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دریافت مقاله4313/41/41 :

زمینه و هدف :متالوبتاالکتامازها ( )MBLsیکی از آنزیمهای هیدرولیز کنندۀ پنی-
سیلینها ،سفالوسپورینها وکارباپنمها میباشد .امروزه کلبسیال پنومونیه مقاوم به
کارباپنمها یکی از عوامل مهم عفونتهای بیمارستانی محسوب شده و مشکالت
درمانی در دنیا ایجاد نمودهاند .هدف از این مطالعه بررسی فراوانی کلبسیال پنومونیه
تولید کنندۀ متالوبتاالکتاماز و ژن  blakpcدر نمونههای بالینی بیماران مراجعهکننده به
بیمارستان طالقانی آبادان در سال  39 -39میباشد.
روش بررسي :ابتدا مقاومت کلنیهای کلبسیال پنومونیه در برابر نه آنتیبیوتیک رایج
از طریق دیسک دیفیوژن و بر اساس پروتکل  CLSIاقدام گردید .سپس تشخیص
تولید متالوبتاالکتاماز ( )MBLsبا روش فنوتیپی دیسک ترکیبی IPM-EDTA
مورد شناسایی قرار گرفتند .در نهایت حضور ژن  blakpcتولید شده توسط
سویههای جدا شده با استفاده از پرایمرهای اختصاصی به روش  PCRشناسایی
گردید.
یافتهها :از  411مورد نمونۀ باکتری کلبسیالی جدا شده ،بیشترین و کمترین فراوانی
مقاومت کلبسیال پنومونیه به ترتیب مربوط به آنتیبیوتیک آموکسیسیلین ()%88/4
 491مورد و آمیکایسین ( 49)%3/9مورد میباشد .نتایج حاصل از روش دیسک
ترکیبی نشان داد که تعداد ( 91 )%48/17ایزوله از کل نمونهها واجد متالو بتاالکتاماز
میباشند ،که از این تعداد ( 41 )%74/8نمونه با روش  PCRژن  blakpcرا نشان
دادند ،که اغلب این ایزولهها از نمونههای ادرار بیماران بستری در  ICUو بخش
اورولوژی جدا سازی شده بودند.
نتیجهگیری :با توجه به پیدایش متالوبتا الکتامازها و با توجه به وجود ژن  blakpcدر
کلبسیال پنومونیه ضروری است تا ضمن تغییر در الگوی مصرف آنتیبیوتیکها از
گسترش چنین عفونتهایی در بیمارستانها جلوگیری شود.
کلید واژگان :کلبسیال پنومونیه ،کارباپنم ،متالوبتاالکتاماز ،روش دیسک ترکیبی
blakpc ،Imipenem-EDTA

دریافت مقالة اصالحشده4311/4/41 :
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مقدمه
کلبسیال این جنس باکتریایی در خانوادۀ انتروباکتریاسه

اولیهای که از استرپتومایسس گرفته میشود ،ناپایدار است و

قرار گرفته و به همراه انتروباکتر و سراشیا به گروه KES

در حقیقت ایمیپنم مشتقی از این ماده میباشد .ایمیپنم بر

یعنی انتروباکتریهای  VPمثبت تعلق دارد ( .)9 ،4این

علیه بسیاری از باسیلهای گرم منفی ،ارگانیزمهای گرم

ارگانیسمها جزیی از میکرو فلور طبیعی انسان را تشکیل

مثبت و بیهوازیها فعالیت خوبی دارد ( .)3ایمیپنم فقط به

میدهند و حدود یک سوم افراد  ،ناقل رودهای این میکروب

صورت تزریقی مصرف میشود و به بافتها و مایعات بدن

هستند ( .)9کلبسیال پنومونیه تولیدکنندۀ بتاالکتامازهای

از جمله به مایع مغزی نخاعی به خوبی نفوذ میکند(.)41 ،3

وسیعالطیف ( )ESBLsبه عنوان یک مشکل جدی در حال

به دلیل عوارض جانبی زیاد ،این دارو اکثراً در عفونتهای

افزایش در سرتاسر دنیا تبدیل شده است .میزان استقرار

ناشی از ارگانیزمهای مقاوم به سایر داروها مانند

کلبسیال پنومونیه در بیماران بستری شده در بیمارستان

سودوموناس آئروژینوزا مصرف میشود .به دلیل اینکه

بیشتر از بیماران سرپایی است ( .)1کارباپنمها نقش مهمی

سودوموناسها به سرعت نسبت به این دارو مقاوم میشوند،

در درمان عفونتهای کلبسیال پنومونیه که تولید ESBL

معموالً همراه با یک آمینوگلیکوزید مانند جنتامایسین تجویز

میکنند ،دارند .اگرچه مقاومت به کارباپنمها در کلبسیال

میگردد .ایمیپنم به  PBP2متصل میشود و چون این

پنومونیه شایع نیست اما بیان یک بتاالکتاماز وابسته به

گیرنده در سنتز دیوارۀ سلولی دخالت دارد ،فعالیت

پالسمید ) (PABCLکه به Klebsiella pneumonia

باکتریسیدال سریعی دارد( .)3،44آنچه در مورد کلبسیال

) Carbapenemase (KPCمشهور است یا یک ESBL

پنومونیه مهم است ،مقاومت باالی آنها به آنتیبیوتیکهای

همراه با کاهش نفوذپذیری غشای خارجی بهدلیل از دست

مختلف و گسترش آنها در بخشهای مختلف بیمارستانی

دادن یا تغییر در پورینها ،یا وجود یک کارباپنماز زمینه را

میباشد که سبب سپتی سمی و مرگومیر باالیی میگردند.

برای مقاومت به کارباپنمها در سویههای کلبسیال پنومونیه

کارباپنمها شامل مروپنم و ایمیپنم اخیراً به عنوان داروی

مهیا میسازد ( .)7بتاالکتامها گروهی از داروهای ضد

انتخابی برای درمان عفونتهای شدید که توسط سویههای

میکروبی هستند که همگی دارای حلقۀ بتاالکتام هستند و

آنتروباکتریاسه تولیدکنندۀ بتاالکتاماز که مقاومت به چند دارو

مکانیسم عمل آنها بر روی دیوارۀ سلولی یکسان است .این

دارد و همچنین آنزیمهای بتاالکتاماز وسیعالطیف

گروه شامل پنیسیلینها ،سفالوسپورینها ،کرباپنمها و

( )ESBLsتولید میکنند ،مورد استفاده قرار میگیرند.

مونوباکتامها میباشند .ترکیب دیوارۀ سلولی یک ترکیب

همچنین اخیراً ظهور مقاومت به کارباپنمها به واسطۀ تولید

منحصر به فرد است و تنها در پروکاریوتها یافت میشود.

کارباپنمازهای اکتسابی در حال افزایش و در بین

لذا بتاالکتامها دارای سمیت انتخابی میباشند .تفاوت دیوارۀ

آنتروباکتریاسیه نیز چنین وضعی دارد و یکی از موضوعات

سلولی در باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی باعث میشود،

مهم بالینی است .کارباپنمازها (یکی از انواع بتا الکتامازهای

طیف اثر دارو با هم فرق کند .بتاالکتامها باکتریوسید هستند

وسیع الطیف) از مهمترین آنزیمهایی هستند که در ایجاد

و موجب مرگ سلول میشوند ( .)6-8کارباپنمها از اواسط

مقاومت نقش دارند و در کالسهای Aو Bدستهبندی می-

 4311وارد بازار شدهاند .ایمیپنم اولین دارو از این گروه

شوند .کارباپنمازهای کالس  Aکه شامل ژنهای کدکنندۀ

است که از استرپتومایسس کاتالیه به دست میآید .مادۀ

bla ، NMC، bla NDM-1، SME1-3، IMI1،GES
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احمد فرجزاده شیخ و همکاران

هستند و در بین بسیاری از اعضای خانواده

تمامی ایزولههای کلبسیال پنومونیه طبق دستورالعمل

انتروباکتریاسه به خصوص کلبسیالها شناسایی شدهاند ()49

 )47( CLSIبا استفاده از روش دیسک دیفیوژن آگار نسبت

ایزولههای کلبسیال پنومونیههایی که دارای ژن bla

به آنتیبیوتیکهای( تتراسایکلین ( ،)91 µgپنیسیلین (µg

هستند به علت مقاومت باالی آنتیبیوتیکی به آنتی-

 ،)91سفوتاکسیم ( ،)91 µgسفتازیدیم ( ،)91 µgایمیپنم

بیوتیکهای معمول و انتقال پالسمیدی این ژنها به گونهها

( ،)41 µgآموکسیسیلین ( ،)91 µgجنتامایسین (،)91 µg

و جنسهای دیگر انتروباکتریاسه ،در سالهای اخیر مسؤول

آمیکایسین( ،)91 µgمروپنم ( )41 µgغربالگری شدند.

عفونتهای بیمارستانی زیادی در دنیا بودهاند( .)49به همین

دیسکهای آنتیبیوتیکی از شرکت ( )HiMediaتهیه شد.

دلیل هدف از این مطالعه بررسی فراوانی وجود ژن bla kpc

به طور خالصه از کلنیهای موجود در محیط مکانکی اگار

در سویههای مقاوم به چند دارو کلبسیال پنومونیه با روش

 9الی  1کلنی برداشته ،سپس به لولۀ استریل حاوی سرم

مولکولی  PCRدر بیماران مراجعهکننده به بیمارستان

فیزیولوژی انتقال داده و سوسپانسیون معادل نیم مک فارلند

طالقانی شهرستان آبادان میباشد.

تهیه شد .لولهها به مدت  9الی  1ساعت در انکوباتور 91

kpc

kpc

درجه قرار داده شد و کدورت آن با نیم مک فارلند مقایسه
و معادل گردید .یک سواب استریل را درون سوسپانسیون

روش بررسي
این مطالعه در سالهای  4939 -4939بر روی 411
نمونۀ ایزولۀ کلبسیال پنومونیه از آزمایشگاه بیمارستان
طالقانی که از بیماران بستری و سرپایی مراجعه کننده جمع
آوری شده بود ،صورت پذیرفت .با مراجعۀ هفتگی به مرکز
نام برده سویههای ایزوله شده از بیمارانی که توسط
آزمایشگاه مربوطه کلبسیال پنومونیه تشخیص داده شده
بودند ،جمعآوری و پلیتها به آزمایشگاه میکروبشناسی
دانشگاه علوم پزشکی آبادان منتقل گردید .سویهها از
نمونههایی همچون مایع مغزی نخاعی ،زخم ،خلط ،آبسه،
ادرار و مایعات بدن ایزوله شده بودند .ابتدا از نمونهها
کشت مجدد تهیه شد و از ایزولههایی که با آزمایشهای
رنگآمیزی گرم (Triple Suger Iron Agar)TSI ،با
مشاهدۀ اسید /اسید ،اندول منفی ،حرکت منفی VP ،مثبت،
سیترات مثبت اوره آز مثبت LIA ،مثبت تشخیص داده شده
بودند ،بهعنوان کلبسیال پنومونیه معرفی شدند (.)41

باکتریایی فرو برده و پس از گرفتن مایع اضافی در جدارۀ
لوله ،بر روی محیط مولرهینتون آگار (شرکت مرک
( ،)Merckآلمان) در تمام جهات کشت داده تا سطح پلیت
کامالً پوشانده شد .پلیتها را به مدت 9دقیقه در دمای اتاق
گذاشته تا رطوبت آنها گرفته و سپس دیسکهای
آنتیبیوتیکی به فاصله  47میلیمتر از لبۀ پلیت و 47
میلیمتر از یکدیگر در سطح پلیت قرار داده شد و به
انکوباتور  91درجه انتقال داده و نتایج پس از  48ساعت
مورد بررسی قرار گرفت .نتایج بر اساس حساس ،مقاوم،
بینابین گزارش شدند که اعداد مربوط به هر دیسک از
جدول استاندارد  CLSIقابل پیگیری است( .)47همۀ
ایزولههای کلبسیال پنومونیه تأیید شده جهت آزمایش
ملکولی  PCRدر محیط  TSBبا  %91گلیسرول در
میکروتیوپهای  4/7ccدر  -91درجۀ سانتیگراد تا زمان
انجام آزمونهای بعدی نگهداری شدند.
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به منظور شناسایی ایزولههای تولید کنندۀ متالو بتا

روش شناسایي ژن bla kpcا در کلبسیال پنومونیه

الکتاماز از روش  Combined Disk(CD) Testاستفاده

واکنش  PCRدر حجم نهایی  97 µlانجام شد .هر

میشود .در این روش از دیسک ایمیپنم ( 41میکروگرمی)

واکنش  PCRشامل  0.4µm،971µm dNTPاز هر

به تنهایی در مجاورت دیسک محتوی ایمیپنم (41

پرایمر 1.5 mM ،در لیتر 0.12 Unit/ µl، MgCl2آنزیم

میکروگرمی) و  41میکرولیتر ( EDTAاتیلن دیآمینتترا

 Taqو  7µlاز  DNAالگو میباشد .واکنش  PCRدر

اسید استیک) نیم موالر روی محیط قرار داده شد و محیط

دستگاه ترموسایکلر (ساخت شرکت  ،Bio Radآمریکا)

کشت را به انکوباتور به مدت  48ساعت منتقل گردید.

تحت شرایط دمایی با دمای دناتوراسیون اولیۀ Initial

نهایتاً بعد از گذشت این زمان اگر قطر هاله عدم رشد در

 37( denaturationدرجۀ سانتیگراد به مدت  7دقیقه)،

اطراف دیسک ایمیپنم) (IMPبه همراه  1 EDTAمیلی-

 97سیکل حرارتی شامل دمای دناتوراسیون ( 37درجۀ

متر بیشتر از قطر هاله عدم رشد در مقابل دیسک ایمیپنم به

سانتیگراد به مدت  17ثانیه) ،دمای اتصال پرایمر

تنهایی باشد ،نتیجۀ تست مثبت در نظر گرفته شده و باکتری

 76( Annealingدرجۀ سانتیگراد به مدت  17ثانیه) و

به عنوان تولید کنندۀ متالوبتا الکتاماز در نظر گرفته میشود.

دمای تکثیر  19( Extentionدرجۀ سانتیگراد به مدت

در آزمون تأییدی از  E.coli ATCC 25922به عنوان

 17ثانیه) و در پایان دمای تکثیر نهایی Final extention

کنترل منفی و از Klebsiella pnenu monia ATCC

( 19درجۀ سانتیگراد به مدت  7دقیقه) انجام شد.

 700603به عنوان کنترل مثبت استفاده شد (.)48-46

محصوالت  PCRاز نظر حضور ژنهای مورد نظر

blaا ابتدا استخراج DNA

با انجام الکتروفورز بر روی ژل آگارز  %4و پس از رنگ-

تمامی ایزولهها با استفاده از روش جوشاندن به مدت 41

آمیزی با  Safe Stainبررسی شدند .الزم به ذکر است که

دقیقه در بن ماری  37درجۀ سانتیگراد و بعد از آن 41

در این مطالعه از اشرشیا کلی  ATCC 25922به عنوان

دقیقه در دور  41111rpmسانتریفوژ شدند ،سپس از مایع

کنترل منفی و از سویۀ کلبسیال  111619ATCCواجد

روئی که حاوی  DNAبود در یک لولۀ اپندورف استریل

ژن

blaا تهیه شده از انستیتو پاستور ایران به عنوان

جمعآوری و در  -20درجه نگهداری شد ()43

کنترل مثبت استفاده گردید .پس از پایان الکتروفورز ژل را

برای نشان دادن ژن

kpc

kpc

پرایمرها :پرایمرهای مورد استفاده ( )91در این مطالعه

از پلیت خارج کرده و توسط دستگاه ترانس لومیناتور

از شرکت سینا ژن خریداری شدند و دارای مشخصات زیر

(شرکت  ،BioRadآمریکا) قرار داده شد .وجود سایبر

میباشند (جدول .)4

سیف با خاصیت فلورسنتی باعث ظاهر شدن باندهای
حاوی  DNAمیشود.
جدول  :4جدول پرایمرهای مورد استفاده در طرح

)Gene(Product Size

)Sequence (5′ to 3′

Gen Name

4144- bp

F: TGT CAC TGT ATC GCC GTC
R: CTC AGT GCT CTA CAG AAA
ACC

bla kpc
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یافتهها
پس از جمعآوری نمونههای ادرار ،خون ،زخم و

آنتیبیوتیک آموکسیسیلین  )%88/4(491و کمترین فراوانی

خلط از بیماران بستری و سرپایی مراجعهکننده به بیمارستان

مقاومت مربوط به آنتیبیوتیک آمیکایسین)%3/9(49

طالقانی شهرستان آبادان 487 ،نمونۀ مشکوک به باکتری

میباشد .همچنین در این مطالعه مشخص گردید که هیچ

کلبسیال بودند که در میان آنها )%18(411 ،نمونۀ باکتری

سویهای از کلبسیال پنومونیه مقاوم به همۀ آنتیبیوتیکها

کلبسیال پنومونیه )%6(49 ،نمونۀ باکتری کلبسیال اکسیتوکا

نمیباشد وآنتیبیوتیکی وجود دارد که بر روی آنها مؤثر

و  )%46(93نمونۀ باکتریهای دیگر بود .فراوانی نمونههای

است.

جمعآوریشده از نمونههای ادرار ،خلط ،خون و زخم

از مجموع 411نمونه کلبسیال پنومونیه پس از آنتی-

دارای باکتری کلبسیال پنومونیه در جدول  9نشان داده شده

بیوگرام ،تعداد ایزولههای مقاوم به ایمیپنم  )%96/9( 98مورد

است.

مشخص گردید که این تعداد با روش  CD testاز نظر
از  411مورد نمونۀ دارای باکتری کلبسیال پنومونیه،

تولید متالوبتاالکتاماز مورد بررسی قرار گرفتند که 91

 )%86/4(491مورد از بیماران بستری و  )%49/3(91مورد از

( )%14/17ایزوله مولد متالوبتاالکتاماز تشخیص داده شدند

بیماران سرپایی از اورژانس بیمارستان جمعآوری شدهاند.

(شکل .)4همچنین ایزولههای تولید کنندۀ متالوبتاالکتاماز

بیشترین ایزوله کلبسیال پنومونیه از ادرار  )%81/7(446ایزوله

غالباً از نمونههای ادرار  )%44/8(41مورد و از بیماران

و کمترین مورد از نمونههای زخم  )%9/1( 7ایزوله بود

بستری در بخش  )%44/4(46 ICUمورد جدا شدند

(جدول .)9نمونههای جمعآوری شده از بیماران بستری

(جدول  7و .)6

شده ،در بخشهای  ،ICUاطفال ،داخلی ،اورولوژی،

 EDTAباعث مهار آنزیمهای متالوبتاالکتاماز و

جراحی ،زنان و زایمان و بیماران سرپایی از اورژانس

تشکیل هالۀ عدم رشد در اطراف دیسک ایمیپنم و EDTA
B: EDTA

A:Imipenem

جمعآوری شدند که بیشترین مورد کلبسیال پنومونیه

گردیده است.

جمعآوری شده مربوط به بخش  )%91/1(11 ICUایزوله و

:Imipenem+ EDTA
در شکل  4نتایج حاصل از  CDتست مشاهده میشود:

کمترین مورد مربوط به بخش اطفال  )%9/1(7مورد میباشد
(جدول )9

تشخیص ژن  blakpcدر ایزولههای متالوبتاالکتاماز از 91
ایزولۀ متالوبتاالکتاماز تأیید شده به روش دیسک ترکیبی

الگوی حساسیت کلبسیال پنومونیه
پس از انجام تستهای آنتیبیوگرام برای 411
ایزولههای کلبسیال پنومونیه ،توزیع فراوانی الگوی مقاومت
دارویی آنها در جدول  7نشان داده شده است .بر اساس

 )%74/8(41ایزوله داری ژن  blakpcبودند (شکل )9و
همچنین ( 49 )%18/9ایزولهها از نظر ژن مورد نظر منفی
بودند.

نتایج ،بیشترین فراوانی مقاومت کلبسیال پنومونیه مربوط به
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جدول  :2فراواني نمونههای جمعآوریشده از نمونههای ادرار ،خلط ،خون و زخم دارای باکتری کلبسیال پنومونیه از بیماران بستری و
سرپایي وابسته به جنس
نمونۀ بیمار

جنسیت

مجموع

مرد

زن

ادرار

)%19/7(69

)%91/7(71

)%81/7(446

خون

)%7/7(8

)%9/1(1

)%8/9(49

زخم

)%9/1(1

)%1/6(4

)%9/1(7

خلط

)%6/3(41

)%1/6(4

)%1/6(44

جدول :3فراواني نمونههای کلبسیال پنومونیه جمعآوری شده از بخشهای مختلف بیمارستان طالقاني
کلبسیال
پنومونیه
مثبت

ICU
تعداد(درصد)
)%91/1(11

داخلی

جراحی

زنان زایمان

اورولوژی

اورژانس

اطفال

مجموع

تعداد(درصد)

تعداد(درصد)

تعداد(درصد)

تعداد(درصد)

تعداد(درصد)

تعداد(درصد)

تعداد (درصد)

)%41/9(97

)%6/3(41

)%44/8(41

)%48/1(91

)%49/8(91

)%9/1(7

)%411(411

جدول  :1توزیع فراواني الگوی مقاومت آنتيبیوتیكي سویههای کلبسیال پنومونیه
مقاوم

حد واسط

حساس

تعداد ()%

تعداد ()%

تعداد ()%

آموکسیسیلین 41 µg

)88/4( 491

)1/6( 4

)44/4( 46

سفتازیدیم91 µg

)14/6( 61

)9/8( 9

)76/9( 84

پنیسیلین91 µg

)86/8( 497

)1/6( 4

)49/7( 48

تتراسایکلین91 gµ

)11/1( 61

)91( 93

)98/1( 14

جنتامایسین91 gµ

)93/4( 19

)1/4( 6

)66/6( 36

آمیکایسین91 gµ

)3/9( 49

)9/1( 1

)88/4( 491

ایمیپنم41 µg

)96/9( 98

)9/1( 1

)11/8( 419

مروپنم41 µg

)91/8( 91

)1/6( 4

)18/1( 449

سفوتاکسیم91 µg

)11/9( 68

)7/7( 8

)71/4( 18

دیسک آنتیبیوتیک
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جدول : 1فراواني ایزولههای کلبسیال پنومونیه تولیدکنندة متالوبتاالکتامازها ( )MBLبرحسب نمونههای بالیني مختلف
MBL

ادرار

زخم

خون

خلط

تعداد(درصد)

تعداد(درصد)

تعداد(درصد)

مثبت

)44/8(41

)4/9(9

)9/8(9

منفی

)68/1(33

)6/3(41

)4/9(9

)1/4(6

مجموع

)81/7(446

)8/9(49

)9/1(7

)1/6(44

مجموع

تعداد(درصد)

تعداد(درصد)

)9/1(7

)48/17(91
)84/9(441
)%411(411

جدول :6فراواني ایزولههای کلبسیال پنومونیه تولیدکنندة متالوبتاالکتامازها ( )MBLدر بخشهای مختلف بیمارستان طالقاني
MBL

ICU
تعداد(درصد)

مثبت

)44/4(46

)9/8(9

منفی

)46/6(91

)47/3(99

)48/1(91

مجموع

)91/1(11

)41/9(97

)48/1(91

داخلی

جراحی

زنان زایمان

اورولوژی

اورژانس

اطفال

مجموع

تعداد(درصد)

تعداد(درصد)

تعداد(درصد)

تعداد(درصد)

تعداد(درصد)

تعداد(درصد)

تعداد(درصد)

---------

)1.6(4

)9/8(9

)9/1(1

------

)48/1(91

)44/4(46

)1/8(1

)44(46

)9/1(7

)84/9(441

)44/8(41

)6/3(41

)49/8(91

)9/1(7

)411(411

B

C

A

شكل  :4کلبسیال پنومونیه تولید کنندة متالوبتاالکتاماز
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b1111 pb
b
1111 pb

شكل :2محصول  PCRژن  bla kpcستون  DNA :Mمارکر ( )100bpستون  :4کنترل مثبت Klebsiella 700603ATCC
( pnumoniaeکنترل مثبت ژن  )bla kpcستون ( E.coli ATCC25922 :2کنترل منفي) ستونهای 3،1،1،6و: 1ایزولههای بالیني
مثبت از نظر حضور ژن bla kpc

بحث
کلبسیال پنومونیه ،جز باکتریهای گرم منفی ،غیر

کالس مهمی از بتا الکتامها میباشند که عموماً در برابر

متحرک و بیهوازی اختیاری میباشد .این ارگانیسم جزئی

بتاالکتامازها مقاوم هستند و در درمان عفونتهای حاصل از

از میکروفلور طبیعی بدن انسان را تشکیل میدهند و حدود

باکتریهایی تولیدکنندۀ  ESBLsو  AmpCکه قادر به

یک سوم افراد ،حامل رودهای این میکروب هستند .میزان

هیدرولیز سفالوسپورینها و سفالوسپورینها هستند ،به کار

استقرار این باکتریها در بیماران بستری شده در بیمارستان

میروند .تعداد آنزیمهای بتاالکتامازی که کارباپنم را

بیشتر از بیماران سرپایی میباشد .این باکتری عامل طیف

هیدرولیز میکنند ،رو به افزایش هستند .بروز مقاومت به

وسیعی از عفونتها شامل :سپتیسمی ،پنومونی ،عفونت

این آنتیبیوتیکها در بین باکتریها به ویژه باکتریهای گرم

مجاری ادراری ،مننژیت و آبسههای چرکی در اندامهای

منفی ایجادکنندۀ عفونتهای بیمارستانی یک تهدید جدی

مختلف به خصوص آبسههای کبدی هستند .پنومونی

در درمان عفونتهای حاصل از آنهاست ،به طوری که

کلبسیالیی بخش کوچکی از موارد پنومونی را تشکیل

مطالعات اخیر نشاندهندۀ افزایش مقاومت به این آنتی-

میدهد ،و میزان مرگ ومیر ناشی از آن باال و در حدود %31

بیوتیکها به ویژه توسط متالوبتاالکتامازها میباشد و از

است ( .)94علت اصلی مقاومت به کارباپنم در این باکتری

طرفی رایجترین این بتاالکتامازها

Klebsiella

وجود آنزیم کارباپنماز است که نوعی بتاالکتاماز میباشد.

) Carbapenemase pneumonia(KPCمیباشد که

کارباپنمها (مانند :ایمیپنم ،مروپنم ،دوری پنم و ارتاپنم)

آنزیمی پالسمیدی میباشد .یکی از ژن رمزکنندۀ کارباپنماز
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ژن  blakpcمیباشد که روی پالسمید و یا کروموزوم

شدند که از فراوانی یافت شده توسط سلگی و همکاران در

باکتری قرار دارد ( )99از آنجایی که این ژن در سویههای

بیمارستانهای اردبیل بیشتر است.

کلبسیال پنومونیه در منطقۀ آبادان مشخص نشده است .ما نیز

در صورتی که در مطالعۀ حاضر نتایج مقاومت آنتی-

در این تحقیق الگوی مقاومت دارویی را در ایزولههای

بیوتیکی نسبت به ایمیپنم ،مروپنم ،سفتازیدیم در ایزولههای

کلبسیال منطقۀ آبادان تعیین کردیم و فراوانی کلبسیال

واجد ژن

 blaبا نتایج مطالعۀ فورد و همکاران ()91

پنومونیه تولید کنندۀ متالوبتاالکتاماز و همچنین با استفاده از

تقریباً همخوانی دارد.

روش مولکولی وجود ژن

kpc

 blaرا در سویههای کلبسیال

پنومونیه مقاوم به کارباپنم بررسی کردیم.
در مطالعات گذشته محققان برای بررسی الگوی
مقاومت بر روی جدایهها تست آنتیبیوگرام انجام دادند که
در میان آنها سلگی و همکاران در سال 4934با بررسی

kpc

همچنین مطالعۀ حاضر با نتایج براتو( )Bratuو
همکاران متفاوت میباشد که میزان جداسازی ژن

kpc

bla

را در سویههای کلبسیال پنومونیه  %91گزارش کرده بود
(.)97
جهت بررسی ژن

kpc

 blaدر کلبسیال پنومونیه جدا

 981ایزوله کلبسیالپنومونیه بهدست آورده از بیمارستانهای

شده از نمونههای بیمار ،در سال  4934هاشمیزاده و

اردبیل دریافتند که  )%18/9(997ایزولۀ کلبسیال پنومونیه

همکاران با بررسی  4111نمونۀ ادرار ،خون ،مایع مغزی

حداقل به  9آنتیبیوتیک حساس هستند )%9/13(6 .ایزولۀ

نخاعی ،زخم ،خلط مایع صفاق ،ترشحات و آبسههای

مقاومت کامل داشتند و  )%9/4(1ایزوله که به کارباپنم مقاوم

شکمی که از بیمارستانهای هاجر و کاشانی شهرکرد ،موفق

بودند برای بررسی وجود متالوبتاالکتاماز بهوسیلۀ روش

به جداسازی  919ایزولۀ

کلبسیال پنومونیه و کلبسیال

 CD testمورد مطالعه بیشتر قرار گرفتند که )%4/11(7

اکسیتوکا شدند که  )%83/4(481ایزوله به عنوان کلبسیال

ایزولۀ متالوبتاالکتاماز مثبت بودند( .)99در این تحقیق

پنومونیه و  )%41/3( 99ایزوله به عنوان کلبسیال اکسیتوکا

411سویههای کلبسیال پنومونیه را از بیماران بستری و

تعیین هویت شدند .سپس تمامی ایزولههای کلبسیال

بیماران سرپایی و از نمونههای خون ،ادرار ،خلط و زخم

پنومونیه برای وجود ژن

 blaمورد بررسی قرار گرفت.

جدا کردیم در توزیع فراوانی الگوی مقاومت دارویی آنها

نتایج  PCRنشان داد که  )%44/3( 99مورد از ایزولهها

بیشترین فراوانی مقاومت کلبسیال پنومونیه مربوط به

دارای ژن  bla kpcبودند ( .)96نتایج مطالعۀ حاضر در مورد

آنتیبیوتیک آموکسیسیلین  )%88/4(491و کمترین فراوانی

مقاومت آنتیبیوتیکی سویههای کلبسیال پنومونیه نسبت به

مقاومت مربوط به آنتیبیوتیک آمیکایسین )%3/9(49

آنتیبیوتیکهای آموکسیسیلین ،آمیکایسین وجنتامایسین با

میباشد .همچنین تعداد ایزولههای مقاوم به ایمیپنم

مطالعات هاشمیزاده و همکاران در سال  4934تقریباً

 )%96/9(98مورد مشخص گردید که این تعداد با روش CD

یکسان است ،ولی در مورد آنتیبیوتیکهای سفوتاکسیم،

 testاز نظر تولید متالوبتاالکتاماز مورد بررسی قرار گرفتند

سفتازیدیم وایمیپنم بیشتر است که این مسأله میتواند ناشی

که  )%48/17(91ایزوله مولد متالوبتاالکتاماز تشخیص داده

از تفاوت الگوی مقاومت آنتیبیوتیکی این سویهها در

kpc

مناطق جغرافیایی مختلف باشد و نتایج شناسایی ژن bla kp
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نشان داد که مطالعۀ ما با نتایج حاصل از مطالعۀ هاشمیزاده

توجه بیشتر به رعایت بهداشت توسط پرسنل بخشهای

تقریباً همخوانی دارد .کیم و همکاران ( )9149به بررسی

مربوطه باشد.

انتروباکتریاسههای مقاوم به کارباپنم در کرۀ جنوبی
پرداختند .در مجموع  99ایزولۀ مقاوم به کرباپنم در این

نتیجهگیری

تحقیق از خون و ادرار جداسازی شد که  )%19/1(46ایزولۀ

نتایج این مطالعه نشان داد که میزان شیوع کلبسیال

آن کلبسیال پنومونیه بودند .در تمام ایزولهها ژن مقاومت

پنومونیه تولید کنندۀ متالوبتاالکتاماز در بیماران مورد بررسی

بررسی شد و تنها در  )%94/97(7ایزولۀ متالوبتا الکتاماز

در منطقۀ آبادان بیشتر از بعضی مناطق ایران و تعدادی از

شناسایی شد ( .)91مطالعۀ ما از  )%71/8( 13ایزولۀ کلبسیال

کشورهای دیگر است و چون بیشترین تعداد این باکتریها

پنومونیه جدا شده از ادرار و خون  )%91(43مورد دارای

از ادرار جدا شدهاند ،توجه به عفونت دستگاه ادراری

آنزیم متالوبتاالکتاماز بودند که با نتایج مطالعۀ کیم اختالف

) Tract Urinary Infection (UTIاز مسائل قابل

دارد که این احتماالً مربوط به منطقه و فرهنگ تفاوت در

تأمل میباشد .از آنجایی که ایزولههای تولیدکنندۀ

تجویز داروست.

متالوبتاالکتاماز میتوانند به تمام آنتیبیوتیکهای بتاالکتام
 blaدر مطالعۀ حاضر

مقاوم شوند ،لذا شناسایی کلبسیال پنومونیه مقاوم به کارباپنم

در نمونههای ادرار ،خون و خلط است که با مطالعۀ چن و

که قادر به تولید متالوبتاالکتاماز هستند ،ضروری بوده ،و

همکاران ( )98مطابقت دارد .در تحقیق حاضر بیشترین

میتواند پزشک را در انتخاب آنتیبیوتیک مناسب جهت

 blaمثبت در بخشهای بستری به

درمان اختصاصیتر بیماران مبتال به عفونتهای ناشی از این

بیشترین شیوع ایزولههای

تعداد ایزولههای

kpc

kpc

ترتیب در بخشهای  )%71/4( ICUو بخش داخلی

باکتریها خصوصاً عفونت دستگاه ادراری کمک نماید.

( )%41/9که با مطالعۀ جفن ( )Geffenو همکارانش ()93
در سال  9141و مطالعۀ کانتر پولو و همکاران در یونان

قدرداني

( )91تقریباً همخوانی دارد که میتواند نشاندهندۀ خطر

بدینوسیله از معاونت پژوهشی و کارکنان آزمایشگاه

بالقوۀ این مقاومت در این بخشهای بیمارستانی و لزوم

واحد بینالملل اروند آبادان و دانشگاه علوم پزشکی جندی-
شاپور اهواز تشکر وسپاسگزاری مینماییم.
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Prevalence of Carbapenem-Resistant Klebsiella pneumoniae in Patients
Admitted to Taleghani Hospital of Abadan During 2014-2015
Ahmad Faraj Zadeh Sheikh1, Seyedeh Zohreh Momeni2*, Sajad Aslani Hoseinabad3,
Nabi Jomezadeh4
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Background and Objectives: Metallo-beta-lactamases (MBLs),
are enzymes that hydrolyze penicillins, cephalosporins and
carbapenems. Nowadays, the carbapenem-resistant Klebsiella
pneumoniae is considered as one of the most important causes of
nosocomial infections and has created various health problems in
the world. The purpose of this study was to determine the
prevalence of MBL producing Klebsiella pneumoniae and blakpc
gene in clinical samples taken from patients referred to Taleghani
hospital of Abadan in the period 2014-2015.
Subjects and Methods: Detection of Klebsiella pneumoniae
colonies resistance to the common nine-antibiotics was performed
by disk diffusion test, according to CLSI protocols. Identification
of MBL was carried out using IPM- EDTA combined disk
method. Finally, the blakpc gene produced by the isolated strains
was identified using PCR method and specific primers.
Results: Among 144 cases of isolated Klebsiella bacteria, the
highest and lowest frequencies of resistance in Klebsiella
pneumoniae are related to antibiotic amoxicillin (127 cases,
88.1%) and amikacin (13 cases, 9.2%) respectively. The results of
the combined disk method showed that 27 isolates (18.75%) of all
samples are MBL producing, from which 14 cases (51.8%)
showed the presence of blakpc gene. Most of the isolates were
separated from urine samples of patients admitted to ICU and
urology department.
Conclusion: The results of this study demonstrated that the
emergence of MBLs and detection of the responsible gene in
Klebsiella pneumoniae isolates among our patients is a warning
finding and warrants to change the pattern of use of antibiotics in
order to prevent the spread of such infections in hospitalized
patients.
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