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چکیده

کلیدواژگان
تیپهای کپسولی ،زرینشهر ،عفونت دستگاه ادراری ،کلبسیال پنومونیه ،مقاومت آنتیبیوتیکی.

 نویسنده مسئول ،رایانامهhamomtaz@yahoo.com :
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سابقه و هدف :کلبسیال پنومونیه از شایعترین باکتریهای گرممنفی در ایجاد عفونتهای بیمارستانی به ویژه عفونتهای دستگاه ادراری
است که در چند سال اخیر به دلیل مصرف بیرویه آنتیبیوتیکها در درمان بیماریهای انسانی و دامی نسبت به اکثر آنتیبیوتیکها مقاوم
شدهاست .هدف از این مطالعه ،تعیین الگوی مقاومت آنتیبیوتیکی در شایعترین تیپهای کپسولی این باکتری در شهرستان زرینشهر
اصفهان بود.
مواد و روش کار 29 :جدایه کلبسیال پنومونیه جدا شده از عفونتهای ادراری در بیماران بستری شده در بخشهای مختلف بیمارستان
زرینشهر در تابستان  9391تا تابستان  9396انتخاب و پس از تایید فنوتیپی و ژنوتیپی و تعیین تیپهای کپسولی در آنها ،الگوی مقاومت
آنتیبیوتیکی در جدایهها با استفاده از روش دیسک دیفوژن ) (Kirby-Bauerطبق معیار  CLSIبر روی محیط کشت مولر هینتون نسبت به
 93آنتیبیوتیک تعیین گردید .فراوانی حضور ژنهای کدکننده مقاومت آنتیبیوتیکی شامل ژنهای،sul1 ،blaSHV ،Cat1 ،cmlA ،tetA
qnr ،aadA 1 ،aac(3)-IVو tetB ،dfrA1 ،CITMدر جدایهها با استفاده از روش  PCRتعیین شد.
نتایج و نتیجهگیری :تیپ  K2با  19/47درصد فراوانی شایعترین سروتیپ کپسولی شناخته شده در جدایهها بود .تمام جدایههای مورد
بررسی دارای مقاومت آنتیبیوتیکی چندگانه بودند و عالوه بر پنیسیلین ،بیشترین مقاومت آنتیبیوتیکی آنها نسبت به تتراسایکلین
( 93/90درصد) و کمترین میزان مربوط به کلرامفنیکل ( 3/77درصد) بود .ژنهای  tetAو  sul1به ترتیب با فراوانی  41/66و  42/79درصد
شایعترین و دو ژن  cat1و  cmlAبه ترتیب با فراوانی  6/69و  90/37درصد نادرترین ژنهای کدکننده مقاومت آنتیبیوتیکی در جدایههای
کلبسیال پنومونیه جدا شده از عفونتهای دستگاه ادراری بودند.
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مقدمه

11

عفونت بیمارستانی به عفونتی اطالق می شود که
بیمار در زمان بستري بودن به آن دچار نبوده و در دوره
کمون آن هم نبوده باشد و پس از پذیرش بیمار در
بیمارستان یا طی دورهاي مشخص پس از ترخیص
بیمار رخ میدهد (2و.)1
عفونت مجاري ادراري ،یکی از شایعترین عفونتها
در بیماران بستري در بیمارستان و بیماران سرپایی
میباشد ( .)3حضور بیش از  115واحد تشکیل دهنده
کلنی ازیک باکتري ،در هر میلیمتر از نمونه ادرار،
بیانگر عفونت ادراري است .سویههاي کلبسیال به ویژه
کلبسیال پنومونیه ،از عمدهترین باکتريهاي عامل
عفونت مجاري ادراري میباشند ( .)4باکتريهاي
جنس کلبسیال پاتوژنهاي فرصتطلبی از خانواده
انتروباکتریاسه هستند که مسئول  11درصد
عفونتهاي بیمارستانی میباشند و اغلب موجب
سپتیسمی ،باکتریمی ،آنتریت نوزادان ،مننژیت و
عفونتهاي دستگاه ادراري و بافتهاي نرم بهویژه در
نوزادان میشوند ( .)5بیشتر سویههاي کلبسیال
پنومونیه داراي مارکر  Kهستند که مارکرهاي  K1و
 K2و همچنین  K54و  K57اهمیت بیشتري در ایجاد
مقاومت به فاگوسیتها و ایجاد آبسههاي کبدي در
مقایسه با سایر جدایهها نشان میدهند (.)5
استفاده بیرویه از آنتیبیوتیکها باعث بروز
مقاومت نسبت به آنتیبیوتیکها در باکتريهاي گرم
منفی بهویژه کلبسیال پنومونیه گردیدهاست (.)6
مقاومت باالي کلبسیالها به آنتیبیوتیکها و گسترش
سریع آنها در بخشهاي مختلف بیمارستان مشکالت
عمدهاي را در درمان ایجاد کرده و سپتیسمی و مرگ
بیماران را موجب شدهاست( .)7برخی از ارگانیسمها
بهطور ذاتی به تعداد یا تمامی عوامل ضدمیکروبی
مقاوم هستند و برخی از ارگانیسمها با مکانیسمهاي

موتاسیون و انتشار ژنهاي مقاومت از ارگانیسمهاي
مقاوم به سایر ارگانیسمها مقاوم میشوند ( .)8عامل
اصلی بروز این مقاومتهاي آنتیبیوتیکی حضور
یکسري ژنهاي کدکننده مقاومت آنتیبیوتیکی از
جمله ژنهاي کدکننده مقاومت به آنتیبیوتیک
آمپیسیلین ( SHVو  TEMو  ،)CITMسولفانامیدها
( sul2 ،sul1و  ،)int1جنتامایسین (،)aac(3)-IV
سفالوتین ( ،)blaSHVاسترپتومایسین ( strB ،strAو
 ،)aadA1تتراسایکیلین ( tetA-tetEو  ،)tetGتري
متوپریم ( dfr7 ،dfrA13 ،dfrA1و ،)dfr17
فلورکوئینولون ( )qnrو کلرامفنیکل ( catI-catIIIو
 )cmlAمیباشد (.)9
با توجه به شیوع مقاومت آنتیبیوتیکی در کلبسیال
پنومونیه و گسترش عفونتهاي بیمارستانی ناشی از
آن ،در این تحقیق جدایههاي کلبسیال پنومونیه از
موارد عفونتهاي ادراري در بیماران بستري جداسازي
و الگوي فنوتیپی و ژنوتیپی مقاومت آنتیبیوتیکی آنها
مورد بررسی قرار گرفت.
مواد و روشها

تعداد  29جدایه کلبسیال پنومونیه از عفونتهاي
دستگاه ادراري از بیماران بستري در بیمارستان شهر
زرینشهر اصفهان در فاصله زمانی خرداد 1395تا
خرداد  1396انتخاب گردید.
کشت و شناسایی باکتریها

جهت تایید فنوتبپی جدایه هاي اخذ شده ،جدایه
ها در کنار شعله بر روي محیط ائوزین-متیلن بلو آگار
( ،Himediaهند) کشت و پس از  24ساعت
انکوباسیون در دماي  37درجه سانتیگراد ،کلنیهاي
الکتوز مثبت موکوئیدي انتخاب و رنگآمیزي گرم
روي آنها انجام شد .کلنیهاي موکوئیدي واجد
باسیلهاي کوتاه گرممنفی همزمان در محیط هاي
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سه قندي آهندار )TSI( Triple Sugar Iron Agar
( ،Himediaهند) و )SIM( Sulfide Indole Motility
( ،Himediaهند) کشت و به روش  IMViCآزمایش
شدند .جدایههاي واجد واکنش  --++در آزمایش
 IMViCکه داراي واکنش اسید/اسید در محیط  TSIو
غیرمتحرک بودند به عنوان جدایه کلبسیال پنومونیه
انتخاب و جهت مطالعات بعدي و انجام آزمایش
مولکولی در محیط (TSB) Tryptic Soy Broth
( ،Merkآلمان) به مدت  24ساعت در  37درجه
سانتیگراد کشت داده شدند.
استخراج DNA

جهت استخراج  DNAژنومی از جدایههاي
کلبسیال پنومونیه رشد یافته در محیط  TSBاز روش
جوشاندن ( )Boilingاستفاده شد .براي این منظور
 111میکرولیتر از کشت  24ساعته باکتري در محیط
 TSBدر یک میلیلیتر آب مقطر به مدت 11دقیقه در
آب جوش حرارت داده شد .پس از سانتریفوژ نمونهها
در  14111دور به مدت  5دقیقه ،مایع رویی به عنوان
منبع  DNAجدا و تا انجام  ،PCRدر فریزر  -21درجه
سانتیگراد نگهداري شد (.)11

PCR

جهت تایید قطعی وجود جدایههاي مورد مطالعه
آزمایش  ،PCRبا استفاده از زوج پرایمرهاي
و
ATTTGAAGAGGTTGCAAACGAT
 ،TTCACTCTGAAGTTTTCTTGTGTTCجهت
ردیابی ژن  ،16s-23s ITSانجام شد .برنامه حرارتی
مورد استفاده در این مرحله شامل یک سیکل 94درجه
سانتیگراد به مدت  5دقیقه 35 ،سیکل تکراري
95درجه سانتیگراد به مدت  31ثانیه 58 ،درجه
سانتیگراد به مدت  91ثانیه 72 ،درجه سانتیگراد به
مدت  91ثانیه و سیکل انتهایی  72درجه سانتیگراد به
مدت  11دقیقه بود .وجود قطعه  131جفت بازي
تکثیر یافته در این واکنش نشانگر وجود کلبسیال
پنومونیه در جدایههاي مورد مطالعه بود (.)11
جهت شناسایی شایعترین تیپهاي کپسولی در
کلبسیال پنومونیه شامل تیپهاي

،

،

،

و

از واکنش  PCRچندگانهاي از زوج پرایمرهاي
نشان داده شده در جدول  1با شرایط  PCRذکر شده
در جدول  3در قالب  PCRچندگانه استفاده شد:

جدول  -1توالی پرایمرهای مورد استفاده جهت تعیین تیپهای کپسولی در کلبسیال پنومونیه (.)11

1283

GGTGCTCTTTACATCATTGC
GCAATGGCCATTTGCGTTAG
GACCCGATATTCATACTTGACAGAG
CCTGAAGTAAAATCGTAAATAGATGGC
TGGTAGTGATGCTCGCGA
CCTGAACCCACCCCAATC
CATTAGCTCAGTGGTTGGCT
GCTTGACAAACACCATAGCAG
CTCAGGGCTAGAAGTGTCAT
CACTAACCCAGAAAGTCGAG

MagAF1
MagAR1
K2wzy-F1
K2wzy-R1
K5wzxF360
K5wzxR639
wzxK54F
wzxK54R
wzyK57F
wzyK57R

641
281
881
1137

در این مرحله واکنش  PCRچندگانهاي در حجم
 51میکرولیتر واجد  5میکرولیتر ،PCR buffer 10X
 151 ،میکرومول 1/5 ،dNTP Mix
 2میلیمول
میکرومول از زوج پرایمرهاي  Fو  Rمربوط به هر

K1
K2
K5
K54
K57

تیپ 1/5 ،واحد آنزیم  Taq DNA Polymeraseو 4
میکرولیتر از  DNAمربوط به هر جدایه تنظیم و از
برنامه حرارتی زیر استفاده شد .یک سیکل  95درجه
سانتیگراد به مدت  6دقیقه 31 ،سیکل تکراري 94
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اندازه قطعه )(bp

)'(5'-3توالی

پرایمر

سروتیپ کپسولی
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درجه سانتیگراد به مدت  45ثانیه 58 ،درجه
سانتیگراد به مدت  61ثانیه 72 ،درجه سانتیگراد به
مدت  91ثانیه و یک سیکل انتهایی  72درجه
سانتیگراد به مدت  11دقیقه.
به منظور ردیابی انواع ژنهاي کدکننده مقاومت به

آنتی بیوتیکهاي بتاالکتام ،فلوروکینولونها،
آمینوگلیکوزیدها ،تتراسیکلینها ،کلرامفنیکل و
سولفانامیدها از پرایمرهاي نشان داده شده در جدول
 2با شرایط  PCRذکر شده در جدول  3در قالب PCR
چندگانه استفاده شد:

جدول  -1توالی پرایمرهای مورد استفاده جهت ردیابی ژنهای کدکنندهی مقاومت آنتیبیوتیکی در کلبسیال پنومونیه (.)11

اندازه محصول (جفت باز)

توالی پرایمر

447

TATCCAGCTAAGCGCGAACT
ATTTGCCGACTACCTTGGTC
CTTCAGGATGGCAAGTTGGT
TCATCTCGTTCTCCGCTCAT
TTCGGCATTCTGAATCTCAC
ATGATCTAACCCTCGGTCTC
TCGCCTGTGTATTATCTCCC
CGCAGATAAATCACCACAATG
AGTTGCTCAATGTACCTATAAC
TTGTAATTCATTAAGCATTCTGCC
CCGCCACGGTGTTGTTGTTATC
CACCTTGCCTGCCCATCATTAG
GGTTCACTCGAACGACGTCA
CTGTCCGACAAGTTGCATGA
CCTCAGCTTCTCAACGCGTG
GCACCTTGCTGATGACTCTT
GGAGTGCCAAAGGTGAACAGC
GAGGCGAAGTCTTGGGTAAAAAC
TGGCCAGAACTGACAGGCAAA
TTTCTCCTGAACGTGGCTGGC

286
822
768
547
698
577
634
367
462

نام ژن

مقاومت آنتی بیوتیکی

aadA1

استرپتومایسین

aac(3)-IV

جنتامایسین

sul1

سولفانامید

blaSHV

سفالوتین

Cat1

کلرامفنیکل

cmlA

کلرامفنیکل

tetA

تتراسیکلین

tetB

تتراسیکلین

dfrA1

تري متوپریم

CITM

آمپی سیلین
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جدول  -3شرایط  PCRچند گانهای مورد استفاده جهت ردیابی شایعترین ژهای کد کننده مقاومت آنتی بیوتیکی در جدایههای کلبسیال پنومونیه
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ژن

برنامه PCR

aadA1, aac(3)-IV, sul1,
blaSHV, cat1, cmlA

1 cycle:
94 0C ------------ 8 min.
32 cycle:
95 0C ------------ 60 s
55 0C ------------ 70 s
72 0C ------------ 2 min
1 cycle:
72 0C ------------ 8 min

tetA, tetB, dfrA1, blaCITM

1 cycle:
94 0C ------------ 8 min.
32 cycle:
95 0C ------------ 60 s
55 0C ------------ 70 s
72 0C ------------ 2 min
1 cycle:
72 0C ------------ 8 min

qnr

1 cycle:
94 0C ------------ 6 min.
32 cycle:
95 0C ------------ 60 s
55 0C ------------ 70 s
72 0C ------------ 70 s
1 cycle:
72 0C ------------ 5 min

حجم )50 µL( PCR
 5میکرولیترPCR buffer 10X

 2/5میلی مول
 211میکرو مولdNTP
 1/5میکرو مول از پرایمرهاي F, R
 2واحد آنزیم Taq DNA Polymerase
 5میکرولیتر الگوDNA
 5میکرولیترPCR buffer 10X
 2/5میلی مول Mgcl2
 211میکرو مولdNTP
 1/5میکرو مول از پرایمرهاي F, R
 2واحد آنزیم Taq DNA Polymerase
 5میکرولیتر الگوDNA
 5میکرولیترPCR buffer 10X
 2/5میلی مول Mgcl2
 211میکرو مولdNTP
 1/5میکرو مول از پرایمرهاي F, R
 2واحد آنزیم Taq DNA Polymerase
 5میکرولیتر الگو DNA
Mgcl2
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الکتروفورز محصوالت  PCRروي ژل آگارز  2درصد
واجد محلول رنگی ( DNA Safe Stainسیناژن-ایران)
در حضور مارکر  111جفت بازي (فرمنتاس ـ لیتوانی)
با ولتاژ ثابت  81ولت به مدت حدوداً  1ساعت انجام
گرفت .ژل مورد نظر با دستگاه قرائت کننده ژل ( Gel
 )Documentationمورد بررسی قرار گرفت.

از عفونتهاي ادراري در بیماران بستري در بخشهاي
مختلف بیمارستان زرینشهر اصفهان مورد بررسی قرار
گرفت.
پس از تایید فنوتیپی ،جدایههاي مورد مطالعه
جهت تایید مولکولی به روش  PCRبا ردیابی ژن 16s-
 23s ITSآزمایش شدند (تصویر .)1

تعیین حساسیت آنتیبیوتیکی جدایهها

شکل  -1ژل حاصل از الکتروفورز محصول  PCRمربوط به ردیابی ژن
 16s-23s ITSدر جدایه های کلبسیال پنومونیه (ستون  = Mمارکر 111
جفت بازی  ،DNAستون  =NCنمونه کنترل منفی ،ستون  =PCنمونه
کنترل مثبت ،ستون های  =1-6جدایه های مورد مطالعه واجد قطعه
 131جفت بازی .)DNA

شایعترین تیپهاي کپسولی در کلبسیال پنومونیه
در 29
 ، ، ،و
شامل تیپهاي
جدایه مورد مطالعه ردیابی شدند (تصویر  ،)2که
همانگونه که در جدول 4آورده شده است هر  5تیپ
با
مورد مطالعه در جدایهها ردیابی شد ،اما تیپ
فراوانی  51/72درصد شایعترین تیپ شناسایی شده
در این جدایهها بود.

شکل  -1ژل حاصل از الکتروفورز محصول  PCRمربوط به ردیابی
تعدادی از تیپ های کپسولی در جدایه های کلبسیال پنومونیه (ستون
 = Mمارکر  1کیلو بازی  ،DNAستون  =NCنمونه کنترل منفی ،ستون

نتایج

در این مطالعه 29جدایه کلبسیال پنومونیهجدا شده
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به منظور تعیین الگوي فنوتیپی مقاومت به
آنتیبیوتیکها از روش انتشار دیسکی ساده
(آنتیبیوگرام) طبق معیار( CLSI )2117استفاده شد
( .)13جدایههاي مورد مطالعه به مدت  18-24ساعت
در دماي 37درجه سانتیگراد در دیسک مایع TSB
کشت داده شدند .پس از رشد باکتري ،کدورتی معادل
باکتري)
استاندارد نیممکفارلند(
از هر جدایه در محیط TSBتهیه و با استفاده از سواپ
استریل به صورت کامال متراکم روي محیط جامد مولر
هینتون آگار ( ،Himediaهند) کشت داده شدند.
تست آنتیبیوگرام در حضور دیسکهاي
سفتریاکسون ( ،)31µgسیپروفلوکساسین (،)31µg
سفازولین ( ،)31µgسفوتاکسیم ( ،)31µgآمیکاسین
( ،)31µgسفتازیدیم ( ،)31µgایمی پنم (،)11µg
سفپیم ( ،)31µgتیکارسیلین ( )75 µgو جنتامایسین
( ،)11µgساخت شرکت پادتن طب ایران انجام شد.
در این آزمایش از سویه استاندارد کلبسیال پنومونیه
 ATCC 700603به عنوان کنترل کیفی انجام آزمایش
استفاده شد.
جهت تجزیه و تحلیل آماري اطالعات حاصل از
نتایج از نرم افزار آماري  SPSS ver.18و مدل آماري
دقیق فیشر ( )Fisher's exact testاستفاده شد .در این
) به عنوان سطح معنیدار در نظر
آنالیز (
گرفته شد.

های  =1-6جدایه های مورد مطالعه واجد قطعه  141جفت بازی DNA

مربوط به تیپ  ،K2قطعه  881جفت بازی  DNAمربوط به تیپ ،K54
قطعه  1131جفت بازی  DNAمربوط به تیپ .)K57
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جدول -4تیپهای کپسولی شناخته شده در جدایههای کلبسیال پنومونیه جدا شده از عفونتهای دستگاه ادراری

Capsule
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Total
type
1
15
10
3
2

 - - - + + +- - - +
 - - -- - - -

 - -- - +
 + - - -- + -

 - - - + + + - - -+ - - +
- - - -

 - - - - - - - ++ + + - +
 - - - -- + - - -

در آنالیز نتایج حاصل از جدول فوق اختالف
آماري معنیداري ( )P=0.0433بین دو تیپ و
با سایر تیپهاي کپسولی مشاهده شد.
الگوي مقاومت آنتیبیوتیکی جدایهها و تیپهاي
کپسولی کلبسیال پنومونیه به دو روش مولکولی و
آنتیبیوگرام ارزیابی گردید که در قسمت مولکولی
حضور 11ژن کدکننده مقاومت به آنتیبیوتیک
(،cmlA ،Cat1 ،blaSHV ،sul1 ،aac(3)-IV ،aadA1

 - +- +
 -- -

+

-

 - - + + - - - -- - -

 - -- + +
 + + - -- - -

-

 - - + + - +- - +
- - -

K1
K2
K5
K54
K57

 dfrA1 ،tetB ،tetAو  )blaCITMبه روش  PCRدر
جدایهها ردیابی شد (تصویر  ،)3که نتایج حاصله نشان
داد که ژنهاي  75/86( tetAدرصد) و 72/41( Sul1
درصد) شایعترین و دو ژن  6/89( Cat1درصد) و
 11/34( cmlAدرصد) نادرترین ژنهاي کدکننده
مقاومت آنتیبیوتیکی در جدایههاي مورد مطالعه
بودند.

شکل  -3ژل حاصل از الکتروفورز محصول  PCRمربوط به ردیابی تعدادی از ژن های کدکننده مقاومت آنتی بیوتیکی در جدایه های کلبسیال پنومونیه
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(ستون  = Mمارکر  111جفت بازی  ،DNAستون  =NCنمونه کنترل منفی ،ستون  =PCنمونه کنترل مثبت ،ستون های  =1-7جدایه های مورد مطالعه واجد
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قطعه  181جفت بازی  DNAمربوط به ژن  ،aac(3)-IVقطعه  311جفت بازی  DNAمربوط به ژن  ،dfrA1قطعه  441جفت بازی  DNAمربوط به ژن ،aadA1
قطعه  711جفت بازی  DNAمربوط به ژن .)tetA

جهت تعیین الگوي فنوتیپی مقاومت آنتیبیوتیکی
در جدایههاي کلبسیال پنومونیه جدا شده از
عفونتهاي دستگاه ادراري از روش آنتیبیوگرام
استفاده شد و مقاومت جدایههاي مورد مطالعه به 13
آنتیبیوتیک مورد استفاده در درمان عفونتهاي
بیمارستانی (که متناسب با نوع ژنهاي مورد مطالعه
انتخاب شدهاند) بررسی گردید که همانگونه که در

جدول  5نشان داده شده هر  29جدایه مورد مطالعه
حداقل به یک از آنتیبیوتیکها مقاوم بودند و در این
میان تنها یک جدایه ( 3/44درصد) نسبت به
کلرامفنیکل و هر  29جدایه نسبت به پنیسیلین
مقاوم بودند .به جز این دو آنتیبیوتیک ،بیشترین
مقاومت آنتیبیوتیکی نسبت به تتراسایکلین (93/11
درصد) مشاهده شد.
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جدول  -7الگوی مقاومت آنتیبیوتیکی در جدایههای کلبسیال پنومونیه جدا شده از عفونتهای دستگاه ادراری

 TE30 S10 C30 SXT GM10 NFX5 CF30 CIP5 TMP5 F/M300 AM10 P10تعداد جدایه

E15
17

8

29

11

2

9

4

10

6

18

1

10

27

29

مقاومت آنتیبیوتیکی در تیپهاي مختلف کلبسیال
پنومونیه نسبت به آنتیبیوتیکهاي تست شده به

در آنالیز دادههاي حاصل از جدول فوق ،اختالف
آماري معنیدار بین مقاومت به پنیسیلین،
تتراسایکلین ،کوتریموکسازول و اریترومایسین با سایر
آنتیبیوتیکها مشاهده شد ( .)P=0.041در جدول 6

تفکیک هر سروتیپ آورده شده است:

جدول  -1الگوی مقاومت آنتیبیوتیکی در تیپهای کپسولی شناخته شده در جدایههای کلبسیال پنومونیه جدا شده از عفونتهای دستگاه ادراری

E15
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C30 SXT
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Capsule Type TE30

-

1

1

-

1

-

1

1

-

1

-

-

1

)(1

10

15

4

4

10

4

7

6

10

14

4

10

14

)(15

4

10

4

2

4

3

2

3

6

8

1

2

8

)(10

1

3

-

-

2

1

1

-

1

2

-

-

2

)(3

-

2

1

-

-

-

-

-

1

1

-

-

2

)(2

بحث
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در دنیا سالیانه  151میلیون نفر به عفونت هاي
ادراري مبتال می شوند و شیوع این عفونت ها در
خانمها  11برابر آقایان است.
یکی از شایعترین عفونتها در بیماران بستري در
بیمارستانها و همچنین بیماران سرپایی ،عفونت
مجاري ادراري است ( .)14عفونت مجاري ادراري
عمدتا توسط باکتريهاي گرممنفی از جمله اشریشیا
کلی ،کلبسیال پنومونیه ،پسودوموناس آئروژینوزا و
گونههاي پروتئوس ایجاد میشود ( .)15افزایش
مقاومت آنتیبیوتیکی در عوامل ایجاد کننده
عفونتهاي دستگاه ادراري ،نگرانیهاي بسیاري را در
جهت درمان این دسته از عفونتها به وجود آورده
است ( .)16سطح مقاومت آنتیبیوتیکی در میان
جدایههاي کسب شده از جامعه و بیمارستان رو به
افزایش است و این امر یک مشکل بزرگ و جهانی
میباشد .ژنهاي کدکننده مقاومت آنتیبیوتیکی

میتوانند از طرق مختلف در بین جمعیتهاي
باکتریایی منتقل شوند ( .)17در این مطالعه بهجز
پنیسیلین ،بیشترین مقاومت آنتیبیوتیکی مربوط به
آنتیبیوتیک تتراسایکلین بود و در همین راستا ژن
 tetAبا فراوانی حضور  75/86درصد شایعترین ژن
ردیابی شده بود.
بررسی نتایج حاصل از این مطالعه نشاندهنده
افزایش رو به رشد میزان مقاومت آنتیبیوتیکی در
کلبسیال پنومونیه میباشد به طوري که میزان
مقاومت آنتیبیوتیکی در جدایههاي کلبسیال پنومونیه
نسبت به اکثر آنتیبیوتیکها از جمله تتراسایکلین و
کوتریموکسازول بسیار بیشتر از مطالعه انجام شده
توسط هاشمیزاده و همکاران میباشد ( .)18در
مطالعهاي که توسط  Rijavecدر اسلووانیا ()2116
انجام گرفت ،بیشترین مقاومت نسبت به
آمپیسیلین ،تتراسایکلین و کلرامفنیکل بود ( )19در
مطالعه ما هر چند بیشترین میزان مقاومت
آنتیبیوتیکی نسبت به تتراسایکلین تعیین شد ،اما
میزان مقاومت آنتیبیوتیکی نسبت به آمپیسیلین

19
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 27/58درصد و نسبت به کلرامفنیکل  3/44درصد
بود و کلرامفنیکل کمترین میزان مقاومت نسبت به
آن وجود داشت .یکی از دالیل این اختالف ممنوعیت
مصرف کلرامفنیکل در دامپزشکی است و احتماال به
دلیل عدم مصرف این آنتیبیوتیک ،مقاومت نسبت به
آن پایین میباشد .بهجز دو آنتیبیوتیک کلرامفنیکل
و نیتروفورانتوئین ،کمترین میزان مقاومت
آنتیبیوتیکی در جدایههاي کلبسیال پنومونیه مربوط
به دو آنتیبیوتیک سیپروفلوکساسین و
انروفلوکساسین بود که مخصوصا سیپروفلوکساسین به
عنوان یکی از داروهاي اصلی درمان عفونتهاي
دستگاه ادراري تجویز میشود .در مطالعه سلطان
دالل و همکاران در شهر تهران ( Amin ،)21و
همکاران در کشور پاکستان ( Ishii ،)21در کشور
ژاپن ( )22و  Al-sharaو همکاران در اردن ()23
آنتیبیوتیکهاي سیپروفلوکساسین و ایمیپنم به
عنوان آنتیبیوتیکهاي موثر در درمان عفونتهاي
ناشی از کلبسیال پنومونیه معرفی شدهاند .در
مطالعهاي که در سال  2114در چین انجام شد،
ایمیپنم و جنتامایسین به عنوان موثرترین
آنتیبیوتیکها و سفوتاکسیم با  96/8درصد مقاومت،
کم اثرترین آنتیبیوتیک در درمان عفونتهاي
کلبسیالیی گزارش شد که با نتایج حاصل از مطالعه
ما همخوانی ندارد (.)24
سطح مقاومت آنتیبیوتیکی در میان عوامل ایجاد
کننده عفونتهاي دستگاه ادراري از کشوري به کشور
دیگر متغیر است که از دالیل این تفاوت میتوان به
شرایط جغرافیایی ،نوع شیوه زندگی و نحوه تجویز
آنتیبیوتیک در هر کشور و منطقه اشاره کرد.
حضور ژنهاي کدکننده مقاومت آنتیبیوتیکی،
اصلیترین دلیل بروز مقاومت آنتیبیوتیکی در
سویههاي باکتریایی است .نتایج  PCRمربوط به
ردیابی تعدادي از ژنهاي کدکننده مقاومت

آنتیبیوتیکی در  29جدایه کلبسیال پنومونیه جدا
شده از عفونتهاي دستگاه ادراري نشان داد که
 75/86درصد از جدایهها ،حامل ژن  tetAو 48/27
درصد از آنها واجد ژن  tetBبودند.
درمطالعهاي در ایران که برروي  121جدایه
اشریشیاکلی جدا شده از موارد پاپیلونفریت و التهاب
مثانه ،انجام گرفت ،ژنهاي کدکننده مقاومت به
جنتامایسین ( 96/7درصد) ،داروهاي بتاالکتام (91/3
و  88/7درصد) و تتراسایکلین ( 82/8درصد) بیشترین
فراوانی را در جدایههاي مورد مطالعه داشتند (.)25
در مطالعهاي در بیمارستانهاي ترکیه (،)2115
ژنهاي  SHV-1و  ،SHV-5شایعترین ژنهاي
کدکننده مقاومت به داروهاي بتاالکتام در جدایههاي
انتروباکتریاسه مولد بتاالکتاماز بودند ( .)26در مطالعه
خورشیدي و همکاران ( )1388در کاشان ،از 32
کلبسیال مورد بررسی 51 ،درصد حامل ژن  SHV-5و
 37/5درصد واجد ژن  TEM-1بودند (.)27
نتیجهگیری
نتایج مطالعه حاضر نشانگر مقاومت باالي
جدایههاي کلبسیال پنومونیه نسبت به
آنتیبیوتیکهاي مختلف از جمله تتراسایکلین بود که
علت آن مصرف بی رویه این آنتیبیوتیک در پزشکی و
دامپزشکی است .همچنین ،شیوع ژنهاي کدکننده
مقاومت آنتیبیوتیکی در جدایههاي کلبسیال پنومونیه
جدا شده از بیماران ،بیانگر انتشار گسترده سویههاي
مقاوم به آنتیبیوتیک در بیمارستان میباشد .بدیهی
است افزایش بیرویه مصرف آنتیبیوتیکها و متعاقب
آن گسترش روزافزون مقاومتهاي آنتیبیوتیکی در
جامعه ،منجر به ظهور سویههاي مقاوم به چند دارو
میگردد .لذا توصیه میگردد که از مصرف بیمورد و
خودسرانه آنتیبیوتیک خودداري شود ودارو براساس
نتایج آنتیبیوگرام تجویز گردد.
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