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کلبسیالپنومونیه در شهرستان ساری
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 )1گروه میکروب شناسی ،مرکز تحقیقات بیولوژی سلولی و مولکولی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،ساری ،ایران
 )2کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،ساری ،ایران
 )3کمیته تحقیقات دانشجویی ،گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران
تاریخ دریافت2931/1/21 :

چکیده
مقدمه :مصرف روزافزون مواد ضد میكروبي بتاالکتام در درمان عفونت های باکتريايي سبب افزايش مقاومت بر علیه آن ها شده است .هم اکنون
يكي از معضالت درمان عفونت های بیمارستاني مقاومت آنزيمي به بتاالکتاماز های وسیع الطیف در میان ايزوله های بالیني به ويژه کلبسیالپنومـــونیه
مي باشد .طي يک دهه گذشـــته آنزيم هــای نوع  CTX-Mشايع ترين نوع بتاالکتامازهای وسیع الطیف را در اروپا کانادا و آسیا را به خود اختصاص
داده اند .هدف از اين مطالعه بررسي میزان فراواني باکتری های کلبسیالپنومونیه تولیدکننده بتاالکتاماز وسیع الطیف و شناسايي ژن  CTX-M-3به
روش مولكولي بود.
مواد و روش ها :طي يک دوره  9ماهه 130 ،ايزوله کلبسیالپنومونیه از نمونه های بالیني مختلف(ادرار ،خون ،زخم) بیماران عفوني بیمارستان
امام خمیني شهرستان ساری جدا گرديد و حساسیت آن ها به  9آنتي بیوتیک مورد استفاده در برابر باکتری های گرم منفي به روش ديسک ديفیوژن
آگار سنجیده شد .ايزوله های تولیدکننده) ،extended-spectrum beta-lactamases(ESBLبا استفاده از روش ديسک ترکیبي مشخص گرديده و سپس
سويه های تولیدکننده آنزيم  CTX-M-3با روش  PCRشناسايي شد.
یافته های پژوهش 36/8( 48 :درصد) ايزوله کلبسیالپنومونیه تولیدکننده بتاالکتامازهای وسیع الطیف( )ESBLبودند و از میان آن ها 16/9( 22
درصد) مورد حاوی ژن  CTX-M-3بودند.
بحث و نتیجه گیری :مطالعه ما نشان داد که شیوع تولید بتاالکتامازهای وسیع الطیف در ايزوله های مقاوم به کینولون ها در کشور ما در
مقايسه با کشورهای پیشرفته باالتر مي باشد.

واژه های کلیدی :بتاالکتامازهای وسیع الطیف ،کلبسیالپنومونیهCTX-M-3 ،
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مقدمه
کلبسیالپنومونیه ،يک باکتری گرم منفي و عامل
پنوموني ،هم چنین يكي از عوامل مهم ايجادکننده
عفونت های بیمارستاني در ايجاد بیماری های مهمي از
جمله عفونت مجاری ادراری در افراد با سیستم ايمني
ضعیف شده نقش مهمي دارد( .)1آنتي بیوتیک های
بتاالکتام از شايع ترين داروهايي هستند که برای درمان
اين عفونت ها از عوامل ضد میكروبي انتخاب و تجويز
مي شوند .از ويژگي مشترک اين دارو ها ،وجود حلقه
بتاالکــتام در ساختــــمان شیـــمیايي آن ها است،
پني سیلین ها ،سفالوسپورين ها و کارباپنم ها از خانواده
آنتي بیوتیک های بتـــاالکـــتام مي باشند( .)3،2تولید
بتاالکتاماز مهم تـــرين مــــكانیسم مقـــاومت به
آنتي بیوتیک های بتاالکتام مي باشد که عملكرد اين
داروها را به طور قابل توجهي کاهش داده است(.)3،2
اين آنزيم ها يک اتصال آسیل کوواالنت را از طريق
گروه کربوکسیل حلقه بتاالکتام به وجود مي آورند که
حاصل آن باز شدن حلقه بتاالکتام و غیر فعال شدن
دارو مي باشد( .)4بتاالکتامازهای با واسطه پالسمید
بیشتر شايع تر است و در باکتری های گرم منفي
مقاومت به پني سیلین ها و سفالوسپورين های نسل
اول و نسل دوم(به جز )Cefuroxim, Cephamycin
نسل سوم و نسل چهارم و يا بتاالکتام های جديدتر
شامل کارباپنم ها يا آزترئونام را به دنبال دارد(.)5
بتاالکتامازهای وسیع الطیف آنـــزيم هايي هــستند
که محدوده طیف اثر وســیعي بر روی پني سیلین ها و
سفالوسپورين ها و آزترونام ها دارند اما اين آنزيم ها
تاثیری بر روی سفامايسین ها يا کرباپنم ها ندارند(.)5
مهارکننده های بتاالکتاماز(کالوالنیک اسید ،سولباکتام
و تازوباکتام) معموالً توانايي مهار بتاالکتاماز مشتق از
پالسمید را ندارند  TEM-1اولین آنزيم بتاالکتامازی
مي باشد که در باکتری های گرم منفي در سال 1960
مشخص گرديد .با گذشت زمان وجود اين بتاالکتاماز از
سراسر جهان گزارش گرديد و در اکثر باکتری های
خانواده انتروباکترياسه هم يافت مي شود( .)6در حالت
کلي مي توان گفت که شايع ترين  ESBLگزارش
شده از کشورهای غربي و آسیايي ،بتاالکتامازهای
وسیع الطیف مي باشد که بر روی  SHVو TEM
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مشتق شده از پالسمــیدهای بزرگ قـــرار دارند و
سويه های مقاوم به درمان را ايجاد مي کنند(.)8،8
اخیراً ،بیشتر  ESBLهای نظیر آنزيم های وابسته به
تیپ  ،CTX-Mدر اغلب مناطق جغرافیايي به طور
وسیع ،تعیین هويت شده اند .از بررسي هايي که انجام
شده است مشخص شده که اين بتاالکتاماز ترجیحاً
سفوتاکسیم را بهتر از سفتازيديم هیدرولیز مي نمايد.
بتاالکتامازهای  CTX-Mبـــه طور فـــزاينده ای در
اشريشیاکلي و کلبسیالپنومونیه شايع هستند(.)9،10
اين آنزيم ها بر اساس تغییرات اسید آمینه به پنج گروه
اصــليCTX-M25 CTX-M1, CTX-M2, CTX-
 M8, CTX-M, 9تقسیم مي شوند؛ که آنزيم CTX-
 M-3در گروه  CTXM-1قرار دارد( .)11تیپ های
 CTX-M-2و  CTX-M-3در سراسر جهان شیوع
بیشتری دارند و در اکثـــر کشورهای مختلف جهان،
تیپ های غالب مي باشـــند .هم چنین در فرانسه
ايزوله های تولیدکننده  CTX-M-3از انتروباکترياسه
گزارش گرديده است( )12،13بنا بر اهمیت موضوع،
هدف از انجام اين پژوهش ارزيابي  CTX-M-3در
ايزوله های کلبسیالپنومونیه ،در شهـــرســتان ساری
مي باشد.
مواد و روش ها
ابتدا تعداد  300نمونه بالیني مختلف از جمله ادرار،
زخم و خون طي  8ماه از اسفند  1393تا شهريور 1394
از بیمارستان های آموزشي امام خمیني و بوعلي در
شهر ساری جمع آوری گرديد .سپس نمونه ها بر روی
محیط کشت بالد اگار و ائوزين متیلن بلو(مرک ،آلمان)
کشت داده شدند .سپس از طــريق تســـت های
بیوشیمیايي از قـــبیل سیمون سیترات(مرک ،آلمان)،
اوره از(مرک ،آلمان) ،لـــیزين دکربوکـــسیالز(مرک،
آلمان)(TSI ،مـــرک ،آلــــمان)( SIM ،مـــرک،
آلـــمان)(MR/VP ،مـــرک ،آلــــمان) که بر روی
کلني هــا انجام گرفت 130 ،ايزوله کلبسیالپـــنومونیه
شناسايي شد .باکتری های جداســـازی شده بعد از
تشخیص در محیط تريپتــي کـــیز ســــوی براث
حـــاوی  20درصـــد گــــلیســـرول در  -80درجه
سانـــتي گراد تا زمان انجــــام آزمـــون های بعدی
ذخیره شدند.
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برای بررسي ارگانیسم های تولیدکننده بتاالکتامازهای
وسیع الطیف ،به پیشنهاد سازماني جهاني  CLSIاز
روش  Combined diskاستفاده شد( .)14ابتدا با
استفاده از کشت خالص باکتری ها سوسپانسیوني به
کدورت  0/5مک فارلند تهیه و سپس با سواپ استريل
بر روی محیط کشت مولر هینتون اگار کشت داده
شدند .سپس ديسک های سفتازيديم  30میكروگرم،
سفتازيديم-کــــالوالنیک اسیــد( 10-30میكروگرم)،
سفوتاکسیم( 30میكروگرم) و سفوتاکسیم-کالوالنیک
اسید( 10-30میكروگرم) به فاصــله حــــداقل 2/5
سانتي متر از يكديگر بر روی محیط قرار گرفتند .بعد از
انكوباسیون به مدت  24ساعت در دمای  38درجه
سانتي گراد ،تولید  ESBLاز طريق افزايش قطر هاله
عدم به اندازه  5میلي متر يا بیشتر در اطراف ديسک
سفتازيديم/کـــالوولونیک اســـید يا ســــفوتاکسیم
کالوولونیک اسید مشخص گرديد .از باکتری های رشد
يافته  DNAژنومیک به روش جوشاندن استخراج

جدول شماره  .1توالی پرایمرهای اختصاصی مورد استفاده جهت انجام ازمون PCR
نام پرايمر
CTX-M-3-F
CTX-M-3-R

توالي نوکلئوتیدی
GCGATGTGCAGCACCAGTAA
GGTTGAGGCTGGGTGAAGTA
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اندازه محصول PCR
605
605
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ارزيابي تولید آنزيم های بتاالکتاماز وسیع الطیف:
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ارزيابي حساسیت ضد میكروبي :حساسیت و
مقاومت آنتي بیوتیكي تمامي سويه ها به روش ديسک
آگارديـــفیــوژن( )Kirby-Bauerو با استـــفاده از
ديسک های آنتي بیوتیكي تهیه شده از شرکت پادتن
طب شامل کوتريموکسازول ،سفكسیم ،جنتامايسین،
آمپي سیلیــن ،ســـفتي زوکسیـــم ،سفـــترياکسون،
سیپروفلوکسازين ،سفوتاکسیم ،مروپنم تعیین گرديد .به
اين صورت که به فاصله حداقل  2/5سانتي متر از
يكديگر در محیط مولر هینتون آگار قرار گرفتند .سپس
به مدت  24ساعت در دمای  38درجه انكوباسیون هاله
عدم رشد در اطراف ديسک ها اندازه گیری و با
استانداردهای جهاني( )CLSIمقايسه و به صورت مقاوم
( )Rنیمه حساس( )Iحساس  Rگزارش گرديدند(.)14

گرديد .بدين صورت که مقداری کلوني از اين باکتری
برداشته و در آب ديونیزه وارد و به مدت  8دقیقه در
دمای  95درجه سانتي گراد جوشانیده و سپس ويال ها
به مدت  5دقیقه در دور  13000 rpmسانترفیوژ
کرده( ،)15محلول رويي را به عنوان  DNAالگو در
 -20درجه سلسیوس به منظور انجام  PCRذخیره شد.
ايزوله هايي که از نظر تست تايیدی  ESBLمثبت
شدند ،از نظر حضور ژن  CTX-M-3و با استفاده از
پرايمرهای اختصاصي مورد بررسي قرار گرفتند در
جدول شماره  1مخلوط اصلي واکنش  PCRبا حجم
نهايي  25میكرولیتر شامل 100 :میكرومول ،dNTPs
 50پیكومول از هر پرايمر 2/5 ،میلي مول در لیتر
 1 ،MgCL2واحد آنزيم  Tagو  1میكروگرم DNA
الگو بود ،برنامه دستگاه ترموسايكلر شامل :مرحله
واسرشته شدن اولیه در دمای  95درجه سانتي گراد به
مدت  3دقیقه که با  30سیكل ادامه مي يابد .مرحله
واسرشته شدن( )Denaturationدر دمای  95درجه
سانتي گراد به مدت  30ثانیه ،مـــرحله اتصـــال
( )Annealingدر دمای  55درجه سانتي گراد به مدت
 30ثانیه و مرحله طويل شدن( )Elongationدر دمای
 82درجه سانتي گراد به مدت  30ثانیه و مرحله طويل
شدن نهايي هم در دمای  82درجه سانتي گراد به مدت
 3دقیقه ادامه مي يابد( .)16در واکنش  ،PCRجهت
کنترل کیفي تست از سوش کنترل مثبت 800603
 Klebsiella pneumonia ATCCاستفاده گرديد.
الزم به ذکر است که برای الكتروفورز از بافر TBE1X
و ژل آگاروز  1درصد استفاده شد .هم چنین لدر استفاده
شــــده در اين مــــطالعه  100 bpتهیه شده از
شرکت تـــكاپوزيســـت مي باشد .برای تجــــزيه و
تحلیل نتايج از نـــرم افزار  SPSSو آزمون X2
استفاده شد.
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یافته های پژوهش
از کل  130باکتری ايزوله شده  102باکتری از
عفونت ادراری( 88/4درصد)  11مورد از عفونت زخمي
( 8درصد) 18 ،مورد از خون( 13درصد) جداسازی
گرديد .از میان  130ايزوله کلبسیال  36/8( 48درصد)
نمونه مولد بتاالکتامازهای وسیع الطیف مي باشد .الزم

 :lan1کنترل منفی :lan 2, 3, 4 ،ایزوله های مثبت :lan 5 ،کنترل مثبت

100
80
60
40
20
0
IP FO TN CT CT SXT
M X
X

AM CIP TE

میزان مقاومت
42 25 65 25 18 88 95 95 60
)(%دارویی
نمودار شماره  .1اطالعات مربوط به درصد مقاومت دارویی
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شکل شماره  .1ژل آگاروز حاوی نمونه های  PCRژن  CTX-M-3در کلبسیالپنومونیه

] [ DOI: 10.29252/sjimu.26.5.96

به ذکر است که بیشتــرين مولــــدين آنزيم های
بتاالکتامازی متعلق به نمونه های ادراری مي باشد52 .
مورد دارای مقاومت داروی چندگانه بودند(نمودار شماره
 .)1در تســت  22 ،PCRايــــزوله( 45/8درصد) از
سويه های مقـــاوم دارای بتاالکتامازهای وسیع الطیف
از نوع  CTX-M-3بودند(شكل شماره .)1
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بحث و نتیجه گیری
يكي از عوامل موثر در افزايش مقاومت نسبت به
آنتي بــیوتـــیک هـــای بتاالکتـــاماز از جمــــله
سفالوسپورين های وسیع الطیف ،تولید آنزيم های
بتاالکتاماز وسیع الطیف است( .)16هم چنین میزان
تولید  ESBLدر میان انتروباکترياسه در سراسر جهان
متفاوت مي باشد( .)18ايزوله های تولیدکننده ESBL
مي توانند به راحتي ژن های مقاومت را به وسیله
پالسمید از طريق انتقال افقي منتقل کرده و سبب ايجاد
عفونت های بیمارستاني در بیمارستان ها گردند(.)18
تولید آنزيم های بتاالکتاماز وسیع الطیف به عنوان يكي
از خطرهای جدی در درمان عفونت های دارای مقاومت
چندگانه در نظر گرفته مي شود .از مهم ترين داليل آن
مي توان به مصرف بي رويه آنتـــي بیـــوتیک های
بتاالکتام اشاره کرد .هم چنین ارگانیسم هايي که اين
ژن ها را حمل مي کنند مي توانند باعث افزايش
بیماريزايي در بین افراد گردند( .)19در مطالعه ای که
انجام شد مشاهده گرديد که  38مورد از  130نمونه
کلبسیالپنومونیه ،واجد مقاومت چند دارويي مي باشند.
نمونه هايي نیز به آنتي بیوتیک هايي مانند سفكسیم،
توبرا مايسین ،و سفتي زوکسیم مقاوم بودند .در اين
مطالعه از  130ايزوله جدا شده 36/8 ،درصـــد مولد
آنزيم های بتاالکتاماز بودند که با مطالعه ای که در
مشهد توسط نخعي و همكاران انجام تقريباً مشـــابه
مي باشد( )20در مطالعه ای که توسط میرزايي و
همكاران انجام گرفت نشان دادند که گروه CTXM-1
با شیوع  35/88درصد باالترين شیوع را داشت( .)12در
مطالعه ای که در سال  2002توسط Minjun Chen
در کشور چین صورت گرفت مشاهده گرديد که حدود

Downloaded from sjimu.medilam.ac.ir at 7:16 IRDT on Thursday April 15th 2021

 40درصد از ايزوله های کلبسیالپنــومـــونیه مولد
بتاالکتامازهای وسیع الطیف بودده اند .در اين مطالعه
 19مورد از سويه های مورد بررسي مولد ژن CTX-
 M-3بوده اند که نـــسبت به مطالعه حاضر شیوع
پايین تری داشته است( .)21در مطالعه ديگری که در
سال  2001در تايوان انجام گرفته است ،مشخص شد
که از  211ايزوله کلبسیالپنومونیه 88 ،نمونه(41
درصد) ،مولد بتاالکتامازهای وسیع الطیف بوده اند .از
اين تعداد 28 ،مورد( 32درصد) دارای ژن CTX-M-3
مي باشند که نتايج اين مطالعه تقريباً با مطالعه حاضر
هم خواني دارد( .)22مطالعه ديگری که در سال 2001
توسط  Marek Gniadkowskiدر لهستان انجام
گرفته است به اين صورت بوده است که از  84ايزوله
انتروباکترياسه همه نمونه ها مولد  ESBLبوده اند که
در نتیجه با تعیین سكانس  28تا از نمونه ها دريافتند
که هر  28مورد دارای ژن  CTX-M-3بوده اند(.)23
در مطالعه حاضر ،تقريباً درصد بااليي از ايزوله های
کلبسیالپنومونیه به عنوان مولد بتاالکتامازهای وسیع
الطیف شناسايي شـــدند .مـــطالعه حاضر و مطالعات
مشابهي که در سراسر جهان در اين زمینه صورت
گرفته است نشان از اين دارد که درصد ارگانیسم های
تولیدکننده  ESBLدر دنیا سیر صعودی داشته و با
توجه به ضرورت اين موضوع در افزايش مقاومت
دارويي و در نتیجه آن عدم درمان عفونت های
بیمارستاني ،توصیه مي شود پژوهش های بیشتری در
اين زمیـــنه و انواع  ESBLها صــــورت گیرد تا
بتوان پروتوکل درمـــاني مناسب و راهــــكارهای
ويژه جهت جلـــوگیری از مــقاومت آنتي بیوتیكي
ارائه داد.
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Abstract
Introduction: The wideuse of beta-lactam
antibacterial agents in the treatment of
bacterial infections has increased bacterial
resistance. Nowadays, one of the problems
in the treatment of nosocomial infections is
enzymes resistance to broad spectrum betalactamases among clinical isolates,
especially Klebsiella pneumoniae.Over the
past decade, CTX-M type enzymes have
been recognized asthe most common type
of broad-spectrum beta-lactamase in
Europe, Canada, and Asia.The aim of this
study was to evaluate the prevalence of
broad-spectrum
beta-lactamaseproducingKlebsiella pneumoniae bacteria
and to identify the CTX-M-3 gene by
molecular method.

Their susceptibility to nine antibiotics used
for gram-negative bacteria was measured
by disk diffusion agar method. The
extended-spectrum
beta-lactamases
(ESBLs) producing isolates were identified
using a hybrid disc method. Moreover,
strains producing CTX-M-3 enzyme were
detectedby
polymerase
chain
reactionmethod.
Findings: The 48 (36.8%) isolates of
Klebsiella pneumoniaewere the producer of
ESBLs. Moreover, 22 (16.9%) of these
cases contained the CTX-M-3 gene.
Discussion & Conclusions: The obtained
results of the currentstudy showed that the
prevalence of ESBL producing strains
resistant to quinolones is higher in Iran,
compared to the developed countries.

Materials & Methods: Over a 9-month
period, 130 Klebsiella pneumoniaewere
isolated from different clinical specimens
(urine, blood, ulcers) of infectious patients
in Imam Khomeini Hospital, Sari, Iran.
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