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مقاله مزوری

اهمیت آنسیمهای بتاالکتاماز با طیف گسترده در باسیلهای انتریک گرم منفی و روشهای
شناسایی فنوتیپی این آنسیمها
*6

داود کالنتز نیستانکی ،1اکبز میزصالحیان ،2محمد ایمان عینی ،3فزشته جبل عاملی ،4مهدی فتاحی بافقی ،5شهال منصوری

خالصٍ
تَلیذ آًضینّای تتاالکتاهاص ،یکی اص ؿایغتشیي هکاًیؼنّای هقاٍهت تِ آًتیتیَتیکّای تتاالکتام دس تاػیلّای
گشم هٌفی اًتشیک هیتاؿذ .ؿٌاػایی تاکتشیّای تَلیذ کٌٌذُ تتاالکتاهاص تا عیف اثش گؼتشدُ تا اػتفادُ اص
سٍؽّای فٌَتیپیً ،قؾ هْوی دس دسهاى ػفًَتّای حاكل اص آىّا داسدّ. .ذف اص اًدام ایي هغالؼِ ،هشٍس
آخشیي هغالؼات ٍ ساٌّواییّای الصم خْت ؿٌاػایی آًضینّای تتاالکتاهاص دس تاػیلّای گشم هٌفی ؿایغ دس
ًوًَِّای کلیٌیکی هیتاؿذ.
کلمات کلیذی :تاػیلّای اًتشیک ،آًضینّای تتاالکتاهاص تا عیف گؼتشدُ ،سٍؽّای فٌَتیپی

( )Cephamycinsهاًٌذ ػفَکؼیتیي ٍ ػفَتتاى ،هًََتاکتامّا
( )Monobactamsهاًٌذ آصتشًٍام ٍ پیٌنّیا ( )Penemهاًٌیذ
فاسٍپٌن ٍ کاستاپٌنّا ( )Carbapenemهاًٌذ ایویپٌن ٍ هشٍپٌن
قشاس هیگیشًذ ( .)2تاکتشیّا اص عشیق تَلییذ آًیضینّیای
تتاالکتاهاص ،تغیییش دس پیشٍتنیيّیای هتلیل ؿیًَذُ تیِ
پٌیػیلیيّا ( Penicillin binding proteinsیا  ،)PBPsخْؾ دس
پَسیيّا ٍ افضایؾ فؼالیت اف کیغ پوی ّیا ،تیِ اییي
آًتیتیَتیکّا هقاٍم هیؿًَذ (.)3

مقذمٍ
تتاالکتامّا یکی اص پشکاستشدتشیي آًتییتیَتییکّیای
هَسد اػتفادُ دس دسهاى ػفًَتّای تاکتشیایی هیتاؿٌذ کِ
تا هْاس آًضینّای تشاًغ پپتیذاص ،تاػی اخیت د دس ػیٌتض
دیَاسُ ػلَلی ٍ دس ًْایت هشگ تاکتشیّا هیؿًَذ (.)1 ،2
آًتیتیَتیکّای تتاالکتام تش اػاع ػاختاس دس ؿؾ گشٍُ
پٌامّا ( )Penamsهاًٌذ تٌضیل پٌیػیلیي ،ػفامّا ()Cephems
هاًٌذ ػفالَػپَسیيّای ًؼل اٍد تا چْیاسم ،ػفاهیؼییيّیا

 -1استبدیبر ،گرٍُ هيكرٍةضٌبسي ،داًطكدُ پسضكي افضليپَر ،داًطگبُ علَم پسضكي كرهبى ،كرهبى ،ایراى -2 .استبد ،گرٍُ هيكرٍةضٌبسي ،داًطكدُ پسضكي ،داًطگبُ علَم پسضكي
تْراى ،تْراى ،ایراى -3 .داًطيبر ،گرٍُ هيكرٍةضٌبسي ،داًطكدُ پسضكي ،داًطگبُ علَم پسضكي تْراى ،تْراى ،ایراى -4 .استبدیبر ،گرٍُ هيكرٍةضٌبسي ،داًطكدُ پسضكي ،داًطگبُ علَم
پسضكي تْراى ،تْراى ،ایراى -5 .استبدیبر ،گرٍُ هيكرٍة ضٌبسي ،داًطكدُ پسضكي ،داًطگبُ علَم پسضكي ضْيد صدٍقي یسد  ،یسد ،ایراى  -6استبد ،گرٍُ هيكرٍةضٌبسي ،داًطكدُ پسضكي
افضلي پَر ،داًطگبُ علَم پسضكي كرهبى ،كرهبى ،ایراى
*نویسنده مسؤول،آدرس پست الکتزونیكsmansouri@Kmu.ac.ir:
دریافت مقاله1393/10/22:دریافت مقاله اصالح شده1394/4/17:پذیزش مقاله1394/5/7:
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آًضینّا هیتاؿذ ( .)8 ،9دس ایي عثقِ تٌیذی ،آًیضینّیای
تتاالکتاهاص تِ چْاس گشٍُ  D ٍ C ،B ،Aتقؼیین هییؿیًَذ.
گشٍُّای D ٍ C ،Aؿیاهل تتاالکتاهاصّیای ٍػییغالغیفیی
ّؼتٌذ کِ دس خایگاُ فؼاد خَد اػیذ آهیٌِ ػشیي داسًیذ ٍ
گشٍُ  Bهتالَتتاالکتاهاصّایی ّؼتٌذ کِ حذاقل داسای ییک
یا دٍ اتن سٍی ( )Znدس خایگاُ فؼاد خَد ّؼتٌذ ( .)7-9دس
یک عثقِتٌذی دیگش کِ تشای اٍلییي تیاس تَػیظ ٍ Bush
 Jacobyدس ػاد  1989هؼشفی ؿذ ( ،)5آًضینّای تتاالکتاهاص
تش اػاع ػولکشد تقؼینتٌذی ؿیذًذ .دس اییي عثقیِتٌیذی
آًضینّای تتاالکتاهاص اص لداػ ػولکشد ٍ ػَتؼتشا دس کٌیاس
ّن قشاس هی گیشًذ (( )5 ،7خذٍد .)1

ّیذسٍلیض آًتی تیَتیکّای تتاالکتام تَػظ آًضینّیای
تتاالکتاهاص ،یکی اص ؿایغتشیي هکاًیؼنّای هقاٍهت تِ ایي
آًتیتیَتیکّا دس تاکتشیّای گشم هٌفی تِ ؿواس هییسٍد
( .)4هقاٍهت تِ آًتیتیَتیکّای تتاالکتام دس تاکتشیّای
گشم هثثت اص عشیق تَلیذ آًضینّای تتاالکتاهاص ،اص اّویت
کوتشی تشخَسداس اػت .اغلة تاکتشیّای گشم هثثیت اص
عشیق تَلیذ تتاالکتاهاصّای تیا عییف اثیش هدیذٍد هاًٌیذ
پٌیػیلیٌاصّا ،قادس تِ ایداد هقاٍهت تِ آًتیتیَتییکّیای
تتاالکتام هاًٌذ پٌیػیلیيّا هییتاؿیٌذ ٍ تیِ عیَس هؼویَد
تتاالکتاهاصّییای ٍػیییغالغیییف (Extended spectrum beta-
 lactamaseیا  )ESBLsدس تاکتشیّای گشم هثثیت هـیاّذُ
ًویؿًَذ .اص تاکتشیّای گشم هثثت تَلیذ کٌٌذُ پٌیػیلیٌاص
هی تَاى تِ اػیتافیلَکَ اٍسویَع ،تشخیی گًَیِّیای
اًتشٍکییَ  ،اػییتشپتَکَ پٌَهًَیییِ ٍ هایکَتییاکتشیَم
تَتشکلییَصیغ اؿییاسُ کییشد ( .)4-9اص آىخییایی کییِ
پٌیػیلیيّا ،ػفالَػپَسیيّا ٍ کاستاپٌنّیا اص ؿیایغتیشیي
آًتیتیَتیکّای هیَسد اػیتفادُ دس سطیینّیای دسهیاًی
تیواسیّای ػفًَی ایدادُ ؿذُ تَػظ تاکتشیْای گشم هٌفی
هیتاؿٌذ ،حضَس ٍ ًَع ایي آًیضینّیاً ،قیؾ کلییذی دس
اًتخاب سطین دسهاًی هٌاػة داسد (.)5
تییاکٌَى تیییؾ اص ً 890ییَع هختلییف اص آًییضینّییای
تتاالکتاهاص ؿٌاػایی ؿذُ ٍ تِ ثثت سػیذُاًذ ( .)5گشٍّی اص
تتاالکتاهاصّا تدت ػٌَاى تتاالکتاهاصّای داسای عییف اثیش
گؼتشدُ (ٍػیغالغیف) ؿٌاختِ هیؿًَذ .ایي تتاالکتاهاصّیا
داسای ػِ فٌَتی تیِ ًیام تتاالکتاهاصّیای ٍػییغالغییف
( ،)ESBLsهتالَتتاالکتاهاصّییا ( Metallo-beta-lactamaseیییا
 ٍ )MBLsتتاالکتاهاصّای ٍػیغالغیف ًَع AmpCهیتاؿیٌذ
( .)2 ،5 ،6تشای عثقِتٌذی تتاالکتاهاصّا چٌذ هؼییاس لدیاػ
هیگشدد کِ هیتَاى تِ ًَع ػَتؼتشا ،عیف ضذ هیکشٍتی،
پشٍفایل هْاس کٌٌذگی آًضینّاً ،قغِ ایضٍالکتشیکً ،قغیِ
ایضٍالکتشیک ٍ تَالی اػیذ آهیٌِای آىّا اؿاسُ ًویَد (،8
 .)7عثقِتٌذی  ،Amblerتش اػاع تَالی اػیذّای آهیٌِ اییي

بتاالکتامازَای يسیعالطیف وًع ESBLs

ESBLsگشٍّی اص آًضینّای تتاالکتاهاص هیتاؿیٌذ کیِ
اغلة پ ػویذی تَدُ  ٍ ،دس گیشٍُ  D ٍ Aاص عثقیِتٌیذی
 Amblerقییشاس هیییگیشًییذ ٍ ؿییاهل عیییف هتٌییَػی اص
ػفالَػپَسیٌاصّا ٍ کاستاپٌواصّا تا عیف اثشگؼتشدُ ّؼتٌذ
( .)5 ،9تتاالکتاهاصّای ٍػیغالغیف ًَع  ESBLsاٍلیي تاس دس
ػاد  1980گضاسؽ ؿذًذ .دس هَسد ایي آًضینّا ّیچ تؼشیف
دقیق ٍ تَافق کلی ٍخَد ًذاسد ٍ تِ عَس کلیی هییتیَاى
گفت کیِ  ESBLsدػیتِای اص تتاالکتاهاصّیا ّؼیتٌذ کیِ
هیتَاًٌذ تاکتشیّای گشم هٌفی سا دس تشاتش پٌیػییلیيّیا،
ػفالَػپَسیيّای ًؼل اٍد ،دٍم ،ػَم ،چْاسم ٍ آصتشًٍیام
(تِ غیش اص ػفاهایؼییيّیا) اص عشییق ّییذسٍلیض ًویَدى
آًتیتیَتیکّای تتاالکتیام هقیاٍم کٌٌیذ ( .)12دس اكیل
 ESBLsدػتِای اص تتاالکتاهاصّای پ ػویذی ٍ کشٍهَصٍهی
هیتاؿٌذ کِ اص تتاالکتاهاصّای اٍلیِ ٍ تا اثش هدیذٍد هاًٌیذ
 SHV-1 ٍ TEM-2 ،TEM-1هـتق ؿذُاًذ ( .)12ایي آًضینّا
تِ عَس هؼوَد تَػظ گًَِّای کلثؼی ٍ اؿشیـیاکلی تَلیذ
هیؿًَذ ،اها هوکي اػت دس ػایش تاکتشیّای گشم هٌفیی
تخویشی ٍ غیش تخوییشی هاًٌیذ گًَیِّیای اًتشٍتیاکتش،
ػالوًَ  ،پشٍتنَع ،ػیتشٍتاکتش ،پؼَدٍهًَاع آوشٍطیٌَصا،
ٍ اػیییٌتَتاکتش تَهییاًی ًیییض هـییاّذُ گشدًییذ.)7 ،9( .
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...ٕاّو٘ت آًسٗنّإ بتاالکتاهاز با ط٘ف گستردُ در باس٘لّا

)5،7(  طبقِبٌدٕ آًسٗنّإ بتاالکتاهاز.1 جذيل
- َطبقههِ بٌههدٕ بهه

ٕزٗر کالس ّا

ٖجاکَب

ٖاصل

Group
1,
cephalosporinases

1

طبقِ بٌدٕ آهبلر
C
(cephalosporinases)

1e
Group
2,
penicillinases
(clavulanic
acid
susceptible)

Inhibited by
or TZBB
EDTA

خصَص٘ات آًسٗوٖ براساس سَبسترا

No

No

No

No

Greater hydrolysis of cephalosporins than
benzylpenicillin; hydrolyzes cephamycins.
Increased hydrolysis of ceftazidime and
often other oxyimino-β-lactams.
Greater hydrolysis of benzylpenicillin than
cephalosporins.

CAA

2a

A

Yes

No

2b

A

Yes

No

2be

A

2br

Yes
No

No

ُشٌاختِ شد

Similar hydrolysis of benzylpenicillin and
cephalosporins.

No

Increased
hydrolysis of oxyimino-βlactams
(cefotaxime,
ceftazidime,
ceftriaxone, cefepime, aztreonam).

No

Resistance to clavulanic acid, sulbactam
and tazobactam.

A

ٕبرخههٖ از آًههسٗن ّهها
(AmpC)
ACT-1,
CMY-2,
FOX-1,
MIR-1
GC1, CMY-37
PC1
TEM-1,
SHV-1

TEM-2,

TEM-3,
SHV-2,
CTX-M-15, PER-1,
VEB-1
TEM-30, SHV-10

2ber

A
No

TEM-50
2c
2ce
2d

A
A
D

Yes
No
Yes
No

(oxacillinhydrolyzing)

2de
D

VC

No

D

V

No

2df
2e
A

Increased
hydrolysis of oxyimino-βlactams combined with resistance to
clavulanic acid, sulbactam and tazobactam .
Increased hydrolysis of carbenicillin.
Increased hydrolysis of carbenicillin,
cefepime and cefpirome.

PSE-1, CARB-3
RTG-4
OXA-1, OXA-10
OXA-11, OXA-15
OXA-23, OXA-48

No

Increased
oxacillin.

Yes
No

Hydrolyzes cloxacillin or oxacillin and
oxyimino-β-lactams.

V
No

Hydrolyzes cloxacillin or oxacillin and
carbapenems.

No
Yes

Hydrolyzes cephalosporins. Inhibited by
clavulanic acid but not aztreonam.
Increased hydrolysis of carbapenems,
oxyimino-β-lactams and cephamycins.
Broad-spectrum hydrolysis including
carbapenems but not monobactams.

IMP-1, VIM-1, CcrA,
IND-1

Preferential hydrolysis of carbapenems.

L1, CAU-1, GOB-1,
FEZ-1

V

hydrolysis of cloxacillin or
CepA

2f
A

Group 3, metallobeta-lactamase

3a

B(B1)

KPC-2, IMI-1, SME1

B3
3b

B(B2)
No
Yes

Group 4

Not classified

A: CV: clavulanic acid, B: TZB: tazobactam, C: V: Variable.
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ٍخَد ESBLsدس ایي اسگاًیؼنّا اص لداػ دسهاًی هـیک ت
صیادی سا ایداد کشدُ اػت؛ تِ عَسی کِ ایي تیاکتشیّیا
ػ ٍُ تش تتاالکتامّا تِ خاًَادُ دیگش آًتیتیَتیکّا ّوچَى
آهیٌَگلیکَصیذّا ٍکَویٌَلَى ّا ًییض هقیاٍم هییگشدًیذ.
تٌاتشایي ،تـخیق آصهایـگاّی كدیح اییي آًیضینّیا دس
خلَگیشی اص ؿکؼت کلیٌیکی کِ دس ًتیدیِ دسهیاى ضیذ
هیکشٍتی ًاهٌاػة تِ ٍخَد هیآیذ ،حایض اّوییت فشاٍاًیی
اػت ( .)15 ،16اص ؿایغتشیي تتاالکتاهاصّای ٍػیغالغیف دس
تؼیاسی اص تاػیلّای گشم هٌفی اًتشیک  ،هییتیَاى ،SHV
 OXA ٍ KPC ،GES ،PER ،CTX-M ،TEMسا ًام تیشد (،)2
طىّای کذ کٌٌذُ ایي آًضینّا اغلة پ ػویذی هیتاؿیٌذ
کِ تِ عَس هختلش دس اداهِ تِ ؿشح ایي گشٍُ اص آًضینّیا
پشداختِ ؿذ.
بتاالکتامازَای يسیعالطیفف وفًع  : SHVهٌظیَس اص ،SHV
حضَس گشٍُ هتغیش ػَلفیذسیل ( )Sulfydryl variableدس ایي
آًضینّا اػت .ایي گشٍُ اص تتاالکتاهاصّای ٍػیغالغیف ،دس
گشٍُ  Aاص عثقِتٌذی  Amblerقشاس هیگیشًذ ٍ هوکي اػت
تیؾ اص ػایش اًَاع  ESBLsدس ًوًَِّای کلیٌیکی هـیاّذُ
ؿًَذًَ ESBLs .ع  SHVدس داهٌیِ ٍػییؼی اص گًَیِّیای
اًتشٍتاکتشیاػِ ؿٌاػایی ؿیذُ ٍ اهیشٍصُ دس هییاى دیگیش
تاػیلّای گشم هٌفی هاًٌذ پؼَدٍهًَاع آوشٍطیٌیَصا ًییض
هٌتـش ؿذُاًذ (.)2 ،4
بتاالکتامازَای يسفیعالطیفف وفًع  : TEMتتاالکتاهاصّیای
ٍػیغالغیف ًَع  TEMدس ٍاقغ هـیتقات TEM-2 ٍ TEM-1
هیتاؿٌذ .اٍلیي تاس TEM-1دس ػاد  1965دس ییک ایضٍلیِ
اؿشیـیاکلی کِ اص تیواسی تِ ًام  Temoneiraدس آتي یًَیاى
خذا ؿذُ تَد ،گضاسؽ گشدیذ ٍ آى سا تِ ًام ً TEMاهگزاسی
ًوَدًذ .ایي آًضین پ ػویذی اػت ٍ ؿیَع فشاٍاًیی داسد ٍ
ػفالَػپَسیيّای ًؼل اٍد ،ػفاهاًذٍد ٍ ػفَپشاصٍى ٍ توام
پٌیػیلیيّای ضذ تاکتشیّای گیشم هٌفیی تیِ اػیتثٌای
توَػیلیي سا ّیذسٍلیض هیکٌذ .ػفاهایؼیيّا ،هٌَتاکتامّا ٍ

اٍلیي گضاسؽّا هثٌیی تیش اییي کیِ تتاالکتاهاصّیای
پ ػویذی هیتَاًٌذ ػفالَػیپَسیيّیای ٍػییغالغییف سا
ّیذسٍلیض کٌٌذ ،دس ػیاد  1983هٌتـیش ؿیذ ( .)12ػیایش
تتاالکتاهاصّا ًییض تیِ ػیشػت کـیف ؿیذًذ کیِ اییي
تتاالکتاهاصّا تا  TEM-2 ٍ TEM-1استثاط تٌگاتٌگی داؿیتٌذ،
اها دس هقایؼِ تا آىّا قادس تِ ّیذسٍلیض ػفالَػپَسیيّیای
ٍػیغالغییف تَدًیذ .تٌیاتشایي ،آىّیا سا تتاالکتاهاصّیای
ٍػیغالغیف (ً )ESBLsاهیذًذ ( .)12 ،13تا هذتّا تلیَس
هیؿذ کِ  ESBLsتَاًایی ّیذسٍلیض کاستاپٌنّا سا ًذاسًذ ،اها
اهشٍصُ ّ ESBLsیذسٍلیض کٌٌیذُ کاستیاپٌنّیا هاًٌیذ KPC
(Guiana ( GES ٍ )Klebsiella pneumoniae carbapenemase
 )extended-spectrumتِ عَس گؼتشدُای دس هیاى تاػیلّیای
گشم هٌفی هـاّذُ هیؿًَذ (.)6 ،14
آًضینّای  ESBLsاغلة تَػظ پ ػویذّای تضسگ کِ
حاهل ػَاهل هقاٍهتّای داسٍیی چٌذگاًِ اص خولِ هقاٍهت
تییِ آهیٌَگلیکَصیییذّا ،تتشاػییایکلیيّییا ،کلشاهفٌیکییل ٍ
تشیهتَپشین ّؼتٌذ ،حول هیؿًَذ ٍ اص اییي عشییق تییي
تاکتشیّا هٌتقل هیگشدد ( .)9ایي آًضینّیا تَػیظ هْیاس
کٌٌذُّای تتاالکتاهاصی هاًٌذ ک ٍالًیک اػیذ ،ػَلثاکتام ٍ
تاصٍتاکتییام هْییاس هیییؿییًَذ .ایییي ٍیظگییی ESBLs ،سا اص
تتاالکتاهاصّای ًَع ( AmpCگشٍُ  ٍ )Cهتالَتتاالکتاهاصّیا
هتوایض هی کٌذ ( .)15ک ٍالًییک اػییذ قیادس تیِ هْیاس
هتالَتتاالکتاهاصّا ٍ تتاالکتاهاصّای ًیَع ً AmpCوییتاؿیذ
(.)9 ،15
اسگاًیؼنّای تَلیذ کٌٌذُ  ،ESBLsاص ػَاهل ایداد کٌٌذُ
ػفًَتّای تیواسػتاًی تِ ؿیواس هییسًٍیذ ٍ تؼییاسی اص
تیواسػتاىّا تدشتِ ؿیَع اییي اسگاًیؼینّیا سا گیضاسؽ
ًوَدُاًذ .تیـتش آًضینّای  ESBLsتَػظ ک ٍالًیک اػییذ
هْاس هیؿًَذ ( .)12تاکتشیّای تَلیذ کٌٌیذُ  ،ESBLsتیا
افضایؾ هیضاى تیواسی ٍ هشگ ٍ هیش تِ خلَف دس تیواساى
تخییؾّییای هشاقثییت ٍیییظُ استثییاط داسًییذ (.)12 ،13
383
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اّو٘ت آًسٗنّإ بتاالکتاهاز با ط٘ف گستردُ در باس٘لّإ...

گضاسؽّایی هثٌی تش ایي ًکتِ ٍخَد داسد کِ خاتیِخیایی
آهیٌَ اػیذی دس حلقِ اهگای خایگاُ فؼاد اییي آًیضینّیا،
فؼالیت آىّا سا تش ضیذ ػیفتاصیذین افیضایؾ دادُ اػیت.
ّESBLییای ًییَع  CTX-Mتیـییتش دس اػضییای خییاًَادُ
اًتشٍتاکتشیاػِ تِ خلَف اؿشیـیاکلی ٍ کلثؼی پٌَهًَیِ
یافت هیؿًَذ ،اها تِتاصگی دس تاػیلّای گشم هٌفی غییش
تخویشی هاًٌذ اػیٌتَتاکتش تَهاًی ٍ تیِ تؼیذاد هدیذٍد دس
پؼَدٍهًَاع آوشٍطیٌَصا ٍ اػتٌَتشٍفَهًَاع هالتَفیلیا ًییض
گضاسؽ ؿذُ اًذ (.)4 ،7 ،19
بتاالکتامففاز يسففیعالطیففف وففًع  : PER-1ایییي گییشٍُ اص
تتاالکتاهاصّای ٍػیغالغییف دس گیشٍُ  Aاص عثقیِتٌیذی
 Amblerقشاس هیگیشًذ ( .)5آًضین  PER-1تشای اٍلیي تاس دس
یک خذایِ پؼَدٍهًَاع آوشٍطیٌَصا تَلیذ کٌٌذُ  ESBLsدس
ػاد  1991دس فشاًؼِ ،اص یک تیواس هثت تِ ػفًَت ادساسی
ؿٌاػایی ؿذ .دس آى صهاى طى ایي آًضین تش سٍی کشٍهَصٍم
قشاس داؿت ،اها تؼیذّا دس ػیاد  1998پ ػیویذ داسای طى
آًییضین  PER-1تَػییظ  Guibert ٍ Nordmanگییضاسؽ ؿییذ.
اهشٍصُ پ ػویذّا ًقؾ هْوی دس اًتـیاس اییي طى دس تییي
تاػیلّای گشم هٌفی داسًذ .ایي تتاالکتاهاصّا دس خذایِّای
پؼییَدٍهًَاع آوشٍطیٌییَصا ایدییاد کٌٌییذُ ػفًَییتّییای
تیواسػتاًی دس تشکیِ ،ایشاى ،ایتالییا ،تلظییک ٍ تؼییاسی اص
کـییَسّای دیگییش دًیییا هـییاّذُ ؿییذُ اًییذ (.)4 ،9 ،12
آًضین PER-1قادس تِ ّیذسٍلیض ػفالَػپَسیيّای ٍػیغالغیف
هیتاؿذ ٍ تَػظ هْاس کٌٌذُّای  ESBLsهْاس هیؿَد (،12
.)4 ،9
بتاالکتامازَای يسیعالطیف وًع  : GESاییي آًیضینّیا دس
ک ع  Aعثقِتٌذی  Amblerقشاس هیگیشًذ ٍ تشای اٍلیي تاس
دس ػاد  2000دس یک خذایِ تالیٌی کلثؼیی پٌَهًَییِ دس
گَیاى فشاًؼِ ؿاػایی ؿذ ( .)7 ،14اص ػاد  2000تیاکٌَى
تیؾ اص ًَ 15ع اص آًضینّای  GESدس ًقاط هختلفی اص خْاى
ٍ تاػیلّای گشم هٌفی دیگش هاًٌذ پؼَدٍهًَاع آوشٍطیٌَصا

کاستاپٌنّا ًؼثت تِ ػول ایي آًضین هقاٍم هیتاؿیٌذ (.)12
آًضین  TEMتِ ک ع هَلکیَلی  Aاص عثقیِتٌیذی Ambler
تؼلق داسد ٍ ّن اکٌَى هؼوَدتشیي تتاالکتاهاصی اػت کِ تِ
فشاٍاًی دس اؿشیـیاکلی ٍ کلثؼی پٌَهًَیِ یافت هیؿیَد
( .)17تاکٌَى تییؾ اص ً 100یَع تتاالکتاهیاص ًیَع TEM
ؿٌاػایی ؿذُ اػت کِ تخؾ اػظن آىّا اص ًظش تَاًایی خضء
تتاالکتاهاصّای ٍػیغالغیف هی تاؿیٌذ .گیشٍُ دیگیشی اص
آًضینّای  TEMگضاسؽ ؿذُاًذ کِ تِ ک ٍالًییک اػییذ
هقاٍم ّؼتٌذ .اًَاػی اص آًضین  TEMهقاٍم تِ هْاس کٌٌذُّا،
کِ تِ تاصٍتاکتام حؼاع هیتاؿٌذ ،تیِ ًیام Inhibitor-( IRT
 )resistant TEMؿٌاختِ هیؿًَذ (.)9
بتاالکتامازَای يسیعالطیف وفًع  : CTX–Mاییي گیشٍُ اص
تتاالکتاهاصّای ٍػیغالغییف دس گیشٍُ  Aاص عثقیِتٌیذی
 Amblerقشاس هیگیشًذ ( .)7 ،9دس اٍاخش دّیِ  ٍ 80اٍاییل
دِّ  90هی دی ،تاکتشیّای تَلیذکٌٌذُ تتاالکتاهاصّای تیا
عیف گؼتشدُ خذیذ تیِ ٍخیَد آهذًیذ کیِ ًؼیثت تیِ
ػفَتاکؼین دس هقایؼِ تا ػفتاصیذین هقاٍهت تیـتشی ایدیاد
هیکشدًذ ٍ تِ عَس ّنصهاى ،دس ایضٍلِّایی اص اؿشیـیاکلی
اص آلواى ٍ فشاًؼِ ٍ اص ػالوًَ تیفی هَسیَم دس آسطاًتییي
گضاسؽ ؿذًذ ( .)18ایي تتاالکتاهاصّای تِ ػلت داسا تیَدى
فؼالیت تاال تش ضذ ػفَتاکؼین ،ػفَتاکؼیواص ()CTX-M-ase
یا تتاالکتاهاصّیای ً CTX-Mاهییذُ ؿیذًذ CTX-M-ase .تیا
آًضینّای ًؼل  SHVٍ TEMهتفاٍت ّؼتٌذ ٍ کوتش اص 40
دسكذ ؿثاّت تا ایي آًضینّا داسًذ ٍ ّوچٌیي ،غیش ٍاتؼیتِ
تِ تتاالکتاهاصّای  SHV ٍ TEMهیتاؿٌذ ( .)4ایي آًضینّیا
تأثیش چٌذاًی تش سٍی حذاقل غلظت هواًؼت کٌٌذگی سؿذ
( Minimum inhibitory concentrationیییا  )MICػییفتاصیذین
ًویگزاسًذ ٍ اغلة  MICایداد ؿیذُ تَػیظ آىّیا ػلییِ
ػییفتاصیذین دس هدییذٍدُ حؼییاع ( 2-8هیکشٍگییشم تییش
هیلیلیتش) اػت؛ دس حالی کِ  MICػفَتاکؼین دس هدیذٍدُ
هقاٍم (تیؾ اص  64هیکشٍگشم تش هیلیلیتش) هیتاؿذ .اگشچِ
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اهشٍصُ ایي آًضین ػ ٍُ تش کلثؼیی پٌَهًَییِ ،دس دیگیش
تاػیلّای گشم هٌفی هاًٌیذ پؼیَدٍهًَاع آوشٍطیٌیَصا ٍ
اػیٌتَتاکتش تَهاًی گضاسؽ ؿذُ اػت ( .)21تاػیلّای گشم
هٌفی داسای  ًِ ،KPCتٌْا تِ کاستاپٌنّیا تلکیِ تیِ دیگیش
ک عّای آًتیتیَتیکی ًیض هقیاٍم ّؼیتٌذ .دس تؼضیی اص
تیواسػتاىّا تٌْا آًتیتیَتیک هؤثش خْت دسهاى خذایِّای
داسای  ،KPCکَلیؼتیي اػت ( .)2 ،21 ،22اص دیگش چالؾّا
دس هَسد خذایِّای تَلیذ کٌٌذُ ّ ،KPCینصهیاًی حضیَس
آىّا تا دیگیش تتاالکتاهاصّیای ٍػییغالغییف هییتاؿیذ.
ؿایغتشیي تتاالکتاهاصّای ّوشاُ تیا  ،KPCتتاالکتاهاصّیای
ٍػیغالغیف  ٍ CTX-M, SHVدس تشخی هَاقغ  VIMهیتاؿذ
( .)22 ،23طى  blaKPCدس تیـتش هَاقغ داخل یک تشاًؼپَصٍى
تِ ًام  ٍ Tn4401تش سٍی یک پ ػویذ حول هیؿیَد (-23
 .)21اص ػَاهلی کیِ تَاًیایی آًیضین  KPCسا دس هقاٍهیت
داسٍیی تِ آًتیتیَتیکّای تتاالکتام افیضایؾ هییدٌّیذ،
هیتَاى افضایؾ تیاى ٍ یا تؼیذاد پ ػیویذّای هَخیَد دس
خذایِّا ٍ خْؾ دس ًاحیِ تیي  blaKPC ٍ istBدس  Tn4401سا
ًام تشد (ؿکل .)2 ،22 ،23( )1

گییضاسؽ ؿییذُ اػییت ( .)5اٍلیییي ًییَع اص  GESکییِ دس
پؼییَدٍهًَاع آوشٍطیٌییَصا گییضاسؽ گشدیییذ GES-2 ،دس
آفشیقای خٌَتی تَد ٍ ػادّای تؼذ ًیض  GES-9 ٍ GES-8تِ
تشتیة دس یًَاى ٍ فشاًؼِ دس ایي تیاکتشی گیضاسؽ ؿیذ.
طىّای  GESاغلة تش سٍی ایٌتگشٍىّیایی کیِ تیش سٍی
پ ػویذّا قشاس داسًیذ ،حویل هییؿیًَذ .اییي گیشٍُ اص
آًضینّیای تتاالکتاهیاص قیادس تیِ ّییذسٍلیض ایوییپیٌن ٍ
ػفالَػپَسیيّای ٍػیغالغیف هیتاؿٌذ (.)2 ،12
بتاالکتامازَای يسیعالطیف وفًع KPC : KPCییک آًیضین
تتاالکتاهاص اص گشٍُ  Aدس عثقِتٌذی  ٍ )5(Amblerقادس تیِ
ّیذسٍلیض کاستاپٌنّا ٍ ػفالَػپَسیيّای ًؼل ػیَم هاًٌیذ
ػفَتاکؼین ٍ ػفتاصیذین هیتاؿذ .آًضین  KPCاٍلیي تیاس دس
ػاد 1996دس ییک خذاییِ تیالیٌی کلثؼیی پٌَهًَییِ دس
کاسٍلیٌای ؿوالی دس ایاالت هتدذُ آهشیکیا گیضاسؽ ؿیذ
( .)5 ،20ػپغ تا گزؿت صهاى ،ایي آًضین تیِ ػیشػت دس
تیواسػتاىّای آهشیکا هٌتـش گشدیذ ٍ دس ًْاییت دس ػیاد
 2007خذایِّای داسای  KPCدس اػکاتلٌذ ،تشصییل ،کاًیادا،
ایتالیا ،کشُ خٌَتی ،تلظیک ،کلوثیا ٍ چیي گضاسؽ ؿذ (.)2

شکل .1ساختار تراًسپَزٍى Tn4401
ثر اسبس افسایص یب كبّص تعداد ًَكلئَتيدّبی ثيي  ،istB ٍ blaKPCاًَاع ایسٍفرمّبی ایي تراًسپَزٍى تعييي هيضَد (.)22
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اّو٘ت آًسٗنّإ بتاالکتاهاز با ط٘ف گستردُ در باس٘لّإ...

ّوچٌیي ،اص آىّا تِ ٍیظُ ک ٍالًیک اػیذ ،خْت ؿٌاػایی
 ESBLsاػتفادُ هیگشدد (.)25 ،26

تش اػاع خْؾّای ایداد ؿذُ دس ًاحیِ تیي  ٍ istBطى
 ،blaKPCتاکٌَى چْاس ایضٍفشم اص ایي تشاًؼپَصٍى گیضاسؽ
ؿذُ اػت ()22 ،23؛  -1تشاًؼپَصٍىTn4401aکِ 100خفت
تاص ( )bpاص ًاحیِ تیي  ٍ istBطى  blaKPCدس آى حزف ؿیذُ
اػت -2 .تشاًؼپَصٍى  Tn4401bکِ ّیچ حیزفؿیذگی دس
ًاحیِ  ٍ istBطى ً blaKPCذاسد -3 .دٍ ایضٍفشم کِ تِ تشتیة
داسای  255 ٍ 215خفت تاصی حزفؿذگی دس ًاحیِ ٍ istB
طى  blaKPCهیتاؿٌذ.
بتاالکتامازَای يسیعالطیف وًع  : OXAآًضینّای ًَع OXA
تِ خلَف  OXA-18 ٍ OXA-2 ،OXA-10اغلة دس خاًَادُ
تاػیلّای غیش تخویشی هاًٌیذ پؼیَدٍهًَاع آوشٍطیٌیَصا
یافت هیؿًَذ ٍ تِ عَس گؼیتشدُای تاػی هقاٍهیت تیِ
اکؼیوَػفالَػپَسیيّا (هاًٌذ ػفتاصیذین) دس ایي تیاکتشی
هیگشدًذ ،اها تشخی اص اًَاع آًضینّای  OXAهاًٌذ ،OXA-45
تاػیی هقاٍهییت تییِ چٌییذیي ًییَع تتاالکتییام هاًٌییذ
ػفالَػپَسیيّای ًؼل ػَم ،چْاسم ٍ آصتشًٍام هییؿیًَذ.
 OXA-31دس پؼیَدٍهًَاع آوشٍطیٌیَصا ًیییض تٌْیا تاػی
هقاٍهت تِ ػفپین ؿذُ ،اثشی تش ػفتاصیذین ًیذاسد (.)5 ،23
تؼذاد هدذٍدی اص آًیضینّیای  OXAداسای فؼالییت ػلییِ
کاستاپٌنّا هیتاؿٌذ کِ هییتیَاى تیِ ،OXA-40 ،OXA-48
 OXA-54 ٍ OXA-23اؿاسُ کشد کیِ دس اػضیای خیاًَادُ
اًتشٍتاکتشیاػیِ ٍ تاػیلّای گشم هٌفی غییش تخوییشی دس
ایاالت هتدذُ آهشیکیا ،خاٍسهیاًیِ ٍ ؿیشو دٍس گیضاسؽ
ؿذُاًذ .ایي گشٍُ اص تتاالکتاهاصّای ٍػیغالغیف دس گشٍُ D
اص عثقِتٌذی  Amblerقشاس هیگیشًذ (.)9 ،24

شىاسایی ESBLs

اسگاًیؼن ّایی کِ حؼاػیت آىّا ًؼثت تِ ػفتاصیذین،
ػفَتاکؼین ٍ یا ػفپَدٍکؼین کاّؾ پیذا کشدُ تاؿٌذ ،تایذ
اص ًظش داؿتي  ESBLsهَسد تشسػی قشاس گیشًذ ( .)18هغاتق
اػتاًذاسد ،)Clinical and Laboratory Standards Institute( CLSI
اگش ایضٍلِّای کلثؼی پٌَهًَیِ ،کلثؼیی اکؼییتَکیا ٍ
اؿشیـیاکلی داسای افضایؾ هقاٍهت یا کاّؾ حؼاػیت تِ
تیـتش یا هؼاٍی 8هیکشٍگیشم تیش هیلییلیتیش ًؼیثت تیِ
ػفپَدٍکؼین ٍ داسای کاّؾ حؼاػیت تِ تیـتش یا هؼاٍی
 2هیکشٍگشم تش هیلیلیتیش تیِ ػفتشیاکؼیَى ،ػیفتاصیذین،
ػفَتاکؼین ٍ آصتشًٍام تاؿٌذ ،تایذ اص ًظش تَلییذ  ESBLsتیا
تؼتّای تأییذی هَسد تشسػی قشاس گیشًذ (ّ .)27وچٌیي،
ایضٍلِ ّای پشٍتنَع هیشاتیلیغ داسای کاّؾ حؼاػیت تِ
ػفتاصیذین ،ػفَتاکؼین ٍ ػفپَدکؼین تِ تیـتش یا هؼاٍی تا
 2هیکشٍگشم تش هیلیلیتش ًیض تایذ اص ًظش حضَس  ESBLsتیا
تؼتّای تأییذی تشسػیی ؿیًَذ ( .)27دس حالیت کلیی،
آصهایـگاّا تایذ حؼاػیت توام خذایِّای تالیٌی اؿشؿیاکلی
ٍ گًَِّای کلثؼی سا ًؼثت تِ ػفَتاکؼین ٍ ػیفتاصیذین
تشسػی ًوایٌذ ( .)18هقاٍهت تِ ػفتاصیذین ؿاخق هٌاػثی
تشای تشسػی حضَس تتاالکتاهاصّای ٍػیغالغیف ًَع ٍ TEM
 ٍ SHVهقاٍهت تِ ػفَتاکؼین ؿاخق هٌاػثی تشای تشسػی
حضَس تتاالکتاهاصّای ٍػیغالغیف ًَع  CTX-Mهیتاؿذ ،اها
هقاٍهت تِ ػفپَدکؼین اص ایي خْت اّویت داسد کِ ًـاى
دٌّذُ حضَس تواهی تتاالکتاهاصّای ٍػیغالغیف دس ًوًَیِ
تالیٌی هیتاؿذ (.)18

مُار کىىذٌَای ESBLs

ک ٍالًیک اػییذ ،ػیَلثاکتام ٍ تاصٍتاکتیام اص هْیاس
کٌٌذگاى تتاالکتاهاصّای ٍػیغالغیف ًَع  ESBLsهیتاؿیٌذ
کییِ اص آىّییا خْییت دسهییاى تییِ كییَست تشکیثییی تییا
آًتیییتیَتیییکّییای تتاالکتییام هاًٌییذ آهَکؼیییػیییلیي/
ک ٍالًیک اػیذ ٍ پیپشاػیلیي /تاصٍتاکتام اػتفادُ هیؿیَد.

تستَای تأییذی جُت شىاسایی بتاالکتامازَای يسیعالطیف:

اص چٌذیي سٍؽ هختلف فٌَتیپی هیتَاى خْیت ؿٌاػیایی
 ESBLsدس تاػیل ّای گشم هٌفی اًتشییک اػیتفادُ کیشد.
تشخی اص ایي سٍؽّا هاًٌذ سٍؽ دیؼک تشکیثیی ،هیَسد
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شىاسایی ESBLsبا استفادٌ از ريش دیسک ترکیبفی :خْیت
اًدام ایي سٍؽ ،اتتذا اص ًوًَِ تالیٌی هَسد ًظش ،اػتاًذاسد 0/5
 McFarlandتْیِ ٍ تِ كَست چوٌی تش سٍی هدیظ Mueller-
Hinton agarکـت دادُ هیی ؿیَد .ػیپغ دیؼیک ّیای
ػییفتاصیذم ،ػفَتاکؼییین ٍ ػفپَدٍکؼییین تییا غلظییت 30
هیکشٍگشم ،تیِ فاكیلِ  20هیلییهتیش اص دیؼیک حیاٍی
ػفتاصیذم ،ػفَتاکؼین ٍ ػفپَدٍکؼین حاٍی  10هیکشٍگشم
اػیذ ک ٍالًیک تش سٍی تاکتشیّای کـت دادُ ؿیذُ دس
هدیظ فَو قشاس دادُ هی ؿَد .خذایِّایی کِ قغش ّالِ ػذم
سؿذ آىّا دس اعشاف ّیش ییک اص دیؼیکّیای حیاٍی
ک ٍالًیک اػیذ ًؼثت تِ دیؼکّای فاقیذ ک ٍالًییک
اػیذ تیـتش یا هؼاٍی  5هیلیهتش تاؿذ ،تِ ػٌَاى تاکتشیّای
تَلیذ کٌٌذُ  ESBLدس ًظش گشفتِ هی ؿًَذ( .ؿکل .)28( )2
دس ایي سٍؽ اص کلثؼی پٌَهًَیِ ATCC 700603تَلیذ کٌٌذُ
تتاالکتاهاص ٍػیغالغییف ،تیِ ػٌیَاى کٌتیشد هثثیت ٍ اص
اؿشیـیاکلی  ATCC 25922تِ ػٌَاى کٌتشد هٌفی اػتفادُ هی
ؿَدّ .وِ دیؼکّای هَسد اػتفادُ دس اییي سٍؽّیا تیِ
كَست تداسی هَخَد ّؼتٌذ (.)18 ،27

تأییذ  CLSIهی تاؿٌذ ٍ اص حؼاػیت خَتی خْت ؿٌاػیایی
 ESBLsتشخَسداسًذ ( .)27سٍؽّایی هاًٌذ سٍؽ ّنافضایی
دیؼکی ( ،)Synergy discاگشچِ سٍؽ خَتی خْت ؿٌاػایی
 ESBLsاػیییت ٍ اص آى دس تؼییییاسی اص آصهایـیییگاّا ٍ
تشسػی ّای اپیذهیَلَطی خْت ؿٌاػیایی  ESBLsاػیتفادُ
هیؿَد ،اها هَسد تأییذ ً CLSIویتاؿٌذ ( .)12 ،18 ،27تاییذ
تِ ایي ًکتِ تَخِ داؿت کِ دس اغلة هَاسد سٍؽ دیؼیک
تشکیثی ٍ ّنافضایی دیؼیکی خْیت ؿٌاػیایی  ESBLsدس
اؿشیـیاکلی ٍ گًَِّای کلثؼی اػیتفادُ هییؿیَد (.)21
سٍؽ دیؼک تشکیثی سٍؽ تْتشی خْت ؿٌاػایی ESBLs
هیتاؿذ (ّ .)27یچ کذام اص ایي سٍؽّا خْیت ؿٌاػیایی
 ESBLsدس دیگش اػضای اًتشٍتاکتشیاػِ هاًٌیذ اًتشٍتیاکتش،
ػیتشٍتاکتش ٍ ػشاؿیا هٌاػة ًیؼیت ٍ  CLSIتیِ ٍضیَح
اػتفادُ اص آىّا سا دس تـیخیق  ESBLsدس ػیایش اػضیای
خاًَادُ اًتشٍتاکتشیاػِ ًادسػت داًؼیتِ اػیت .اگشچیِ دس
تؼیاسی اص تدقیقات تِ ػلت ػذم ٍخَد اػتاًذاسد تـخیلی،
اص ایي سٍؽ ٌَّص خْت ؿٌاػایی  ESBLsدس ػایش اػضیای
خاًَادُ اًتشٍتاکتشیاػِ اػتفادُ هیؿَد (.)7 ،27

شکل  .2شٌاساٖٗ بتاالکتاهازّإ ٍس٘عالط٘ف بِ رٍ دٗسک ترک٘بٖ با کالٍالً٘ک اس٘د [( CAZسفتازٗدٗن)( CTX ،سفَتاکس٘ن) ٍ
(CAکالٍالً٘ک اس٘د)]
 :Aجدایِ تَليد كٌٌدُ .ESBLsكالٍٍالًيک اسيد ثب هْبر آًسینّبی  ،ESBLsثبعث افسایص قطر ّبلِ عدم رضد در اطراف دیسکّبی  CAZ ٍ CTXحبٍی كالٍالًيک
اسيد هيضَد .افسایص قطر ّبلِ عدم رضد ثيطتر یب هسبٍی  5هيليهتر در اطراف ّر یک از دیسکّبی  CAZ ٍ CTXدارای كالٍالًيک اسيد در هقبثل دیسکّبی ٍ CTX
 CAZفبقد كالٍالًيک اسيدً ،طبى دٌّدُ حضَر  ESBLsهيثبضد (.)29
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اّو٘ت آًسٗنّإ بتاالکتاهاز با ط٘ف گستردُ در باس٘لّإ...

اعشاف ّش یک اص دیؼکّیای ػیفتاصیذین ،ػفَتاکؼیین،
آصتشًٍام ٍ ػفپین تِ ػوت دیؼک آگوٌتیيً ،ـاى دٌّیذُ
تَلیذ  ESBLsهیتاؿذ (ؿکل  .)29( )3دس ایي سٍؽ ًییض اص
ػَیِّای اػتاًذاسد هَسد اػتفادُ دس سٍؽ دیؼک تشکیثی
تِ ػٌَاى کٌتشد هثثت ٍ هٌفی اػتفادُ هیؿَد .الصم تِ رکش
اػت کِ ایي سٍؽ سا تا دٍ دیؼک آًتیتیَتیکی ػفتاصیذین
ٍ ػفَتاکؼین ًیض هیتَاى اًدیام داد ،اهیا خْیت افیضایؾ
حؼاػیت ،تْتش اػت آصهایؾ تا چْاس دیؼک ػیفتاصیذین،
ػفَتاکؼین ،آصتشًٍام ٍ ػفپین دس اعشاف آگوٌتییي اًدیام
گیشد (.)18 ،25

شىاسایی  ESBLsبفا اسفتفادٌ از ريش َف افسایفی دیسفکی

( :)Synergy discدس ایییي سٍؽ ًیییض هاًٌییذ سٍؽ دیؼییک
تشکیثی ،تاکتشی دس هدیظ Mueller-Hinton agarکـیت دادُ
هیؿَد ٍ یک دیؼیک آگوٌتیي(حیاٍی  20هیکشٍگیشم
آهَکؼیػیلیي ٍ  10هیکشٍگیشم ک ٍالًییک اػییذ) دس
هشکض پلیت قشاس هیگییشد .ػیپغ تیِ فاكیلِ  2/5تیا 3
ػاًتیهتش اص هشکیض دیؼیک آگوٌتییي ٍ دس اعیشاف آى،
دیؼکّای ػفتاصیذین ( 30هیکشٍگشم) ،ػفَتاکؼیین (30
هیکشٍگییشم) ،آصتشًٍییام ( 30هیکشٍگییشم) ٍ ػییفپین (30
هیکشٍگشم) قشاس دادُ هیؿَد .افضایؾ ّالِ ػیذم سؿیذ دس

شکل  .3شٌاساٖٗ بتاالکتاهازّإ ٍس٘عالط٘ف بِ رٍ
(سفپ٘ن)] .افسایص قطر ّبلِ عدم رضد در اطراف ّر یک از دیسکّبی هَرد استفبدُ ثِ سوت دیسک ً ،AUGطبى دٌّدُ حضَر آًسینّبی  ESBLsهيثبضد (.)29

ّنافساٖٗ دٗسکٖ [( CAZسفتازٗدٗن)( CTX ،سفَتاکس٘ن)( AUG،آگوٌت٘ي) ٍ CPM

ريش : E testاستفادٌ از ًَاسّای  E testسٍؽ ػیادُتیشی
تشای ؿٌاػایی خذایِّای تَلیذ کٌٌذُ  ESBLsهیتاؿذ .اییي
ًَاسّا تِ كَست تداسی تا غلظتّیای هـیخق اص ییک
ػفالَػپَسیي دس یک عشف ًَاس ٍ ػفالَػپَسیي تِ ّویشاُ
ک ٍالًیک اػیذ دس عشف دیگیش ٍخیَد داسد .ؿٌاػیایی
 ESBLsتا ایي ًَاسّا هغاتق دػتَسالؼول ؿشکتّای ػاصًذُ
اًدام هیؿَد (.)18

وکاتی کٍ در تشخیص  ESBLsبا ريشَای فىًتیپی بایذ بٍ آنَفا
تًجٍ داشت:

دس تـخیق تتاالکتاهاصّای ٍػیغالغیف ًَع  ESBLsتایذ
تِ حضَس ّنصهاى دیگش تتاالکتاهاصّای ٍػیغالغیف هاًٌیذ
 ، MBLsتتاالکتاهاصّای ًَع  ٍ AmpCدیگش هکاًیؼینّیای
هقاٍهت تِ آًتیتیَتیکّای تتاالکتام هاًٌیذ ػیذم ًفیَر ٍ
فؼالیت اف کغ پو ّا تَخِ داؿت ( .)25 ،30حؼاػییت
تؼتّای تأییذی  ESBLsصهاًی کِ خذاییِ تیالیٌی تَلییذ
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حالت عثیؼی دس ػغح پاییٌی تیاى ؿذُ اػت ٍ تدت کٌتشد
ػَاهل تٌظیوی هیتاؿیذ ( ،)33اهیا  pAmpCفاقیذ ػٌاكیش
تٌظیوی هیتاؿذ ٍ تِ عَس دایوی ٍ دس ػیغح تیاالیی تییاى
هیگشدد ( .)32دس كَست خْؾ دس لَکَع کشٍهَصٍهی
 ٍ AmpCطىّای تٌظیویی آى دس ییک تیاکتشی ،تَلییذ
تتاالکتاهاصّای ًَع  AmpCافضایؾ هییاتذ کیِ اغلیة تیِ
چٌیي تاکتشیّای تَلیذ کٌٌذُ ػغح تاالی  AmpCیا AmpC
 overproducerگفتِ هیؿَد (ّ .)33 ،34وچٌیي ،تش خی ف
دیگش تتاالکتاهاصّای ٍػیغالغیف کِ تِ كَست دایوی تیاى
هیؿًَذ ،تتاالکتاهاصّای ًَع ّ AmpCن تِ كَست دایوی ٍ
ّن قاتل القا تیاى هیگشدًذ .اص ػیَاهلی کیِ تاػی القیای
تتاالکتاهاصّییای ًییَع  AmpCهیییؿییَد ،هیییتییَاى تییِ
آًتیتیَتیکّایی هاًٌذ ػفَکؼیتیي ،ایویپٌن ٍ ک ٍالًیک
اػیذ اؿاسُ کشد (.)33 ،35 ،36
تتاالکتاهاصّای ًَع  ،AmpCتتاالکتاهاصّای ٍػیغالغیفی
هی تاؿٌذ کِ قادس تِ ّیذسٍلیض ػفالَػپَسیيّای ًؼل ػَم،
هًََتاکتام ّا ،پٌیػیلیيّا ٍ ػفَهایؼیيّا هیتاؿیٌذ (.)15
ّوچٌیي ،تِ عَس ضؼیفی قادس تِ ّیذسٍلیض ػفپین ّؼیتٌذ ٍ
دس كَستی کِ ػغح تَلیذ آىّا افضایؾ یاتذ ،تاػ افضایؾ
هقاٍهت تِ کاستاپٌنّا هاًٌذ ایویپٌن ٍ دٍسیپٌن ًیض هیؿًَذ
(.)15 ،33
تؼیاسی اص تاػیلّای گیشم هٌفیی هاًٌیذ اؿشؿییاکلی،
پؼَدٍهًَاع آوشٍطیٌَصا ،ػشاؿییا هاسػیٌغ ٍ هَسگیاً
هَسگاًی ،داسای لَکَع کشٍهَصٍهی  AmpCهیتاؿٌذ ،اها
تشخی اص تاػیلّای گشم هٌفی هاًٌذ ػالوًَ اًتشیکا ،ؿیگ
فلکؼٌشی ،ؿیگ دیؼاًتشی ،کلثؼی پٌَهًَیِ ٍ پشٍتنَع
هیشاتیلیغ ،فاقذ لَکَع کشٍهَصٍهی ّ AmpCؼتٌذ (.)32
داد تش حضَس تتاالکتاهاصّای ًَع AmpC
اٍلیي هذس
تییش سٍی پ ػییویذّییا ،تَػییظ ّ ٍ Papanicolaouوکییاساى
گضاسؽ ؿذ (ّ ٍ Knothe .)37وکاساى دس ػاد  1983ییک
ػَیِ ػشاؿییا هاسػیٌغ سا کیِ قیادس تیَد هقاٍهیت تیِ
ػفَکؼیتیي سا تِ دیگش تاکتشیّا هاًٌذ گًَِّای ػیالوًَ

کٌٌذُ MBLs ٍ AmpC ،تاؿذ ،کاّؾ هییاتٌیذ؛ چیشا کیِ
ک ٍالًیک اػیذ قادس تِ هْاس ایي ًیَع اص تتاالکتاهاصّیای
ٍػیغالغیف ًیؼت (ّ .)31وچٌیي ،ک ٍالًیک اػیذ یکی اص
ػَاهل القا کٌٌذُ تتاالکتاهاصّای ًَع  AmpCتِ ؿواس هیسٍد.
دس ایي هَاسد ،القای تتاالکتاهاصّای ًیَع  AmpCدس تشخیی
خذایِّیای تیالیٌی حیاٍی تتاالکتاهاصّیای ًیَع ،ESBLs
تشخ ف اًتظاس تاػ کاّؾ قغش ّالِ ػذم سؿذ یا فقیذاى
آى دس اعشاف دیؼکّای حیاٍی ک ٍالًییک اػییذ دس
تؼتّیای تأیییذی  ESBLsهییؿیَد ( .)15 ،32فؼالییت
تتاالکتاهاصّای ًَع  ٍ MBLs ،AmpCحضَس  ESBLsهقیاٍم
یا غیش حؼاع تِ ک ٍالًیک اػیذ ،اص ػَاهل هختل کٌٌیذُ
تؼتّای تأییذی ً ٍ ESBLsتایح هٌفی کیارب دس آىّیا
هیتاؿذ ( .)31دس ایي حالیت خْیت افیضایؾ حؼاػییت
تؼتّای تأییذی  ،ESBLsاػتفادُ اص ػفپین دس ایي سٍؽّا
پیـٌْاد هیگشدد؛ چشا کِ تتاالکتاهاصّای ًیَع  AmpCتیِ
عَس خضیی تاػ ّیذسٍلیض ایي آًتیتیَتییک هییؿیًَذ.
ّوچٌیي ،هیتَاى اص تؼتّای کشٍهَطًیک هاًٌذ Cica-Beta
( testؿشکت  ،MASTاًگلؼتاى) ٍ یا افضٍدى کلَگضاػیلیي
ٍ  )Ethylenediaminetetraacetic acid( EDTAخْییت هْییاس
تتاالکتاهاصّای ًَع ( MBLs ٍ AmpCتِ تشتیة) تِ هدییظ
 Mueller-Hinton agarاػتفادُ ًوَد (.)25
بتاالکتامازَای وًع AmpC

تتاالکتاهاصّای ًَع  AmpCاص ًَع ػشیي تتاالکتاهاصّیا
هیتاؿٌذ ٍ دس گشٍُ  Cاص عثقِتٌذی  Amblerقشاس هیگیشًیذ
(( )5خذٍد  .)1اییي تتاالکتاهاصّیا تیش خی ف ٍ ESBLs
 MBLsکِ اغلة پ ػویذی هیتاؿٌذ ،کشٍهَصٍهی ّؼیتٌذ
( .)2تییِ عییَس کلییی ،تتاالکتاهییاص  AmpCیییک لَکییَع
کشٍهَصٍهی دس تؼیاسی اص تاکتشیّای گشم هٌفی اػت کِ
دس ػاخت ٍ ػاص پپتیذٍگلیکاى ًقؾ داسد ٍ تتاالکتاهاصّای
پ ػییویذی  AmpCیییا  pAmpCاص لَکییَع کشٍهییَصٍهی
 AmpCهـتق ؿذُاًذ ( .)32لَکَع کشٍهَصٍهی  AmpCدس
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الف .تش خ ف  ESBLsهؼویَد ،تتاالکتاهاصّیای ًیَع
 AmpCقادس تِ ّیذسٍلیض ػفَهایؼییيّیا (ػفَکؼییتیي ٍ
ػفَتتاى) ًیض هیتاؿٌذ ( .)29افضایؾ  MICتِ هیضاى تیـتش یا
هؼاٍی  16هیکشٍگشم تش هیلیلیتش ًؼثت تِ ػفَکؼیتیي ٍ
یا تیـتش اص  32هیکشٍگشم تش هیلیلیتش ًؼثت تیِ ػیفَتتاى،
ًـییاى دٌّییذُ فؼالیییت تتاالکتاهاصّییای ًییَع AmpC
هیتاؿذ (.)31
ب .تتاالکتاهاصّای ًَع  AmpCتِ عَس هؼویَد تَػیظ
هْاس کٌٌذُّای  ESBLsهاًٌذ ک ٍالًیک اػیذ ،تاصٍتاکتام ٍ
ػَلثاکتام هْاس ًویؿًَذ (.)29
اص ػَاهل هْاس کٌٌذُ تتاالکتاهاصّای ًَع  ،AmpCهیتَاى
تِ کلَگضاػیلیي ٍ فٌیل تشًٍیک اػیذ اؿاسُ کیشد کیِ دس
تؼیییاسی اص سٍؽّییای فٌییَتیپی ،خْییت ؿٌاػییایی
تتاالکتاهاصّای ًَع  AmpCاػتفادُ هیؿَد ( .)41هقاٍهت تِ
ػفَکؼیتیي تِ ّوشاُ هقاٍهت تِ اکؼیوَػفالَػیپَسیيّیا
هاًٌذ ػفتاصیذین دس اًتشٍتاکتشیاػِ دس كَستی کِ تِ ػفپین
حؼاع تاؿذ ،تیاًگش فؼالییت تتاالکتاهاصّیای ًیَع AmpC
هیییتاؿییذ (ّ .)30وچٌیییي ،فقییذاى هْییاس هقاٍهییت تییِ
ػفالَػییپَسیيّییایی هاًٌییذ ػییفتاصیذین ،ػفَتاکؼییین ٍ
ػفپَدٍکؼین دس سٍؽ دیؼک تشکیثی تا ک ٍالًیک اػیذ،
هیتَاًذ تا حذٍدی ًـاى دٌّذُ فؼالیت تتاالکتاهاصّای ًَع
 AmpCدس اًتشٍتاکتشیاػِ تاؿذ ( ،)30 ،31اها تایذ تیِ اییي
ًکتِ تَخِ داؿت کِ ػذم هْاس تَػظ ک ٍالًیک دس اییي
سٍؽّا ،هوکي اػیت تیِ دلییل حضیَس تتاالکتاهاصّیای
ٍػیغالغیف هقاٍم تِ ک ٍالًیک اػیذ هاًٌذ Inhibitor-( IRT
 ٍ )resistant TEMتشخی تتاالکتاهاصّای ًَع  OXAتاؿذ (،31
ّ .)30وچٌیي ،تشخی هَاقغ ػیذم هْیاس دس سٍؽ دیؼیک
تشکیثی تا ک ٍالًیک اػیذ ،هیتَاًذ تِ دالیلی هاًٌذ افضایؾ
فؼالیت اف کغ پو ّا ،کاّؾ ًفَر داسٍ تِ دلیل خْیؾ
دس پَسیيّا ٍ افضایؾ تَلیذ تتاالکتاهاصّا تاؿذ ( .)30یکیی
دیگش اص ؿاخقّای فؼالیت تتاالکتاهاصّیای ًیَع ،AmpC
هیضاى یا ػغح  MICتِ ػفالَػپَسیيّای ًؼل چْاسم هاًٌیذ

اًتقاد دّذ ،ؿٌاػایی کشدًذ (ّ ٍ Bauernfeind.)38وکاساى
دس ػاد  1989یک ػَیِ کلثؼی پٌَهًَیِ سا دس کشُ خٌَتی
گضاسؽ ًوَدًذ کِ تَاًایی اًتقاد هقاٍهت تِ ػفَکؼیتیي ٍ
ػفَتتاى سا تِ اؿشؿیاکلی داؿت .تِ دلیل ایي کِ آًضین فَو
تاػ ّیذسٍلیض ٍ هقاٍهت تِ ػفَهایؼیيّا هیؿَدCMY- ،
ً 1اهیذُ ؿذ (ً .)39اهگیزاسی تتاالکتاهاصّیای پ ػیویذی
ً AmpCیض هـاتِ تا ٍ ،ESBLsاتؼتِ تِ هدیل ؿٌاػیاییً ،یام
تیواس ٍ ًَع ػَتؼتشا هیتاؿذ .تِ عَس هثاد ،تتاالکتاهاصّیای
پ ػویذی  AmpCکیِ تاػی ّییذسٍلیض ٍ هقاٍهیت تیِ
ػفَکؼیتیي هیؿًَذ ٍ FOX ،تتاالکتاهاصّیای پ ػیویذی
 AmpCکِ تاػ ّییذسٍلیض ٍ هقاٍهیت تیِ هَگضاالکتیام
هیییؿییًَذً MOX ،ییام داسًییذً .ییَػی اص تتاالکتاهاصّییای
پ ػویذی  AmpCکِ اٍلیي تاس اص تیواسػتاًی دس ػشتؼیتاى
ػیؼَدی گیضاسؽ ؿیذDhahran Hospital in Saudi ( DHA ،
ً )Arabiaییام گشفییت ( .)32اهییشٍصُ ایییي پ ػییویذّا دس
کـَسّای هختلف دًیا یافت ٍگضاسؽ هیؿیًَذ .تیاکٌَى
اًَاع هختلفیی اص تتاالکتاهاصّیای پ ػیویذی ًیَع AmpC
گضاسؽ ؿذُاًذ کِ اص خولِ آىّا هیتَاى تِ ،DHA ،CMY
 ACT ٍ LAT ،FOX ،BIL ،MOXاؿیاسُ کیشد ( .)33هاًٌیذ
دیگش آًضینّای تتاالکتاهاص ،ایي آًضینّا ًیض چٌیذیي ًیَع
داسًذ .تِ عَس هثاد ،طى کذ کٌٌذُ آًضین  CMYتییؾ اص 37
ًَع داسد ( .)5پ ػویذّای ًَع  AmpCتیِ عیَس دایویی ٍ
پیَػتِ تتاالکتاهاصّای ًَع  AmpCسا تیاى هیکٌٌیذ ،اهیا دس
تیي آىّا  DHAقاتل القا هیتاؿذ (.)32 ،33
شىاسایی فىًتیپی بتاالکتامازَای وًع AmpC

سٍؽّییای هتؼییذدی خْییت ؿٌاػییایی فٌییَتیپی
تتاالکتاهاصّای ًَع  AmpCاسایِ ؿذُ اػت ،اها ّیچ کذام اص
آىّا تَػظ  CLSIتأییذ ًـذُاًذ ( .)40دٍ خلَكیت هْین
فٌَتیپی کِ دس اداهیِ آهیذُ اػیت ،هییتَاًیذ دس افتیشاو
تتاالکتاهاصّای ًَع  AmpCاص  ESBLsکوک کٌٌذُ تاؿذ:

393

دٍرٓ ب٘ستٍسَم ،شوارٓ 3

هجلٔ داًشگاُ علَم پسشکٖ کرهاى

ػفپین ٍ ػفپیشٍم اػت .تتاالکتاهاصّای ًَع  AmpCفؼالییت
چٌذاًی ػلیِ ػفپین ٍ ػفپیشٍم ًذاسًیذ .تٌیاتشایيً ،قـیی دس
افضایؾ ػغح ً MICؼثت تِ اییي آًتییتیَتییکّیا ایفیا
ًویییکٌٌییذ ( .)30 ،32 ،35 ،36دس ًتیدییِ ،هقاٍهییت تییِ
ػفتاصیذین ٍ ػذم هقاٍهت تِ ػیفپین ییا  MICکوتیش اص 2
هیکشٍگشم تش هیلیلیتش تِ ػفپین ،هییتَاًیذ ًـیاى دٌّیذُ
فؼالیت تتاالکتاهاصّای ًَع  AmpCتاؿذ (.)30
هقاٍهت تِ ػفَهایؼیيّا هاًٌذ ػفَکؼییتیي ،ؿیاخق
هٌاػثی خْت ؿٌاػایی تتاالکتاهاصّای ًَع  AmpCهیتاؿذ،
اها دس تؼیاسی اص هَاقغ ػلت هقاٍهت تِ ایي آًتیتیَتییک،
خْؾ دس پَسیيّا ٍ ػذم ًفَر داسٍ تِ دسٍى ػلَد تاکتشی
رکش ؿذُ اػت (ّ .)30 ،31وچٌیي ،تاکتشیّای گشم هٌفی
غیش تخویش کٌٌذُ الکتَص تِ عَس راتی تیِ ػفَهایؼییيّیا
هقاٍم ّؼتٌذ .تٌاتشایي ،هقاٍهیت تیِ ػفَکؼییتیي دس اییي
تاکتشیّا ،ؿاخق خَتی خْت فؼالیت تتاالکتاهاصّای ًَع
ً AmpCیؼت (( )30 ،40ؿکل .)4

شکل  .4شٌاساٖٗ بتاالکتاهازّإ ًَع  AmpCبِ رٍ
ترک٘بٖ با فٌ٘ل برًٍ٘ک اس٘د

ًتایح هثثت کارب تْتش اػت اص چٌذ آًتیتیَتییک خْیت
ؿٌاػایی فٌَتیپی تتاالکتاهاصّای ًَع  AmpCاػیتفادُ ؿیَد
( .)29 ،40اص دیگش هـیک ت تکٌیکیی خْیت ؿٌاػیایی
فٌَتیپی تتاالکتاهاصّای ًَع  ،AmpCایي اػت کِ ّیچ کذام
اص سٍؽّای هَخَد قادس تِ تویایض تتاالکتاهاصّیای AmpC
کشٍهَصٍهی اص پ ػویذی ًیؼتٌذ ٍ تواهی سٍؽّا اغلیة
تٌْا دس تاکتشیّای خاًَادُ اًتشٍتاکتشیاػِ اػتفادُ ؿذُاًذ ٍ
کاستشد داسًذ (.)42
ريشَای شىاسایی بتاالکتامازَای وًع AmpC

ريش  :AmpC disk testاػاع ایي تؼت تش اػاع حضیَس
ٍ تشؿییح تتاالکتاهاصّییای ٍػیییغالغیییف دس فضییای
پشیپ ػویک تاػیلّای گشم هٌفی اػت ( .)30 ،40دس ایي
سٍؽ اتتذا هقذاسی تافش ( TE 100X )Tris ٍ EDTAتِ ًؼثت
تشاتش ( )1/1تا ػشم فیضیَلَطی سقیق هییؿیَد .ػیپغ 20
هیکشٍلیتش اص هدلَد حاكل تِ دیؼکّای ت ًیک (فاقیذ
آًتیتیَتیک) اضافِ هیگیشدد ٍ پیغ اص خـیک ؿیذى
دیؼکّا دس دهای اتاو ،اص آىّا اػتفادُ هیؿَد .دس اداهِ،
یک ػَیِ حؼاع تیِ ػفَکؼییتیي (اؿشؿییاکلی ATCC
 )25922دس هدیظ Mueller-Hinton agarتِ سٍؽ چوٌی کـت
دادُ هیییؿییَد .ػییپغ یییک دیؼییک ػفَکؼیییتیي (30
هیکشٍگشم) تش سٍی هدیظ قشاس دادُ هیؿَد .دس قؼوت تاال
ٍ پییاییي دیؼییک ػفَکؼیییتیي ،دیؼییکّییای تییذٍى
آًتیتیَتیک حاٍی TEقشاس هیگیشًذ .کلًَیّای تاکتشی تِ
ّش یک اص دیؼکّای حاٍی  TEاضافِ هیگشدد .تافش TE
هَخَد دس ایي دیؼکّا هَخة تخشیة غـای خیاسخی ٍ
آصاد ؿذى آًضینّای تتاالکتاهاص تِ هدیظ کـت هیؿَد .دس
كَست ٍخَد تتاالکتاهاصّای ٍػیغالغیف ًیَع  AmpCدس
خذایِ تالیٌی ،ػَیِ حؼاع کِ دس هدیظ کـت دادُ ؿیذُ
اػت ،هیتَاًذ تِ ػوت دیؼک داسای ػفَکؼییتیي سؿیذ
کٌیذ (( )43ؿییکل  .)5ایییي سٍؽ داسای حؼاػیییت 100
دسكییذ ٍ اختلاكییییت  90دسكییذ دس هقایؼیییِ تیییا

دٗسک

فٌيل ثرًٍيک اسيد ( )BAثبعث هْبر هقبٍهت ثِ سفَكسيتيي (ً )FOXطدُ
است .یكي از عَاهل هقبٍهت ثِ سفَكسيتيي ،جْص در پَریيّب ٍ عدم ًفَذ دارٍ ثِ
داخل سلَل ثبكتری ثيبى ضدُ است .ثِ علت فراٍاًي ثبالی هقبٍهت ثِ علت جْص در
پَریيّب ًسجت ثِ سفَكسيتيي ،اغلت جْت ضٌبسبیي ثتبالكتبهبزّبی ًَع  AmpCثب
رٍشّبی هْبری ،از چٌد سفبلَسپَریي استفبدُ هيضَد (.)17

تشخی اص کاستاپٌواصّا ًیض تَاًایی ّیذسٍلیض ػفَهایؼیيّا
سا داسًذ .دس ًتیدِ ،دس تاکتشیّای تَلیذ کٌٌذُ کاستاپٌویاص،
هقاٍهت تِ ػفَکؼیتیي تا حذٍدی هوکي اػت تیِ دلییل
حضَس کاستاپٌواصّا تاؿذ ( .)40تٌیاتشایي ،خْیت کیاّؾ
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تِ تتاالکتامّای ًاؿی اص فؼالیت اف کغ پو ّا ٍ ػذم ًفَر
اص عشیق خْؾ دس پَسیيّا هیؿَد (.)30 ،40

ایضٍالکتشٍفَکَػییییٌ ٍ ( Multiplex PCR
 )polymerase chain reactionداسد ( .)30تخشیییة غـییای
خاسخی دس ایي سٍؽ ،تاػ حزف هکاًیؼنّای هقاٍهیت
Multiplex

شکل  .5شٌاساٖٗ بتاالکتاهازّإ ٍس٘عالط٘ف ًَع  AmpCبِ رٍ

 AmpC disk testبا استفادُ از دٗسک سفَکس٘ت٘ي

 :Aجدایِّبی ثبليٌي تَليد كٌٌدُ ثتبالكتبهبزّبی ٍسيعالطيف ًَع  :B ،AmpCكٌترل هٌفي (اضرضيبكلي  : C ،)ATCC 25922جدایِ ثبليٌي فبقد بتاالکتاهازّإ ٍس٘عالط٘ف ًَع AmpC

ٍ  :Dاضرضيبكلي  ATCC 25922حسبس ثِ سفَكسيتيي ()29

اعشاف ّش یک اص دیؼکّای حاٍی فٌیل تشًٍیک اػییذ
ًؼثت تِ دیؼکّای فاقذ فٌیل تشًٍیک اػییذ ،تیِ اًیذاصُ
تیـتش یا هؼاٍی  5هیلیهتش (ؿکل ً،)6ـاى دٌّذُ حضیَس
تتاالکتاهاصّای ًَع  AmpCهیتاؿذ (.)28 ،29 ،31 ،41 ،44
الصم تِ رکش اػت کِ فٌیل تشًٍیک اػیذ تاػ هْاس آًضین
ً KPCیض هیؿَد ( .)31 ،45دس ًتیدِ ،هوکي اػت دس سٍؽ
دیؼک تشکیثی تِ دلیل ٍخَد ایي آًیضین دس خذاییِّیای
هَسد تشسػیً ،تایح هثثیت کیارب حاكیل ؿیَد .تیشای
خلَگیشی اص ایي ًتایح ،تْتش اػت حؼاػیت خذاییِّیا تیِ
کاستاپٌنّا هاًٌذ ایویپٌن ٍ هشٍپٌن ًیض تشسػی گشدد.

ريش دیسک ترکیبی با فىیل بريویک اسفیذ :دس اییي سٍؽ
اتتذا ػَػپاًؼیَى هیکشٍتی حاٍی اػتاًذاسد 0.5 MCFarland
تِ كَست چوٌی تش ػغح هدیظ Mueller-Hinton agarکـت
دادُ هیؿَد .ػپغ دیؼکّای ػفتاصیذم ،ػفتاصیذین /فٌیل
تشًٍیک اػیذ؛ ػفَتاکؼین ،ػفَتاکؼین /فٌیل تشًٍیک اػیذ؛
ػفپَدٍکؼییین ،ػفپَدٍکؼییین /فٌیییل تشًٍیییک اػیییذ ٍ
ػفَکؼیتیي ،ػفَکؼیتیي /فٌیل تشًٍییک اػییذ تیش سٍی
هدیظ قشاس هیگیشًذ .فاكلِ دیؼکّای تشکیثی اص یکذیگش
تایذ تیي  20تا  30هیلیهتش تاؿذ .غلظت آًتیتیَتیکّیا دس
دیؼکّا تشاتشتا  30هیکشٍگشم ٍ غلظت فٌیل تشًٍیک اػیذ
 400هیکشٍگشم اػت .افضایؾ قغیش ّالیِ ػیذم سؿیذ دس
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شکل  .6شٌاساٖٗ بتاالکتاهازّإ ٍس٘عالط٘ف ًَع  AmpCبِ رٍ

دٗسک ترک٘بٖ با فٌ٘ل برًٍ٘ک اس٘د

فٌيل ثرًٍيک اسيد ( )BAثبعث هْبر هقبٍهت ثِ سفَكسيتيي ( )FOXضدُ است .افسایص قطر ّبلِ عدم رضد ثِ اًدازُ ثيطتر یب هسبٍی  5هيليهتر در اطراف دیسک
سفَكسيتيي حبٍی فٌيل ثرًٍيک اسيد در هقبثل دیسک سفَكسيتيي فبقد فٌيل ثرًٍيک اسيدً ،طبى دٌّدُ حضَر ٍ فعبليت ثتبالكتبهبزّبی ًَع  AmpCهيثبضد (.)29

ريش دیسک ترکیبی با کلًگساسفیلیه :دس اییي سٍؽ ًییض

ػاًتیهتشی آى ،یک دیؼک ػفَکؼیتیي ( 30هیکشٍگشم)

Mueller-

یا ایویپٌن ( 10هیکشٍگشم) قشاس هییگییشد .دس كیَست

Hintonکـت دادُ هیؿَد .تٌْا تفیاٍت آى تیا سٍؽ

ٍخَد  AmpCقاتل القاّ ،الِ ػذم سؿذ دس اعیشاف دیؼیک

دیؼک تشکیثیًَ ،ع هْاس کٌٌذُ ٍ غلظیت آى هییتاؿیذ.

ػفتاصیذین اص ػوت دیؼک ایوییپیٌن ییا ػفَکؼییتیي اص

غلظت کلَگضاػیلیي دس ایي سٍؽ تش سٍی ّش دیؼک200

حالت دایشُ خاسج ؿذُ ،تاکتشی تِ ػوت دیؼک ػفتاصیذین

هیکشٍگشم اػت (.)31 ،46

سؿذ هیکٌذ (ؿکل  .)15( )7تِ ایي تؼت ،تؼیت ً Dییض

هاًٌذ سٍؽ دیؼک تشکیثی ،تیاکتشی دس هدییظ
agar

 :)Inductionیکیی اص تؼیتّیای

گفتِ هیؿَد؛ چشا کِ ّالِ ػذم سؿذ دس اعشاف ػیفتاصیذین

ؿٌاػییایی  AmpCالقییایی ،اػییتفادُ اص سٍؽ آًتاگًَیؼییوی

تِ ؿکل  Dهـاّذُ هیؿیَد (ّ .)15 ،31وچٌییي ،دس اییي

ػفتاصیذم تا ایویپٌن (Ceftazidime-Imipenem antagonism test

سٍؽ هیتَاى اص دیؼک آگوٌتیي [آهَکؼییػییلیي (20

یا  )CIATاػت ( .)31ایي سٍؽ خْت ؿٌاػایی ّAmpCای

هیکشٍگشم) ٍ ک ٍالًیک اػیذ ( 10هیکشٍگشم)] ًییض تیِ

قاتل القا دس تیي اػضای خیاًَادُ اًتشٍتاکتشیاػیِ تیِ کیاس

خای ایویپٌن ٍ ػفَکؼیتیي اػتفادُ کشد (.)31

تستَای القفایی (test

هیسٍد .اػاع ایي تؼت ،القای  AmpCتَػظ ػفَکؼیتیي ٍ
ایویپٌن هیتاؿذ .خْت اًدام اییي تؼیت ،تؼیذ اص کـیت
تیاکتشی تیش سٍی هدییظ  Mueller-Hinton agarهـیاتِ تیا
سٍؽّییای قثلییی ،اتتییذا یییک دیؼییک ػییفتاصیذین (30
هیکشٍگشم) سا دس هشکیض قیشاس دادُ ،ػیپغ دس فاكیلِ 2
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اّو٘ت آًسٗنّإ بتاالکتاهاز با ط٘ف گستردُ در باس٘لّإ...

تایذ اص سٍؽ  Multiplex PCRاػتفادُ کشد؛ چیشا کیِ سٍؽ
 Gold standardخْت افتیشاو تتاالکتاهاصّیای ًیَع AmpC
پ ػویذی اص کشٍهَصٍهی هیتاؿذ .دس ایي سٍؽ اص  7خفت
پشایوش اػتفادُ هیؿَد (.)30 ،31 ،40

.

کارباپىمازَا

کاستیییاپٌنّیییا هاًٌیییذ ایوییییپیییٌن ،هیییشٍپٌن ٍ
دٍسیپٌن،آًتیتیَتیکّای هْوی خْت دسهاى ػفًَتّیای
ؿذیذ ًاؿی اصتاػیلّای گشم هٌفیی داسای هقاٍهیتّیای
چٌذگاًِ ٍ تَلیذکٌٌذُ ٍ ESBLsتتاالکتاهاصّای ًیَع AmpC
تِ ؿواس هیسًٍذ ( .)9 ،24هؼشفی کاستیاپٌنّیا تیِ دًییای
پضؿکی تِ دلیل عییف ٍػییغ فؼالییت ٍپاییذاسی آىّیا
دستشاتشتؼیاسی اصآًضینّای تتاالکتاهاص ،یک هَفقیت تضسگ
دسدسهاى ػفًَتّای خذی تاکتشیایی هقاٍم تِ تتاالکتامّیا
هدؼَب هیگشدد ( ،)24 ،47اها تیشٍ صهقاٍهیت تیِ اییي
آًتیتیَتیکّا تیي تاکتشیّا تِ خلَف تاکتشیّای گشم
هٌفی ایدادکٌٌذُ ػفًَتّای تیواسػتاًی ٍفشكیتعلیة،
یک تْذیذ خذی دسدسهاى ػفًَتّا یداكیل اصآىّیا تیِ
ؿواس هیسٍد ( .)41 ،48اص ؿایغتشیي هکاًیؼنّای هقاٍهت
تِ کاستاپٌنّا دس تاػیلّای گیشم هٌفیی (هاًٌیذ اػضیای
اًتشٍتاکتشیاػِ) ٍ تاػیلّای گشم هٌفی غیش تخویشی (هاًٌذ
پؼَدٍهًَاع آوشٍطیٌَصا) ،تَلیذ آًیضینّیای کاستاپٌویاص
هیتاؿذ ( .)48کاستاپٌواصّا تش اػاع ػاختاس آًضیوی خیَد
دس دٍ گشٍُ  ESBLs ٍ MBLsقشاس هیگیشًذ (.)5
 :MBLsهتالَتتاالکتاهاصّا داسای ػاختواى هتفاٍتی ًؼثت
تِ دیگش آًضینّای تتاالکتاهاص هیتاؿٌذ .اییي آًیضینّیا دس
گشٍُ  Bاص عثقِتٌذی  Amblerقشاس هیگیشًذ ( .)9تش خ ف
ػشیي ،تتاالکتاهاصّا دس خایگاُ فؼاد خَد ًیاص تِ ػٌلش سٍی
) (Znداسًذ ( .)5تَاًایی کوی دس ّییذسٍلیض هًََتاکتیامّیا
داسًذ ٍ تَػظ ک ٍالًیک اػیذ ٍ تاصٍتاکتام هْاس ًویؿًَذ،
اها تَػظ ؿ تَس کٌٌذُ ییَىّیای فلیضی هاًٌیذ ٍ EDTA

شکل  .7شٌاساٖٗ بتاالکتاهازّإ ٍس٘عالط٘ف ًَع  AmpCبِ رٍ
االقاٖٗ
سفَكسيتيي ( )FOXثبعث القبی ثتبالكتبهبزّبی ٍسيعالطيف ًَع ٍ AmpC
هقبٍهت ثِ سفتبزیدین ( )CAZضدُ است .القبی ثتبالكتبهبزّبی ٍسيعالطيف ًَع
 AmpCثبعث حركت ًبحيِ هْبری ثِ سوت دیسک سفتبزیدین ٍ ایجبد ضكل D

در اطراف سفتبزیدین ضدُ است (.)15

 : Etestاص ًَاسّای ً Etestیض خْت ؿٌاػایی خذاییِّیای
تَلیذ کٌٌذُ تتاالکتاهاصّای ًَع  AmpCاػتفادُ هیؿَد .ایي
ًَاسّا تِ كَست تداسی تا غلظتّیای هـیخق اص ییک
ػفالَػپَسیي دس یک عشف ًَاس ٍ ػفالَػپَسیي تِ ّویشاُ
فٌیل تشًٍیک اػیذ یا کلَگضاػیلیي دس عشف دیگش تـکیل
ؿذُ اػت .ؿٌاػایی تتاالکتاهاصّای ًَع  AmpCتا ایي ًَاسّا
هغاتق دػتَسالؼول ؿشکت ػاصًذُ اًدام هیگیشد .حؼاػیت
ٍ اختلاكیت ایي سٍؽ  88تا  93دسكیذ گیضاسؽ ؿیذُ
اػت (.)45 ،46
دیگر ريشَای شىاسایی بتاالکتامازَای وًع  :AmpCچٌذیي
سٍؽ دیگش خْت ؿٌاػیایی تتاالکتاهاصّیای ًیَع AmpC
ٍخَد داسد .اص خولِ ایي سٍؽّا هیتیَاى تیِ Double-disk
 Cefoxitin-agar ٍ Three-dimensional test ،synergy testاؿیاسُ
کشد (ّ .)31واىگًَِ کِ پیؾتش ًیض گفتِ ؿیذ ،یکیی اص
هؼایة سٍؽّای فٌَتیپی ،ؿٌاػیایی تتاالکتاهاصّیای ًیَع
 ٍ AmpCػذم تَاًایی آىّا دس افتشاو تتاالکتاهاصّای ًیَع
 AmpCپ ػویذی اص کشٍهَصٍهی هیتاؿیذ .تیشای افتیشاو
تتاالکتاهاصّای ًَع  AmpCپ ػویذی اص کشٍهَصٍهی ،تٌْا
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متالًبتاالکتامازَای وفًع  :VIMاییي ًیَع اص آًیضینّیای
هتالَتتاالکتاهاص کوتیش اص  40دسكیذ ؿیثاّت دس سدییف
اػیذّای آهیٌِ خَد تا هتالَتتاالکتاص  IMPداسًذ ،اها اص لداػ
ّیذسٍلیض آًتیتیَتیکّای تتاالکتام ،الگَی هـاتْی تا IMP
داسًییذ ( .)49ایییي آًییضین اٍلیییي تییاس دس پؼییَدٍهًَاع
آوشٍطیٌَصا دس کـَس ایتالیا گضاسؽ ؿذ ٍ تاکٌَى تییؾ اص
ًَ 38ع اص ایي طى گضاسؽ ؿذُ اػت ( .)26طى ایي آًیضین
اغلة تش سٍی ایٌتگشٍى ک ع یک قیشاس داسد (.)23 ،49
ایي آًضین ًیض هاًٌذ طى  ،blaIMPتا گزؿت صهیاى دس دیگیش
تاػیلّای گشم هٌفی هاًٌذ اػضای خاًَادُ اًتشٍتاکتشیاػِ تِ
ػشػت گؼتشؽ پیذا کشد .تِ عَس هثاد ،طى  blaVIM-2اٍلیي
تاس دس ػاد  1996دس فشاًؼِ گضاسؽ ؿذ ٍ اهشٍصُ ؿایغتشیي
طى هتالَتتاالکتاهاص دس پؼَدٍهًَاع آوشٍطیٌَصا تیِ ؿیواس
هیسٍد (.)23 ،49
متالًبتاالکتامازَفففای وفففًع  :SPMیکیییی اص طىّیییای
هتالَتتاالکتاهییاص خذیییذ هیییتاؿییذ کییِ دس ػییاد 1997دس
ػاوَپاوَلَ تشصیل گضاسؽ ؿذ .ایي طى اص لدیاػ تیَالی طى
تیـتشیي ؿثاّت سا تیا طى  blaIMP-1داسد ٍ اغلیة تیش سٍی
ػٌاكش طًتیکی هتدش قشاس هیگیشد .اییي آًیضین هـیاتِ
 ،VIM-1 ٍ IMP-1قادس تِ ّییذسٍلیض ک ٍالًییک اػییذ ٍ
آصتشًٍام ًیؼت (.)2 ،49
متالًبتاالکتامازَای وًع  :GIMطى  blaGIMدس ػاد  ،2002دس
 5خذایِ پؼَدٍهًَاع آوشٍطیٌَصا کِ اص  5تیویاس هختلیف
خوغآٍسی ؿذُ تَد ،ؿٌاػایی ؿذ .ایي خذایِّیا فقیظ تیِ
پلیهیکؼیي حؼاع تَدًذ .تَالی طى  blaGIMتیـتشیي تـیاتِ
سا تا  blaIMP-6 ٍ blaIMP-1 ،blaIMP-4داسد .اییي طى هاًٌیذ اکثیش
طىّای آًضینّای هتالَتتاالکتاهاص ،تش سٍی ایٌتگشٍىّیای
ک ع یک حول هیؿَد (.)24 ،49
متالًبتاالکتامازَای وًع  : SIMایي آًضین تشای اٍلیي تاس دس
تاکتشی اػیٌتَتاکتش تَهاًی دس کشُ خٌَتی گضاسؽ ؿذ .ایي
گشٍُ اص هتالَتتاالکتاهاصّا دس صیشگشٍُ  B1اص آًیضینّیای

دیپیکَلیٌیک اػییذ هْیاس هییؿیًَذ ( .)5 ،47اص لدیاػ
ػولکشد ،تِ كَست اٍلیِ اص عشییق تَاًیایی دس ّییذسٍلیض
کاستاپٌنّا ؿٌاػایی هیگشدًذ ( .)47ؿیایغتیشیي طىّیای
هتالَتتاالکتاهییاصّ blaIMP ٍ blaVIM ،ؼییتٌذ ٍ دس تؼیییاسی اص
کـَسّای خْاى گضاسؽ ؿذُاًذ ( .)23ایي طىّا اغلة دس
تاکتشیّای غیش تخویشی ٍ ّوچٌیي ،اًتشٍتاکتشیاػِ یافت
هیییؿییًَذ .دس ػییاد  Ambler ،1980تییشای اٍلیییي تییاس
هتالَتتاالکتاهاصّا سا اص ػشیي تتاالکتاهاصّا هتوایض ًوَد (،9
 .)5دس ػاد  Jacoby ٍ Bush ،1989ایي گشٍُ اص آًضینّیای
تتاالکتاهاص سا تش اػاع ًَع ػَتؼتشا ،حؼاػیت تِ ٍ EDTA
ػذم هْاس آىّا تَػظ هْاس کٌٌذُّای ػشیي (خذٍد  ،)1تِ
ػِ گشٍُ تقؼینتٌذی کشدًذ .آًیاى تیش اػیاع ّییذسٍلیض
ایویپٌن ٍ دیگش تتاالکتامّا ،تغییشاتی دس عثقِتٌیذی MBLs
ایداد ًوَدًذ ( .)5گشٍُ  3aگشٍّی اص  MBLsهیتاؿٌذ کیِ
پٌیػیلیيّا سا تؼیاس ػشیغتش اص ایویپٌن ّیذسٍلیض هیکٌٌذ ٍ
تا ػشػت کوتشی تاػ ّیذسٍلیض ػفالَػپَسیيّا هیؿًَذ.
گشٍُ  3bتِ عَس اختلاكی تاػ ّییذسٍلیض کاستیاپٌنّیا
هیؿًَذ ٍ گشٍُ  3cفؼالیت صیادی ػلییِ ػفالَػیپَسیيّیا
داسًذ (.)5 ،9 ،24
متالًبتاالکتامازَفففای وفففًع  :IMPاییییي گیییشٍُ اص
هتالَتتاالکتاهاصّا اٍلیي تاس دس ػاد  1988دس طاپي ،دس یک
پ ػویذ قاتل اًتقاد دس یک ػَیِ پؼَدٍهًَاع آوشٍطیٌَصا
گضاسؽ ؿذًذ .ػِ ػاد تؼذ ایي طى دس ػشاؿیا هاسػیٌغ دس
اٍکاصاکی طاپي گضاسؽ گشدیذ .طى اییي آًیضین تیش سٍی
ایٌتگشٍى ک ع یک پ ػویذ 120کیلَتیاصی ( )kbقیشاس
داؿت ( .)23 ،49 ،50دس ػادّای تؼذ ایي آًضین دس دیگیش
تاکتشیّای گشم هٌفی هاًٌذ اػضای خاًَادُ اًتشٍتاکتشیاػِ
ٍ تاػیلّای غیش تخویشی گضاسؽ ؿذ ٍ تاکٌَى تیؾ اص 44
ًَع اص طى  blaIMPدس تؼیاسی اص تاػیلّای گیشم هٌفیی تیِ
ٍیظُ پؼَدٍهًَاع آوشٍطیٌَصا ؿٌاػایی ؿذُ اػت (،49 ،50
.)23
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اّو٘ت آًسٗنّإ بتاالکتاهاز با ط٘ف گستردُ در باس٘لّإ...

ّیذسٍلیض کاستاپٌنّا سا داسًذ .دس هَسد اییي آًیضینّیا دس
قؼوت  ESBLsپیؾتش تد ؿذُ اػت (.)5 ،9

هتالَتتاالکتاهاص قشاس داسًذ ٍ داسای تـاتِ  64-69دسكذی تا
طى  blaIMPهیتاؿٌذ .تیاى طى کلَى ؿذُ ایي آًضین ًـاى دادُ
اػت کِ ایي آًضینّا قادس تِ ّیذسٍلیض عیف گؼتشدُای اص
آًتیییتیَتیییکّییای تتاالکتییام هاًٌییذ پٌیییػیییلیيّییا،
ػفالَػپَسیيّا ٍ کاستاپٌنّا ّؼتٌذ (.)23 ،24 ،49
متالًبتاالکتامازَای وفًع  : AIMهتالَتتاالکتاهاصّیای ًیَع
 AIMتشای اٍلیي تاس دس پؼَدٍهًَاع آوشٍطیٌَصا خذا ؿیذُ
اص یک تیواس دچاس ضؼف ػیؼتن ایوٌی دس اػتشالیا ؿٌاػایی
ؿذ .اص لداػ تَالی ًَکلنَتیذی ،طى  blaAIMتیـتشیي تـاتِ سا
تا صیشگشٍُ  B3اص آًضینّیای هتالَتتاالکتاهیاص ٍ کوتیشیي
ؿثاّت سا تیا طىّیای  blaGIM ٍ blaSPM ،blaVIM ،blaIMPداسد
( .)49ایي طى دس ایشاى ًیض گضاسؽ ؿذُ اػت (.)48
متالًبتاالکتامازَای وًع  : NDMهتالَتتاالکتاهاص ًَع NDM-1
دس ػاد 2008ؿٌاػایی گشدیذًذ کِ اص آى ػاد تا تِ حیاد
دس تؼیاسی اص کـیَسّا هاًٌیذ اًگلؼیتاى ،اییاالت هتدیذُ
آهشیکا ،کاًادا ،اػتشالیا ،خاٍسهیاًِ ٍ ...گضاسؽ ؿذُ اػیت
( .)49طى ایي آًضین تش سٍی یک پ ػویذ حول هیگشدد ٍ
ػ ٍُ تش طى  blaNDM-1کِ تاػ هقاٍهت تیِ کاستیاپٌنّیا
هیؿَد ،داسای طىّیای هقاٍهیت تیِ آهیٌَگلیکَصییذّا،
سیفاهپیؼیي ،ػَلفاهتَکؼاصٍد ٍ آصتشًٍیام هییتاؿیذ .تیش
خ ف دیگش کاستاپٌواصّا هاًٌذ  OXA-48کِ هقاٍهت ػغح
پاییي تِ کاستاپٌنّا ایداد هیکٌٌذ ،خذاییِّیای داسای طى
 blaNDM-1هقاٍهت ػغح تاالیی ًؼثت تِ کاستاپٌنّیا ایدیاد
هیًوایٌذ .ایي طى اغلة دس کلثؼی پٌَهًَیِ هـاّذُ ؿیذُ،
اها اهشٍصُ دس دیگیش اػضیای خیاًَادُ اًتشٍتاکتشیاػییِ ٍ
گًَِّای اػیٌتَتاکتش ًیض گضاسؽ ؿذُ اػت (.)2 ،23 ،24

شىاسایی کارباپىمازَا

تٌْییا سٍؽ هییَسد تأییییذ  CLSIخْییت ؿٌاػییایی
کاستاپٌواصّیا ،سٍؽ  )Modified Hodge Test( MHTاػیت.
ایي سٍؽ خْت ؿٌاػایی کاستاپٌواصّا دس اػضای خیاًَادُ
اًتشٍتاکتشیاػِ اػتفادُ هییؿیَد ( .)51دیگیش سٍؽّیای
هَخَد هاًٌذ سٍؽ هْاسی تا اػتفادُ اص  EDTAهَسد تأیییذ
ً CLSIویییتاؿییٌذ ( .)31 ،51غشتییالگشی کاستاپٌواصّییا دس
تاػیلّای گشم هٌفی تش اػاع کاّؾ حؼاػیت آىّا تیِ
کاستییاپٌنّییا هیییتاؿییذ ()31 ،51؛ تییِ عییَسی کییِ
اًتشٍتاکتشیاػِّایی کِ داسای حؼاػیت تیـتش ییا هؼیاٍی
 0/5هیکشٍگشم تش هیلیلیتش تِ هشٍپٌن ّؼتٌذ ،تاییذ اص ًظیش
حضَس کاستاپٌواصّا تشسػی ؿیًَذ ( .)49هییضاى  MICتیِ
کاستاپٌنّا دس ػَیِّای تَلیذ کٌٌذُ کاستاپٌواصّا تِ ًَع ٍ
هیضاى تیاى طى کاستاپٌواص ،گًَِ تیاکتشی ،حضیَس دیگیش
تتاالکتاهاصّا هاًٌذ تتاالکتاهاصّای ًَع  ،AmpCکاّؾ ًفَر
داسٍ ٍ افضایؾ فؼالیت اف کغ پو ّا تؼتگی داسد (.)31
اغلة خْت ؿٌاػایی کاستاپٌواصّا دس تؼتّای تأییذی اص
ػِ آًتیتیَتیک ایویپٌن ،هشٍپٌن ٍ استاپٌن اػتفادُ هیؿیَد
( .)47 ،52استاپٌن تِ تٌْایی تشای ؿٌاػایی آًیضین  KPCتیِ
خلَف دس خذایِّایی کیِ ّ AmpC overproducerؼیتٌذ،
هٌاػة اػت ٍ خْت ؿٌاػایی ػیایشکاستاپٌواصّا هٌاػیة
ًویتاؿٌذ (ّ .)23 ،31وچٌیي ،سٍؽّای فٌَتیپی ؿٌاػیایی
کاستاپٌواصّا تش حؼة ًَع تاکتشی ٍ ًیَع طى کاستاپٌویاص
تؼیاس هتفاٍت اػت (.)31

کارباپىمازَای وًع ( ESBLsکالس  Aي  Dاز طبقٍبىذی )Ambler
ريشَای شىاسایی کارباپىمازَا

ع  Aهیتَاى تِ آًضینّیای KPC

اص کاستاپٌواصّای ک
ٍ  GESاؿاسُ کشدّ .وچٌیي ،تؼذاد صیادی اص تتاالکتاهاصّای
ک ع  Dهاًٌذ تشخی آًیضینّیای گیشٍُ  ،OXAتَاًیایی

ريش  : MHTایي سٍؽ خْت ؿٌاػایی کاستاپٌواصّا دس
اًتشٍتاکتشیاػِ هَسد اػتفادُ قشاس هییگییشد ( ٍ )51داسای
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خْت اًدام ایي تؼت ،اص یک ػَیِ حؼاع تِ استیاپٌن
(اؿشؿیاکلی  )ATCC 25922اػتاًذاسد  McFarland0/5تْیِ ٍ
ػپغ تِ ًؼثت  1تِ  10آى سا تا ػشم فیضیَلَطی سقیق ٍدس
هدیظ  Mueller-Hinton agarتیِ سٍؽ چوٌیی کـیت دادُ
هیؿَد .ػپغ یک دیؼک استیاپٌن ( 10هیکشٍگیشم) تیش
سٍی هشکض هدیظ قشاس دادُ ٍ خذایِّای تالیٌی تِ كیَست
یک خظ اص کٌاسُ پلیت تا کٌاسُ دیؼک استاپٌن کـت دادُ
هیؿًَذ (ؿکل  .)8اگش خذایِ تالیٌی تَلیذ کٌٌذُ کاستاپٌواص
تاؿذ ،آًضین کاستاپٌواص دس هدیظ تشؿیح ٍ تاػی تدضییِ
استاپٌن هیؿَد ٍ دس ایي كیَست ػیَیِ حؼیاع ATCC
 25922تَاًایی سؿذ تِ ػوت دیؼیک استیاپٌن سا دس کٌیاس
خذایِ تالیٌی پیذا هیکٌذ .دس كَست ًثَد استاپٌن ،هیتَاى اص
هشٍپٌن اػتفادُ کشد (.)51

حؼاػیت  93-95دسكذی تشای ؿٌاػیایی کاستاپٌواصّیای
ک ع  Aهییتاؿیذ ( .)31 ،51اص هـیک ت سٍؽ MHT
هیتَاى تِ ٍقتگیش تَدى ،هـیکل تیَدى تفؼییش ٍ ػیذم
تَاًایی آى دس افتشاو کاستاپٌواسّای هختلیف اص یکیذیگش
اؿاسُ ًوَد .اص آىخایی کِ  KPCدس ایاالت هتدذُ آهشیکیا
ؿایغتشیي کاستاپٌواص تیي اػضای اًتشٍتاکتشیاػِ هیتاؿیذ،
هثثت ؿذى  MHTدس ایي کـَس تا حذٍد صیادی ًـاى دٌّذُ
آًضین  KPCاػیت ( ،)52اهیا اییي تؼیت تَػیظ دیگیش
کاستاپٌواصّا هاًٌذ هتالَتتاالکتاهاصّا ٍ کاستاپٌواصّای ک ع
ً D ٍ Aیض هثثت هیؿَد ( .)52تٌاتشایي ،هثثت ؿذى تؼیت
 MHTدس دیگش کـَسّا (هاًٌذ کـَس ها) ،تییاًگش حضیَس
ً KPCیؼت (.)31 ،51 ،52

شکل  .8شٌاساٖٗ جداِّٗإ تَل٘د کٌٌدُ کارباپٌواز بِ رٍ  ،)Modified Hodge Test( MHTقسوت  :1کٌترل هثبت (تَل٘د کٌٌدُ کارباپٌواز) ،قسوت
 :2کٌترل هٌفٖ ٍ قسوت  :3جداِٗ تَل٘د کٌٌدُ کارباپٌواز
ًَک پيكبىّب ًطبى دٌّدُ سَیِ استبًدارد حسبس ثِ ارتبپٌن(اضرضيبكلي  )ATCC 25922هيثبضد .اگر جدایِ ثبليٌي تَليد كٌٌدُ كبرثبپٌوبز ثبضد (ضوبرُّبی  ،)3ٍ 1سَیِ حسبس ثِ ارتبپٌن
در اطراف خط كطت ًوًَِ ثبليٌي ثِ سوت دیسک ارتبپٌن رضد هيكٌد ٍ هٌجر ثِ ایجبد حبلت ثرگ ضجدری در اطراف دیسک ارتبپٌن هيضَد ،اهب در صَرتي كِ جدایِ ثبليٌي تَليد كٌٌدُ
كبرثبپٌوبز ًجبضد (ضوبرُ  ،)2تغييری در ّبلِ عدم رضد ایجبد ًويضَد (.)51
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اّو٘ت آًسٗنّإ بتاالکتاهاز با ط٘ف گستردُ در باس٘لّإ...

ّوکاساى دس ؿٌاػایی کاستاپٌواصّا تا سٍؽ  MHTاػیتفادُ
کشد (ّ .)53وچٌیي ،تَلیذ تاکتشیَػیي ٍ سًگذاًِ هٌدش تیِ
ًتییایح هٌفییی کییارب دس ایییي سٍؽ هیییؿییَد ()30 ،54
(ؿکل.)9

هیضاى تلقیح ًوًَِ حؼیاع تیِ استیاپٌن تؼییاس هْین ٍ
تأثیشگزاس اػت .تلقیح ًوًَِ تِ عَس قغغ تاییذ تیش اػیاع
دػتَسالؼول  CLSIكَست گیشد ( .)51خْت کاّؾ ًتایح
هثثت کارب ٍ افتشاو کاستاپٌواصّای کی ع  Aاص دیگیش
کاستاپٌواصّا ،هییتیَاى اص سٍؽ تغیییش یافتیِ ٍ Pasteran

شکل  .9تَل٘د باکترَٗس٘ي تَسط جداِّٗإ بالٌٖ٘
تَليد ثبكتریَسيي تَسط جدایِّبی ثبليٌي هبًع رضد سَیِ حسبس ثِ ارتبپٌن در اطراف جدایِّبی هَرد ثررسي ضدُ (ًَک پيكبىّب) ،هٌجر ثِ ًتبیج هٌفي كبذة ٍ اخالل در
رٍش  )Modified Hodge Test( MHTهيگردد (.)54

شىاسففایی متالًبتاالکتامازَففا در اوتريباکتریاسففیٍ بففا ريش
 )Combined double-disk synergy test(CDDSTبٍ َمراٌ ایمیپفى :

دس ایي سٍؽ تؼذ اص تلقیح ًوًَِ تیش سٍی هدییظ
 ،Hinton agarیک دیؼک ایویپٌن ( 10هیکشٍگشم) ٍ یک
دیؼک حاٍی  10هیکشٍگشم اص  100( EDTAهیلیهیَالس)
تِ فاكلِ یک ػاًتیهتش اص یکذیگش قشاس دادُ هیؿًَذ (ؿکل
 .)10افضایؾ ّالِ ػذم سؿذ تِ ػوت دیؼک حاٍی EDTA
ًـاى دٌّذُ حضَس هتالَتتاالکتاهاصّا هیتاؿیذ .اییي سٍؽ
داسای حؼاػیییت ٍ ٍیظگییی  100دسكییذ دس ؿٌاػییایی
هتالَتتاالکتاهاصّا دس اًتشٍتاکتشیاػِ هیتاؿذ ٍ تایذ تا سٍؽ
هَلکَلی تأییذ ؿَد (.)30 ،55-58
Mueller-

شکل  .11رٍ  CDDSTجْت شٌاساٖٗ هتالَبتاالکتاهازّا (جداِٗ
تَل٘د کٌٌدُ هتالَبتاالکتاهاز) تَسط اٗوٖپٌن ( ٍ )IPMسفتازٗدٗن
()CAZ
در صَرتي كِ جدایِ ثبليٌي ،تَليد كٌٌدُ هتبلَثتبالكتبهبز ثبضد ،ثبعث افسایص ّبلِ عدم
رضد از سوت سفتبزیدین ٍ ایويپٌن ثِ سوت دیسک حبٍی
 )Ethylenediaminetetraacetic acid(EDTAهيضَد(.)58
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CDDST

بٍ َمراٌ سفتازیذی

ؿٌاػایی  MBLsتا ایي ًَاسّا هغاتق دػیتَسالؼول ؿیشکت
ػاصًذُ اًدام هیؿَد (.)30 ،59

تش سٍی هدیظ Mueller-

دس ایي سٍؽ تؼذ اص تلقیح ًوًَِ
 ،Hinton agarیک دیؼک ػیفتاصیذین ( 30هیکشٍگیشم) ٍ
یک دیؼک حیاٍی  8هیکشٍگیشم اص  100( EDTAهیلیی
هَالس) تِ فاكلِ یک ػاًتیهتش اص یکذیگش قشاس دادُ هیؿًَذ
(ؿکل  .)10افضایؾ ّالِ ػذم سؿذ تِ ػوت دیؼک حاٍی
ً ،EDTAـاى دٌّذُ حضَس هتالَتتاالکتاهاصّیا اػیت .اییي
سٍؽ داسای حؼاػیت  96دسكذ ٍ ٍیظگی  100دسكذ دس
ؿٌاػایی هتالَتتاالکتاهاصّیا دس پؼیَدٍهًَاع آوشٍطیٌیَصا
هیتاؿذ ( .)56ایي سٍؽ تایذ تا سٍؽ هَلکَلی تأییذ ؿیَد
(.)30 ،55-58

بحث ي وتیجٍگیری
ؿیَع تاػیلّای گشم هٌفی داسای هقاٍهت چٌذگاًِ ،دس
ػشاػش دًیا دس حاد افضایؾ هیتاؿذ .ػفًَتّای ایداد ؿذُ
تَػظ ایي تاکتشیّا ،تاػ افضایؾ هیضاى هشگ ٍ هییش ٍ
ّوچٌیییي ،افییضایؾ ّضیٌییِّییای دسهییاًی ؿییذُ اػییت.
آًتی تیَتییکّیای تتاالکتیام هاًٌیذ ػفالَػیپَسیيّیای
ٍػیغالغیف ًؼل ػَم ٍ کاستاپٌنّیا ،اص خولیِ هْینتیشیي
آًتیتیَتیک ّای هَسد اػتفادُ دس دسهاى ػفًَتّای ایداد
ؿذُ تَػظ تاػیلّای گشم هٌفی تِ خلیَف دس تیویاساى
تؼتشی دس تیواسػتاى هیتاؿٌذ .دس ًتیدِ ،ؿٌاػایی تاػیلّای
گشم هٌفی تَلیذ کٌٌذُ آًضینّای تتاالکتاهاصً ،قؾ هْوی دس
کاّؾ ؿیَع آىّا ٍ تلیوینگییشی دس دسهیاى هٌاػیة
ػفًَتّای حاكل اص آىّا داسدّ .وچٌیي ،آهَصؽ كدیح
کاسکٌاى تخؾ هیکشٍب ؿٌاػی دس آصهایـگاُّای تیالیٌی
ًیض خْت تـخیق كدیح ایي تاکتشیّا تؼیاس حایض اّویت
اػت.
دس عی دٍ دِّ گزؿتِ سٍؽّای فٌَتیپی هختلفی خْت
غشتالگشی تاکتشیّای گشم هٌفی دس آصهایـگاُّای تالیٌی
ٍ تشسػیّای اپیذهیَلَطی تَػؼِ یافتِاًذ ،اها ایي کِ کذام
یک اص سٍؽّا خْت ؿٌاػایی اًتخاب ؿیَد ،تؼییاس هْین
اػت .دس اًتخاب ّش یک اص سٍؽّا تایذ تِ ًیَع ٍ گًَیِ
تاکتشیّ ،ذف اص ؿٌاػایی ٍ ًَع تتاالکتاهاص تَخِ ًوَد .اص
آىخا کِ ایي آصهایؾّا تِ عَس هؼوَد دس آصهایـیگاُّیا
اًدام ًویؿًَذ ،الصم اػت تا پضؿکاى هدتشم ٌّگام دسهیاى
ػفًَتّای خذی دس تیواساى ػفًَی کِ پاػخ دسهاًی خَتی
ًذاسًذ ،تا آصهایـگاُّا ّواٌّگی ًوایٌذ تیا آصهایـیگاُّیا
تتَاًٌذ تا اع ػات تِ دػت آهذُ خْت ؿٌاػیایی ٍ ییافتي
آًتیتیَتیک هٌاػة ،تا پضؿک ّوکاسی ًوایٌذ .ؿٌاػایی ٍ

شىاسایی متالًبتاالکتامازَا در گًوٍَای اسیىتًباکتر با ريش
CDDSTبٍ َمراٌ ایمیپى
تش سٍی هدیظ Mueller-

دس ایي سٍؽ تؼذ اص تلقیح ًوًَِ
 ،Hinton agarیک دیؼک ایویپٌن ( 10هیکشٍگشم) ٍ یک
دیؼک حاٍی  5هیکشٍلیتش  100( EDTAهیلی هیَالس) تیِ
فاكلِ یک ػاًتیهتش اص یکذیگش قشاس دادُ هیؿًَذ .افضایؾ
ّالِ ػذم سؿذ تِ ػوت دیؼک حاٍی  ،EDTAتیاى کٌٌیذُ
حضَس هتالَتتاالکتاهاصّا هیتاؿذ .ایي سٍؽ داسای حؼاػیت
 100دسكذ ٍ ٍیظگیی کوتیش اص  33دسكیذ دس ؿٌاػیایی
هتالَتتاالکتاهاصّا دس اػیٌتَتاکتش هی تاؿذ (ؿکل .)56( )10
ایییي سٍؽ ًیییض تایییذ تییا سٍؽ هَلکییَلی تأییییذ گییشدد
(.)55،30-58
ريش Etest

اص ًَاسّای ً Etestیض خْت ؿٌاػایی خذایِّیای تَلییذ
کٌٌذُ  MBLsاػتفادُ هیؿَد .ایي ًَاسّا تِ كَست تداسی
تا غلظتّای هـخق اص یک کاستاپٌن دس یک عشف ًَاس ٍ
کاستاپٌن تِ ّوشاُ  EDTAدس عشف دیگش تـکیل ؿذُ اػت.
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...ٕاّو٘ت آًسٗنّإ بتاالکتاهاز با ط٘ف گستردُ در باس٘لّا

تاؿذ ٍ ضشٍسی اػت کِ هؼؤٍلیي آصهایـگاُّیا تیِ اییي
ًکات تَخِ ًوایٌذ ٍ پضؿکاى خْت دسهاى تیاکتشیّیای
.هقاٍم تا آصهایـگاُّا ّواٌّگی ًوایٌذ

گضاسؽ هَاسد هثثت اص آًضینّای ًَپذیذ هیتَاًذ دس دسهاى
ٍ ػفًَتّای هیکشٍتی تْذیذ کٌٌذُ حیات تا ایي تاکتشیّا
خلَگیشی اص گؼتشؽ آىّا دس خاهؼِ ٍ تیواسػتاى اسصؿوٌذ
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...ٕاّو٘ت آًسٗنّإ بتاالکتاهاز با ط٘ف گستردُ در باس٘لّا

β-lactamase (mbl) production in gram
negative bacilli. Int J Biol Med Res 2011;
2(3): 775-7.

57. Kimura S, Ishii Y, Yamaguchi K.
Evaluation of dipicolinic acid for
detection of IMP- or VIM- type metallobeta-lactamase-producing Pseudomonas
aeruginosa clinical isolates. Diagn
Microbiol Infect Dis 2005; 53(3): 241-4.

59. Mirsalehian A, Akbari Nakhjavani F,
Bahador A, Jabal Ameli F, Bigverdi R,
Goli H. Prevalence of MBL-producing
Pseudomonas aeruginosa isolated from
burn patients. Tehran Univ Med J 2011;
68(10): 563-9. [In Persian].

58. Pandya NP, Prajapati SB, Mehta SJ,
Kikani KM, Joshi PJ. Evaluation of
various methods for detection of metallo-

434

3 ٓ شوار،دٍرٓ ب٘ستٍسَم

هجلٔ داًشگاُ علَم پسشکٖ کرهاى

The Importance of Extended-Spectrum β-lactamases in Gram-Negative Enteric Bacilli and the
Phenotypic Methods of detection
Davood Kalantar-Neyestanaki Ph.D.1, Akbar Mirsalehian Ph.D.2, Mohammad Emaneini Ph.D.3,
Fereshteh Jabalameli Ph.D.4, Mehdi Fatahi-Bafghi Ph.D.5, Shahla Mansouri Ph.D.6*

1.Assistant Professor, Department of Microbiology, School of Medicine, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran
2.Professor, Department of Microbiology, School of Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
3.Associate Professor, Department of Microbiology, School of Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
4.Assistant Professor, Department of Microbiology, School of Medicine, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd,
Iran.
5 Assistant Professor, Department of Microbiology, School of Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
6. Professor, Department of Microbiology, School of Medicine, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran
*Corresponding author; e-mail: smansouri@kmu.ac.ir

(Received: 11 Jan 2015

Accepted: 28 July 2015)

Abstract
The production of β-lactamase enzymes is the main mechanism of resistance to β-lactam antibiotics in gramnegative bacilli. Therefore, it is important to identify the β-lactamases-producing bacteria for the treatment of
caused infections. This article aimed to review the recent literature and guidelines regarding phenotypic
detection of β-lactamases in common gram-negative bacilli in clinical samples.
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