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یکی از آزمایشگاههای تهران
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چکیده
مقاومت آنتی بیوتیکی همواره به عنوان مشکلی جدی برای سالمت انسان مطرح است .یکی از باکتریهاای مطارح
در این بین كلبسيال پنومونيه میباشد که متاسفانه نسبت به آنتی بیوتیکها مقاومت زیادی از خاود نشاان میدهاد.
پمپ  oqxABیکی از مهمترین مکانیسمهای مقاومت به آنتی بیوتیکی در این دسته از باکتریها است .هاد از
این بررسای مطاعهاه وجاود

ن oqxA

در كلبسييال پنومونييه جداشاده از عفونتهاای مجااری ادراری و اعگاوی

مقاومت آنتی بیوتیکی آنها در یکی از آزمایشگاههای تهران میباشد.
در این مطاعهه از  052بیمار سرپایی مراجهه کننده به یکی از آزمایشگاههای اساتان تهاران نموناهبرداری و باه
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آزمایشگاه منتقل گردید .پس از کشت  022باکتری كلبسيال پنومونيه شناساایی و جداساازی شاد DNA .توسا
کیت سینا ن استخراج و فراوانی ن  oqxAبا روش  PCRبررسی گردید.
است که از بین  022جدایۀ كلبسيال پنومونيه  % 52از نمونهها دارای ن  oqxAبود.
پمپهای افالکس  OqxABیکی از راههای مقابله با مقاومت آنتی بیوتیکی است که اهمیت زیادی دارد؛ زیارا
در صورت عدم کنترل كلبسيال پنومونيههای مقاوم به دارو مشاکالت جسامی و اصتداادی زیاادی باه بیمااران و
سیستم سالمت تحمیل میشود.
واژگان کلیدی :كلبسيال پنومونيه عفونت ادراری ن .oqxA

* استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران ا صم دانشکده علوم پایه گروه میکروبیوعو ی (.)shahlamg@yahoo.com
** استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال دانشکده علوم پایه گروه میکروبیوعو ی.
*** دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال دانشکده علوم پایه گروه میکروبیوعو ی.
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نتایج تستهای میکروبی و بیوشیمیایی نشان داد

که جدایهها همگی كلبسيال پنومونييه باودPCR.

گویاای آن

تعیین فراوانی ژن oqxAدر کلبسیال پنومونیه جدا شده از عفونتها

مقدمه
كلبسيال پنومونيه 1شایعترین گونه در بین سایر گونههای جنس کلبسیال است که باسیل گرم منفی میلهای شکل غیر
متحرک دارای کپسول پلی سااکاریدی و تخمیرکننادۀ الکتاوز و گلاوک اسات .ایان بااکتری یکای از ماوارد مهام
عفونتهای اکتسابی از جامهه و بیمارستان و شایعترین پاتو نهای بیمارستانی است که می ان مرگ و میر ناشی از
آن باال میباشد (0و .)0این باکتری باعث انواع مختلفی از عفونتها بهویژه در نوزادان شده و موجب پنوماونی
سپتی سمی اسهال عفونتهای ادراری و باکتریمی میگردد ( 3و  .)4درمان عفونتهای بیمارستانی با توجه باه
مقاومت اغلب جدایهها میکروبی بسیار مشکل و به علت طوالنی شدن زماان بساتری بیمااران بسایار پره یناه
میباشد بر اساس گ ارشهای انتشار یافته كلبسيال پنومونييه یکای از شاایعترین پاتو نهاای بیمارساتانی اسات.
مطاعهات مختلف نشان میدهند که اغلب جدایههای كلبسيال پنومونيه نسبت به اکثر آنتی بیوتیکهامقاوم شدهاند
و این جدایههای مقاوم به چند دارو به سرعت در بین بیماران بستری در بیمارستان درحال گسترش میباشند کاه
میتواند درمان عفونتهای ناشی از این باکتری را با مشکل مواجه کند .توانایی این ارگانیسام بارای دساتیابی باه
مکانیسمهای متفاوتی از مقاومت آنتی بیوتیکی و نی مقاوم شدن بهضی از سویهها باه اغلاب آنتای بیوتیکهاای
رایج و همچنین فقدان داروهای ضدمیکروبی جدید و مؤثر از مهمترین علتهای ایجاد کننده خطر توسا ایان
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باکتری میباشند(5و.)6
درمان عفونتهای ایجاد شده به وسیله این باکتری محدود کرده است( .)7بیشتر ای وعههای كلبسيال پنومونيه به
چندین دارو مقاوم میباشند .پمپهای افالکس در مقاومت دارویی كلبسيال پنومونيه داری نقش مهمی اسات .در
بین مکانیسمهای مقاومت به آنتای بیوتیا ،پمپهاای ترشاحی  oqxABموجاب مقاومات باه فلوروکینوعونهاا
میشوند .فلوروکینوعونها به طور مؤثری بر علیه باکتریها مورد استفاده صرار میگیرند(.)8
به طور کلی مقاومت دارو یی كلبسيال پنومونيه روز به روز افا وده میشاود .بناابراین اجارای تساتهای مقاومات
دارویی صبل از تجوی آنتی بیوتیک ضروری به نظر میرسد .یکی از اهدا این مطاعهه تهیین اعگوی مقاومات آنتای
بیوتیکی گونههای كلبسيال پنومونيه از نمونههای باعینی بیماران است .همچنین از آنجاا کاه افا ایش بیاان سیساتمهای
افالکس دارای نقش مهمی در مقاومت آنتی بیوتیکی است؛ هد از این مطاعهه بررسی حضاور ن  oqxAجا و پماپ
افالکس

oqxAB

در ایجاد مقاومت كلبسيال پنومونيه و تهیین اعگوی مقاومت آنتی بیوتیکی آن میباشد.

. klebsiella pneumonia
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اف ایش ظهور مقاومت چند دارو یی در بین ای وعههای بیمارستانی كلبسيال پنومونيه گ ینههای درمانی را بارای

تعیین فراوانی ژن oqxAدر کلبسیال پنومونیه جدا شده از عفونتها

مواد و روشها

در این تحقیق  022بیمار مبتال به عفونت ادراری مراجهه کنناده باه یکای از آزمایشاگاههای شاهر تهاران ماورد
بررسی صرار گرفت .همه ایشان پرسشنامه تخددی و رضایت نامه شرکت در این مطاعهه را پار کردناد .نموناه ادرار
همه بیماران مورد بررسی صرار گرفات .بادین ترتیاب کاه کشات داده شاد و ساویههای كلبسييال پنومونييه از آنهاا
جداسازی گردید .این سویهها توس آزمایشهای انتخابی و افتراصی مورد تأیید صرار گرفتند .سپس از ایان باکتریهاا
توس روش جوشاندن  DNAاستخراج شد DNA .استخراج شده با تستهای اعکتروفورز آگارز و اساپکتروفتومتری
مورد بررسی کیفی و کمی صرار گرفت .در ادامه پرایمر اختداصی برای ن مورد نظر طراحی و به شرکت ن فنااوران
سفارش داده شد تا سنت شود .تواعی مربوط به این ن به شرح زیر است F:5'- ACATTCACCTGACCGCGC -33 :و
'.R:5'- GGCATACCCGGCATAAACAC -3
آزمایش  PCRبا پرایمر اختداصی با مستر میکس  Ampliconدانمارک انجام گردید .برای اجارای PCR

ماواد

زیر با می ان مشخص شده در یک میکروتیوب ریخته شد .سپس  02میکرو عیتر محتویات ویال را خاوب مخلاوط
4

کرده و اسپین میکنیم DNA .اعگو با غلظت 2.5 µl :0222ng/ µl
غلظت 02 µM

µl

 2.5از هر یک از پرایمرهاای  Fو  Rباا

5 µlاز Taq DNA Polymerase 0x Master Mix Red

و  3.5 µlآب مقطر استریل .سپس

فصلنامه علمی ـ پژوهشی بیولوژی کاربردی

میکروتیوبها در برنامهای بر اساس دمای اتدال آنها به اعگو تنظیم شد  .برنامه دمایی بهینه شده بارای ایان ن باه
صورت زیر بود :یک سیکل  44درجه سانتیگراد برای  62ثانیه  05سیکل شامل  44درجاه ساانتیگراد بارای 62
ثانیه  58درجۀ سانتیگراد برای  32ثانیاه  70درجاهی ساانتیگراد بارای  42ثانیاه و سایکل نهاایی  70درجاهی
سانتیگراد برای  5دصیقه .شناسایی محدوالت  PCRبا اعکتروفورز روی ل آگاارز  %0/5و ساپس رنا آمی ی باا
اتیدیوم بروماید در بافر  TBEو زیرنور  UVصورت گرفت و کیفیت محدول  PCRاز نظر وجود یاا عادم باناد باا
آزمایش اعکتروفورز آگارز بررسی شد.
در نهایت توس نرم اف

ار  spss v00و آزمونهاای آمااری  Independent t test sampleو Fisher Exact test

انجام شد و در مواردی که سطح احتمال از  2.25کمتر بود  P-valueمهنادار مهرفی گردید.
نتایج
در این تحقیق  052نمونه ادراری از بیماران سرپایی مراجهه کننده باه یکای از آزمایشاگاههاای تهاران از دی مااه
0344تا فروردین  0345جمعآوری شد .از این تهداد  022نمونه باکتری مربوط به كلبسيال پنومونيه بودند .درصد
فراوانی نمونهها از عحاظ جنسیت  %52به مردان و  %52درصد به زناان مرباوط باود .پاس از کشات نموناههای

تعیین فراوانی ژن oqxAدر کلبسیال پنومونیه جدا شده از عفونتها

ادراری در محی  EMBو بالد آگار کلنیها یی که از عحاظ ظاهری به کلبسیال پنومونیه ن دیکتر بودند روی آنها
رن آ می ی گرم صورت گرفت .آنهایی که در رن آمی ی به صورت باسایلهای گارم منفای دیاده میشادند در
مرحله اول به صورت كلبسيال پنومونيه در نظر گرفته شدند .در مرحله بهاد باه منظاور تهیاین هویات باکتریهاای
كلبسيال پنومونيه بر اساس روشهای استاندارد بیوشیمیایی افتراصی میکروب شناسی از جمله آزمونهای اکسیداز
کشاات باار روی محاای

TSI

آزمونهااای متیاال رد و ووگااس پروسااکومر

آزمااون TSI

ساایترات اوره عی ا ین

دکربوکسیالز صورت گرفت .نتایج صفات بیوشیمیایی عبارت بود از جواب منفی برای تستهای متیل رد اکسیداز
و SIMو جواب مثبت برای تستهای VP

عیا ین دکربوکسایالز و سایترات کاه دال بار تأییاد كلبسييال پنومونييه

میباشد.
نتایج بررسی ژن  OqxAباروش PCR
در بررسی محدول  PCRدر ل اگارز  % 0در چاهک نمونه کنترل منفی (آب مقطر بدون  )DNAهیچگونه بانادی
دیده نشد و در چاهک نمونه کنترل مثبت دارای

ن OqxA

باند خوبی مشاهده شد .به منظور بررسای حضاور ن

OqxAدر جدایهها ی مورد بررسی  DNAهای تخلیص شده از جدایهها همراه پرایمرهای  OqxAدرواکانش وارد
گردید و نتایج مثبت به صورت باند واضحی به طاول  0020جفات بااز در اعکتروفاورز مشااهده شاد .ازباین 022
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جدایه  52جدایه دارای ن  )%52( OqxAبودند.

نتااایج مطاعه اۀ حاضاار نشااان میدهااد کااه از بااین  022جدای اۀ كلبسيييال پنومونيييه  %52دارای

ن oqxA

بااود.

جستوجوهای اینترنتی نشان داد که مطاعهات بیشتری در داخل کشور و خارج از کشاور توسا محققاان انجاام
شده است که در زیر به برخی از گ ارشهای مهم اشاره میشود:
در مطاعهه علی هاشمی و همکاران در سال  0343بر روی سویههای كلبسيال پنومونييه
 oqxAو oqxB

نتاایج PCR

نهاای

شیوع هر دو ن در ای وعههای كلبسيال پنومونيه را% 52نشان داد (.)4

در تحقیقی که جینیی یوآن و همکااران در ساال  0200در کشاور چاین باا هاد بررسای ن پماپ افالکاس
 oqxABدر نمونههای باعینی جدا شده از كلبسيال پنومونيه توس روش  PCRانجام دادند تمام طاول

ن oqxAB

تهیین تواعی شد .از  054نمونۀ كلبسيال پنومونييه  %66.4غیرحسااس باه سیپروفلوکساساین و  % 52/7درصاد
غیرحساس به عووفلوکساسین بودند .در مطاعهۀ ما به طاور  %022باه سیپروفلوکساساین حسااس بودناد .نهاای
 oqxAو  oqxBدر تمامی نمونهها حضور داشتند؛ در نتیجه شناسایی نوم كلبسيال پنومونيه به عناوان یاک مخا ن
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بحث

تعیین فراوانی ژن oqxAدر کلبسیال پنومونیه جدا شده از عفونتها

برای  oqxABبود ( .)02در مطاعههای که توس عیو و همکاران در سال  0200در کشور چین بر روی  005نموناه
حاوی پمپهای  oqxABانجام شد  007نموناه باه سیپروفلوکساساین مقااوم بودناد و شایوع ایان پمپهاا در
ای وعههای حساس به سیپروفلوکساسین  %32/4و در ای وعاههای مقااوم  %47/6باود .)00( .مطاعهاهای توسا
رودریگوم مارتین و همکاران در سال  0203در کشور اسپانیا بر روی  004ای وعه با هد تج یه وتحلیل حضور
نهای  oqxAو  oqxBدر سویههای كلبسيال پنومونيه و تج یه و تحلیل سطح بیان در مورد حساسیت باه کینوعاون
انجام شد؛ شیوع هر دو

ن با استفاده از روش  PCRبه ترتیب  76و %75

بود .می ان بیان ن  oqxAدر نمونههای

با کاهش حساسیت به سیپروفلوکساسین چهار برابر بیشتر از ای وعههای حساس به ایان آنتای بیوتیاک باود(.)00
مطاعههای درسال  0205توس سان و همکارانش در بیمارستان هنا کنا باه منظاور ارزیاابی و انتشاار پماپ
افالکس  oqxABو مقاومت باه کینوعاون در انتروباکتریاساهها صاورت گرفات؛ از  85نموناه بااعینی جداشاده از
كلبسيال پنومونيه  05سویه

از عحاظ حضور پمپ افالکس oqxAB

مثبت بودناد .همچناین از  85ساویۀ بااعینی

جداشده  04نمونه به سیپروفلوکساسین و  08نمونه به ناعیدیک اسید مقاوم بودند( .)03در مطاعههای که از ساوی
6

عیو و همکاران در سال  0200در کشور چین بر روی نمونههای اشریشياكلی انجام شد یاک ای وعاه اشریشيياكلی
دارای نهااای  oqxAو  oqxBبودنااد( .)0هااای گااین نا وهمکااارانش در سااال  0203باار روی مقاوماات بااه
سیپروفلوکساسین ناشی از فهاعیت پمپ افالکس از كلبسيال پنومونيه مطاعهاتی انجام دادند .آنان در مطاعهاۀ خاود

فصلنامه علمی ـ پژوهشی بیولوژی کاربردی

عنوان کردند پمپ افالکس یکی از مکانیسمهای اصلی مقاومت آنتی بیوتیکی در كلبسيال پنومونيه است .مقاومات
به سیپروفلوکساسین را در حضور و عدم مهاار کنناده پماپ افالکاس بررسای کردناد .در حضاور ایان مهارکنناده
مقاومت  %52از باکتریها 0تا 4برابر از غیاب این بازدارنده کمتر بود(.)04
به طور کلی حضور پمپ OqxAB

در کشور کره جنوبي %2.4در کشور سومد  %0.8و در چین  %76بود

(00و  .)05به طور کلی  %70از نمونهها در مطاعهۀ ما یا دارای ن  oqxAویا ن  oqxBویا هر دو ن ن  oqxBو
( oqxAپمپ ) OqxABبودند که با فاصلۀ بسیار کم فق از کشور چین کمتر بود.
این تحقیق نگرشی مختدر به تهیین فراوانی ن  oqxAدر کلبسیال پنومونیاه جادا شاده از عفونتهاا باود؛ در
حاعیکه راههای مقابله با مقاومت آنتی بیوتیکی از جمله پمپهای افالکس  OqxABو سایر پمپهاای افالکاس
همواره پرسشهایی را در بر داشته که الزم است سایر محققان در تحقیقات بهدی به دنبال پاسخ آنهاا باشاند تاا
راهی صطهی برای درمان آن ارامه شود.
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