززید ثرًٍیززک ٍ اظززید
کالٍالًیززک هْززبر ًوززیؼززًَد ( .)5هعرفززی کبرثززبپٌنّززب ثززِ دًیززبی
پسؼکی ثزِ دلیزل عیز ٍظزیع فعبلیزت ٍ پبیزداری آًْزب در ثراثزر
اکثززر آًززسینّززبی ثتبالکتبهززبز یززک هَفمیززت ثززسر در درهززبى
عفًَززتّززبی جززدی ثبکتریززبیی همززبٍم ثززِ ثتبالکتززبمّززب هحعززَة
هززیؼززَد ( .)6همبٍهززت ثززِ آًتززیثیَتیززکّززبی ایززي کززالض از
دارٍّززبی ثتبالکتززبم تَظززظ آًززسینّززبی هتبلَثتبالکتبهززبز یکززی از
عَاهززل اصززلی همبٍهززت ثززِ کبرثززبپٌنّززب هززیثبؼززد .لززها ثررظززی
ؼززیَع همبٍهززت ًعززجت ثززِ ایززي آًتززیثیَتیززکّززب تَظززظ
هتبلَثتبالکتبهبزّززب در ظززَیِّززبی اؼریؽززیبکلی ،کلجعززیالپٌَهًَیِ
ٍ ظززَدٍهًَبض آئرٍجیٌززَزٍا کززِ جسئززی از فلززَر عجیعززی ثززدى
ثَدُ ٍ ًمػ هْوزی در ایجزبد عفًَزتّزب ثزِ ٍیزصُ عفًَزتّزبی
ثیوبرظززتبًی دارًززد ،اّویززت دارد .ثٌززبثرایي ایززي هغبلعززِ در ً ززر
دارد همبٍهززت ًعززجت ثززِ کبرثززبپٌنّززب را ثززب رٍغ دیعززک آگززبر
دیفیَشى ،تعت تغییر یبفتِ  PCR ٍ Hogdeثررظی ًوبید.

مًاد ي ريش َا
جمع آيری ومًوٍ َا ي اطالعات دمًگزافیک
در ایززي هغبلعززِ تعززداد  100ایسٍلززِ اؼریؽززیبکلی از ثیوززبراى
در هرکززس آهَزؼززی درهززبًی اهززبم رضززب (ع) ٍ ؼززْداء تجریززس در
یززک دٍرُ  6هبّززِ جوززعآٍری ؼززدً ،وًَززِّززبی ثززبلیٌی ه تل ز
ؼززبهل ادرار ،ززَى ،کززبتتر ،ز ززن ،هبیعززبت ثززدى ٍ ترؼززحبت
تٌفعی ثزَد ظزپط اعالعزبت ثیوزبراى ثزب تْیزِ چزک لیعزتی کزِ
ؼززبهل ًززبم ،جٌعززیت ،ظززي ٍ علززت ثعززتری ثززَد گززردآٍری
گردیزززد .در آزهبیؽزززگبُ ثزززب اظزززتفبدُ از رٍغّزززبی رٍتزززیي
آزهبیؽززگبّی ،ثززبکتریّززب ثززب صَصززیبت ثیَؼززیویبیی ؼٌبظززبیی
ٍ جْززت اًجززبم تعززتّززبی ثعززدی در هحززیظ کؽززت هززبیع

 Tryptic Soy Brothحزززبٍی گلیعزززرٍل ثزززِ همزززدار  %20در
دهبی ً -70گْداری ؼدًد.
تست حساسیت آوتي بیًتیكي
ظز زٌجػ همبٍهزززت آًتزززیثیزززَتیکی ایسٍلزززِّزززب ثزززب رٍغ
اظززتبًدارد دیعززک آگززبر دیفی زَشى ( )Kirby- Baurعجززك دظززتَر
العوززل  CLSIصززَرت گرفززت ( .)7دیعززکّززبی آًتززیثیززَتیکی
هززَرد اظززتفبدُ در ایززي تحمیززك ؼززبهل :ایوززیپززٌن ( ،)10µهززرٍپٌن
( ،)10µارتززززبپٌن ( )10µاز ؼززززرکت  ، MASTجٌتبهبیعززززیي
(ً ،)10µبلیدیکعزززززیک اظزززززید ( ،)30µظزززززفتبزیدین (،)30µ
ظیپرٍفلَکعبظززززیلیي ( ،)5µظفتریبکعززززَى ( ٍ )30µظززززفیپن
( )30µاز ؼرکت پبدتي عت ریداری ؼدًد.
شىاسايي فىًتیپي ايشيلٍ َای مًلد بتاالکتاماس
جْززت ؼٌبظززبیی ایسٍلززِّززبی تَلیززد کٌٌززدُ هتبلَثتبالکتبهبزّززب
از تعززت تغییززر یبفتززِ  Hodgeاظززتفبدُ ؼززد .ثززرای اًجززبم ایززي
تعززت اثتززدا از ظززَیِ  E.coli ATCC 25922کززِ ظززَیِ حعززبض
ثززِ ایوززیپززٌن هززیثبؼززد ،ظَظپبًعززیًَی هعززبدل ثززب اظززتبًدارد ًززین
هززک فبرلٌززد تْیززِ ؼززد ٍ ظززپط ثززر رٍی هحززیظ هززَلر ّیٌتززَى
آگززبر پ ززػ ؼززد .ثعززد از چٌززد دلیمززِ یززک دیعززک ایویپززٌن
01µgدر ٍظظ پلیت لزرار دادُ ؼزد ،ظزپط از ایسٍلزِّزبی هزَرد
آزهززبیػ ظَظپبًعززیًَی هعززبدل ًززین هززک فبرلٌززد تْیززِ ٍ از لجززِ
پلیت تب ًسدیکزی دیعزک در ظزِ لعزوت پلیزت کؽزت دادُ ؼزد
ٍ ثززِ هززدت 18تززب  24ظززبعت در اًکَثززبتَر  37° Cلززرار دادُ
ؼزد .پیزدایػ ظزب تبر ثزر ؼززجدری ًؽزبى دٌّزدُ هثجزت ثززَدى
تَلید آًزسینّزبی ّیزدرٍلیس کٌٌزدُ کبرثزبپٌن ؼزبهل هتبلَثتبالکتبهزبز
ٍ کبرثبپٌوبز ثَد ( .)10ٍ 9 ،8
شىاسايي صوًتیپي ايشيلٍَای مًلد متالًبتاالکتاماس
اثتززدا ثززب اظززتفبدُ از رٍغ فٌززل کلرٍفززرم از ًوًَززِّززبی
ثبکتریززبیی اظززت را  DNAثززِ عوززل آهززد .تعززت  PCRجْززت
ؼٌبظززبیی شى ثتبالکتبهززبزی )587bp( blaIMPتَظززظ پرایورّززبی
 IMPثززب تززَالی ًَکلئَتیززدی ٍ هراحززل ارائززِ ؼززدُ در جززدٍل 1
اًجززبم ؼززد ( .)11ضززوٌبا از ظززَیِ Pseudomonas aeruginosa
 JX 648311ثجززت ؼززدُ در  NCBIثززِ عٌززَاى ظززَیِ کٌتززرل
هثجت اظتفبدُ کردین.
جدٍل  :1هراحل PCR
هراحل
ٍاسرشتِ سازی آغازی
ٍاسرشتِ سازی در ّر چرخِ
اتصال آغازگر
پلیوریسُ شدى آغازگر
پلیوریسُ شدى ًْایی

دها ()C°
94
94
49/7
72
72

زهاى()s
300
60
60
60
300
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مقايمت آوتي بیًتیكي
ًتبیج تعت حعبظیت ثِ آًتیثیَتیک ّبی آزهبیؽی در جدٍل 2
ًؽبى دادُ ؼدُ اظت .آزهَى  Hodgeثر رٍی  100ایسٍلِ صَرت
گرفت ،در ً 3وًَِ ظب تبر ثر ؼجدری هؽبّدُ ؼد کِ ثیبًگر
هتبلَثتبالکتبهبز در ًوًَِّب اظت کِ در ؼکل ً 1ؽبى دادُ ؼدُ اظت.
ثر رٍی توبهی ایسٍلِّب  PCRاًجبم ؼد .کِ در 5ایسٍلِ ()%5
(ًوًَِّبی  )45 ٍ 43، 9 ،4 ،2شى  IMPؼٌبظبیی ؼدً .وًَِ  2از
ادرار فرد  32ظبلِ ثعتری در ث ػ اٍرٍلَشیً ،وًَِ  4از ادرار فرد
 81ظبلِ هراجعِ ثِ آزهبیؽگبًُ ،وًَِ  9از کؽت ز ن فرد 73
ظبلِ ثعتری در ث ػ پیًَد کلیًِ ،وًَِ  43از کؽت ز ن فرد 75
ظبلِ ثعتری در ث ػ عفًَی ٍ ًوًَِ  45از کؽت َى فرد 60
ظبلِ ثعتری در ث ػ عفًَی ثَدًد .در ایي تحمیك از ظَیِ
 Pseudomonas aeruginosoa JX 648311ثِ عٌَاى کٌترل هثجت
شى  IMPاظتفبدُ ؼد (ؼکل  .)2همبیعِ ًتبیج دیعک ایویپٌن ثب
ًتبیج ً MHTؽبى داد کِ در  97ایسٍلِای کِ ثِ ایویپٌن حعبض
ثَدًد  MHTایسٍلِّب هٌفی هؽبّدُ ؼدّ ،وچٌیي از  100ایسٍلِ
هَرد آزهبیػ در  3 ،MHTایسٍلِ ٍ در  5 ،PCRایسٍلِ هثجت
هؽبّدُ ؼد .ثب تَجِ ثِ ایي کِ تعت فٌَتیپی یک تعت ظبدُ ٍ کن
ّسیٌِ اظتٍ ،لی رٍغ کبفی ٍ دلیمی ثرای ؼٌبظبیی
هتبلَثتبالکتبهبزّب ًویثبؼد ،ثبید از رٍغّبی هَلکَلی اظتفبدُ کرد.

ريشُای آماری

جوعآٍری ًوًَِّب ثِ عَر تصبدفی در هدت ؼػ هبُ اًجبم
گرفت ،تجسیِ ٍ تحلیل ًتبیج ثب اظتفبدُ از آزهَى کبی -اظکَئر ثب
اظتفبدُ از ًرمافسار  Spss.19اًجبم گرفت ٍ فراٍاًی ایسٍلِّبی
همبٍم ثصَرت درصد تعییي ؼد.

يافتٍَا

از 100ثیوبر ثعتری ٍ ظرپبیی تحت هغبلعِ  %57زى ٍ
43٪هرد ثَدًدً .وًَِّبی هَرد ثررظی از ادرار (َ ،)%60ى
( ،)%10کبتتر ( ،)%3ز ن ( ،)%8هبیعبت ثدى ( ،)%7ترؼحبت
تٌفعی ( ٍ )%10ظبیر ًوًَِّب ( )%2ثَدّ .وچٌیي ًوًَِّب از
ث ػّ-بی ه تل هرکس آهَزؼی درهبًی ؼبهل دا لی کلیِ
( ،)%15اٍرٍلَشی ( ،)%15عفًَی ( ،)%17پیًَدکلیِ (  ،)% 5دا لی
ریِ ( ،)%4دا لی گَارغ ( ،)%2اعصبة ( ،)%2اتبق عول (ٍ )%4
 ٍ )%12( ICUثیوبراى ظرپبیی هراجعِ کٌٌدُ ثِ آزهبیؽگبُ ()%24
ثَد .ثراظبض ًتبیج دیعک دیفیَشى آگبر  97ایسٍلِ حعبض ثِ
ایویپٌن ٍ  3ایسٍلِ (ًوًَِّبی  )62 ٍ 54 ،45همبٍم ثِ ایویپٌن
ثَدًد کِ ًوًَِ  45از ثیوبر  60ظبلِ ثعتری در ث ػ عفًَی ٍ
جدا ؼدُ از ًوًَِ َى ثَدً ،وًَِ  54از ثیوبر  70ظبلِ ثعتری در
ث ػ  ICUعوَهی ٍ از هبیعبت ثدى ٍ ّوچٌیي ًوًَِ  62از ادرار
ثیوبر  63ظبلِ ثعتری در ث ػ دا لی کلیِ ثدظت آهد.
جدٍل  :2فراٍاًی (درصد) ایسٍلِّبی همبٍم ثِ آًتیثیَتیکّبی ه تل
جٌتاهایسیي
ارتاپٌن
هرٍپٌن
ایوی پٌن
فراٍاًی
44
4
3
3
هقاٍم
16
5
0
0
حد ٍسط
40
91
97
97
حساس

سیپرٍفلَکساسیي
69
20
11

ًالیدیکسیک
79
14
7

سفتریاکسَى
68
20
12

سفیپن
53
19
28

سفتازیدین
64
18
18

IMP
587bp

750bp
500bp

MHT Negative

MHT Posetive

شکلً :1وایش پاسخ هثبت درآزهَى
چبّک ؼوبرُ  -1؛  -2کٌترل هٌفی؛  -3کٌترل هثبت،
 -4چاّکّای شوارُ  11 ٍ 8 ٍ 6ٍ4ایسٍلِّای فاقدشى
 -5چاّکّای شوارُ  11 ٍ 7ٍ 5ایسٍلِّای دارای شى

شکلً :2تیجِ آزهَى شى( )587

سید سعید عقیل سادٌ ي َايدٌ مبیه16 /

فزاياوي صن بتاالکتاماسی تیپ  blaIMPدر ا يشيلٍ َای اشزيشیاکلي جدا شدٌ اس بیماران

بحث

کبرثبپٌنّب (ایویپٌن ،هرٍپٌن ،ثیبپٌن ٍ ارتبپٌن) کالض هْوی از
دارٍّبی ثتبالکتبم هیثبؼٌد کِ در ثراثر ثتبالکتبهبزّب همبٍم ّعتٌد.
ایي دارٍّب ،در درهبى عفًَتّبی حبصل از ثبکتریّبی تَلید
کٌٌدُ آًسینّبی  AmpC ٍ ESBLsکِ لبدر ثِ ّیدرٍلیس پٌیظیلیي-
ّب ٍ ظفبلَظپَریيّب هیثبؼٌد ،ثکبر هیرٍد .ثرٍز همبٍهت ثِ ایي
آًتیثیَتیکّب در ثیي ثبکتریّب یک تْدید جدی در درهبى
عفًَتّبی حبصل از آًْب هیثبؼٌد.
درتحمیك حبضر از  100ایسٍلِ اؼرؼیبکلی هَرد ثررظی ،ثِ
ترتیت  %64 ٍ ٪3ایسٍلِّب ًعجت ثِ ایویپٌن ٍ ظفتبزیدین همبٍهت
ًؽبى دادًد .در تحمیمی کِ ّ ٍ Mirsalehianوکبراى در ظبل 87
اًجبم دادًد  2/%91ایسٍلِّب همبٍم ثِ ایویپٌن ٍ  ٪64همبٍم ثِ
ظفتبزیدین ثَدً .تبیج ثدظت آهدُ از ایي تحمیك ،ثب ًتبیج تحمیك
ایؽبى هغبثمت دارد .در ارتجبط ثب دالیل ایي اهر هیتَاى ثِ ؼجبّت
ًوًَِّبی ا ه ؼدُ ٍ پرٍتکل درهبًی ثِ کبر رفتِ در هرکس
آهَزؼی درهبًی اؼبرُ کردّ .وچٌیي در هغبلعِ Mirsalehian
همبٍهت ًعجت ثِ ظیپرٍفلَکعبظیي ٍ جٌتبهبیعیي ثِ ترتیت ٪80
ٍ ٪63ثَد کِ ثب ًتبیج حبصل از ایي تحمیك کِ در هَرد همبٍهت
ًعجت ثِ ظیپرٍفلَکعبظیي ٍ جٌتبهبیعیي ثِ ترتیت ٪44 ٍ ٪69
ثَد هغبثمت ًدارد (.)12
در تحمیك ّ ٍ Yazdiوکبراى در ظبل  ،89همبٍهت ًعجت ثِ
ایویپٌن ،ظفتبزیدین ٍ ًبلیدیکعیک اظید ثِ ترتیت ٪50ٍ ٪ ،٪8
گسارغ ؼدُ اظت ( ،)13کِ ثب ًتبیج تحمیك حبصل در هَرد
همبٍهت ًعجت ثِ ایویپٌن ،ظفتبزیدین ٍ ًبلیدیکعیک اظید ثِ
ترتیت  ٪ 79 ٍ ٪64 ،٪3ثَد هغبثمت ًدارد کِ علت آى را هیتَاى
ثِ فؽبر اًت بثی ًبؼی از هصرف دارٍّبی فَق ًعجت داد.
ّ ٍ Hadadiوکبراى در ظبل  86همبٍهت ًعجت ثِ ایویپٌن ٍ
ظفتبزیدین را ثِ ترتیت  ٪70 ٍ ٪8/5گسارغ کردًد ( ،)14کِ ثب
ًتبیج حبصل از ایي تحمیك ا تالف کوی داؼتّ .وچٌیي ًتبیج
حبصل از ایي تحمیك در هَرد همبٍهت ًعجت ثِ ایویپٌن ثب ًتبیج
حبصل از تحمیك ّ ٍ Najarpeerayehوکبراى در ظبل  91کِ
همبٍهت ًعجت ثِ ایویپٌن را  ٪1/5گسارغ کردُ ثَدًد ّو َاًی
ًسدیکی دارد کِ علت آى را هیتَاى ثِ هؽبثْت ایسٍلِّبی ثِ کبر
گرفتِ ؼدُ از ث ػّبی هرثَط اظتٌبد داد (.)15
در تحمیمی کِ ّ ٍ Khorshidiوکبراى در ظبل  2009اًجبم
دادًد ٪96/1 ،ایسٍلِّب حعبض ثِ ایویپٌن ثَدًد کِ ثب ًتبیج ثدظت
آهدُ از ایي تحمیك ّو َاًی داؼت (.)16
جْززت ؼٌبظززبیی هتبلَثتبالکتبهبزّززب ثززِ صززَرت فٌززَتیپی از
 Hodge testکززِ یززک تعززت ظززبدُ ٍ کززن ّسیٌززِ اظززت اظززتفبدُ
هززیؼززَد .در ثررظززی رٍغ فٌززَتیپی  MHTکززِ در ایززي تحمیززك
Jesudason MV, Kandathil AJ, Balaji V. Comparison
of two methods to detect carbapenemase & metallo-βlactamase production in clinical isolates. Indian J Med
Res 2005; 121: 780-789.
Poole K. Resistance to β-lactam antibiotics. CMLS,
Cell Mol Life Sci 2004; 61: 2200-2223.

3.

4.

ثززر رٍی  100ایسٍلززِ هززَرد اظززتفبدُ لززرار گرفززت فمززظ در  3٪از
ایسٍلِ ّزب ،هتبلَثتبالکتبهزبز هثجزت هؽزبّدُ ؼزد کزِ ایزي ًتیجزِ ثزب
ًتزززبیج حبصزززل از تحمیزززكّ ٍ Amjadوکزززبراى کزززِ در ظزززبل
 2011در پبکعززتبى  ٪ 38گززسارغ ؼززدُ ثززَد ّو ززَاًی ًززدارد ٍ
علززت آى را هززیتززَاى ثززِ هتفززبٍت ثززَدى هٌززبعك جغرافیززبیی ٍ
ّوچٌززیي اظززتفبدُ ٍظززیع از آًتززیثیَتیززکّززبی گززرٍُ کبرثززبپٌنّززب
در هرکس هَرد هغبلعِ آًْب ًعجت داد (.)8
در تحمیزززك حبضزززر از  100ایسٍلزززِ اؼریؽزززیب کلزززی هزززَرد
ثررظززی 5 ٪ایسٍلززِّززب ( 5ایسٍلززِ) حززبٍی شى  IMPثززَد .در
تحمیمززی کززِ ّ ٍ Khosraviوکززبراى در ظززبل  2008در هززبلسی
ثر رٍی ایسٍلِّزبی ظزَدٍ هًَزبض آئرٍجیٌزَزا اًجزبم دادًزد 14
ایسٍلززِ دارای شى  IMPثززَد (ّ .)17وچٌززیي در تحمیززك دیگززری
ّ ٍ Doostiوکزززبراى در ظزززبل  2012اًجزززبم دادًزززد شى IMPدر
 10ایسٍلززِ ظززَدٍهًَبض آئرٍجیٌززَزٍا هؽززبّدُ ؼززد ( .)18در
تحمیمزززی کزززِّ ٍ Shanthi Amudhanوکزززبراى در ظزززبل 2011
ثر رٍی ایسٍلزِّزبی آظزیٌتَثبکتر اًجزبم دادًزد  2هزَرد از ایسٍلزِ-
ّززب دارای شى  IMPگززسارغ ؼززد (ً .)19تززبیج ثدظززت آهززدُ از
ایززي ظززِ تحمیززك ثززب ًتززبیج تحمیززك حبضززر ّو ززَاًی ًززدارد کززِ
علززت آى را هززیتززَاى ثززِ هتفززبٍت ثززَدى ایسٍلززِّززب ٍ تفززبٍت در
ث ػّبی هرثَط ثِ ًوًَِثرداری ثیبى کرد.
در تحمیزززك ّ ٍ Fallahوکزززبراى  6ایسٍلزززِ ظزززَدٍهًَبض
دارای شى  IMPهؽززبّدُ ؼززد کززِ ثززب ًتززبیج ایززي تحمیززك هغبثمززت
دارد (.)20

وتیجٍگیزی

ثِ عَر کلی ایویپٌن فعبلیت ٍظیعی علیِ ارگبًیعنّبی گرم
هٌفی دارد ٍ ٌَّز همبٍهت کوتری ًعجت ثِ آى در همبیعِ ثب ظبیر
آًتیثیَتیکّب ٍجَد دارد .ثْتر اظت در تصوینگیری ثرای ؼرٍع
درهبى ثب ایي آًتیثیَتیک دلت ثیؽتری ؼَد ٍ از هصرف ثی رٍیِ
آى ث صَؾ در عفًَتّبی غیرجدی جلَگیری ؼَد.

تقديز ي تشكز

ثدیي ٍظیلِ از جٌبة آلبی دکتر علی ّبؼوی ثِ علت در
ا تیبر گهاؼتي ظَیِ هثجت ،از پرظٌل هحترم آزهبیؽگبُ داًؽکدُ
پسؼکی داًؽگبُ آزاد اظالهی ٍاحد تجریس ،ظرکبر بًن صٌن
صبدلی ثِ دلیل ّوکبری در هراحل اجرایی ایي هغبلعِ ٍ ّوچٌیي
از ظرکبر بًن حبجی زادُ ٍ بًن هًَعی ثِ دلیل کوک در جوع-
آٍری ًوًَِّب صویوبًِ لدرداًی هیگردد.
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