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نشریه تازهها در میکروبشناسی دامپزشکی

بررسی و شناسایی ژنهای مقاومت به تتراسایکلین در ایزولههای اشریشیاکلی
یوروپاتوژنیک در منطقه سیستان
وحیده کدایی ،1زهرا راشکی
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قلعهنو*2

 -1دانش آموخته ژنتیک ،گروه زیست شناسی دانشکده علوم ،دانشگاه زابل ،زابل ،ایران.
 -2استادیار میکروب شناسی و ژنتیک مولکولی ،گروه میکروب شناسی دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی زابل ،زابل ،ایران.
دریافت مقاله  11 :اسفند  ،1۹۳۱بازنگری 11 :خرداد  ،1۹۳1پذیرش نهایی ۱ :مرداد 1۹۳1

چکیده
برخییی از سییویههای بیمییاریزای اشریشیییایلی خییارد رودهای میتواننیید باعییو عفونییت مدییاری ادراری در وامیی
انسییانی شییود .امییروزه م ییر بیرویییه آنتیبیوتیکهییا باعییو بییروز مقاومییت در بییی

می تهییای بایتریییایی شییده اسییت.

ای ی ملال ییه بییا هیید شناسییایی ژنهییای مقاومییت به یا تتراسییایکلی و بررسییی میییزان شیییو مقاومییت آنتیبیییوتیکی در
بییی ایزولییههای اشریشیییایلی مولیید عفونییت ادراری اندییام گرفییت .در ای ی تیقیییص تو یییفی -مقل ییی ۹53 ،نمونییه ادراری
طی  ۱میاه از افیراد مالیته بیه عفونیت ادراری مرا یه یننیده بیه بیمارسیتان آموزشیی زابیل می آوری و اشریشییایلی بیا
اسیتفاده از روشهیای مرسیوم بیایتری شناسیی ت ییی هوییت شید .تسیت سساسییت آنتیبییوتیکی بیر اسیاو تو یییههای
موسسییه اسییتانداردهای آزمایشییگاهی بییالینی  )CLSIبییا اسییتفاده از روش انتشییار دیسییک اندییام و سییای بییرای شناسییایی
ژنهییای  tetB, tetAو  tetCاز روش  PCRاسییتفاده گردیییید .از مدمیییو  133ایزولییه اشریشییییایلی مییی آوری شیییده،
بیشییتری میییزان مقاومییت مربییوا بییه تتراسییایکلی

 51در یید) و یمتییری میییزان مقاومییت مربییوا بییه سییفتازیدی

۹1

در یید) بییود .میییزان مقاومییت بییه سییایر آنتیبیوتیکهییای سفتریایسییون ،آزترونییام و سفوتایسییی بییه ترتی ی  11 ،11و 13
در ییید بیییود .در مییییان ایزولیییههای مقیییاوم بیییه تتراسیییایکلی  ۹2 ،ایزولیییه  5۱/11در ییید) دارای ژن  21 ،tetAایزولیییه
 1۳/12در ییید) دارای ژن  tetBو  ۱ایزولیییه  13/52در ییید) دارای ژن  tetCبودنییید 1۱ .ایزولیییه  21/31در ییید)
همزمییان دو ژن  15ایزولییه دو ژن  tetAو  tetBو یییک ایزولییه دو ژن tetAو  )tetCو  ۹ایزولییه  5/2۱در یید) نیییز هییر
سییه ژن را داشییتند 11 .ایزولییه  21/5۱در یید) فا یید ژنهییای مییورد ملال ییه بودنیید .مقاومییت بییه تتراسییایکلی و سییایر
آنتیبیوتیکهییا و سرییور ژنهییای  tetAو  tetBدر سییویه مولیید عفونییت ادراری نشییانههای هشییدار دهنییده در منلقییه
سیسییتان اسییت .ملال ییه ساشییر بییه شیدت میییدود یییردن م ییر آنتیبیوتیکهییا شییامل تتراسییایکلی را تو یییه میینیید.
اندام ملال ات بیشیتری در سیایر منیاطص یشیور شیروری بیه ن یر میرسید تیا ا یدامات مناسی تری نسیالت بیه روشهیای
درمانی رایج ورت پذیرد.

واژگان کلیدی :اشریشیایلی یوروپاتوژنیک ،ژنهای مقاومت به تتراسایکلی  ،مقاومت به تتراسایکلی

* پست الکترونیک نویسنده مسئول مکاتالهzahrarashki@yahoo.co.uk :

وحیده کدائی و همکاران

بییر اسییاو تییوالی اسییید آمینییهای بییه  ۱گییروه تقسییی

مقدمه
اشریشیییایلی از سییاینی طالی ییی رودهی انسییان و
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بنییدی میشییوند ،یییه)Tet(D), T(C), Tet(B), Tet(A
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سیییوان بییه شییمار میییرود و مقاومییت دارویییی اییی

و ) Tet(Eبییه علییت تشییابهات آمینواسیییدی یییه بییا ه ی

بایتری اهمیت زییادی بیه خ یور در بیمیاران بسیتری

دارند در گیروه  1یرار میگیرنید .ایریر پمپهیای انتشیار

در بیمارسییتانهییا دارد .ای ی بییایتری از مه ی تییری علییل

بییه خییارد تتراسییایکلی بییه ییورت اخت ا ییی تنهییا در

میکروبییی شییای در عفونییتهییای ادراری اسییت یییه بییه

ایدییاد مقاومییت بییه تتراسییایکلی شییریت دارنیید .)1

علییت یسیی پهسییمیدهای یدیننییدهی بتاالیتامازهییای

شییش ژن بییه عنییوان ژنهییای مقاومییت تتراسییایکلی
رار گرفتهاند ،ییه از بیی آنهیا تنهیا ژنهیای

وسییییی اللییییی و پمپهییییای انتشییییار بییییه خییییارد

مورد هد

تتراسیییایکلی  ،بیییه آنتییییبیوتییییکهیییای بتاالیتیییام و

 tetA, tetB, tetCشناسییییایی شییییدهاند

 .)1ژنtetB

مقییاوم شییدهانیید و میتوانیید در بسیییاری از

در 13در ییید از ایزولیییههای یییدا شیییده مقیییاوم بیییه

عفونییییتهییییای بیمارسییییتانی از الیییییل ساسیییییی،

تتراسیییایکلی و یییود دارد .در  25در ییید ایزولیییههای

عفونییتهییای زخ ،گاسییتروانتریت و مننتیییت نییوزادی

 ،هیالرییید دو ژن tetA

تتراسییایکلی

ییدا شییده مقییاوم بییه تتراسییایکلی

زنییدگی بیمییار را تیدییید ینیید  .)2 ،1بییه همییی دلیییل،

و tetCدر تمیییام دورههیییای ملال یییه و یییود دارد .ایییی

درمان بیماریهیای ناشیی از آن بیا مشیکل موا یه شیده

در ییدها ،در مراسییل اولیییه یمتییر شییای هسییتند ،۳

اسییت .مقاومییت تتراسییایکلینی یییک مییدل الیی بییرای

.)13

ملال یییات ایولیییوژی مقاومیییت آنتیبییییوتیکی اسیییت.

در ایییران ملال ییات فراوانییی بییر روی سییویههییای

تتراسایکلی عملکیرد شید بایترییایی خیود را بیه وسییله

اشریشییییایلی بیمارسیییتانی اندیییام شیییده و یمتیییر بیییه

ات ییال بییه ییز  30sریالییوزوم بایتریییایی و مهییار سیینتز

بررسییی ژنهییای عامییل مقاومییت بییه تتراسییایکلی و

پیییروتئی نشیییان میدهییید .یکیییی از سیییری تری شییید

میییزان شیییو آن در منییاطص ملتلیی ایییران پرداختییه

بایتریهیییای وسیییی اللی اسیییت ییییه از دهیییه 1۳13

شییده اسییت .از ای ی رو شناسییایی سییویههییای مقییاوم بییه

توس ه یافتیه و در مقییاو وسیی ی تولیید میشیود .بدیز

تتراسییایکلی و ت یییی نییو ژنهییای دخیییل هییت

اسییتفاده آن در طیی انسییانی و دامازشییکی ،در تیریییک

بررسیییهییای اپیییدمیولوژیکی ،ینتییرل و درمییان مناس ی

رشیید می ییوالت یشییاورزی و بانالییانی نیییز یییاربرد دارد

عفونییت ادراری سییاهز اهمیییت میییباشیید ،لییذا شناسییایی

 .)1 ،۹تتراسییییییایکلی در درمییییییان عفونتهییییییای

الگوی مقیاومتی ایی بیایتری در هیر منلقیه ارافییایی

اشریشیییایلی در انسییان بییهیار بییرده نمیشییود ،ولییی

میتواند بهعنوان راهنمیایی بیرای درمیان تدربیی نیی

مقاومیییت بیییه تتراسیییایکلی در عفونتهیییای ناشیییی از

عفونتهایی ارزشمند باشد.

اشریشیییایلی رایییج میباشیید .مقاومییت بایتریییایی بییه

مواد و روشها

تتراسییایکلی بیشییتر بییه روش انتشییار بییه خییارد و بییه

نمونههه گیههری :ای ی ملال ییه تو یییفی -مقل ییی در

ییورت انرژیخییواه میباشیید ،یییه تتراسییایکلی را بییه

یک بیازه زمیانی شیش ماهیه از ابتیدای فیروردی لااییت

بیییییرون از سییییلول بایتریییییایی منتقییییل میینیییید.

پاییییان شیییهریور میییاه سیییال  1۹۳1اندیییام گردیییید .در

ژنهیییای) tet(A), (B), (C), (D), (E), (Y), (Iدر

مدمییو ت ییداد  ۹53نمونییه طالییص شییرایی اسییتریل از

بایتریهییای گییرم منفییی نیییز سیسییت های انتشییار بییه

ادرار میییانی بیمییاران مالییته بییه عفونییت ادراری مرا ییه

خییارد را ییید مییننیید  .)1-۱پمپهییای تتراسییایکلی

یننیییده بیییه بیمارسیییتان آموزشیییی شهرسیییتان زابیییل

بررسی و شناسائی ژنهای مقاومت به تتراسایکلین ...

میی آوری شیید .تمییامی نمونییهها بییر روی میییهییای

ژنهیییای  tetB, tetAو  tetCاز آنازگرهیییای مو یییود در

اخت ا ی مک ییانکی آگیار و اهیوزی متییل بلیو یشیت

ییدول  1اسییتفاده گردییید .واییینش  PCRبییا اسییتفاده از

گرماگییذاری گردییید .در آزمایشییگاه یلیییه ایزولییهها بییا

واییینش  2میکرولیتییر از  DNAالگییو  12/5میکرولیتییر

اندییام تسییتهای افترا ییی شییامل یشییت در مییییی ،TSI

از  Master Mix RED 2Xشیییریت پیشیییگام) و 1

تولید انیدول ،بررسیی از ن یر داشیت سرییت در میییی

میکرولیتییییر از پرایمرهیییییای  Forwardو 23 Reverse

 ،SIMواییینش در مییییی  VP,MRو سیییمون سیییترات

پیکومیول در میکرولیتیر) را بیا یکیدیگر مللیوا و سدی

بررسی شد و  133ایزوله اشریشیایلی دا گردید.

نهییایی بییا آب مقلییر دو بییار تقلیییر بییه  25میکرولیتییر

بررسههی مقاومههت یههد میکروبههی ایزولهههها:

رسییانده شیید .برنامییه ا رایییی سیییکلهای  PCRوا یید

واییینش سساسیییت آنتیبیییوتیکی بییا اسییتفاده از روش

مراسییل زیییر بییود :واسرشییتگی ) (denaturationاولیییه

یربی بیاهر و بیر اسیاو دسیتورال مل مؤسسیه اسیتاندارد

در ۳1در ییه سییانتیگراد بییه مییدت  ۹د یقییه و سییای

.)11

 ۹5سییییکل تکرییییر شیییامل واسرشیییتگی در  ۳1در یییه

مییییی یشییت مییولر هینتییون آگییار بییا شییلامت 5

سیییانتیگراد بیییه میییدت  ۹3ثانییییه و ات یییال پرایمرهیییا

میلیمتییر بییه طییور یکنواخییت در تمییامی پلیتهییا در

 )annealingبیییه

الگیییو در  5۳در یییه

شرایی اسیتریل تهییه شید .سیای بیا سیوای اسیتریل از

سییانتیگراد بییه مییدت  13ثانیییه و طویییل شییدن رشییته

CFU/ml

الگییو ) (extensionدر 12در ییه سییانتیگراد بییه مییدت

 )1/5× 131درسییلپ پلیییت تلقیییپ گردییید .ب یید از آن،

 13ثانییه و طویییل شییدن نهییایی ) (final extensionبییه

دیسیییییکهای آنتیبیوتییییییک تتراسیییییایکلی

،)30μg

میدت  5د یقیه در دمیای  12در یه سیانتی گیراد اندیام

 ،)30μgسیییییییییفتازیدی

،)30μg

شیید .پییی از اندییام واییینش  5میکرولیتییر از می ییوالت

سفتریایسیییون  )30μgو آزترونیییام  )30μgخرییییداری

واییینش در ژل آگییارز  2در یید بییه مییدت 13د یقییه

شییده از شییریت پییادت طی بییر روی سییلپ پلیییت ییرار

تیییت تی ثیر ولتییاژ  15الکتروفییورز شیید و ل ییات تکریییر

داده و در سییرارت  ۹1در ییه سییانتیگراد بییه مییدت 21

شیده بیا اسیتفاده از نشیانگر  Ladder 100 bpارزییابی

آزمایشیییگاه و بیییالی

 )CLSIاندیییام گردیییید

یشییت میکروبییی بییا یییدورت 3/5مییک فارلنیید

سفوتایسیییییییییی

ساعت گرماگیذاری شید .پیی از گرماگیذاری ،بیه وسییله

گردید شکل

خییییش ،لییر هالییه عییدم رشیید در اطییرا دیسییکها

نتایج

انییدازهگیری و ثالییت شییدند .بییا تو ییه بییه ییدول همییراه

DNA

.)1

در ای ی ملال ییه از  ۹53نمونییه ادرار ت ییداد 133

دیسییکها ،گییزارش تسییت آنتیبیییوگرام بییرای هریییک از

ایزولیییه اشریشییییایلی یییدا گردیییید ییییه  ۱1ایزولیییه

آنتیبیوتیکهییا بییه ییورت سسییاو  ،)Sensitiveمقییاوم

 1۳/11در ییید) از نمونیییه ادراری افیییراد مؤنیییو و ۹۹

 )Resistantییییا نیمهسسیییاو  )Intermediateگیییزارش

ایزولییه  ۳/12در یید) مت لییص بییه نمونییه ادراری یینی

شد.

میذیر بییود .همننییی نتییایج ایی ملال ییه نشییان داد یییه
واکههنز زنریههرهای پلیمههراز :ب یید از داسییازی و

شییو اشریشییایلی در بیی بیمیاران میورد بررسیی 2۳

ت یییی هویییت ایزولییههای بایتریییایی بییا اسیییتفاده از

در ید بیود .نتیایج آزمیون یربیی بیاهر نشیان داد ییه 51

روشهیییای اسیییتاندارد بیییایتریولوژی ،اسیییتلراد DNA

ایزولییه مقییاوم بییه تتراسییایکلی

 51در یید) 11 ،ایزولییه

بییایتری مقییاوم بییه تتراسیییکلی بییا اسییتفاده از روش

به سفتریایسیون و آزترونیام  11در ید) 13 ،ایزولیه بیه

وشیییاندن اندیییام شییید  .)12بیییه من یییور شناسیییایی

سفوتایسییی

13در یید) و  ۹1ایزولییه بییه سییفتازیدی

3
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و بییه مییدت  21سییاعت در دمییای  ۹1در ییه سییانتیگراد

دسییتگاه ترموسییایکلر اپنییدور اندییام گردییید .در اییی
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 ۹1در یید) مقییاوم بودنیید و ایزولییههای نیییر مقییاوم بییه

و  ۱ایزولییییه  13/52در یییید) دارای ژن  tetCبودنیییید،

هر آنتیبیوتییک نییز بیه یورت سسیاو و نیمهسسیاو

عییهوه بییر آن  15ایزولییه دارای  tetAو  1 ، tetBایزولییه

گزارش شد ییه در یدول  1نشیان داده شیده اسیت .بیر

دارای  tetAو  tetCو  ۹ایزولیییه هیییر  ۹ژن مقاومیییت بیییه

طالص ای بررسیی بیشیتری مییزان مقاومیت ،مربیوا بیه

ییدول  .)۹بییا تو ییه بییه

آنتیبیوتیییک تتراسییایکلی

 51در یید) بییود

ییدول
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.)2

تتراسییایکلی را دارا بودنیید

آننییه یییه در اییی ملال ییه مشییل

شیید ،ب رییی از

نمونیهها سامییل دو یییا سییه ژن مقاومییت بییه تتراسییایکلی
پییی از بررسییی  51ایزولییه مقییاوم بییه تتراسییایکلی ،

بییوده و مییواردی نیییز فا یید ژنهییای فییود بودنیید ،یییه

 ۹2ایزولییه از  51ایزولییه مقییاوم  5۱/11در یید) دارای

ممکییی اسیییت دارای دیگیییر ژنهیییای مقاومیییت بیییه

ژن  21 ،tetAایزولییییه  1۳/12در

یییید) دارای ژن tetB

تتراسایکلی باشند.

جدول  -1توالی آغازگرهای مورد استفاده در این مطالعه
منبع

اندازه (جفت باز)

ای ملال ه

111

ای ملال ه
ای ملال ه

111

ای ملال ه
ای ملال ه

111

ای ملال ه

توالی

نام آغازگر ها

GTGAAACCCAACATACCCC

tetA-F

GAAGGCAAGCAGGATGTAG

tetA-R

CCTTATCATGCCAGTCTTGC

tetB-F

ACTGCCGTTTTTTCGCC

tetB-R

ACTTGGAGCCACTATCGAC

tetC-F

CTACAATCCATGCCAACCC

tetC-R

جدول -2درصد مقاومت و یا حساسیت  111ایزوله اشریشیاکلی مولد عفونتهای ادراری به آنتیبیوتیکهای مورد مطالعه
آنتی بیوتیک

مقاوم%

نیمه حساس%

حساس%

آزترونام

11

22

۹1

تتراسایکلی

51

5

۹1

سفتازیدی

۹1

1۱

53

سفتریایسون

11

2۱

۹3

سفوتایسی

13

15

15

بحث و نتیرهگیری

عفونییت مدییاری ادراری بییه خ ییور در یشییورهای در

عفونتهیییای مدیییاری ادراری در سراسیییر دنییییا از

سییال توسیی ه شییناخته شییده اسییت .امییروزه یکییی از

اهمییییت خا یییی برخیییوردار بیییوده و در ایییی میییوارد

مشییکهت مه ی سیسییت درمییانی یشییور افییزایش میییزان

اشریشیییایلی یوروپاتوژنیییک بییه عنییوان شییای تری عامییل

می یییییت

مقاومتهیییییای آنتیبییییییوتیکی در بیییییی

بررسی و شناسائی ژنهای مقاومت به تتراسایکلین ...

بایتریهیای پیاتوژن انسییانی و سییوانی میباشید .م ییر

شیگهسیییونئی اندیییام شییید ۳۹ .در ییید ایزولیییهها بیییه

بییی رویییه دارو ،و ییود مرایییز نیییر مدییاز فییروش دارو و

تتراسییایکلی مقییاوم بودنیید  .)15درملال ییه یرمییی و

م ییر خودسییرانه دارو از عوامییل ا ییلی افییزایش شیییو

همکییاران درسییال  1۹۳1در همییدان میییزان مقاومییت

مقاومییت آنتیبیییوتیکی در بییی

می ییت بایتریهییای

ایزولییههای اشریشیییایلی نسییالت بییه تتراسییایکلی 51/1

بایتریهییای بیمییاریزای مقییاوم بییه طییی وسییی ی از

هملیییوانی دارد  .)1۱نتیییایج سییییدری و همکیییاران در

آنتیبیوتیکهیییا و رهیییور ژنهیییای مقیییاوم در آنهیییا

سییال  2311شیییو ژنهییای  tetBو  tetAرا بییه ترتییی

میشییییود .اسییییتفاده بیرویییییه از آنتیبیوتیکهییییا در

 11/11در یید و  15در یید گییزارش یردنیید یییه خیلییی

می تهییای دامییی یشییور بییه من ییور درمییان و یییا

بیشیتر از نتییایج ملال یه ساشیر بییود  .)11مشیایلی و

فیایتور رشیید) یییه نقییش اساسییی در تی می فراوردههییای

همکییاران در سییال  2311نشییان دادنیید یییه میییزان

پروتئینییی را دارنیید نیییز باعییو ایدییاد سییویههای مقییاوم و

سرییور ژنهییای القایننییده مقاومییت در مقابییل آنتییی

انتشار آنهیا در می تهیای انسیانی شیده اسیت .در ایی

بیوتییییک تتراسیییایکلی  tetAو  11 tetBدر ییید بیییود

ملال ییییه ،از  133ایزولییییه اشریشیییییایلی داشییییده از

 .)11دورمییینش و همکیییارانش در سیییال  231۹شییییو

بیمییاران ،میییزان مقاومییت بییه آنتیبیوتیییک تتراسییایکلی

ژنهییای  tetAو  tetBعلیییه تتراسییایکلی را  12در یید

 51در یید ،بییه سفتریایسییون و آزترونییام  11در یید ،بییه

و  ۱5در یید گییزارش یردنیید یییه بییا ملال ییه ساشییر

سفوتایسیییی 13در ییید و بیییه سیییفتازیدی  ۹1در ییید

هملیییییوانی نیییییدارد  .)1۳در ملال یییییه  Sandalliو

مشاهده شید .ییه بیشیتری مییزان مقاومیت مربیوا بیه

همکییاران در سییال  2313بییر روی ژنهییای مقاومییت بییه

آنتیبیوتییییک تتراسیییایکلی بیییود .همننیییی در ایییی

تتراسییییایکلی در ت ییییدادی از بایتریهییییای خییییانواده

پییتوهش میییزان فراوانییی و شیییو ژنهییای تتراسییایکلی ،

انتروبایتریاسییه نشییان داد یییه از  52ایزولییه مقییاوم 15

بیییه ترتیییی در 5۱/11 tetAدر ییید) ،در 1۳/12 tetB

در ییید از آنهیییا داری ژن  tetAو  1۳در ییید دارای ژن

در یید) و در 13/52 tetCدر یید) بییود .در یییک بررسییی

 tetBبودنیید و تنهییا در یییک مییورد از آنهییا هییر دو ژن

 Ochoaو همکییاران در سییال  ،233۳میییزان مقاومییت بییه

مشییاهده شیید  .)23نتییایج بییه دسییت آمییده در ملال ییه

تتراسییییایکلی را  ۱5در یییید گییییزارش یردنیییید .)1۹

ساشیییر نشیییان داد ییییه در ایزولیییههای مقیییاوم بیییه

همننییی در ملال ییه سرشییار و همکییاران یییه بییر روی

تتراسیییایکلی شییییو ژنهیییای  tetBو  tetAمتفیییاوت

 11ایزولییه اشریشیییایلی اندییام شیید میییزان مقاومییت بییه

اسییت یییه بییا سییایر ملال ییات ملابقییت دارد

.)22 ،21

تتراسییایکلی  55/1در یید گییزارش شییده اسییت .اییی

ایی تفییاوت در نتییایج آنتییی بیییوگرام در منییاطص ملتلی

میققی دریافتنید ییه ۹۹ایزولیه مقیاوم بیه تتراسییکلی

ارافییایی ناشییی از تفییاوت ژنتیکییی سییویههای بییایتری،

 1۱/1در یید) ژن  21 ،tetAایزولییه  ۱2/1در یید) ژن

میییزان مهییا رت و عوامییل مت ییدد دیگییری اسییت یییه در

 tetBو  ۱ایزولیییه  1۹/۳در ییید) ژن  tetCرا دارا بودنییید

انتلیییاب داروی مناسییی در درمیییان در هیییر منلقیییه

 )11یییه مقایسییه بییی در ییدهای بهدسییت آمییده در

ت ثیرگیییذار میباشییید .نتیییایج سا یییل از  PCRدر ایییی

اییی ملال ییه بییا در ییدهای سا ییل از ملال ییه فییود

ملال ییه همسییو بییا گییزارش  Tuckmanو همکییاران در

اخییته انییدیی را نشییان میدهیید .درملال ییهای یییه

سییال  2331در خ ییور ژنهییای  tetنشییان داد یییه

توسییی  Ruslanو همکییاران بییر روی الگییوی مقاومییت

ب رییی ایزولییهها نسییالت بییه آنتیبیوتیییک تتراسییایکلی

آنییت بیییوتیکی در ایزولییههای شیییگه فلکسیینری و

مقاومییت داشییته ولییی سامییل هییی

یییک از ژنهییای tet
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پیییاتوژن اسیییت ییییه مندیییر بیییه پییییدایش و شییییو

در یید گییزارش شییده اسییت یییه بییا ملال ییه ساشییر
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مییورد بررسییی نالودنیید  .)2۹هییش در ناسیییه ات ییال

تلیییابص دارد  .)21در آمریکیییا و ب ریییی از یشیییورها از

پرایمییر و نیییز و ییود ژنهییای مقاومییت دیگییر میتوانیید از

تتراسیییایکلی در دوزهیییای یمتیییر از دوز درمیییانی بیییه

دالییییل یییی بیییودن فراوانیییی ژنهیییای مقیییاوم بیییه

عنییوان فییایتور رشیید در نییذای دامهییا اسییتفاده میگییردد

تتراسییایکلی علیییرن و ییود مقاومییت فنییوتیای در ای ی

 )25در سییالی یییه از تتراسییایکلی بییه عنییوان داروی

ملال ه باشید .همننیی در ایی ملال یه مییزان فراوانیی

انتلیییابی در درمیییان انسیییان اسیییتفاده نمیشیییود ییییه
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ژن  tetAنسیییییالت بیییییه ژن

 tetBدر ایزولیییییههای

اشریشییایلی مقیاوم بیه تتراسییایکلی بیشیتر بیود ییه بییا

میتوانیید یکییی از دالیییل افییزایش مقاومییت بییه اییی
آنتیبیوتیک باشد.

گییزارش اراهییه شییده توسییی  Sianglumدر سییال 233۳
جدول -3نتایج  PCRژنهای  tetدر  55نمونه مقاوم به تتراسیکلین
نوع ژن

تعدادایزوله های مثبت

tetA

1۹

tetB

13

tetC

2

 tetAوtetB

15

 tetAوtetC

1

 tetBوtetC

3

 tetB ,tetAو tetC

۹

888 bp

881 bp

774 bp

500bp

شکل -1نمونهای از  PCRژنهای  tetرا نشان میدهد .ردیف  Mمارکر  111جفت باز ̨ ردیفهای 1و 2ژن  ، tetAردیفهای 3و 4ژن  tetBو ردیفهای 5
و 6ژن tetC

... بررسی و شناسائی ژنهای مقاومت به تتراسایکلین

.سویه های سیوانی به انسانی مرتالی باشد
تقدیر و تشکر
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5

در ایییی ملال یییه مییییزان بیییاالی مقاومیییت بیییه
تتراسییایکلی در ایزولییههای اشریشیییایلی مولیید عفونییت

بدی وسییییله از سماییییت بلیییش میکروبشناسیییی

 شییییرایی مسییییاعدی بییییرای رشیییید و تکریییییر،ادراری

دانشییکده دامازشییکی دانشییگاه زابییل و دوسییتانی یییه مییا

بایتریهییای سامییل ژنهییای مقییاوم بییه تتراسییایکلی را

،را در ا ییرای اییی تیقیییص ییمیمانه یییاری داده انیید

در سیلپ منلقیه فییراه نمیوده ییه میتوانیید بیه انتقییال
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Summary
Certain strains of extraintestinal pathogenic E. coli can cause urinary tract infection (UTI) in humans. Today,
unnecessary consumption of antibiotics has led to resistance in bacterial populations. The aim of this study was
to determine the tetracycline resistance genes and to evaluate the prevalence of antibiotic resistance among E. coli
isolates collected from patients with UTI. In this descriptive cross-sectional study, 350 urine samples were collected from patients with UTI who were referred to the teaching hospital in Zabol during 6 months. E. coli was
identified by conventional bacteriological test methods. Antibiotic susceptibility test was performed as recommended by the Clinical Laboratory Standards Institute (CLSI) using disk diffusion method. All tetracycline-resistant isolates were then examined for presence of the tetA, tetB and tetC genes. Of the 100 isolates of E. coli, the
most antibiotic resistance was related to tetracycline (57%) and the least antibiotic resistance was related to
ceftazidim (34%). Resistance to other antibiotics ceftriaxone, aztreonam and cefotaxime were 44%, 44% and 40%;
respectively. Among tetracycline resistant isolates, 32 isolates (56.14%), had tetA gene and tetB and tetC genes
were found in 28 (49.12%) and 6 (10.52%) isolates respectively. 16 (28.07%) and 3 (5.26%) isolates were positive
for both genes (tetA and tetB) and three genes, and 14 (24.56%) isolates were negative for them. Resistance to
tetracycline and other antibiotics, and the presence of tetA and tetB genes in UPEC strains are alarming signs in
Sistan. The current study strongly recommends restricted consumption of antibiotics including tetracycline. Further studies are needed in other parts of the country to take more appropriate measures than common therapies.
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