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چکیده
زمینه و هدف امروزه کلبســیال پنومونیه یک پاتوژن فرصــتطلب در عفونتهای بیمارســتانی شــناخته میشــود.
طیف و سیعی از بتاالکتامازها در سرا سر جهان درحال افزایش ا ست .آنتیبیوتیکهای بتاالکتام جزو مر سومترین
عوامل ضدمیکروبی در کنترل و درمان عفونتهای باکتریایی مح سوب می شود .هدف از این مطالعه ،تعیین نقش
ژنهای  CTX-M-8 ،CTX-M-2و  CMY-2و جلوگیری از مقاومت آنتیبیوتیکی در سویههای کلبسیال پنومونیة مولد
بتاالکتامازهای وسیعطیف است که در بیمارستانهای تهران وجود دارد.
مواد و روشها در این مطالعة توصیفی 60 ،نمونة بالینی از بیمارستانهای مختلف تهران جمعآوری و با آزمون
های بیوشیمیایی شناسایی شد .تست حساسیت آنتیبیوتیکی به روش دیسک دیفیوژن با توجه به استاندارد
 1CLSI 2016انجام شد .جهت شناسایی ژنهای بتاالکتاماز از آزمون واکنش زنجیرهای پلیمراز چندگانه 1استفاده
شد.
یافتهدر این تحقیق ،بیشترین مقاومت به آنتیبیوتیک آمپیسیلین و بیشترین حساسیت به آنتیبیوتیک آمیکاسین
تعیین شد .از 60ایزولة مورد بررسی 33 ،ایزوله حاوی ژن  8 ،CMY-2ایزوله حاوی ژن  CTX-M-2و  25ایزوله
حاوی ژن  CTX-M-8است .تحلیل دادهها در نرمافزار  SPSSنشان داد ارتباط بین ژنهای مورد مطالعه و مقاومت
آنتیبیوتیکی معنادار است (.)p<0/05
نتیجهگیری نتایﺞ این مطالعه شیوع باالیی از ایزولههای کلبسیال پنومونیة مقاوم به چند دارو و تولیدکنندة
بتاالکتاماز را در بیمارستانها نشان میدهد که یک مشکل بزرگ سالمت ملی در ایران است و باید مورد توجه بیشتر
ﻗرار گیرد.

 .1مقدمه
کلبسیال پنومونیه پاتوژنی فرصتطلب از خانوادة
انتروباکتریاسه بوده و در ایجاد عفونتهای مهم بیمارستانی
نظیر عفونت های مجاری ادراری ،ریوی ،پنومونی ،سپتی سمی

و عفونت بافت های نرم نقش دارد .از آنجا که کلبسیال پنومونیه
در افرادی با ضعف سیستم ایمنی ایجاد بیماری میکند،
افزایش مقاومت آنتی بیوتیکی در این باکتری تهدیدی جدی
محسوب میشود ]1[ .آنتیبیوتیک های خانوادة بتاالکتام از
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بالینی است ]12[ .به تازگی تعداد جدایههای تولیدشده توسط
 CMY-2درحال افزایش است ]13[ .هدف از این مطالعه
بررسی هم زمان فراوانی ژن بتاالکتامازهای وسیعطیف CTX-
 CTX-M-8 ،M-2و  CMY-2و مقاومت آنتی بیوتیک در
کلبسیال پنومونیة جداشده از عفونت ادراری است]9[ .

شایع ترین عوامل ضدمیکروبی در درمان عفونتهای باکتریایی
ازجمله کلبسیال پنومونیه است .تولید آنزیمهای بتاالکتاماز
عمده ترین مکانیسم مقاومت باکتریایی در برابر خانوادة
بتاالکتامها است2[ .ـ ]3آنتیبیوتیکهای بتاالکتام به
دلیـلﻗـدرت سمیت پایین برای سلولهای یوکاریوتی و اﺛـر
ضدمیکروبی ﻗوی ،از پرمﺼرفترین گروه آنتیبیـوتیکی در
دسترس است .در بین انواع مقاومتهای تولیدشـده بـهوسیلة
باکتریها ،انواعی از آنتیبیوتیکها با تولید آنـزیم بتاالکتامـاز
مـؤﺛر علیه سفالوپورینهای نسل سـوم ،بـهخﺼـوص
سفوتاکسیم ،از نظر بالینی اهمیت خاصی دارند که به این
گــروه بــاکتریهــای مولــد بتاالکتاماز گفتــه مــیشــود.
[ ]4بتاالکتامازها آنزیم هایی است که توسط بعضی باکتریها
تولید می شود و با شکستن حلقة بتاالکتام ،خاصیت کشندگی
بتاالکتامها را غیرفعال میکند ]5[ .عفونت توسط باکتریهای
مولد بتاالکتامازهای وسیع طیف ،با انتشار گستردة سویههای
مقاوم (بهویژه در بیمارستانها) باعث افزایش مدت بستری
شدن بیماران می شود و هزینه های درمانی فراوانی را بر کشور
تحمیل میکند .بهعالوه باکتریهای مولد بتاالکتاماز وسیع
طیف غالباً به بسیاری از آنتیبیوتیکهای غیربتاالکتام نیز
مقاومت نشان می دهند که این امر مشکالت درمان را دوچندان
میکند ]7[ .امروزه وجود انتروباکتریاسه های مولد بتاالکتاماز
وسیع طیف نگرانی بزرگ و فزاینده ای است و استفادة مداوم از
آنتیبیوتیک ها و فشار انتخابی ناشی از این عوامل باعث بروز
مقاومتهایی به این دسته از آنتیبیوتیکها میشود6[ .ـ]7
بتاالکتامازهای وسیعطیف اغلب توسط ژنهای پالسمیدی کد
میشود و به راحتی در میان انواع باکتریهای خانوادة
انتروباکتریاسه انتقال مییابد8[ .ـ ]9بتاالکتامازهای CTX-M
و  CMY-2بهطور فزاینده ای در کلبسیال پنومونیه وجود دارد.
این آنزیم ها ﻗادر به هیدرولیز سفالوسپورینهای نسل سوم
هستند7[ .ـ ]8آنزیمهای  CTX-Mبه پنﺞ گروه تقسیم میشود
که عبارت اند ازCTX-M-1-3-10-11-12-15-( CTX-M- I :
CTX-M-،)CTX-M-2-4-5-6-7-20( CTX-M-II ،)22-23-28
CTX-M-9-13-14-16-17-( CTX-M–IV ،)CTX-M-8( III
 )24-27و  ]5[ .)CTX-M-25( CTX-M-Vبررسیهای اخیر در
ایران نشان میدهد بتاالکتامازهای وسیعطیف به
خﺼوص  CTX-Mدرحال افزایش است CMY .جزو کالس C
در کارباپنمها و  CMY-2دارای گسترة جغرافیایی است که در
دو ایزولة اشرشیاکلی و کلبسیال پنومونیه یافت شده بود.
 CMY-2ژن موجود در پالسمید الحاﻗی است .در میان آنزیم
های مشابه CMY-2 ،شایعترین آنزیم در جدایههای انتروباکتر

 .2مواد و روشها
در تحقیق حاضر 60 ،ایزوله باکتری کلبسیال پنومونیة جداشده
از نمونة ادراری بیماران بستری در بیمارستانهای تهران ،در
بازة زمانی پنﺞ ماهه از ابتدای اردیبهشت تا پایان شهریور ،96
مورد بررسی ﻗرار گرفت .سویههای باکتری در محیط بالد آگار
و مک کانکی آگار به مدت  24ساعت ،در دمای  37درجه
سانتیگراد انکوبه شد .بهمنظور تأیید کلنیهای رشدیافتة
کلبسیال پنومونیه ،از تست های مورفولوژیکی و بیوشیمیایی
استفاده شد و با استفاده از جدول استاندارد ،ایزولههای
کلبسیال پنومونیه جداسازی گردید.
با روش استاندارد دیسک دیفیوژن ،براساس پروتکل
سازمان استاندارهای بالینی و آزمایشگاهی  ،CLSI 2016و
استفاده از دیسکهای شامل آمیکاسین ( 30میکروگرم) ،ایمی
پنم ( 10میکروگرم) ،سفتریاکسون ( 5میکروگرم)،
جنتامایسین ( 10میکروگرم) ،سیپروفلوکساسین (30
میکروگرم) ،آمپیسیلین ( 30میکروگرم) ،آموکسیکالو (10
میکروگرم) ،سفوتاکسیم ( 30میکروگرم) و پنیسیلین (10
میکروگرم) تهیه شده از شرکت پادتن طب ،حساسیت آنتی
بیوتیکی سویه های جداشده مورد مطالعه ﻗرار گرفت .در این
روش ،سوسپانسیون میکروبی (معادل  0/5مک فارلند) تهیه و
بهطور یک نواخت به محیط کشت مولر هینتون آگار تلقیح
کرده شد و دیسکها ی آنتی بیوتیک با فاصلة الزم در کنار هم
ﻗرار گرفت و پس از  24ساعت انکوباسیون (دمای  37درجه
سانتیگراد) ﻗطر هاله های عدم رشد تعیین شد .نتایﺞ برای
سویه های باکتریایی به کمک جدول استاندارد  CLSI 2016از
روش دیسک دیفیوژن تعیین گردید (شکل  .)2در این
پژوهش ،کلبسیال پنومونیه  ATCC 700603بهعنوان کنترل
مثبت استفاده شد.
جهت استخراج  DNAایزولههای مورد بررسی ،کیت
استخراج سینا کلون  CAT.NO:DM04050بهکار رفت و
برای بررسی فراوانی همزمان ژنهای بتاالکتاماز ،CTX-M-2
 CTX-M-8و  CMY-2از روش  PCRچندگانه به کمک
پرایمرهای اختﺼاصی استفاده گردید (جدول .)1
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سایز پرایمر
901
307
462

جدول  .1توالی پرایمرهای مورد استفاده []14
توالی پرایمر
TTAATGATGACTCAGAGCATTCGATACCTCGCTCCATTTATTG
CGCTTTGCCATGTGCAGCACC
GCTCAGTACGATCGAGCC
TGGCCAGAACTGACAGGCAAA
TTTCTCCTGAACGTGGCTGGC

واکنش  PCRچندگانه برای تمـام  60سـویه کلبسیال پنومونیه
تأیید شد و تسـت  PCRصورت گرفت .واکنش  PCRچندگانه در
دستگاه ترموسایکلر به این شرح انجام شد :برای هر 3 ،PCR
میکرولیتر از  DNAاستخراجشده به  10میکرولیتر mix PCR
 1 ،)Amplicon2X( Masterمیکرولیتر آبمقطر دو بار تقطیر1 ،
میکرولیتر از هریک از پرایمرهای اختﺼاصی (جدول  )1معرفیشده
توسط حسین و همکاران [ ]14در سال  2011استفاده شد .واکنش
 PCRدر دستگاه ترموسایکلر به شرح زیر انجام شد :مرحلة واسرشت
اولیه در دمای  95درجه سانتیگراد به مدت  10دﻗیقه 35 ،سیکل
هرکدام شامل واسرشت شدن در دمای  95درجه سانتیگراد به مدت
 30ﺛانیه ،مرحلة اتﺼال در دمای  57درجه سانتیگراد به مدت40
ﺛانیه و مرحلة طویل شدن در دمای  72درجه سانتیگراد به مدت
 60ﺛانیه ،درضمن مرحلة طویل شدن نهایی در دمای  72درجه
سانتیگراد به مدت  10دﻗیقه صورت گرفت .بهمنظور شناسایی
بیشتر ماهیت و مشخﺼات ژنهای بتاالکتاماز شناساییشده توسط
 PCRچندگانه ،آنالیز توالی  DNAنیز انجام گرفت .همچنین ژل
اگارز  2درصد برای الکتروفورز محﺼوالت  PCRو نیز سایز مارکر
 100جفت باز استفاده شد .دادهها نیز با نرمافزار  SPPSمورد تجزیه
و تحلیل ﻗرار گرفت.
در این مطالعه 60 ،ایزوله کلبسیال پنومونیه مورد بررسی ﻗرار
گرفت .از میان  60ایزوله 8 ،نمونه ( 13/3درصد) دارای ژن CTX-
 25 ،M-2نمونه ( 41/66درصد) دارای ژن  CTX-M-8و  33نمونه
( 55درصد) دارای ژن  CMY-2بود و  16نمونه ( 26/66درصد) فاﻗد
ژن بتاالکتاماز بود (شکل  .)1با توجه به شکل  ،1چاهک  1و  2سه
ژن را بهصورت همزمان دارد ،چاهک  3و  4دو ژن  CTX-M-2و
 ،CMY-2چاهک  5و  7دو ژن دو ژن  CTX-M-8و  CMY-2و
چاهک  6دو ژن دو ژن  CTX-M-8و  CTX-M-2را دارد که حضور
ژنهای همزمان را نشان میدهد .بهوجود آمدن مقاومت آنتی
بیوتیکی دربرابر ژنها باعث مهار کرن حلقة بتاالکتاماز میشود.
احتماالً باکتریها مقاومت چند دارویی را از طریق انتقال افقی ژن
های مقاومت بهواسطة عناصر ژنتیکی محرک ژنتیکی بهدست آورده
اند .در میان ایزولههای مورد بررسی 26/6 ،درصد سویهها بهصورت
همزمان دارای ژن  CMY-2و  3/3 ،CTX-M-8درصد سویهها به

پرایمر
))CTX-M-2 f1
R1))CTX-M-2
)CTX-M-8(F2
)CTX-M-8(R2
)CMY-2(F3
)CMY-2(R3

صورت همزمان دارای ژن  CMY-2و  3/3 ،CTX-M-2درصد سویهها
بهصورت همزمان دارای ژن  CMY-2و  CTX-M-8و  3/3درصد
دارای ژن همزمان  CTX-M-2 ،CMY-2و  CTX-M-8بودند.

 . 3یافته های پژوهش
نتایﺞ بهدستآمده از آزمایش  PCRنشان داد از مجموع  60ایزولة
مورد بررسی ،ایزولههای کلبسیال پنومونیة جداشده از نمونههای
ادراری بیشترین حساسیت را به آنتیبیوتیکهای آمیکاسین (83/3
درصد) ،سفوتاکسیم ( 81/6درصد) و وایمیپنم ( 78/3درصد) نشان
دادند .درمقابل بیشترین میزان مقاومت بهترتیب دربرابر آمپیسیلین
( 93/3درصد) ،پنیسیلین ( 91/6درصد) ،آموکسیکالو ( 90درصد)،
سیپروفلوکساسین ( 88/3درصد) ،جنتامایسین ( 83/3درصد) و
سفتریاکسون ( 73/3دصد) بهدست آمد (جدول  .)2درصد حساسیت
و مقاومت آنتیبیوتیکی براساس میانگین ﻗطر هالة عدم رشد پس از
سه بار تکرار مشخص شد .یکی از اهداف این مطالعه بررسی ارتباط
بین حضور ژنهای  CTX-M-8 ،CTX-M-2و  CMY-2با مقاومت به
آنتیبیوتیکهای رایﺞ بود .در این مرحله ،با استفاده از نرمافزار SPSS
و آزمونهای مربع کای و فیشر رابطة بین حضور ژنهای ،CMY-2
 CTX-M-2و  CTX-M-8و مقاومت به آنتیبیوتیکها با محاسبة
سطح معناداری برای تکتک آنها آورده شده است .بین حضور ژن
 CMY-2و آنتی بیوتیکهای پنیسیلین ،آموکسیکالو،
سیپروفلوکساسین ،سفتریاکسون و آمپیسیلین و ژن  CTX-M-2با
آنتیبیوتیکهای جنتامایسین ،آموکسیکالو ،سیپروفلوکساسین و
آمپیسیلین و همچنین حضور ژن  CTX-M-8و آنتیبیوتیکهای
سفتریاکسون ،جنتامایسین ،پنیسیلین و آموکسیکالو رابطة معنادار
یافت شد (جدول  2و شکل  .)3طبق آزمون دانکن ،رابطة بین آنتی
بیوتیکهای مقاوم معنادار درنظر گرفته شد ( .)p˂0/05نتایﺞ آزمون
دانکن نشان میدهد آنتیبیوتیک جنتامایسین ،پنیسیلین و آمپی
سیلین دارای میانگین کمتری در مقایسه با آموکسیکالو و سایر
آنتیبیوتیکهای ارائهشده است .نتایﺞ آزمون فوق نمایانگر افزایش
مقاومت آنتیبیوتیکی نسبت به ژنهای بتاالکتاماز است که بیشترین
درصد مقاومت متعلق به ژن  CMYو بیشترین مقاومت به آنتی
بیوتیک آمپیسیلین است.
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شکل  .1شناسایی ژن  CTX-M, CMY-2در ایزولههای کلبسیال پنومونیه با روش  PCRچندگانه

چاهک اول از سمت چپ 100( Ladder :جفت باز)؛
چاهک دوم :کنترل مثبت از نمونههای گرفتهشده از بیماران

بستری در بیمارستانها؛ چاهک سوم :کنترل منفی آبمقطر؛
چاهک 1ـ 7سویههای مثبت دارای ژن همزمان

شکل  .2توزیع درصد فراوانی کلبسیال پنومونیه نسبت به مقاومت و حساسیت آنتیبیوتیکها (آمپیسیلین ( ،)AMپنیسیلین ( ،)Pآموکسیکالو
( ،)Amcسیپروفلوکساسین ( ،)CPجنتامایسین ( ،)GMسفتریاکسون ( ،)CROآمیکاسین ( ،)ANایمیپنم ( )IMPو سفوتاکسیم ( ))CTXکه به
ترتیب مقاوم ،نیمهحساس و حساس بودن آنتیبیوتیکها را نشان میدهد.

شکل  .3تحلیل ارتباط ژنهای بتاالکتاماز مورد بررسی و مقاومت آنتیبیوتیکی توسط نرمافزار SPSS
پنیسیلین( ،)Pآموکسیکالو ( ،)AMCآمپیسیلین ( ،)AMCسفتریاکسون ( ،)CPسیپروفلوکساسین ( ،)CPOجنتامایسین ()GM
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جدول .2مقدار سطح معناداری برای تعیین رابطة بین ژنهای  CTX-M-2 ،CMYو  CTX-M-8و مقاومت آنتیبیوتیکی
آنتیبیوتیک
CTX-M-8
CTX-M-2
CMY-2
سفتریاکسون
>0. 01
0.067
>0.001
جنتامایسین
>0.05
>0.05
0.172
سیپروفلوکساسین
0.324
>0.001
>0.05
آمپیسیلین
0.089
>0.001
>0.01
آموکسیکالو
>0.001
>0.001
>0.001
پنیسیلین
>0.01
0.457
>0.001
 ˂./.5معنادار بودن و  ˃./.5معنادار نبودن رابطة حضور ژن و مقاومت به آنتیبیوتیک را نشان میدهد.

های گرم منفی دارای مقاومت چند دارویی مطرح است]5[ .
در مطالعة حاضر ،مقاومت به آنتیبیوتیکهای مورد استفاده در
درمان عفونتهای ناشی از باکتری گرم منفی بهنسبت باال بوده و
بیشترین مقاومت به بتاالکتامها ( 93/3درصد مقاومت به آمپی
سیلین 91/6 ،درصد به پنیسیلین 90 ،درصد به آموکسیکالو،
 88/3درصد به سیپروفلوکساسین و 83/3درصد به جنتامایسین)
مشاهده شد.
در مطالعهای دربارة کلبسیال پنومونیة جداشده از نمونههای
بالینی بیمارستان آراد تهران نشان داده شد که بیشترین میزان
حساسیت به سفوتاکسیم ،ایمیپنم و آمیکاسین و بیشترین میزان
مقاومت به جنتامایسین ،سفتریاکسون و سیپروفلوکساسین است.
[ ]19نتایﺞ مطالعة حاضر در تأیید یافتههای فوق است و از آنتی
بیوتیکهای سفوتاکسیم ،ایمیپنم و آمیکاسین میتوان در درمان
عفونتهای این باکتری استفاده کرد.
نخعیمقدم و همکاران [ ]1در سال  1390در مطالعهای با
عنوان حساسیت آنتیبیوتیکی و شناسایی بتاالکتامازهای وسیع
طیف  CTX-Mدر ایزولههای ادراری کلبسیال پنومونیة شهر
مشهد دریافتند که تمامی ایزولهها دارای ژن  CTX-Mهستند.
صد درصد ایزولهها به ایمیپنم و آمیکاسین حساسیت داشتند]1[ .
نتایﺞ تحقیق حاضر کاهش حساسیت کلبسیال پنومونیه به دو آنتی
بیوتیک ایمیپنم ( 78/3درصد) و آمیکاسین ( 83/3درصد) را در
مقایسه با مطالعة انجامشده در سال  1390نشان داد.
در پژوهش دیگری که روی بیماران بستری در بیماستانهای
شیراز صورت گرفت ،نتایﺞ حاکی از این بود که در ایزولههای
کلبسیال پنومونیة دارای ژن  CTXتولیدکنندة بتاالکتاماز،
بیشترین مقاومت مربوط به جنتامایسین ( 41/4درصد) و دارای
حساسیت به ایمیپنم ( 88/3درصد) بود ]20[ .نتایﺞ تحقیق حاضر
در مقایسه با مطالعة فوق ،افزایش مقاومت به آنتیبیوتیک
جنتامایسین ( 88/3درصد) و کاهش حساسیت به ایمیپنم (78/3
درصد) را بیان کرد .براساس نتایﺞ ،با گذشت زمان ،میزان حساسیت
باکتریها به آنتیبیوتیک کاهش و میزان مقاومتشان افزایش پیدا
کرده است.

 .4بحث و نتیجهگیری
امروزه وجود انتروباکتریاسة تولیـدکننـدة آنـزیمهـای بتاالکتامـاز
وسـیعطیـف نگرانی بزرگ و فزایندهای محـسوب مـیشود]15[ .
سویههای کلبسیال پنومونیة تولیدکنندة بتاالکتاماز از عوامل
بیماریزای مهمی هستند که عفونتهای جدی در بیماران بستری
ایجاد میکنند .این عفونتها اغلب بهسختی درمان میشوند؛ زیرا
این ایزولهها نهتنها به داروهای بتاالکتام ،بلکه به آمینوگلیکوزیدها
و فلئوروکینولونها نیز مقاومت نشان میدهند .کلبسیال پنومونیة
تولیدکنندة بتاالکتاماز میتواند بهراحتی ژنهای مقاومت را از
طریق پالسمید بهصورت افقی منتقل کند و باعث ایجاد عفونتهای
بیمارستانی شود ]16[ .کلبسیال پنومونیه عامل  10درصد از
عفونت بیمارستانی بهشمار میرود که عفونت مجاری ادراری یکی
از شایعترین عفونتها در بیماران سرپایی و بیماران بستری در
بیمارستان است ]17[ .با توجه به میزان باالی مقاومت چند دارویی،
بایـد بـه ایـن نکتــه اشــاره کرد کــه بتاالکتامازهــای
وسیعطیف اغلــب پالسمیدیاند و از آنجایی که این پالسمیدها به
راحتی در میان انواع مختلف باکتریهـای خـانوادة انتروباکتریاسـه
انتقـال مییابند ،تجمع ژنهای مقاوم منجـر بـه ایجـاد سویههـایی
بـا مقاومت چند دارویی میشود .پس بیدلیل نیست که امروزه
ظهور بتاالکتامازها در سرتاسـر جهـان حائز اهمیت است]11[ .
حضور بتاالکتامازها و مقاومتهای آنتیبیوتیکی دیگر در سویههای
کلبسیال پنومونیه و همچنین انتقال همزمان آنها به سویههای
دیگر در تهران باال بوده که این امر نشاندهندة اهمیت درمان
صحیح آنتیبیوتیکی است .مﺼرف نابجا و خودسرانة آنتیبیوتیکها
ممکن است عواﻗب ناخوشایندی درپی داشته باشد .مﺼرف آنتی
بیوتیکهای نامناسب نهتنها عفونت را درمان نمیکند ،بلکه ممکن
است سبب بروز عوارض جانبی گردد .از سوی دیگر مﺼرف آنتی
بیوتیکها به باکتریهای مفید بدن آسیب میرساند]18[ .
تحقیقات و گزارشهای متعددی درخﺼوص افزایش شیوع
میکروارگانیسمهای مولد بتاالکتاماز باعث ایجاد نگرانی شده است.
در میان آنتیبیوتیکهای بتاالکتام ،خانوادة کارباپنمها بهعنوان
عوامل دارویی مناسب بهمنظور درمان عفونتهای ناشی از باکتری
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کلبسیال پنومونیة جمعآوریشده از بیمارستانهای کرمانشاه در
سال  1395نشان داد که مقاومتهای مربوط به آنتیبیوتیک ایمی
پنم  3/9درصد و سفتریاکسون  62/88درصد است .با توجه به
نتایﺞ بهدستآمده از  PCRچندگانه 35/5 ،درصد ایزولهها دارای
ژن  CTX-Mو  63/91و  9/27درصد ایزولهها دارای ژن  SHVو
 TEMاست ]5[ .در مقایسه ،سویههای مورد بررسی در مطالعة
حاضر دربرابر ایمیپنم ( 11/7درصد) و سفتریاکسون (73/3
درصد) مقاومت نشان دادند و  53/96درصد ایزولهها حاوی ژن
بتاالکتاماز  CTX-Mهستند .سطح معناداری بهدستآمده از روش
مربع کای و فیشر نشان داد ارتباط بین ژنهای مورد بررسی و
مقاومت آنتیبیوتیکی معنادار است.
احمد و همکاران [ ]23به بررسی شیوع مقاومت به آنتیبیوتیک
ها و تولید طیف گستردة بتاالکتامازها در سویههای بالینی کلبسیال
پنومونیه در بیمارستان نیروی هوایی مسلح در عربستان صعودی
پرداختند .در مطالعة مذکور ،درصد باالیی از کلبسیال پنومونیهها به
آمپیسیلین ( 100درصد) مقاومت نشان دادند و همة باکتریها
دربرابر ایمیپنم حساس بودند .در مقایسه با مطالعات انجامشده،
کلبسیال پنومونیه دارای  93/3درصد مقاومت به آمپیسیلین است
و به ایمیپنم  78/3درصد حساسیت دارد.
نتایﺞ پژوهش حاضر بیانگر مقاومت باالی ایزولههای کلبسیال
پنومونیه دربرابر آنتیبیوتیکهای مختلف است که علت آن مﺼرف
بیرویة آنتیبیوتیکها در پزشکی است .همچنین ژنهای کدکنندة
مقاومت آنتیبیوتیکی در جدایههای کلبسیال پنومونیة جداشده از
بیماران بیانگر انتشار گستردة سویههای کلبسیال پنومونیة مقاوم به
آنتیبیوتیک در بیمارستانهاست .بدیهی است افزایش بیرویة
مﺼرف آنتیبیوتیکها و متعاﻗب آن گسترش روزافزون مقاومتهای
آنتیبیوتیکی در جامعه منجر به ظهور سویههای مقاوم به چند دارو
میشود .لذا توصیه میگردد از مﺼرف خودسرانة آنتیبیوتیک
خودداری شود و تجویز آن در شرایط لزوم براساس نتایﺞ آنتی
بیوگرام صورت پذیرد.

لی و همکاران [ ]21در سال  2003به بررسی شیوع ژن
بتاالکتاماز در سویههای اشرشیاکلی و کلبسیال پنومونیه در کره
پرداختند و فراوانی ژنهای  76/2( CMY-1درصد) و CMY-2
( 12/1درصد) را در  283ایزوله بررسی کردند که در مقایسه با
تحقیق حاضر 55 ،درصد از کلبسیال پنومونیههای مورد بررسی
حاوی ژن  CMY-2بودند .این نتایﺞ نشاندهندة افزایش فراوانی
این ژن است .در تحقیقی دربارة ایزولههای کلبسیال پنومونیه در
بیمارستان بعثت و امام رضای تهران ،از  100نمونة مورد بررسی،
 42درصد نمونهها حاوی ژن  CTX-Mو  26درصد ایزولهها
دارای آنزیم بتاالکتاماز گزارش شد .آنتیبیوتیکهای ایمیپنم (14
درصد) و آمیکاسین ( 3درصد) بهترتیب دارای مقاومت بودند]8[ .
در پژوهش حاضر 53/96 ،درصد ایزولهها دارای ژن بتاالکتاماز
است .از آنتیبیوتیکهای مورد بررسی ،ایمیپنم ( 11/7درصد) و
آمیکاسین ( 6/7درصد) دارای مقاومت است .نتایﺞ مطالعة حاضر
پژوهشهای ﻗبلی را تأیید میکند که افزایش مقاومت آنتیبیوتیک
ها را در چند سال اخیر نشان میدهد .افزایش مقاومت به آنتی
بیوتیکها در مطالعة حاضر نگرانیهایی بهدنبال دارد؛ زیرا ژنهای
مقاومت توسط روشهای مختلف انتقال ژن بهراحتی و بهسرعت
میتواند انتقال یابد .بررسی مولکولی انجامشده بر روی ژنهای
بتاالکتاماز  CTX-M-2 ،CMY-2و  CTX-M-8در سویههای
کلبسیال پنومونیه ،در سالهای 1998ـ ،2003در برنامة های در
ناحیة آسیای آرام نشان داد که  25درصد سویهها حاوی ژن
 CMY-2بودند؛ درحالی که در مطالعة حاضر  53/96درصد از
سویهها حاوی ژن  CTX-Mاست .این مقایسه نشان میدهد تعداد
بتاالکتامازهای وسیعطیف نوع  CTX-Mبهسرعت درحال توسعه
است CTX-M .از فراوانترین نوع بتاالکتامازهای وسیعطیف در
سراسر جهان محسوب میشود]22[ .
براساس نتایﺞ آزمون تأییدی فنوتیپی سینرژی دو دیسک60 ،
درصد سویههای باکتریایی کلبسیال پنومونیة دارای ژن بتاالکتاماز
وسیعطیف گزارش گردید و سویههای تولیدکنندة بتاالکتاماز
بیشترین و کمترین مقاومت به آمپیسیلین ( 100درصد) و ایمی
پنم ( 1/66درصد) را از خود نشان داد [ ]22که در مقایسه با مطالعة
حاضر ،آمپیسیلین ( 93/3درصد) دارای بیشترین مقاومت و ایمی
پنم ( 11/7درصد) کمترین مقاومت است .در مقایسة نتایﺞ
مطالعات مورد بررسی ،افزایش مقاومت سویههای کلبسیال پنومونیه
به آنتیبیوتیکها مشاهده میشود.
تحقیق حسنا سروآزاد و همکاران [ ]5در زمینة ارتباط
مقاومت آنتیبیوتیکها با حضور ژنهای بتاالکتاماز در ایزولههای

تشکر و قدردانی
از معاونت علمی ـ پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد یادگار
امام خمینی(ره) شهرری و نیز مسئوالن آزمایشگاه پاسارگاد
جهت همکاری در این پروژه ،در ﻗالب پایاننامة کارشناسی
ارشد ،سپاسگزاری میشود .این پژوهش با کد اخالﻗی IR.
 1396 IAUSR.AC 332138630صورت گرفت.
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Abstract
Introduction: Klebsiellapneumoniae is an opportunistic pathogen
causing nosocomial infections. The prevalence ESLBs is increasing
worldwide. β-lactam antibiotics are among the most common
antimicrobial agents in controlling and treating bacterial infections. The
aim of this study was to determine the role of CTX-M-2,CTX-M-8 and
CMY-2 genes in K. pneumoniae strains and to prevent antibacterial
resistance in β-lactamase producing K. pneumonia isolated from Tehran
hospitals.
Materials and Methods: In the current study, 60 clinical samples were
collected from different hospitals in Tehran and were identified by
biochemical tests. Antibiotic susceptibility test was performed using disk
diffusion method according to CLSI2016. Multiplex-PCR was used to
detect beta-lactamase genes.
Results: In this study, the highest and lowest resistance rate were against
ampicillin and amikacin, respectively. Among 60 samples, 33, 8, and 25
isolates harbored the CMY-2, CTX-M-2, and CTX-M-8 genes,
respectively. Statistical analysis by SPSS software showed a significant
correlation between the studied genes and antibiotic resistance (p
value<0.05).
Conclusion: These findings revealed the high prevalence of multi drug
resistant and β-lactamase -producing K. pneumoniae isolated from
hospitals which suggest a major public health problem in Iran.
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