فصلنامه بیماری های عفونی و گرمسیری وابسته به انجمن متخصصین بیماری های عفونی و گرمسیری
سال بیست و سوم  ،شماره  ،83صفحات 67تا 74زمستان 67_______________________________________________________ 97

فعالیت آزمایشگاهی جمی فلوکساسین برعلیه اشرشیا کولی مقاوم به لووفلوکساسین و
سیپروفلوکساسین دارای  DNA gyraseجداشده از بیماران بستری در بخش مراقبت های
ویژه
لیال فزونی* ،1مهدی خسروی ،2حمیدرضا پردلی ،1رضا

مکرم3

 PhD-1استادیار میکروبیولوژی ،گروه زیست شناسی  ،واحد گرگان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،گرگان ،ایران
 ، MSc -2کارشناس ارشد میکروبیولوژی  ،گروه زیست شناسی  ،واحد گرگان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،گرگان ،ایران
 ، PhD -3استادیار آمار ،گروه زیست شناسی  ،واحد گرگان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،گرگان ،ایران
*نشانی برای مکاتبه00989111518674 :
دریافت مقاله :مهر نود و هفت

lili_kia@yahoo.com 00981133301220
پذیرش برای چاپ :آذر نود و هفت

چکیده
زمینه و هدف :اورتریت عفونتی شایع در بیمارستان می باشدکه امروزه درمان آن به واسطه افزایش شیوع باکتری های های مقاوم به
دارو با مشکل مواجه شده است  .هدف از این مطالعه تعیین الگوی مقاومت به جمی فلوکساسین در سویه های اشرشیاکوالی مقاوم به
فلوروکینولون ها واجد  DNAژیراز جداشده از بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه بود.
روش کار :در این مطالعه توصیفی – مقطعی بیماران مبتال به عفونت ادراری با یا بدون عالمت در بخش مراقبت های ویژه مورد
بررسی قرار گرفتند  .پس از شناسایی ایزوله های ای.کوالی  ،به منظور تعیین حداقل غلظت مهاری سیپروفلوکساسین  ،لووفلوکساسین
و جمی فلوکساسین از روش میکرودایلوشن براث استفاده شد  .با استفاده از واکنش زنجیره ای پلیمراز ( )PCRبا پرایمرهای اختصاصی
 ،ژن مقاومت فلوروکینولونی ( )gyrAشناسایی گردید.
یافته ها :فراوانی جدایه های ای.کوالی مقاوم به سیپروفلوکساسین %35/2بود %87/3 .سویه ها به جمی فلوکساسین حساس بودند
در حالیکه %53/5و  %46/5جدایه ها به ترتیب درطبقه بندی حساس به سیپروفلوکساسین و لووفلوکساسین قرار گرفتند .حداقل
غلظت مهاری جمی فلوکساسین که رشد %90جدایه هارا مهار کرد  0/5میکروگرم در میلی لیتر بودکه هشت برابر کمتر
ازلووفلوکساسین و سیپروفلوکساسین بود .بررسی واکنش زنجیره ای پلیمراز بر روی جدایه های مقاوم به جمی فلوکساسین  ،موتاسیون
درکدن سرین  83ژن  gyrAرا تاییدکرد.
نتیجه گیری  :ما نتیجه گرفتیم نه تنها مقاومت به فلورکینولون ها  ،بلکه فراوانی ژن  gyrAدر سویه های ای.کوالی جدا شده از
بیماران بستری رو به افزایش است.
واژگان کلیدی  :اشرشیاکولی  ،عفونت ادراری  ،جمی فلوکساسین DNA gyrase،
مقدمه

عفونت های بیمارستانی به عفونت هایی اطالق میگردد که
افراد پس از بستری شدن در بیمارستان عفونت را کسب
نمایند ،تظاهرات بیماری ممکن است در حین بستری بودن و
یا بعد از مرخص شدن بیمار بروز کند .باکتری اشرشیاکولی از
عوامل مهم عفونت های بیمارستانی است که در ایجاد عفونت
در قسمت های مختلﻒ بدن مﺜل آپاندیس ،دستگاه ادراری
تناسلی ،پرده صفاق ،کیسه صفرا ،جراحات و زخم ها نقش
دارد .شایع ترین عفونت بیمارستانی ،عفونت دستگاه ادراری

است که توسط پاتوژنهایی ایجاد میشود که از پرینه یا دستگاه
گوارش و یا از طریق مجرای سوند ادراری به فضای اطراف
پیشابراه گسترش می یابد .رشد بیش از  105میکروارگانیسم
در هر میلی لیتر نمونه وسط ادرار که به صورت استاندارد
جمع آوری شده باشد ،عفونت مﺜبت تلقی می شود(.)1
در حال حاﺿر ،یکی از اساسیتـرین مشـکالت قابـل توجه
سازمان بهداشـت جهـانی افـزایش شـیوع مقاومـت آنتی
بیوتیکی در عوامل بیماری زا میباشد.کینولـون هـا از داروهای
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ﺿدباکتریایی مهمـی هسـتند کـه بـرای درمـان
عفونــتهــای مختلــﻒ بــالینی اســتفاده مــیشــوند.
ایــن آنتی بیوتیﮏها ابتدا توسط جورج لشرو همکاران
معرفـی شدند ولی به علت استفاده بیش از حد،میزان
مقاومـت های باکتریایی نسبت به این داروها از دهه1990
روندی رو به افزایش داشته است( .)2اوایــل دهــه  1980هم
زمان با معرفی نسل دوم کینولونها ،نقش مهم آنها جهت
فعالیتمﺆﺛر علیه آنزیم  ، DNA gyraseنفوذ بهتر به درون
باکتریها و خصوصیات دارویی بهتر آشکارتر شد .مهمتـرین
تﻐییـرات ،تﻐییر در اسکلت اصلی کینولون بود .در واقع
جایگزین کردن فلـورین در موقعیـت شـماره  6کینولون
منجــر بــه تولیــد فلوروکینولــونهــا شــد کــه بــا
معرفــی نورفلوکساسین در سال 1986و سیپروفلوکساسین
در سال  1987همراه بود.این انتی بیوتیﮏ ها بیشتر برروی
بــاکتریهــای گرم منفی موﺛر بودند وپــس از آن
فلوروکینولونهای دیگری مانند لووفلوکساسین و موکسی
فلوکساسین با فعالیتبیشتری علیـه بـاکتری هـا معرفی
شدند(.)3
سیپروفلوکساسـین بــه عنــوان یکــی از داروهــای مــﺆﺛر
در درمان عفونتهای متنوع ناشی از باکتریهای گرم منفـی و
به میزان کمتری در باکتریهـای گـرم مﺜبـت اسـتفاده
میشود .موفقیت عملکرد این دارو در درمان بیماران سبب
ایجاد مجموعهای از کینولونهـای نسـل جدیـد شـد.
لووفلوکساسـین به عنوان نسل سوم و جمی فلوکساسین به
عنوان نسل های چهارم فعلی فلوروکوئینولون ها بخش
گسترده ای از درمان عفونت های ناشی از باکتری های گرم
مﺜبت  ،گرم منفی  ،میکروارگانیسم های هوازی و غیر هوازی
را در بر می گیرند( )4لیکن استفاده ی مکرر از فلوروکینولون
ها سبب ایجاد مقاومت دارویی می شود  .یکی از مکانیسـم
هـای مقاومـت ناشـی از جهـش در ژنهای کُدکننده یﮏ یا
هـر دو آنـزیم هـدف دارو یعنـی DNA gyraseو
 Topoisomeraz IVاســت کـــه در فرایند همانندسازی
و رونویسی در باکتریهـا نقـش دارند.
در گرم منفی هایی چون ای.کوالی هدف اصلی برای کینولون
ها  DNA gyraseاست .این ماده یﮏ انزیم ترکیبی
متشکل از دو زیرواحد Aو Bکه به ترتیب  gyrAو  gyrBنام
دارند است .این انزیم متعلق به نوع  2خانواده ی توپوایزومراز
است که قادر به پیچیدن و باز شدن مارپیچ  DNAتوسط
شکستن هر دو رشته ی مارپیچ  ،عبور بخش دیگری از مارپیچ

از طریق استراحت دو رشته و بسته شدن دو رشته با هیدرولیز
 ATPاست  .این فعالیت در  DNAبرای تکرار  ،رونویسی و
نوترکیبی ﺿروری است  .جهش در هر دو بخش  gyrAو
 gyrBباعث مقاومت کینولون می شود در حالی که جهش
 gyrAدر ایزوله های بالینی ای.کوالی مقاوم در برابر کینولون
شایع تر است(6و.)5
هدف ما در این مطالعه تعیین الگوی ژنی مقاومت سویه های
ای.کوالی مولد عفونت ادراری نسبت به نسل جدید
فلوروکینولون ها در بیماران بستری در شرایط آزمایشگاهی
بود چون بررسی و کنترل چنین عفونت هایی می تواند
دستورالعمل های جدیدی در پزشکی ارائه کند.
روش کار
این پژوهش بصورت توصیفی ـ مقطعی انجـام گرفـت .جامعـه
مـورد مطالعه شامل کلیه بیماران مبتال به عفونت ادراری به یا
بدون عالمت عفونت ادراری بستری در بخش مراقبت های
ویژه چهار بیمارستان در گنبد وحومه بود .معیار تشخیص
عفونـت ادراری بـر اسـاس کشـت ادرار مﺜبـت یعنی وجود
 105کولونی میکروﺏ در بیماران بدون عالمت و104کولونی
میکروﺏ در بیماران عالمت دار بود( .)7برای تهیه نمونه های
ادرار بیماران بستری جهت انجام کشت و آنتی بیوگرام از
اولین کیسه ادرار صبح گاهی استفاده شد .به منظورکشت
نمونه های ادراری از محیط های بالد آگار  ،ائوزین متیلن بلو و
مﮏ گانگی آگار استفاده گردید .نمونه های کشت شده به
مدت  18-24ساعت در دمای  37درجه انکوبه گردید .سویه
های ای.کوالی براساس روشهای میکروبیولوژیﮏ از جمله رنگ
آمیزی گرم و انجام تست های بیوشیمیایی تخمیر گلوکز،
الکتوز  ،تولید گاز  ،تولید اندول از تریپتوفان  ،واکنش وکس
پروسکوئر بر روی محیط های تریپل شوگر آیرون آگار )(TSI
 Sulfid Indole Motility ،و متیل رد – وژوسپروسکار
تشخیص داده شده و تایید شدند.
به منظورتعیین حداقل غلظت مهاری( )MICباکتری ها
نسبت به سه فلوروکینولون از روش میکرودایلوشن براث نیز
استفاده شد.
جهت تهیه سوسپانسیون از فلوروکینولون ها مقادیر الزم از
پودر آنتی بیوتیﮏ های سیپروفلوکساسین و جمی فلوکساسین
(سیگما -الدریچ ،امریکا) به حالل آﺏ و پودر لووفلوکساسین
(سیگما -الدریچ ،امریکا) به حالل آﺏ و سود 0.1
مول/لیتراﺿافه گردید.
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غلظت اولیه هر انتی بیوتیﮏ به میکروپلیت  96خانه ای ال
ایزا حاوی محیط کشت مولر هینتون براث (مرک  ،المان )
تلقیح شد .عمل رقت سازی استوک های دارویی از چاهﮏ
شمارۀ  2تا چاهﮏ شمارۀ  11ادامه یافت تا رقت های8-0.03
میکروگرم برمیلی لیتر (برای سیپروفلوکساسین و جمی
فلوکساسین) و 64-0.125میکروگرم بر میلی لیتربرای
لووفلوکساسین حاصل شود .چاهﮏ شمارۀ 1و  12به ترتیب به
عنوان کنترل منفی و کنترل مﺜبت در نظر گرفته شدند.چاهﮏ
کنترل منفی حاوی استوک دارو به همراه محیط کشت مولر
هینتون براث بود وچاهﮏ کنترل مﺜبت حاوی محیط کشت
مولر هینتون براث به همراه سوسپانسیون باکتری بود.
در ادامه به چاهﮏ های  ،2-12سوسپانسیون باکتری با غلظت
1/5*108واحد تشکیل دهنده کلنی (غلظت نیم مﮏ
فارلند)اﺿافه گردید و میکروپلیت به مدت  20-24ساعت در
دمای  37درجه سانتیگراد انکوبه گردید .حداقل غلظت دارویی
ﺿد باکتریایی که به میزان  %90مانع از رشد باکتری
درمقایسه با چاهﮏ کنترل مﺜبت شده شده باشد به عنوان
 MIC90تلقی میگردد .در نحوه گزارش  MICعالوه بر متد
کدورت سنجی چشمی از دستگاه ال ایزا ریدر هم برای تایید
استفاده شد و با جداول استاندارد CLSI M100-S25
)(2015تطبیق داده شد .

طبق دستورالعمل این کمیته سویه های ای.کوالی با
 MIC ≤1حساس MIC=2 µg/ml ،نیمه
µg/ml
حساس و  MIC ≥ 4 µg/mlمقاوم به سیپروفلوکساسین ،
سویه های ای.کوالی با  MIC ≤ 0.25 µg/mlحساس،
 MIC= 0.5 µg/mlنیمه حساس و MIC ≥ µg/ml
1مقاوم به جمی فلوکساسین و سویه های اشرشیا کولی با
MIC ≤ 2µg/mlحساس MIC=4 µg/ml ،نیمه حساس
و  MIC ≥ 8 µg/mlمقاوم به لووفلوکساسین در نظر گرفته
شدند(.)8در این مطالعه از ای.کوالی  ATCC25922به
عنوان سویه استاندارد و کنترل استفاده شد.
بررسی ژنوتیپی ایزوله های ای.کوالی مقاوم به جمی
فلوکساسین به روش PCRو استخراج DNAژنومی جدایه
های ای.کوالی از کیت استخراج شرکت سیناژن با شماره
کاتالوگ  DN8115Cاستفاده شد.برای بررسی کمی DNA
استخراج شده از اسپکتروفتومتری در طول موج 260/280
نانومتر و نیز از الکتروفورز بر روی ژل آگارز  %1استفاده شد.
برای بررسی حضور ژن  gyrAدر جدایه ها طراحی پرایمر با
نرم افزار  Gene Runnerانجام شد و صحت آن با نرم افزار
 BLASTتایید شد .مشخصات پرایمرها ی طراحی شده
درجدول  1آمده است.

جدول  .1مشخصات عمومی پرایمرهای gyr A
)Product (bp

)'Sequence (5'-3

Primer Sequence

'5'- TGCGAGAGAAATTACACC-3

Forward primer

'5'- AATATGTTCCATCAGCCC-3

Reverse primer

625
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واکنش  PCRدر حجم نهایی  25میکرولیتر انجام شد که
شامل  1میکرولیتر از نمونه  1 ، DNAمیکرولیتراز هر یﮏ از
پرایمرهای پیش رونده و پس رونده 0/5 ،میکرولیتر از
 2/5،dNTPمیکرولیتر از بافر  0/75 ،PCRمیکرولیتر از
کلرید منیزیم  0/2،میکرولیتر از آنزیم Taqپلیمراز ()5U/µL
و  18/05میکرولیتر آﺏ مقطر می باشد  .میکروتیوﺏ حاوی
مواد  PCRو نمونه ژنومی داخل دستگاه ترموسایکلر
 Mastercycler gradienقرار داده شد.
ژن های هدف در ترموسایکلر با برنامه ای شامل
 denaturationاولیه در 94درجه سانتی گراد به مدت 5
دقیقه ،در ادامه  35چرخه شامل  Denaturationدر 94
درجه سانتی گراد به مدت  1دقیقه Annealing،پرایمرها
در  63درجه سانتی گراد به مدت  1دقیقه  Extension،در
 72درجه سانتی گراد به مدت  1دقیقه و سپس Final
 extensionدر  72درجه سانتی گراد به مدت  5دقیقه
صورت گرفت.
نهایتا محصول به نسبت  5به  1با بافر نمونه گذاری مخلوط
شده و هر مخلوط به یﮏ چاهﮏ در ژل وارد شدندو با استفاده
از دستگاه نمایان گر ژل ،باندها مشاهده گردیدند .
پس از جمع آوری داده ها ،یافته ها در قالب جداول فراوانی و
شاخص های عددی ارائه گردید .داده ها با استفاده از نرم افزار
، SPSSآزمون های آماری انالیزواریانس یﮏ طرفه انجام شد.
سطح معنا دار  P <0/001ر نظر گرفته شد.

در این مطالعه پس از بررسی  113نمونه  %62/8 ،جدایه ها از
بیماران به عنوان ای.کوالی شناسایی و جداشدند  .از این
تعداد  %46/5مربوط به بخش مراقبتهای ویژه  ICUو%53/5
مربوط به  CCUبودند .بیشترین میزان فراوانی جدایه ها از
بیماران برحسب جنس در مردان(  ) 83%/3دیده شد.
محدوده سنی بیماران مورد مطالعه 47±8بود که  % 84کشت
های مﺜبت را افراد باالی  60سال تشکیل دادند.
بررسی اﺛرات غلظت مختلﻒ داروی جمی فلوکساسین
درمحدوده  8 – 0/03میکروگرم برمیلی لیتر بر رشد
جدایه های ای.کوالی نشان داد این دارو از طریق وابسته به
غلظت قادر به مهار رشد  90درصدباکتری هادر
غلظتMIC ≥ 1میکروگرم بر میلی لیتر می باشد .نتایج
غلظت های مورد بررسی در محدوده فوق برای جمی
فلوکساسین و سیپروفلوکساسین نشان داد بین حداقل غلظتی
از دارو که از رشد  %50باکتری ها ممانعت میکند ()MIC50
با حداقل غلظتی از دارو که از رشد  %90باکتری ها ممانعت
میکند ( )MIC90تفاوت معنی دار می باشد(جدول  .)2حداقل
غلظت مهاری جمی فلوکساسین که رشد %90جدایه هارا مهار
کرد برابر  0/5میکروگرم بر میلی لیتر بود که هشت برابر کمتر
ازلووفلوکساسین و سیپروفلوکساسین (  4میکروگرم بر میلی
لیتر) بود .

یافته ها

جدول  :2مقایسه رشد و عدم رشد جدایه های اشرشیا کولی نسبت به فلوروکینولون ها .

عدم رشد

رشد

سویه

غلظت

4

8

درصد

تعداد

درصد

تعداد

1.5×10 cfu/ml

4/2

3

95/8

68

ای.کوالی

جمی فلوکساسین

35/2

25

64/8

46

ای.کوالی

سیپروفلوکساسین

23/9

17

76/1

54

ای.کوالی

لووفلوکساسین
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نتایج غلظت های مورد بررسی در محدوده 64 – 0/125
برای لووفلوکساسین در مقایسه با نتایج مربوط به جمی
فلوکساسین نشان دادحداقل غلظتی از دارو که از رشد %50

باکتری ها ممانعت میکند ( )MIC50با حداقل غلظتی از دارو
که از رشد  %90باکتری ها ممانعت میکند ( )MIC90رابطه
معنی داری دارد لیکن تفاوت معنی داری بین لووفلوکساسین
و سیپروفوکساسین دیده نشد( ،P <0/001جدول .)3

جدول  :. 3بررسی تاثیر داروهای فلوروکینولونی بر روی جدایه های اشرشیا کولی .

ارگانیسم

دارو

محدوده
غلظت

MIC90
MIC50
میکروگرم بر میلی لیتر

(میکروگرم
بر میلی لیتر)

ای.کوالی

سیپروفلوکساسین

8-0/03

1

4

ای.کوالی

لووفلوکساسین

64-0/125

2

8

ای.کوالی

جمی فلوکساسین

8-0/03

0/5

2

جهت بررسی نتایج پس از تکﺜیر 10 ،DNAمیکرولیتر از
محصوالت برروی ژل اگارز  1/5درصد وبافر بدون افزودن بافر
لودیینگ قرار داده شدیﮏ DNAمارکر در ارتباط با نمونه ها
برای تعیین سایز باندها استفاده شد ( فراورده ژنی ای.کوالی
 ATCC25922به عنوان کنترل مﺜبت در نظر گرفته شد) و

با اتیدیوم بروماید رنگ امیزی شد و تصاویر با دستگاه UV
 DOCبررسی شد .حضور قطعات  625جفت بازی در
مقایسه با اندازه  DNAمارکر مﺜبت تلقی شد(شکل .)1

شکل  :.1محصوالت  PCRژن  gyrAجدایه های اشرشیاکولی مقاوم به جمی فلوکساسین(.)E8,E6,E5,E4,E2,E1
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در بررسی ما 75درصد جدایه های مقاوم به جمی فلوکساسین
حاوی ژن  gyrAبودند .آنالیز توالی  DNAنشان داد
موتاسیون در نیمه ابتدایی ژن  gyrAبه نام ناحیه تعیین
کننده مقاومت به کوئینولون ها () QRDRرخ داده است که
یﮏ مورد( )16%/7موتاسیون درکدن سرین  83ژن gyrA
تایید شد.
بحث
عفونت دستگاه ادراری یکی از شایعترین عفونتهای باکتریایی
در سراسر جهان است .میزان شیوع عفونت مجاری ادراری
بطور دقیق مشخص نیست و میزان آن با توجه به سن و جنس
متﻐیر است  .ای.کوالی عامل بیش از  10درصد موارد  UTIدر
تمامی رده های سنی است .بیشتر سویه های جدا شده از
موارد عفونت های ادراری ناشی از ای.کوالی  ،واجد ژن های
ویروالنس و مقاومت مختلفی می باشند که تعدادی از این ژن
ها در مقاومت این نوع عفونت های ادراری نقش مهمی دارند.
از این رو مطالعات اپیدمیولوژی مولکولی فراوانی در زمینه
کشﻒ و شناسایی این عوامل ویروالنس صورت گرفته
است(10و.)9
در این مطالعه فراوانی جدایه های ای.کوالی از بخش مراقبت
های ویژه بیمارستان  % 62.8گزارش شد که از این تعداد
حدود % 84آنها رامردان باالی  60سال تشکیل دادند.
جزایری مقدس ( )2000نشان داد که عامل بیش از نیمی
موارد عفونت ادراری ای.کوالی می باشد .این محقق از 297
نمونه ادرار عفونی فراوانی ای.کوالی را  %70اعالم کرد(.)11
امیدی و همکاران در سال  ،2013از مجموع  1344نمونه
ادرار گرفته شده از بیمارستان شهید فقیهی شیراز %9/20
ای.کوالی بدست آوردند(.)12
در مطالعه دهبانی پور و همکاران ،از میان  135ایزوله
ای.کوالی جدا شده از نمونه های بالینی در بیمارستان الزهراء
(س) اصفهان  92مورد ( )% 68مربوط به خانم ها بود( .)13در
مطالعه فرج نیا و همکاران  %76/5نمونه های کشت مﺜبت
ای.کوالی مربوط به خانم ها بود( .)14در مطالعه مالعباس
زاده و همکاران شیوع عفونت ادراری ناشی از ای.کوالی در
زنان  %53/23گزارش شد( )15که مﻐایر مطالعات ما بود.

به دلیل کوتاه تر بودن پیشاﺏ راه زنان نسبت به مردان و
نزدیکی آن به مقعد ،دسترسی میکروارگانیسم ها به مﺜانه
آسان تر بوده و امکان بروز عفونت ادراری در زنان بیشتر است.
اما علت مﻐایرت نتایج حاصل با نتایج سایر محققان می تواند با
منشأ نمونه ،اختالفات جﻐرافیایی  ،سطح بهداشت مناطق
مختلﻒ وشرایط بیمار مرتبط باشد.در مطالعه حاﺿر بیشترین
میزان فراوانی ایزوله های ای.کوالی جدا شده( )53.5%از
بخش  CCUبود .در مطالعه گودرزی و همکاران ()2017
فراوانی باکتری ای.کوالی یوروپاتوژنیﮏ جدا شده از بیماران
مبتال به عفونت های ادراری در بخش  ) 4.6%( ICUو در
بخش اورولوژی ( )2%ذکر شد( )16که بسیار کمتر از مطالعات
ما بود.
بر اساس نوع و نحوه مصرف آنتی بیوتیﮏ در هر کشور تفاوت
قابل توجهی در میزان مقاومت نسبت به عوامل ﺿد میکروبی
در ای.کوالی عامل عفونت ادراری مشاهده می شود.
 Colodnerو همکاران ( )2008مقاومت ای .کوالی به
سیپرو فلوکساسین را )17(% 50و  )2015( Yosraاین
فراوانی را %72گزارش کردندکه از مطالعه حاﺿر( )35%بیشتر
می باشد( .)18در مطالعه لرستانی و همکاران ()2018
مقاومت ایزوله های ای .کوالی در غرﺏ ایران به سیپرو
فلوکساسین و لووفلوکساسین  %68گزارش شد که از پژوهش
ما فراوانی باالتری داشت(.)19فراوانی مقاومت به این دو انتی
بیوتیﮏ در کانادا و سوریه نیز به ترتیب %79و  %68گزارش
شد(21و )20که این تفاوت با نتایج ما احتماال به دلیل
متفاوت بودن در شرایط نمونه گیری و بیمار است.
در بین فلوروکینولون ها جمی فلوکساسین از نسل چهارم می
باشد که طیﻒ ﺿد میکروبی وسیع تری داشته و در درمان
بیماران خاص بصورت تﮏ دوز استفاده می شود.
در مطالعه آقای  Toddو همکاران در آمریکا(  )2014با
بررسی مقاومت ای.کوالی به جمی فلوکساسین دریافت که
جدایه ها در MIC < 0.5میکروگرم بر میلی لیتر قادر به
رشد نیستند( )22در حالیکه در مطالعه حاﺿر  11.3درصد
جدایه ها  MIC<1نسبت به جمی فلوکساسین نشان دادند
که حاکی از مقاومت جدایه ها نسبت به این انتی بیوتیﮏ می
باشد .علت اصلی مقاومت نسبت به فلوروکینولون ها بروز
جهش در ژن  gyrAاست .جهش در ژن  gyrAو parC
موجب
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کوالی اﺛر مناسبی دارد و بایستی.برروی جدایه های بالینی ای
با حفظ کنترل مصرف آن و روشهای صحیح درمانی ازبروز
افزایشی مقاومت این پاتوژ نسبت به این داروممانعت به عمل
.آوریم
تشکر و قدردانی
نویسندگان این مقاله مراتب تشکر خود را از تمام کسانی که
در این پژوهش یاری کردند و همچنین پرسنل آزمایشگاه
.میکروبیولوژی دانشگاه آزاد گرگان اعالم می دارند

 در مطالعه.مقاومت در سایر باکتری ها نیز می شود
 در خصوص بررسی2015  همکاران در سالJohnning
%86 ، مقاوم به فلوروکینولون هاE.Coli مولکولی سویه های
 شدهgyrA جدایه ها دچار موتاسیون در ناحیه ابتدایی ژن
 در این.  )است%75 ( که بیشتر از مطالعه حاﺿر.)23( بودند
 رخ داد که به83 موتاسیونها در ناحیه سرین%16.7 بررسی
)19() و ایران18(مراتب بیشتر از مطالعه انجام شده در مصر
.می باشد
نتیجه گیری
نتایج حاصل از این مطالعه نشان میدهد در حال حاﺿر
 شیوع باالیی در بیمارستانها دارد که، کوالی مقاوم به دارو.ای
میتواند به عنوان خطر جدی در انتقال پدیده مقاومت به
کوالی و یا باکتری های نزدیﮏ به آن تلقی.اجتماع کل ای
 همچنین مشخص شد که داروی جمی فلوکساسین.شود
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