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Abstract
Aims: Escherichia coli strains are the most important cause of urinary tract
infection. Integrons are considered as one of the transfer mechanisms of antibiotic
resistance. The aim of the present study was detection of integrons and their
realtionships with antibiotic resistance in Escherichia coli isolates.
Material & Methods: Totally, 150 E.coli isolates was collected from urine
of patients with urinary tract infection in hospitals in Tehran, Iran. Evaluation
of resistance to antibiotics and identification of isolates producing ExtendedSpectrum Beta Lactamase (ESBL) were done using the disk diffusion and
combined disk diffusion tests, respectively. Amplification of integron gene class
I in the isolates was performed by Polymerase Chain Reaction (PCR).
Findings: The resistance rate of isolates to antibiotics was amoxicillin (71.3%),
trimethoprim/sulfamethoxazole (64%), cefotaxime (55.3%), ceftazidime
(52.7%), ciprofloxacin (52%), norfloxacin (46.7%), gentamicin (19.3%),
meropenem (3.3%), amikacin (2%) and imipenem (0%). Seventy isolates
were considered as multiple drug resistance producing isolates (MDR) and 56
(37.3%) isolates showed the ability of ESBLs production. 34 (22.7%) isolates
harbored the integron class I. There was a significant relationship between the
ESBL producing isolates and MDR resistance and also between the presence of
integron class I and MDR resistance.
Conclusion: There was a significant rate of resistance to the majority of tested
antibiotics with production of ESBL that could be related to the presence of
integrons class I. Thus, it suggests more studies need to be conducted to provide
better conditions for prevention of antibiotic resistance.
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مهری حبیبی و همکاران

بررسـی حضـور اینتگرونهـا و ارزیابـی ارتبـاط آنهـا بـا
مقاومـت آنتیبیوتیکی در بین ایزولههای اشریشـیاکلی
جـدا شـده از عفونـت دسـتگاه ادراری بیمـاران مراجعـه
کننـده بـه بیمارسـتانهای شـهر تهران

چکیده
اهــداف :ســویههای اشریشــیاکلی بــه عنــوان مهمتریــن عامــل عفونــت دســتگاه
ادراری هســتند .اینتگرونهــا بــه عنــوان یکــی از عوامــل انتقــال مقاومــت
آنتیبیوتیکــی میباشــند .هــدف از مطالعــه حاضــر شناســایی اینتگرونهــا و
ارتبــاط آنهــا بــا مقاومــت آنتیبیوتیکــی در ایزولههــای اشریشــیاکلی بــود.
مــواد و روشهــا :تعــداد  150ایزولــه اشریشــیاکلی از ادرار بیمــاران بــا عفونــت
دســتگاه ادراری در بیمارســتانهای شــهر تهــران( ،ایــران) جمــع آوری شــد.
ارزیابــی مقاومــت بــه آنتیبیوتیکهــا و شناســایی ایزولههــاي تولیــد کننــده
بتاالکتامــاز وســیع الطیــف بــه ترتیــب بــا روشهــای دیســک دیفیــوژن و دیســک
دیفیــوژن ترکیبــی انجــام گردیــد .تکثیــر ژن اینتگــرون کالس  1بــا روش واکنــش
زنجیــرهای پلیمــرازی انجــام شــد.
یافتههــا :میــزان مقاومــت ایزولههــا بــه آموکســی ســیلین ( ،)%71/3تــری
متوپریم-سولفامتاکســازول ( ،)%64سفوتاکســیم ( ،)%55/3ســفتازیدیم
( ،)%52/7سیپروفلوکساســین ( ،)%52نورفلوکساســین (  ،)%46/7جنتامیســین
( ،)%19/3مروپنــم ( ،)%3/3آمیکاســین ( )%2و ایمــی پنــم ( )%0بــود 70 .ایزولــه
بــه عنــوان ایزولههــای تولیــد کننــده مقاومــت چنــد دارویــی یــا  MDRدر نظــر
گرفتــه شــدند و  37/3( 56درصــد) ایزولــه توانایــی تولیــد  ESBLsرا نشــان
دادنــد )%22/7( 34 .ایزولــه دارای اینتگــرون کالس  Iبودنــد .رابطــه معن ـیداری
بیــن ایزولههــای تولیــد کننــده  ESBLsو مقاومــت  MDRو نیــز بیــن حضــور
اینتگــرون کالس  Iو مقاومــت  MDRمشــاهده شــد.
نتیجــه گیــری :مقاومــت قابــل توجهــی بــه اغلــب آنتیبیوتیــک هــای تســت شــده
بــا تولیــد  ESBLمشــاهده شــد کــه میتوانــد بــه دلیــل حضــور اینتگرونهــای
کالس  Iباشــد .در نهایــت پیشــنهاد میشــود تــا مطالعــات گســتردهتری
انجــام شــود تــا بتــوان شــرایط مناســبتری را در جهــت جلوگیــری از مقاومــت
آنتیبیوتیکــی فراهــم نمــود.
کلید واژهها :عفونت دستگاه ادراری ،اشریشیاکلی ،اینتگرونها.
تاریخ دریافت1397/05/04 :
تاریخ پذیرش1397/06/31 :
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مقدمه
تهایــی اطــاق م یشــود
عفونــت دســتگاه ادراری بــه مجموعــه عفون 
کــه اجــزای مختلــف دســتگاه ادراری را درگیرکــرده و ســبب عفونــت
تهــا جــزء شــای عترین
یشــود [ .]1ایــن عفون 
تها م 
در ایــن قســم 
تهــای باکتریایــی شــناخته شــده بــه خصــوص در بیــن زنــان
عفون 
[]2
شهــا نشــان م یدهــد کــه حــدود 50
یشــوند  .گزار 
تلقــی م 
تــا  60درصــد زنــان حداقــل یــک مرتبــه در طــول زندگــی بــه ایــن
عفونــت دچــار میشــوند و نزدیــک بــه  25درصــد ایــن افــراد دوبــاره
بــه ایــن عفونــت مبتــا خواهنــد شــد[ .]3,4مطالعــات مختلــف نشــان
تهــای دســتگاه
داده اســت کــه از بیــن عوامــل ایجــاد کننــده عفون 
ادراری ،ســوی ههای باکتریایــی اشريشــياكلي همــواره بــه عنــوان
فصلنامه علمی-پژوهشی افق دانش
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تهــا بودهانــد،
شــاي عترين و مه متريــن عامــل ايجــاد ایــن عفون 
تهــاي کســب
بطوريكــه ایــن باکتــری عامــل بیــش از  90درصــد عفون 
تهــاي کســب
شــده از جامعــه و نيــز عامــل حــدود نیمــی از عفون 
شــده از بيمارســتان اســت[.]5
سهــای مختلــف آنتیبیوتیکــی ماننــد خانــواده
امــروزه از کال 
بتاالکتا مهــا (سفالوســپوری نها) ،کینولو نهــا و فلوروکینولو نهــا
(نالیدیکســیک اســید و سیپروفلوکساســین) ،کارباپن مهــا (ارتاپنــم و
ایمــی پنــم) و آمینوگلیکوزیدهــا (آمیکاســین و جنتامیســین) در جهــت
تهــای پیچیــده و غیــر پیچیــده دســتگاه ادراری اســتفاده
درمــان عفون 
[]6-9
مــی شــود  .مطالعــات مختلفــی در کشــورهای مختلــف در زمینــه
ارزیابــی مقاومــت آنتیبیوتیکــی ســوی ههای اشریشــیاکلی جــدا شــده
از عفونــت ادراری انجــام شــده و یــا بــه طــور روتیــن در حــال انجــام
اســت .بــا مــرور ایــن مطالعــات م یتــوان بــه ایــن نتیجــه دســت یافــت
کــه مقاومــت آنت یبیوتیکــی در بیــن ایــن ســوی هها در حــال افزایــش
اســت و ایــن م یتوانــد در آینــد های نزدیــک معضــات عظیمــی را در
تهــا بــه وجــود آورد[.]8-10
زمینــه درمــان ایــن عفون 
مطالعــات مختلــف نشــان م یدهــد کــه کســب مقاومــت بــه
کهــا در بیــن ســوی ههای اشریشــیاکلی در اثــر
یبیوتی 
آنت 
مکانیســ مهای مختلفــی رخ م یدهــد .ایــن مکانیســ مها شــامل
کســب ژ نهــای مقاومــت از طریــق پالســمیدها ،ترانســپوزو نها،
توال یهــای ژنــی موجــود در اینتگرو نهــا یــا تغییــر در لوکــوس تنظیمــی
بــه نــام  marیــا لوکــوس مقاومــت آنتیبیوتیکــی چنــد گانــه موجــود
بــر روی کرومــوزوم باکتــری اســت[ .]11,12اینتگرو نهــا بــه عنــوان
یکــی از عناصــر ژنتیکــی متحــرک نقــش مهمــی در انتقــال مقاومــت
یهــای گــرم منفــی از جملــه اشریشــیاکلی
یبیوتیکــی در بیــن باکتر 
آنت 
هــا دارنــد .ایــن عوامــل بــه تنهایــی قابلیــت انتقــال نداشــته ولــی بــا
درج در پالســمیدها و یــا ترانســپوزو نها ،قــادر خواهنــد بــود تــا بــه
راحتــی از طریــق انتقــال افقــی در بیــن ســوی ههای باکتریایــی انتقــال
سهــای مختلفــی از اینتگرو نهــا شناســایی
یابنــد[ .]13,14تاکنــون کال 
شــده کــه معیــار تقســیم بنــدی آ نهــا تفــاوت موجــود در ژن اینتگــراز
سهــای اینتگــرون
آ نهــا اســت .از مهــم تریــن و شــای عترین کال 
[]15
م یتــوان اینتگــرون هــای کالس  Iو  IIرا نــام بــرد  .از لحــاظ
سهــای اینتگــرون دارای ســه ناحیــه شــامل
ســاختاری همــه کال 
نواحــی حفاظــت شــده انتهــای  ،5′نواحــی حفاظــت شــده انتهــای 3′
و ناحیــه متغیــر مرکــزی بیــن نواحــی  5′و  3′م یباشــند .اینتگــرون
هــا در ناحیــه  5′دارای بخــش هــای مختلفــی بــوده کــه از مهمتریــن
قســمت هــای آن مــی تــوان بــه جایــگاه گیرنــده  attIکــه جایــگاه
نوترکیبــی اختصاصــی در توالــی هــای ژنــی اســت ،ژن اینتگــراز یــا
 IntIکــه عامــل کــد کننــده جایــگاه نوترکیبــی اختصاصــی اســت و
پروموتــور بــه نــام  Pcدر جهــت بیــان ژ نهــای موجــود در توالــی ژنــی
اشــاره کــرد [.]13,16
یهــای تولیــد کننــده آنزیــم بتاالکتامــاز از جملــه
امــروزه باکتر 
اشریشــیاکل یها بــه دلیــل توانایــی شــان در انتشــار ایــن عوامــل
مقاومــت یــک نگرانــی عمــده در بهداشــت جوامــع محســوب
م یشــوند[ .]17بتاالکتامازهــای تولیــد شــده قــادر بــه هیدرولیــز حلقــه
کهــا و بــی اثــر کــردن آ نهــا م یباشــند.
بتاالکتــام در آنتیبیوتی 
بتاالکتامازهــای وســیع الطیــف ( )ESBLsیــک گــروه عمــده از ایــن
آنزی مهــا هســتند کــه توســط ژ نهــای متعــددی کــد شــده و امــروزه

شها
مواد و رو 
مطالعــه حاضــر بــه صــورت مقطعــی و در فاصلــه زمانــی آبــان تــا
تهــای
اســفند مــاه ســال  1396انجــام شــد .در ایــن مطالعــه پلی 
کشــت ادراری از بیمــاران مشــکوک بــه عفونــت ادراری کــه بــه
برخــی از بیمارســتا نهای دولتــی شــهر تهــران مراجعــه کــرده بودنــد
تهــای کشــت ادراری
جم ـ عآوری گردیــد .در ایــن بررســی تنهــا پلی 
کــه عاملیــت عفونــت ادراری آنهــا اشریشــیاکلی گــزارش شــده بــود
تهــا تــا زمانــی
بــرای مطالعــه انتخــاب شــدند و جمــع آوری پلی 
ادامــه یافــت تــا در نهایــت تعــداد  150ایزولــه اشریشــیاکلی بدســت
آیــد .البتــه بــرای اطمینــان از تشــخیص صحیــح ایزول ههــای جمــع
آوری شــده مجــددا تس ـتهای تشــخیصی مربــوط بــه اشریشــیاکلی
در آزمایشــگاه بیولــوژی ملکولــی انســتیتو پاســتور ایــران انجــام گرفت.
تهای
طهــای افتراقــی ،تســ 
تها شــامل کشــت در محی 
ایــن تســ 
بیوشــیمیایی از جملــه تخمیــر قندهــای مختلــف ،رشــد در محیــط
 ،SIMتولیــد گاز و  ،H2Sتولیــد انــدول ،رشــد در محیــط MR/
 ،VPاســتفاده از ســیترات و احیــای اســیدهای آمینــه بــود .البتــه
تهای آزمایشــگاهی ،تشــخیص عفونــت ادراری در
عــاوه بــر تســ 
ایــن بیمــاران بــر مبنــاي معيارهــاي بالینــی مركــز كنتــرل و پيشــگيري
از بیماریهــا ) (CDCماننــد تــب ،نيــاز بــه دفــع شــديد ادرار ،تكــرر
ادرار ،ادرار همــراه بــا ســوزش ،تخلیــه ناکامــل ادرار ،درد ناحیــه بــاالی
کلی ههــا و درد پهلوهــا بــود.
کهــای
در مرحلــه بعــد ارزیابــی مقاومــت ایزولههــا بــه آنتیبیوتی 
سهــای مختلــف شــامل بتاالکتا مهــا (آموکســی ســیلین 10
از کال 
میکروگرمــی ،سفالوســپورین هــای ســفتازیدیم و سفوتاکســیم 30
میکروگرمــی) ،کارباپن مهــا (ایمــی پنــم و مروپنــم  10میکروگرمــی)،
فلوروکینولو نهــا (سیپروفلوکساســین  5میکروگرمــی و نورفلوکساســین
 10میکروگرمــی) ،آمینوگلیکوزیدهــا (آمیکاســین  30میکروگرمــی و
جنتامیســین  10میکروگرمــی) و تــری متوپریم-سولفامتاکســازول 25
میکروگرمــی بــا روش دیســک دیفیــوژن و بــر اســاس دســتورالعمل
موسســه اســتاندارد بالینــی و آزمایشــگاهی  CLSIانجــام شــد[.]19
تهای خالــص
بــه طــور خالصــه در ايــن روش چنــد کلنــي از کش ـ 
ایزول ههــا در محیــط مولــر هينتــون مایــع (مــرک ،آلمــان) تلقيــح و
پــس از انکوباســیون چنــد ســاعته ،کــدورت آنهــا بــا لولــه نیــم مــک
تهــای مولــر هينتــون آ گار
لســازی و در ســطح پلي 
فارلنــد معاد 
(مــرک ،آلمــان) کشــت انجــام شــد .دیس ـکها (مســت ،انگلیــس)
تهــا قــرار داده شــدند و پــس از انکوباســیون ،منطقــه
در ســطح پلي 
ممانعــت از رشــد برحســب ميل يمتــر انداز هگيــري گردیــد .در ایــن
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ارزیابــی از ســویه اشریشــیاکلی ATCC25922بــه عنــوان ســویه
کنتــرل اســتفاده شــد.
در مرحلـه بعـد شناسـایی ایزول ههاي تولیـد کننده  ESBLبا اسـتفاده
از تسـت فنوتیپـی دیسـک دیفیـوژن ترکیبـی ( )CDDTو بـر اسـاس
پروتـکل  CLSIانجـام گرفـت .در ایـن روش از دیسـک سفوتاکسـیم
( 30میکروگرمـی) به همراه دیسـک ترکیبی سفوتاکسـیم+کالووالنیک
اسـید ( 30میکروگرمی 10+میکروگرمی) و همچنین دیسـک سفتازیدیم
( 30میکروگرمـی) بـه همراه دیسـک ترکیبـی سـفتازیدیم+کالووالنیک
اسـید ( 30میکروگرمـی 10+میکروگرمـی) اسـتفاده شـد[ .]19بـه طـور
خالصـه ،از ایزول ههـا غلظـت معـادل نیـم مـک فارلنـد تهیه و بـر روي
کهاي بر
محیـط مولر هینتون آ گار کشـت صورت گرفت .سـپس دیسـ 
تهـا قرار داده شـد و پس از انکوباسـیون شـبانه مـورد خوانش
روی پلی 
قـرار گرفتنـد .اگـر قطـر هالـه عـدم رشـد باکتـري در اطـراف دیسـک
ترکیبـی حداقـل  5میل یمتـر یـا بیشـتر از قطـر هاله عدم رشـد دیسـک
منفـرد همـان آنت یبیوتیک بود ،به عنـوان ایزوله تولیدکننـده  ESBLدر
نظر گرفته می شـد .در این تسـت از سـویه اسـتاندارد کلبسـیال پنومونیه
 ATCC70603بـه عنـوان کنترل مثبت اسـتفاده شـد.
در مرحلــه بعــدی تکثیــر ژ نهــای اینتگــرون ) I (intIبــا روش
واکنــش زنجیــرهای پلیمــرازی یــا  PCRانجــام شــد[ .]12بــرای ایــن
منظــور در ابتــدا تخلیــص ژنــوم ایزولههــا بــا روش دســتی فنــل-
کلروفــرم انجــام و ســپس کیفیــت و کمیــت ژنو مهــای تخلیــص شــده
شهــای الکتروفــورز روی ژل آ گاروز  %1و نیــز انداز هگیــری بــا
بــا رو 
اســتفاده از دســتگاه پیکــودراپ مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت.
بــرای تکثیــر ژن  intIدر ابتــدا پرایمرهــای مــورد نظــر از
شــرکت ژن فــن آوران ایــران ســفارش داده شــد (پرایمــر رفــت:
 ′5-GGTCAAGGATCTGGATTTCG-′3و پرایمــر
برگشــت:
) .′5-ACATGCGTGTAAATCATCGTC-′3ســپس
مخلــوط  PCRطبــق مــوارد ذکــر شــده آمــاده گردیــد 2 :میکرومــول
از  200 ،Mgcl2میکرومــول از  10 ،dNTPsپیکومــول از هــر
کــدام از پرایمرهــای رفــت و برگشــت 1 ،واحــد از آنزیــم Taq DNA
( polymeraseفرمنتــاز ،لیتوانــی) و  50نانوگــرم از  DNAالگــو
در حجــم نهایــی  25میکرولیتــر از واکنــش  .PCRواکنــش PCR
نیــز طبــق برنامــه ذیــل انجــام گرفــت :واسرشــت اولیــه در  94درجــه
ســانتی گــراد بــه مــدت  3دقیقــه 30 ،چرخــه شــامل واسرشــت در 94
درجــه ســانت یگراد بــه مــدت  1دقیقــه ،اتصــال پرایمرهــا بــه مــدت
 1دقیقــه در دمــای  62درجــه ســانت یگراد ،گســترش در  72درجــه
ســانت یگراد بــه مــدت  1دقیقــه و گســترش نهایــی در  72درجــه ســانتی
گــراد بــه مــدت  7دقیقــه .بعــد از انجــام واکنــش  ،PCRمقــدار 10
میکرولیتــر از محصــوالت تکثیــر یافتــه روی ژل آ گارز  %1الکتروفــورز
گردیــد و حضــور یــا عــدم حضــور ژ نهــا در دســتگاه ژل داک مــورد
بررســی قــرار گرفــت.
در نهایـت از نـرم افـزار  SPSSنسـخه  19جهـت آنالیز آمـاری نتایج
اسـتفاده شـد و ارتبـاط بیـن حضـور ژن هـای مقاومـت اینتگرونـی با
مقاومـت آنتیبیوتیکـی و تولیـد  ESBLبـا آزمـون کای دو مـورد
بررسـی قـرار گرفـت .در ایـن آنالیـز آمـاری سـطح معنـی دار آمـاری
کمتـر از  )p>0.05( 0/05در نظـر گرفتـه شـد.
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کهــای بتاالکتــام و
باعــث مقاومــت بــه طیــف وســیعی از آنتیبیوتی 
غیــر بتاالکتــام شــد هاند [.]17,18
بــا توجــه بــه اینکــه حضــور ژ نهــای ک دکننــده اینتگرو نهــا و
ارتبــاط حضــور ایــن ژ نهــا بــا مقاومــت آنتیبیوتیکــی در ایزول ههــای
اشریشــیاکلی جــدا شــده از بیمــاران بــا عفونــت ادراری در ایــران
کمتــر مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت ،ایــن مطالعــه بــا هــدف
بررســی حضــور اینتگرو نهــا و ارزیابــی ارتبــاط آنهــا بــا مقاومــت
آنتیبیوتیکــی و تولیــد  ESBLهــا در بیــن ایزول ههــای اشریشــیاکلی
جــدا شــده از عفونــت ادراری بیمــاران مراجعــه کننــده بــه چندیــن
بیمارســتان شــهر تهــران در ســال  1396انجــام شــد.

ارتباط اینتگرونها و مقاومت آنتی بیوتیکی در ارشیشیاکلی

مهری حبیبی و همکاران

جدول  )1الگوی مقاومت آنتیبیوتیکی در بین ایزولههای MDR

الگوی مقاومت آنتیبیوتیکی

شماره

تعــداد
ایزولــه

1

33

AMO, SXT, CIP, NOR, CAZ, CTX

2

12

AMO, SXT, CIP, NOR, GM, CAZ, CTX

3

4

AMO, SXT, GM, CAZ, CTX

4

3

AMO, SXT, CIP, CAZ, CTX

5

3

AMO, CIP, NOR, GM, CAZ, CTX

6

2

AMO, SXT, CIP, NOR, GM, AN, CAZ,
CTX

7

2

AMO, SXT, CIP, NOR

8

2

AMO, SXT, CIP, NOR, CTX

9

2

AMO, SXT, GM

10

2

AMO,MER, SXT, CIP,NOR, CAZ, CTX

11

1

AMO, SXT, CIP, NOR, GM, AN

12

1

AMO, SXT, CIP, CTX

13

1

AMO, SXT, CIP, GM, CAZ, CTX

14

1

AMO, MER, CIP, NOR, GM, CAZ, CTX

در ایــن جــدول مشــاهده مــی شــود کــه مقاومــت بــه تمامــی
کهــا در ایزول ههــای تولیــد کننــده  ESBLsبیشــتر
یبیوتی 
آنت 
از ایزول ههــای فاقــد  ESBLsم یباشــد و همچنیــن رابطــه
جدول  )2میزان مقاومت به آنتیبیوتیکهای مختلف در ایزولههای حاوی ESBLs
و فاقد ESBLs
ایزولههای حاوی
% ESBLs

ایزولههای فاقد
% ESBLs

سطح
معنیداری

آنتیبیوتیک

%100

%54/3

0/0001

تــری متوپریــم-
سولفا متوکســاز ول

%83/9

%52/1

0/0001

سیپروفلوکساسین

%80/4

%35/1

0/001

نورفلوکساسین

%73/2

%30/9

0/001

جنتامیسین

%39/3

%7/4

0/0001

آمیکاسین

%3/6

%1/1

0/55

مروپنم

%5/4

%2/1

0/36

سفوتاکسیم

%100

%28/7

0/00001

سفتازیدیم

%98/2

%28/5

0/0001

آموکسیسیلین

معنــی داری بیــن ایزولههــای تولیدکننــده  ESBLsو مقاومــت بــه
کهــای بتاالکتــام ،تــری متوپریم-سولفامتوکســازول،
یبیوتی 
آنت 
سیپروفلوکساســین ،نورفلوکساســین و جنتامیســین مشــاهده شــد
( .)p>0.05تمــام ایزول ههــای دارای  ESBLمقاومــت بــه دو
آنت یبیوتیــک آموکس یســیلین و سفوتاکســیم را از خــود نشــان دادنــد.
از طرفــی رابطــه معنـ یداری بیــن ایزول ههــای تولیدکننــده  ESBLsو
مقاومــت  MDRوجــود داشــت (.)p>0.001
در مرحلــه بعــدی تخلیــص ژنومــی ایزول ههــای اشریشــیاکلی بــا
روش فنــل کلروفــرم انجــام شــد و ارزیابــی ایــن نمون ههــا نشــان داد
کــه همگــی از درجــه خلــوص و غلظــت مناســبی بــرای انجــام PCR
برخــوردار هســتند ) .(1.8~OD260/OD280ســپس تکثیــر
ژ نهــای اینتگــرون در ایــن ایزول ههــا بــا برنامــه  PCRبهینــه شــده
انجــام گرفــت کــه نتایــج تکثیــر ایــن ژ نها در شــکل  1نشــان داده شــده
اســت .در ایــن شــکل مشــاهده م یشــود کــه ایــن ژن دارای انــداز های
در حــدود  491جفــت بــاز اســت.

AMO, SXT, CIP, NOR, GM
1
15
AMO, Amoxicillin; SXT, Trimethoprim/sulfamethoxazole; CIP,
Ciprofloxacin; NOR, Norfloxacin; CAZ, Ceftazidime; CTX, Cefotaxime; GM, Gentamicin; MER, Meropenem; AN, Amikacin.

همچنیـن نتایـج تسـت دیسـک دیفیـوژن ترکیبـی جهـت شناسـایی
ایزول ههـای تولی دکننـده  ESBLsنشـان داد کـه  37/3( 56درصـد)
ایزولـه دارای توانایـی تولیـد  ESBLبودنـد .نتایـج بررسـی میـزان
فصلنامه علمی-پژوهشی افق دانش

شکل  )1الکتروفورز محصول  PCRژن اینتگراز روی ژل آ گاروز .شماره  ،1کنترل
مثبت؛ شماره  ،2کنترل منفی اشریشیاکلی K12؛ شمارههای  3و  5تا  ،8ایزولههای
دارای ژن اینتگراز؛ شماره  ،4مارکر  DNAاز نوع .1kb ladder mix
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نتایج
در مطالعــه حاضــر تعــداد  150ایزولــه اشریشــیاکلی از کشــت ادرار
بیمــاران مراجعــه کننــده بــه بیمارســتا نهای مــورد مطالعــه جمـ عآوری
گردیــد کــه تمــام آنهــا متعلــق بــه زنــان بــا رنــج ســنی بیــن  18تــا 60
ســال بــود.
بــا توجــه بــه نتایــج بــه دســت آمــده از تســت دیســک دیفیــوژن،
ایزول ههــا بیشــترین مقاومــت آنتیبیوتیکــی را بــه آموکس یســیلین
( )%71/3نشــان دادنــد و کمتریــن مقاومــت بــه ترتیــب مربــوط بــه
کهــای ایمــی پنــم ( ،)%0آمیکاســین ( )%2و مروپنــم
آنتیبیوتی 
کهــا
( )%3/3بــود .همچنیــن مقاومــت نســبت بــه ســایر آنتیبیوتی 
شــامل تــری متوپریم-سولفامتاکســازول ( ،)%64سفوتاکســیم
( ،)%55/3ســفتازیدیم ( ،)%52/7سیپروفلوکساســین (،)%52
نورفلوکساســین (  )%46/7و جنتامیســین ( )%19/3بــود .بــا توجــه
بــه الگــوی مقاومــت آنتیبیوتیکــی 70 ،ایزولــه مقاومــت آنت یبیوتیکــی
را حداقــل بــه ســه خانــواده آنت یبیوتیکــی نشــان دادنــد و بــه عنــوان
یبیوتیکــی چنــد گانــه یــا MDR
ســوی ههای بــا مقاومــت آنت 
(ایزول ههــای بــا مقاومــت بــه  3یــا بیشــتر از ســه کالس آنت یبیوتیکــی)
در نظــر گرفتــه شــدند .در جــدول شــماره  1الگــوی مقاومــت
آنت یبیوتیکــی در ایزول ههــای  MDRآورده شــده اســت.

کهـای مختلف در ایزول ههـای حاوی ESBLs
مقاومـت به آنتیبیوتی 
و فاقـد  ESBLsدر جـدول  2نشـان داده شـده اسـت.

بررســی فراوانــی حضــور اینتگــرون کالس  Iدر  150ایزولــه
اشریشــیاکلی نشــان داد کــه  )%22/7( 34ایزولــه دارای اینتگــرون
کهــای
کالس  Iبودنــد .همچنیــن الگــوی مقاومــت بــه آنتیبیوتی 
تســت شــده در ایزول ههــای اشریشــیاکلی دارای اینتگــرون و فاقــد
اینتگــرون در جــدول  3آورده شــده اســت.
جدول  )3میزان مقاومت به آنتیبیوتیکهای مختلف در ایزولههای مولد اینتگرون و
فاقد اینتگرون
آنتیبیوتیک
آموکسی سیلین

%88/2

%66/4

0/017

تری متوپریم
سولفامتوکسازول

%88/2

%56/9

0/001

سیپروفلوکساسین

%61/8

%49/1

0/243

نورفلوکساسین

%55/9

%44

0/245

جنتامیسین

%38/2

%13/8

0/003

آمیکاسین

%8/8

%0

-

%0

%4/3

-

سفوتاکسیم

%61/8

%53/4

0/437

سفتازیدیم

%55/9

%51/7

0/7

مروپنم

هما نگونــه کــه در جــدول  3مشــاهده مــی شــود بیشــترین میــزان
کهــای
یبیوتی 
مقاومــت در ایزول ههــای مولــد اینتگــرون مربــوط بــه آنت 
جدول  )4ارتباط توزیع ایزولههای دارای ژن اینتگراز با الگوی مقاومت آنتیبیوتیکی
الگوی مقاومت آنتیبیوتیکی

شماره الگو تعداد ایزوله
1

6

AMO, SXT, CIP, NOR, GM, CAZ,
CTX

2

6

AMO, SXT, CIP, NOR, CAZ, CTX

3

3

AMO, SXT

4

2

AMO, SXT, CIP, NOR, GM, AN, CAZ,
CTX

5

2

AMO, CIP, NOR, CAZ, CTX

6

2

AMO, SXT, GM, CAZ, CTX

7

2

AMO, SXT, CAZ, CTX

8

1

AMO, SXT, CIP, NOR, GM

9

1

AMO, SXT, CIP, CTX

10

1

AMO, SXT, CIP

11

1

AMO, SXT, GM

12

1

SXT

13

1

AMO, SXT, CIP, NOR, GM, AN

14

1

AMO, SXT, CIP, NOR

AMO, SXT, CIP, NOR, CTX
1
15
;AMO, Amoxicillin; SXT, Trimethoprim/sulfamethoxazole
;CIP, Ciprofloxacin; NOR, Norfloxacin; CAZ, Ceftazidime
CTX, Cefotaxime; GM, Gentamicin; AN, Amikacin.
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آموکس یســیلین و تــری متوپریم-سولفامتوکســازول بــود .مقاومــت بــه
آمیکاســین تنهــا در بیــن ایزول ههــای دارای اینتگــرون مشــاهده شــد،
در حالــی کــه هیــچ یــک از ســوی ههای مقــاوم بــه مروپنــم دارای
اینتگــرون نبودنــد .همچنیــن ارتبــاط معنـ یداری بین حضــور اینتگرون
و مقاومــت بــه آموکســی ســیلین ،تــری متوپریــم -سولفامتوکســازول،
جنتامیســین و آمیکاســین مشــاهده شــد (.)p>0.05
ارتبــاط توزیــع ایزول ههــای دارای ژن اینتگــراز بــا الگــوی مقاومــت بــه
کهــای مختلــف در جــدول  4آورده شــده اســت.
آنتیبیوتی 
طبــق جــدول مذکــور مشــاهده مــی شــود کــه از  34ایزولــه دارای
کهــا
ژن اینتگــراز 31 ،ایزولــه حداقــل بــه یکــی از آنتیبیوتی 
مقاومــت نشــان داده و تنهــا  3ایزولــه دارای ایــن ژن بــه تمامــی
کهــای تســت شــده حساســیت نشــان دادنــد .همچنیــن
آنتیبیوتی 
در ایــن مطالعــه مشــاهده شــد کــه از  34ایزولــه حــاوی ژن ،int1
 22ایزولــه ( 64/7درصــد) جــزو ایزولههــای  MDRبودنــد .در
ایــن مطالعــه همچنیــن ارتبــاط معنــی داری بیــن حضــور اینتگــرون
کالس  Iو مقاومــت  MDRوجــود داشــت ( )p=0.02و همچنیــن
مشــاهده گردیــد کــه در بیــن  56ایزولــه حــاوی  18 ،ESBLایزولــه
دارای اینتگــرون کالس  Iبودنــد (.)p=0.043
بحث
بــا توجــه بــه افزایــش مقاومــت آنتیبیوتیکــی ،آ گاهــی از الگــوی
مقاومــت میکروبــی و مکانیســ مهای انتقــال مقاومــت در بیــن
تهــای باکتریایــی ماننــد عفونــت دســتگاه ادراری م یتوانــد
عفون 
یــک راهــکار موثــر در راســتای پیشــگیری از انتقــال مقاومــت
میکروبــی و غلبــه بــر نقایــص درمانــی باشــد[ .]8,9بنابرایــن در ایــن
مطالعــه الگــوی مقاومــت آنتیبیوتیکــی ،حضــور اینتگــرون کالس 1
و ارتبــاط آنهــا بــا یکدیگــر در بیــن ایزولههــای اشریشــیاکلی جمــع
آوری شــده از افــراد مبتــا بــه عفونــت ادراری در شــهر تهــران مــورد
بررســی قــرار گرفــت.
کهــای مطالعــه
در ایــن مطالعــه مشــاهده شــد کــه از بیــن آنتیبیوتی 
شــده بیشــترین مقاومــت بــه آموکس یســیلین وجــود دارد .البتــه
در مطالعــات دیگــر مقاومــت بــاالی ســوی ههای اشریشــیاکلی بــه
کهــای خانــواده بتاالکتــام از جملــه آمپ یســیلین و آموکســی
یبیوتی 
آنت 
ســیلین گــزارش شــده کــه نشــان دهنــده آن اســت که بایســتی اســتفاده
کهــا در جهــت درمــان عفونــت هــای ادراری بــه
از ایــن آنتیبیوتی 
[]10,20,21
 .البتــه مشــاهده مقاومــت قابــل
طــور کامــل محــدود شــود
کهــای خانــواده کینولــون ،سفالوســپوری نها
توجــه بــه آنتیبیوتی 
و تــری متوپریم-سولفامتاکســازول آن هــم در بیــن ایزولههایــی کــه
از افــراد غیــر بســتری در بیمارســتان جمــع آوری شــده بودنــد نیــز
قابــل توجــه بــود .نکتــه جالــب آن اســت کــه ایــن آنتیبیوتیکهــا بــه
تهــای ادراری در بســیاری از کشــورها
عنــوان خــط اول درمانــی عفون 
کهــا
یشــوند [ ]22و بنابرایــن در مصــرف ایــن آنتیبیوتی 
اســتفاده م 
تهــای بیشــتری در نظــر
نیــز بــه خصــوص در ایــران بایســتی محدودی 
کهــای ذکــر
گرفتــه شــود .مصــرف بــی رویــه و خودســرانه آنتیبیوتی 
شــده میتوانــد اصلـ ی تریــن عامــل ایجــاد ایــن مقاومــت بــه آن هــا در
بیــن ایزولههــای اشریشــیاکلی باشــد].[8,21
در تطابــق بــا مطالعــه حاضــر در مطالعــه دیگــری کــه روی مقاومــت
آنتیبیوتیکــی ایزولههــای اشریشــیاکلی جــدا شــده از عفونــت ادراری
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ایزولههای ایزولههای فاقد
اینتگرون
مولد اینتگرون
()%
()%

سطح
معنیداری

ارتباط اینتگرونها و مقاومت آنتی بیوتیکی در ارشیشیاکلی

مهری حبیبی و همکاران

فصلنامه علمی-پژوهشی افق دانش

در ایزولههــای بررســی شــده در مطالعــه حاضــر کمتــر بــود[ .]20در
کشــور هنــد نیــز مقاومــت چنــد گانــه در ســویه هــای اشریشــیاکلی
ادراری تــا ســال  2008حــدود  %50گــزارش شــد کــه ایــن میــزان
بعــد از ســال  2011بــه بعــد بــه  %80رســید[ .]20,28البتــه در کشــور
توســعه یافتــه ای ماننــد ایالــت متحــده آمریــکا نیــز میــزان  MDRدر
بیــن ســویه هــای اشریشــیاکلی ادراری تــا ســال  2001در حــدود %9
گــزارش شــده ولــی از ســال  2010بــه بعــد ایــن میــزان بــه بیــش از %17
افزایــش یافــت[ .]29ایــن مطالعــات نشــان مــی دهــد کــه بــا توجــه
بــه اهمیــت ســویه هــای بــا مقاومــت چنــد گانــه بایســتی در جهــت
یهایــی
جلوگیــری از گســترش ایــن ســوی هها نیــز تمهیــدات و بازنگر 
در اســتفاده از آنتیبیوتیــک هــا در کشــورهای مختلــف صــورت گیــرد
کــه در صــورت محقــق نشــدن ایــن موضــوع در آینــده ای نــه چنــدان
دور شــاهد ظهــور ســویه هــای مختلفــی بــا توانایــی تولیــد مقاومــت
کهــای مختلــف خواهیــم بــود کــه در آن
چندگانــه بــه آنتیبیوتی 
صــورت انتخــاب آنتیبیوتیــک هــای کارآمــد علیــه عفونــت هــای
ایجــاد شــده بســیار مشــکل خواهــد بــود.
در ایــن مطالعــه  37/3درصــد از ایزولههــا توانایــی تولیــد ESBL
را داشــتند و طبــق مطالعــات انجــام شــده در ایــران میــزان شــیوع
ســوی ههای دارای  ESBLاز  2/4در تهــران تــا  62/7درصــد در
زاهــدان متغیــر گــزارش شــده اســت[ .]10ایــن مطالعــات نشــان داد
کــه شــیوع ســوی ههای دارای توانایــی تولیــد  ESBLدر مطالعــه
حاضــر نزدیــک بــه مطالعــات انجــام شــده در اصفهــان و زنجــان
[]31
بــود[ .]10البتــه در کشــورهای اروپایــی ماننــد ترکیــه[ ،]30اســپانیا
و لهســتان[ ]32نیــز شــیوع باالیــی از  ESBLهــا در بیــن ســوی ههای
اشریشــیاکلی گــزارش شــده اســت کــه آمــار نگــران کننــده ای را در
زمینــه انتشــار ســویه هــای حامــل  ESBLنشــان مــی دهــد[.]23
ایــن مطالعــات نیــز خاطــر نشــان مــی کنــد کــه بایســتی راه کارهــای
جدیــدی توســط سیســتم بهداشــتی کشــورها بــرای کنتــرل و یــا
کاهــش تولیــد  ESBLهــا در بیــن ایــن ســوی هها ارائــه گــردد تــا در
آینــده شــاهد کاهــش انتقــال ایــن آنزیــم هــای تولیــد کننــده مقاومــت
میکروبــی در جوامــع باشــیم.
در مطالعــه حاضــر تنهــا  %22/7ایزول ههــای تســت شــده حامــل
اینتگــرون کالس  Iبودنــد کــه شــيوع نســبتا پاييــن اينتگــرون در ايــن
مطالعــه مــي توانــد بــه ايــن دليــل باشــد كــه توال یهــاي ژنــي مقاومــت
روي عناصــر ديگــري ماننــد ترانســپوزو نها و پروفاژهــا قــرار دارنــد.
در مطالعــات دیگــری در ایــران ایــن آمــار از  %6/2در شــیراز[ ]26تــا
 %52در یاســوج[ ]33و  %97در شــمال[ ]23گــزارش شــده اســت.
البتــه در مطالعــات انجــام شــده در دیگــر کشــورها نیــز درصدهــای
مختلفــی از شــیوع اینتگرو نهــا گــزارش شــده کــه از جملــه آ نهــا
م یتــوان بــه شــیوع  %54در مصــر[ %54/6 ،]34در ســوریه[ ]35و
 %67در اســپانیا[ ]36اشــاره کــرد کــه البتــه ایــن میــزان در کشــورهای
توســعه یافتــه کمتــر مشــاهده شــده اســت .ایــن اختالفــات در شــیوع
اینتگرو نهــا نیــز مــی توانــد بــه دلیــل تفــاوت در نمونــه گیــری ،تفــاوت
گهــا و دیگــر مــوارد باشــد.
در نــوع عفونــت ادراری ،تفــاوت در فرهن 
البتــه کنتــرل انتقــال مقاومــت آنتیبیوتیکــی توســط اینتگرو نهــا نیــز
نیازمنــد راه کارهــای اساســی در سیســتم بهداشــتی کشــورها خواهــد
بــود کــه از جملــه آ نهــا مــی تــوان بــه محــدود کــردن اســتفاده ب یرویــه
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در مناطــق مختلــف در ایــران انجــام گرفــت ،ایمــی پنــم بــه عنــوان یکــی
از موثرتریــن آنتیبیوتیــک هــا علیــه عفونــت ادراری گــزارش شــد و
بنابرایــن مــی توانــد در اهــداف درمانــی بــه خصــوص در مــوارد عفونــت
بیمارســتانی و پیچیــده مــد نظــر قــرار گیــرد[ .]10البتــه در اندکــی از
مطالعــات ماننــد مطالعاتــی کــه روی ایزولههــای اشریشــیاکلی جمــع
آوری شــده از شــمال ایــران انجــام شــد درصــد قابــل توجهــی از
مقاومــت بــه ایمــی پنــم ( %33تــا  )%38/6گــزارش شــد[.]10,23
مطالعــات مختلــف در ایــران نشــان داده اســت کــه درصــد مقاومــت
ایزولههــای اشریشــیاکلی جــدا شــده از عفونــت دســتگاه ادراری بــه
[]24
آنتیبیوتیــک هــای آمینوگلیکوزیــدی از رنــج  11/7در جهــرم
تــا  76/6در زاهــدان[ ]25متغیــر بــوده اســت کــه ایــن آمــار گــزارش
شــده در اغلــب شــهرها در نقــاط مختلــف ایــران باالتــر از مقاومــت
آمینوگلیکوزیــدی مشــاهده شــده در مطالعــه حاضــر بــود .همچنیــن
مقاومــت بــه آنتیبیوتیــک هــای فلوروکینولونــی نیــز بــه صــورت
متغیــر در نقــاط مختلــف ایــران و از  8/3در جهــرم[ ]26تــا 55/5
درصــد در اصفهــان[ ]27گــزارش شــده کــه در اغلــب مــوارد ایــن
آمارهــای گــزارش شــده نزدیــک بــه مطالعــه حاضــر بــود .مقاومــت
کهــای خانــواده سفالوســپوری نهای نســل ســوم نیــز
بــه آنتیبیوتی 
در مطالعــات مختلــف صــورت گرفتــه در ایــران از  2/6درصــد در
تهــران تــا  73/5درصــد در کرمانشــاه متغیــر گــزارش شــده اســت کــه
در برخــی مــوارد ایــن میــزان مقاومــت از مطالعــه حاضــر باالتــر و در
برخــی مــوارد نیــز کمتــر بــود[ .]10ایــن تفــاوت در آمارهــای گــزارش
شــده از مقاومــت ایزولههــا بــه آنتیبیوتیــک کالس هــای مختلــف در
مناطــق مختلــف میتوانــد بــه دلیــل تفــاوت در منطقــه جغرافیایــی،
تفــاوت در نــوع عفونــت ادراری ،تفــاوت در نمونــه گیــری ،تفــاوت در
آداب و فرهنــگ و تفــاوت در ســطح بهداشــتی مناطــق باشــد .البتــه
ایــن آمارهــای متغیــر گــزارش شــده از مقاومــت آنتیبیوتیکــی بــه
خصــوص در ایــران نشــان مــی دهــد کــه بایســتی راه کارهایــی بــرای
یکســان ســازی جــواب هــای بدســت آمــده کــه ناشــی از خطاهــای
آزمایشــگاهی و تکنیکــی مــی باشــد ارائــه گــردد کــه بــه طــور یقیــن
کهــا
یتوانــد بــه پزشــکان در زمینــه انتخــاب کارآمدتریــن آنتیبیوتی 
م 
و ارائــه درمــان صحیــح تــر بیمــاران بــا عفونــت دســتگاه ادراری کمــک
شــایانی نمایــد[ .]21از مــواردی کــه موجــب بدســت آمــدن ایــن نتایــج
متغیــر در زمینــه مقاومــت آنتیبیوتیکــی در کشــورهای در حــال توســعه
کهای
از جملــه ایــران شــده اســت مــی تــوان بــه اســتفاده از دیســ 
آنتــی بیوتکــی نامعتبــر و نامرغــوب در تســت آنتــی بیوگــرام اشــاره کــرد
تهای
کها آنتیبیوتیکــی شــرک 
کــه بــا جایگزینــی آ نهــا بــا دیســ 
معتبــر م یتــوان انتظــار نتایــج بهتــری را در ایــن زمینــه داشــت.
در ایــن مطالعــه ایزولههــای اشریشــیاکلی بــا مقاومــت چنــد گانــه
( )MDRمقاومــت باالیــی بــه اغلــب کالس هــای آنتیبیوتیکــی
نشــان دادنــد ،بــه طــوری کــه ایــن ایزولههــا همگــی بــه آمپــی ســیلین
مقاومــت نشــان داده و مقاومــت بــه تــری متوپریم-سولفامتاکســازول،
سیپروفلوکســازین ،سفوتاکســیم ،ســفتازیدیم و نورفلوکساســین نیــز بــه
ترتیــب  %85/7 ،%90 ،%91/4 ،%94/3و  %84/3بــود .شــیوع
مقاومــت  MDRدر کشــورهای مختلــف از جملــه در نقــاط مختلــف
ایــران بــا درصدهــای متفاوتــی گــزارش شــده اســت .در مطالعــه
مــروری کــه توســط هــادی فــر و همــکاران در ایــران انجــام شــد
میانگیــن شــیوع ســوی ههای اشریشــیاکلی  MDRدر نقــاط مختلــف

ایــران در حــدود  50درصــد گــزارش شــد کــه از میانگیــن MDR
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.کهــای روتیــن درمانــی اشــاره کــرد
 و خودســرانه از آنتیبیوتی
در ایـن مطالعـه ارتبـاط معنـ یداری از لحـاظ آمـاری بیـن حضـور
 در ایزولههـای اشریشـیاکلی مشـاهدهESBLs  وI اینتگـرون کالس
ESBLs شـد کـه ایـن ارتباط می تواند نشـان دهنـده حضور ژن هـای
 در جهـت تسـهیل و تسـریع انتقـال ایـنI بـر روی اینتگـرون کالس
 البتـه مطالعات دیگـری نیز در.یهـا باشـد
 ژ نهـا در ایـن گونـه از باکتر
 بـا اینتگرو نهـا اشـاره کردهESBLs ایـن زمینـه بـه ارتبـاط ژن هـای
 در حالـی کـه در برخـی مطالعات مانند مطالعـه ماچادو در،]37,38[انـد
 و اینتگرون ها در سـویهESBL اسـپانیا ارتبـاط خاصـی بیـن حضـور
.]36[های اشریشـیاکلی مشـاهده نشـده اسـت
نتیجه گیری
نتایــج ایــن مطالعــه نشــان داد کــه مقاومــت نســبتا باالیــی بــه اغلــب
کهــای بررس یشــده از کالســهای مختلــف همــراه بــا
 آنتیبیوتی
 در ایزولههــای اشریشــیاکلی وجــود دارد کــه درصــدESBL حضــور
 همچنیــن.زیــادی از آ نهــا بــه صــورت مقاومــت چنــد گانــه بــود
 در برخــی از ایزولههــا مشــاهده1 در ایــن مطالعــه اینتگــرون کالس
شــد کــه ایــن عوامــل مــی تواننــد در انتقــال مقاومــت آنتیبیوتیکــی
 در نهایــت پیشــنهاد مــی شــود تــا بــا انجــام مطالعــات.شــرکت کننــد
قتــری انجــام داد
 گســترد هتر در ایــن زمینــه بتــوان نتیج هگیــری دقی
تــا بــا ایجــاد شــرایط بهداشــتی بهتــر در جوامــع و یــا تغییــر اســتراتژی
 شــرایط مناســبی را در جهــت جلوگیــری از،مصــرف آنتیبیوتیــک
.ت آنتیبیوتیکــی فراهــم نمــود
 انتقــال مقاومــ
 از انســتیتو پاســتور ایــران جهــت حمایــت در:تشــکر و قدردانــی
.انجــام ایــن پــروژه کمــال تشــکر و قدردانــی را داریــم
 بــا توجــه بــه اینکــه در ایــن مطالعــه تنهــا:تاییدیــه اخالقــی
تهــای کشــت ادراری از بیمارســتانها جمــع آوری شــد بنابرایــن
 پلی
.نیــازی بــه کــد اخالقــی در ایــن مطالعــه وجــود نداشــت
. تعارض منافع بین نویسندگان وجود ندارد:تعارض منافع
 محمدرضــا،) مهــری حبیبــی (نویســنده اول:ســهم نویســندگان
 علیرضــا محمدزاده (نویســنده،)اســدی کــرم (نویســنده دوم و مســئول
.)ســوم
 مطالعــه حاضــر بــا حمایتهــای مالــی انســتیتو پاســتور:منابــع مالــی
.ایــران انجــام شــده اســت
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