
فصلنامه علمی ـ پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان

، مرکز تحقیقات بیولوژي مولکولی)عج(تهران، دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهللا: آدرس مکاتبه
rmirnejadreza@yahoo.com: الکترونیکپست

92بهارهم، دپانزیافته، دوره / 105

رانیادربالینیهاينمونهدرKPCالطیفوسیعبتاالکتامازهايکنندهدیتولهیپنومونالیکلبسیی شناسا

7رضا میرنژاد، 6زادهسادات هاشمیفروغ، 5پورابوالفضل قلی، 4نجمه انصاري، 3سعید جهاندیده، 2زادبهنام زمان، 1زادهسادات هاشمیفرشته

.هاي نوین پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران، گروه زیست، دانشکده فناوريدانشجوي دکتراي پزشکی مولکولی-1

.شناسی،دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایراندانشیار، گروه میکروب-2
ایران،تهران، پاستور ایرانبیوتکنولوژي دارویی،گروه بیوتکنولوژي دارویی، انستیتويدانشجوي دکترا-3
.شناسی،دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایراندانشجوي گروه میکروب-4
.شناسی،دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایراناستادیار، گروه میکروب-5
.ایرانشناسی،دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، دانشجو،گروه میکروب- 6
.، تهران، ایران)عج...(استادیار، مرکز تحقیقات بیولوژي مولکولی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا-7

55مسلسل / 92بهار/ 1شماره / دهم پانزدوره / یافته 

9/11/91:، پذیرش مقاله30/8/91: دریافت مقاله
هاي بیمارستانی محسوب تولیدکننده بتاالکتامازها، یکی از عوامل مهم عفونتمقاوم به چند داروامروزه کلبسیال پنومونیه:مقدمه

الطیف کننده بتاالکتامازهاي وسیعکلبسیال پنومونیه تولیدییهدف از این مطالعه شناسا. اندنمودهایجاددنیادردرمانیشده و مشکالت
KPC)blakpc (باشدمیهاي بالینی در ایراندر نمونه.
ایزوله180هاي کشت و بیوشیمیائی، تعیین حساسیت با استفاده از روشگونهسطحتاهویتپس از تعیین: اهو روشمواد

براي ) MIC(وتیک مختلف با استفاده از روش دیسک دیفیوژن انجام گردید و حداقل غلظت بازدارندگی یبیآنت14کلبسیال پنومونیه به 
.مورد بررسی قرار گرفتندPCRبا روش مولکولی blakpcهاي کلبسیال براي وجود ژن امی ایزولهسپس تم. مروپنم و ایمیپنم تعیین شد

ایزوله به عنوان کلبسیال 22پنومونیه و به عنوان کلبسیال%) 1/89(ایزوله 180ایزوله کلبسیال، 202در این تحقیق از : اهیافته
ا مقاوم به چند دارو بودند و به مروپنم و ایمیپنم مقاومت باالي هکلبسیال پنومونیه%55تعیین هویت شدند که بیش از %) 9/10(توکا اکسی

ا داراي هاز ایزوله%) 9/11(مورد 22نشان داد که PCRنتایج . بودµg/ml32ا باالي هاي مقاوم به کرباپنمهایزولهMIC. نشان دادند% 40
.و بخش اطفال جداسازي شده بودندICU بیماران بستري درخونوادرارايهها از نمونههبودند که اغلب این ایزولblakpcژن 
با توجه به وجود ژن : گیريبحث و نتیجهblakpcبایستی هاي دیگردر کلبسیال پنومونیه و امکان انتقال افقی این ژنها به باکتري ،

.بیمارستانی توجه بیشتري گرددايهکنترل عفونتمعیارهايا، بههضمن تغییر در الگوي مصرف آنتی بیوتیک
کرباپنم، داروییکلبسیال پنومونیه، عفونت بیمارستانی، مقاومت چند : هاي کلیديواژه ،blakpc ،PCR

چکیده
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مقدمه
هاي گرم منفی متعلق به خانواده بزرگ کلبسیالها، باسیل

هستند که داراي رابطه ژنتیکی نسبتا نزدیکی با انتروباکتریاسه 
شیا، سالمونال، شیگال و یهاي این خانواده نظیر اشرجنسسایر

ها جزیی از میکروفلور این ارگانیسم). 1(اشندبییرسینیا م
دهند و حدود یک سوم افراد، طبیعی بدن انسان را تشکیل می

ها میزان استقرار این باکتري. اي این میکروب هستندناقل روده
یشتر از بیماران سرپایی در بیماران بستري شده در بیمارستان ب

سمی، ها شامل سپتیآنها عامل طیف وسیعی از عفونت. باشدمی
هاي چرکی در پنومونی، عفونت مجاري ادراري، مننژیت و آبسه

. )2،3(هاي کبدي هستندهاي مختلف به خصوص آبسهاندام
پنومونی کلبسیالیی بخش کوچکی از موارد پنومونی را تشکیل 

% 90میر ناشی از آن باال و حدود ومرگدهد، ولی میزان می
). 4-7( است

کند، آنچه در مورد این باکتري بیشتر جلب توجه می
هاي مختلف و گسترش سریع وتیکیبیمقاومت باالي آنها به آنت

باشد یهاي مختلف به خصوص در بخش نوزادان مآنها در بخش
).9،8(گردند میر باالیی میوسمی و مرگکه سبب سپتی

هاي اخیر باعث ها در دههوتیکیبیرویه آنتمتأسفانه مصرف بی
). 10(هاي مقاوم شده استظهور این سویهافزایش 

هاي این باکتري هاي مختلفی جهت درمان عفونتوتیکیبیآنت
ها شامل مروپنم و گیرد، ولی کارباپنممورد استفاده قرار می

ها ین پاتوژنهاي وخیم با اگاه درمان عفونتایمیپنم تکیه
. هستند

ها به که مطالعات مختلف نشان دادند که این باکتريهرچند
اند، که این خود زنگ خطري در ها نیز مقاوم شدهوتیکیبیاین آنت

چندین ). 10،11(باشد یهاي ناشی از این ارگانیسم مدرمان عفونت
است که ها تا به حال گزارش شدهمکانیسم مقاومت به کارباپنم

ترین از مهم) یک نوع بتاالکتاماز وسیع الطیف(باپنمازها کار
هاي هایی هستند که در ایجاد مقاومت دخیلند و در کالسآنزیم

. شوندبندي میو غیره دستهA ،Bمختلف 
شاملکهAکالس کارباپنمازهاي

blakpc،NMC،blaNDM-1،SME1-3،IMI1وGES هستند
وباکتریاسه به خصوص در بین بسیاري از اعضاي خانواده انتر

در سودوموناس آئروژینوزا ندرت کلبسیالها، اسینتوباکترها و به
هاي پنومونیههاي کلبسیال ایزوله). 13-14(اندشدهشناسایی
بیوتیکی به به علت مقاومت باالي آنتیblakpcحاوي 

ها ها به گونههاي روتین و انتقال پالسمیدي این ژنبیوتیکآنتی
هاي اخیر مسئول گر انتروباکتریاسه، در سالهاي دیو جنس

اند، به در دنیا بودههاي عفونت بیمارستانی زیاديغیانط
blakpcهاي داراي که امروزه جداسازي و شناسایی سویهطوري

). 16،15(چالشی واقعی براي آزمایشگاهاي تشخیصی هستند 
در blakpcهمین دلیل و با توجه به این که میزان وجود ژن به

هاي کلبسیال پنومونیه در ایران مشخص نشده است، این سویه
مطالعه براي اولین بار در ایران با هدف تعیین الگو مقاومت 

هاي مقاوم به چند در سویهblakpcدارویی و بررسی وجود ژن 
.انجام گردیدPCRدارو کلبسیال پنومونیه با روش مولکولی 

هامواد و روش
ییهاي باکتریاایزوله

نخاعی،–مایع مغزيخون،در مجموع، هزار نمونه ادرار،
زخم، خلط، مایع صفاق، ترشحات چشم و آبسه داخل شکمی 

هاي هاجر و کاشانی و سایر مراکز بیماران بستري در بیمارستان
13890-91هاي بهداشتی درمانی شهرکرد در طی سال

180ایزوله کلبسیال شامل 202در آزمایشگاه . آوري شدجمع
سویه کلبسیال اکسی توکا توسط 22سویه کلبسیال پنومونیه و 

. هاي متداول بیوشیمیایی و میکروسکوپی شناسایی شدندروش
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31و نمونه خون %) 5/48(مورد 98ها را ادرار بیشترین نمونه
که مایع صفاقی حالیبه خود اختصاص دادند، در%) 3/15(مورد 

%) 5/2(مورد 5شم نیز با و ترشحات چ%) 5/2(مورد 5با تعداد 
همه ).1جدول (کمترین میزان را در این میان دارا بودند 

درجه سلسیوس در - 80هاي کلبسیال پنومونیه درایزوله
گلیسرول تا زمان انجام کارهاي مولکولی % 10با TSBمحیط

.نگهداري شدند
هاي بالینی هاي جدا شده از نمونهتوزیع فراوانی ایزوله.1جدول

ماران مورد بررسیبی
درصدتعدادنمونه بالینی

985/48ادرار
313/15خون
254/12زخم
229/10خلط

95/4آبسه شکمی
75/3نخاعی–مایع مغزي 
55/2مایع صفاقی

55/2ترشحات چشم
202100جمع

وتیکییبیپروفایل آنت
ژن بر وتیکی با استفاده از روش دیسک دیفیویبیحساسیت آنت

CLSIهاي روي محیط مولر هینتون آگار با توجه به دستورالعمل

ذکر این نکته الزم است از سویه استاندارد اشریشیا کلی . انجام شد
ATCC به عنوان کنترل منفی و سویه استاندارد 25922

به عنوان کنترل مثبت ATCC BAA-1705کلبسیال پنومونیه 
).17(استفاده قرار شد 

,Mast Diagnostics(هاي تیکویبیآنت Mast group

Ltd., Merseyside, UK (مورد بررسی شامل
، )سی میکروگرم(، سفتازیدیم )بیست میکروگرم(سیلین آموکسی

، )سی میکروگرم(، سفازولین )سی میکروگرم(سفتریاکسون 
ده (، مروپنم )ده میکروگرم(، ایمیپنم )سی میکروگرم(سفوتاکسیم 

، )ده میکروگرم(، جنتامایسین )سی میکروگرم(ونام ، آزتر)میکروگرم

، )پنچ میکروگرم(، سیپروفلوکساسین )سی میکروگرم(آمیکاسین 
سی (، نیتروفورانتوئین )پنچ میکروگرموبیست(کوتریموکسازول 

هم چنین . بودند) میکروگرم0سی(و تتراسایکلین ) میکروگرم
MICبا روش تازوباکتام -مروپنم، ایمیپنم، پاپیراسیلین

. میکرودایلوشن براث تعیین گردید
blakpcتکثیر

هاي اسینتوباکتر بومانی با استفاده از ژنوم تمام ایزوله
High pure PCR template preparation Kitکیت

PCRواکنش . استخراج شد) کشور آلمانRocheساخت شرکت (

μL15: هر نمونه شامل. در نظر گرفته شدμL30در حجم نهائی 
2X Master mix) ساخته کمپانیAmpliqon III کشور

الگو، 1.5mM MgCl2 ،μgr1DNAحاوي ) دانمارك
pmol20 از هر پرایمرR وF و آب مقطر دوبار تقطیر استریل تا
.بودμL30 حجم

مورد استفاده در تحقیق حاضر قادر به تکثیر blakpcپرایمر ژن 
چنین به هم. استblakpcهاياز تمام واریانتbp399یک قطعه 

در PCRمنظور باال بردن کارایی و اطمینان از انجام چرخه 
منفی بوده و در الکتروفورز نهایی نیز blakpcهایی که از نظر ژن نمونه

که در تمامی blaSHV-1aفاقد باند بودند از پرایمرهاي قطعه ژن 
به همراه هاي کلبسیال وجود دارد به عنوان کنترل داخلی، باکتري

. استفاده شدPCRدر واکنش blakpcپرایمرهاي اختصاصی ژن 
). 1شکل (کند را تکثیر میbp213 قطعه blaSHV-1aپرایمرهاي 

.ارائه شده است2مشخصات پرایمرها در جدول 
PCRهاي پرایمرهاي مورد استفاده در واکنش ویژگی.2جدول

توالی پرایمرژن
اندازه

محصول 
)bp(

blakpc
Forward:5'-TCTGGACCGCTGGGAGCTGG-3'
Reverse:5'-TGCCCGTTGACGCCCAATCCC-3'

399
blaSHV-

1a

Forward, 5'-ATCTGGTGGACTACTCGC-3'
Reverse, 5'-GCCTCATTCAGTTCCGTT-3'

213
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درجه 95در دستگاه ترموسایکلر شامل ده دقیقه PCRفرایند 
درجه سلسیوس، 94سیکل شصت ثانیه در 36سلسیوس، بدنبال آن 

و شصت Annealingدرجه سلسیوس مرحله 62شصت ثانیه در 
درجه 72درجه سلسیوس و در نهایت پنچ دقیقه در 72ثانیه در 

، دو PCRتمام آزمایشات بر روي محصوالت . سلسیوس انجام گرفت
.بار تکرار شدند

ژل از الکتروفورز درPCRبراي بررسی محصوالت 
با نیترات نقره استفادهDNAرنگ آمیزي و % 6آمید اکریلپلی

Gel Documentationها با استفاده از دستگاه ژل) 1شکل(گردید

ژن مورد بررسی قرار گرفتند و در نهایت محصول، از جهت وجود
blakpcژنوم استخراج شده سویه رفرانس کلبسیال .تعیین توالی شدند

و کلبسیال به عنوان کنترل مثبت ATCC BAA-1705 پنومونیه 
به عنوان کنترل منفی در واکنش ATCC BAA-1706پنومونیه
PCRمورد استفاده قرار گرفت .

و blakpcمحصول تکثیرشده ژن )PAGE(آمید اکریلالکترفورز پلی. 1شکل
blaSHV-1aهاي کلبسیال پنومونیه با سویهPCR . ردیفM 100(مارکرbp

DNA ladder, SM#333( ردیف ،C :ت تکثیرشده ژن محصوالblakpc

)bp399 ( وblaSHV-1a)bp213 (7و 1،2،3،6ردیف . در سویه استاندارد
در کلبسیال پنومونیه ایزوله شده blaSHV-1aو blakpcمحصوالت تکثیرشده ژن 

در blaSHV-1aمحصوالت تکثیرشده ژن 8و4،5ردیف . هاي بالینیمونهاز ن
.هاي بالینیاز نمونهblakpcد ژن کلبسیال پنومونیه ایزوله شده فاق

هایافته
نمونه کلبسیال ایزوله شده از هزار نمونه 202در این تحقیق از 

22به عنوان کلبسیال پنومونیه و %) 1/89(نمونه 180بیماران بستري، 
در . تعیین هویت شدند%) 9/10(توکا نمونه به عنوان کلبسیال اکسی

مورد 135بسیالیی ایزوله شده، سویه کل202بررسی انجام شده از 
67و ) بیماران بستري( هاي بیمارستانی مربوط به عفونت%) 8/66(

بیشترین بیمارانی که . مربوط به بیماران سرپایی بودند%) 2/33(مورد 
1/28(هاي ویژه به عفونت کلبسیالیی مبتال بودند در بخش مراقبت

این نتایج . بودندبستري %) 2/2(و کمترین بیماران در بخش قلب %) 
میزان مقاومت به ایمیپنم .دهداهمیت عفونت بیمارستانی را نشان می

و به مروپنم حدود % 8/22هاي کلبسیال پنومونیه حدود در بین ایزوله
ها، در تست هاي مقاوم به کرباپنماین ایزوله). 3جدول (بود % 3/20

. ان دادندلیتر نشمیکروگرم در میلی32باالي MICمیکرودایلوشن 
هاي وتیک مورد بررسی، کلبسیال پنومونیهیبیآنت14از میان 

سیلین، سفازولین و نیتروفورانتوئین باالترین مقاومت شده به آموکسیایزوله
و به سیپروفلوکساسین، آمیکاسین، ایمیپنم و مروپنم کمترین مقاومت را 

که هیچ چنین در این مطالعه مشخص گردیدهم). 3جدول (نشان دادند 
ها ایزوله نشده و سویه اي از کلبسیال پنومونیه مقاوم به همه آنتی بیوتیک

. بیوتیکی وجود دارد که بروي آنها مؤثر باشدآنتی
ایزوله 180در blakpcبراي شناسایی ژن کارباپنماز PCRنتایج 

توکا، نشان داد که از مجموع ایزوله کلبسیال اکسی22کلبسیال پنومونیه و 
مثبت blakpcها از نظر وجود ژن مورد از نمونه24سویه کلبسیال، 202

با توجه به نتایج بدست آمده در این بررسی blakpcبودند، لذا شیوع ژن 
22از مجموع %) 6/13(این ژن در سه مورد . درصد بدست آمد9/11برابر 

هم چنین یازده تا از . توکا شناسایی شدهاي کلبسیال اکسیمورد سوش
ها از ادرار، هفت مورد از خون، سه مورد از چشم و سه مورد از ین سویها

هاي مایع در نمونهblakpcخلط ایزوله شدند و هیچ کلبسیالي حاوي 
نتایج این . نخاعی، آبسه شکمی و زخم یافت نشد-صفاقی، مایع مغزي
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هاي از بخشblakpcبررسی نشان داد که اغلب موارد کلبسیالي حاوي 
ICUهم چنین درصد . هاي اطفال و نوزادان ایزوله شده بودشو بخ
مثبت در عفونت بیمارستانی تقریبا دو برابر blakpcهاي کلبسیال ایزوله

در نهایت بیشتر این . درصد مذکور در عفونت کسب شده از جامعه بود
.وتیک درمان شدندیبیافراد بوسیله تجویز چند آنت

هاي کلبسیال اومت دارویی سویهتوزیع فراوانی الگوي مق.3جدول 
شده از بیماران مورد بررسیپنومونیه ایزوله

حساسطحد واسمقاومبیوتیکآنتیردیف
7/815/08/17درصد 165136تعدادسیلینآموکسی1
3/689/108/20درصد 2

1382242تعدادنیتروفورانتوئین
9/5841/37درصد 3

119875تعدادسفازولین
5/535/21/44درصد 4

108589تعدادکوتریموکسازول
465/25/51درصد 5

935104تعدادسفتازیدیم
1/437/282/28درصد 6

875857تعدادتتراسایکلین
1/4335/53درصد 7

876108تعدادسفوتاکسیم
1/4029/57درصد 8

814117تعدادسفتریاکسون
1/404/65/53درصد 9

8113108تعدادآزترونام
2/3228/65درصد 10

654133جنتامایسین
8/1932/77تعداد 11

406156درصدآمیکاسین
8/2222/75تعداد 12

464152درصدایمیپنم
3/2007/79تعداد 13

410161درصدمروپنم
3/154/72/77تعداد 14

3115156درصدسینسیپروفلوکسا

گیريبحث و نتیجه
به علت مقاومت باالي blakpcهاي حاوي ژن کلبسیال پنومونیه

ها به هاي روتین و انتقال پالسمیدي این ژنبیوتیکی به درمانآنتی
هاي اخیر مسئول هاي دیگر انتروباکتریاسه، در سالها و جنسگونه

که طوريت بیمارستانی زیادي در دنیا بوده اند، بههاي عفونطغیان
چالشی blakpcهاي داراي ژن امروزه جداسازي و شناسایی سویه

به همین دلیل و ). 13-16(واقعی براي آزمایشگاههاي تشخیصی است 
هاي کلبسیال در سویهblakpcبا توجه به این که میزان وجود ژن 

ین مطالعه براي اولین بار در پنومونیه در ایران مشخص نشده است، ا
blakpcایران با هدف تعیین الگو مقاومت دارویی و بررسی وجود ژن 

هاي مقاوم به چند دارو کلبسیال پنومونیه با روش مولکولی در سویه
PCRانجام گردید.

هاي بیوتیکی سویهنتایج مطالعه حاضر در مورد مقاومت آنتی
جنتامایسین، نیتروفورانتوئین و هاي بیوتیککلبسیال نسبت به آنتی

مهر و همکارانش در سال کوتریموکسازول با نتایج مطالعه محمدي
هاي سفوتاکسیم، بیوتیکتقریباً یکسان، ولی در مورد آنتی1389

سفتازیدیم، سیپروفلوکساسین و آمیکاسین کمتر است که این 
ین بیوتیکی اتواند ناشی از تفاوت الگوي مقاومت آنتیمسئله می

).18(ها در مناطق جغرافیایی مختلف باشد سویه
هاي کلبسیال نسبت به بیوتیکی سویهدر مورد مقاومت آنتی

سیلین، کوتریموکسازول و تتراسایکلین با هاي آموکسیبیوتیکآنتی
در تهران تقریبا همخوانی 89مطالعه اسالمی و همکارانش در سال 

بیوتیک هاي به آنتیدارد، ولی در مطالعه حاضر مقاومت نسبت
نیتروفورانتوئین، ایمیپنم، سیپروفلوکساسین، آمیکاسین، سفتازیدیم 

).19(و جنتامایسین بیشتر بوده است 
هاي کلبسیال نسبت به بیوتیکی سویهدرصد مقاومت آنتی

هاي سفتازیدیم، سفالوتین، نیتروفورانتوئین،بیوتیکآنتی
تتراسایکلینوسین سیلین، جنتامایکوتریموکسازول، آموکسى

درهمکارانوزادهلنگريمطالعهبامقایسهدرحاضرمطالعهدر
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آمیکاسین،هايبیوتیکآنتیمورددرولیکمتر،89سال
همخوانیتقریبامطالعهدونتایجایمیپنموسیپروفلوکساسین

).20(دارد
مقاومتاز طرف دیگر نتایج مطالعه حاضر از نظر 

سفتریاکسون،بهنسبتکلبسیالهايسویهبیوتیکیآنتی
همکارانشوBarakمطالعهباسفتازیدیموکوتریموکسازول

بهمقاومتدرصدولیدارد،همخوانیتقریبا87ًسالدر
سفازولین،بهمقاومتوکمترمطالعهایندرجنتامایسین

). 21(استبودهبیشترسفوتاکسیمومروپنم
بیوتیکی نسبت به یج مقاومت آنتیچنین در مطالعه حاضر نتاهم

هاي هاي ایمیپنم، مروپنم، سفتازیدیم در ایزولهبیوتیکآنتی
و براتو ، )22(و همکارانوود فورد با نتایج مطالعات blakpcواجد

در . خوانی داردتقریباً هم) 24(و همکارانکاستانیرا و ) 23(همکاران
داراي حساسیت کاهش blakpcهاي واجد مطالعه مذکور تمام سویه

تازوباکتام و -سیلینیافته به ایمیپنم، مروپنم، سفتازیدیم، پنی
. جنتامایسین بوده، ولی به تتراسایکلین کامالً حساس باقی مانده بودند

به تتراسایکلین blakpcهاي واجد بالعکس در مطالعه حاضر تمام ایزوله
.اندباقی ماندهها به جنتامایسین حساسمقاوم، ولی نیمی از ایزوله

هاي بالینی سویه کلبسیال جدا شده از نمونه202در این مطالعه 
مورد blakpcهاي هاجر و کاشانی شهرکرد از نظر وجود ژن بیمارستان

بررسی قرار گرفتند که اولین گزارش بررسی این ژن در ایران محسوب 
blakpcشود به همین خاطر پرایمر مورد استفاده از قسمتی از ژنمی

یکسان باشد ) KPC2-KPC11(ها انتخاب شد که در تمام واریانت
در بررسی ژنوتیپی این . شناسایی شودblakpcهاي ژنتا همه واریانت

هاي کل سویه% 9/11مشخص شد که PCRایزوله به روش 202
بودند که این برخالف نتایج blakpcکلبسیالي جدا شده واجد ژن

Bratuشد که میزان جداسازي ژن بایو همکارانش مblakpc را در
الزم بذکر است .بودندگزارش کرده%  24هاي کلبسیال پنومونیه سویه

به سفتازیدیم blakpcهاي حاملکه در مطالعه مذکور تمام ایزوله
).23(مطابقت داشت %) 7/91(مقاوم بودند که با نتیجه مطالعه حاضر 

blakpcومونیه واجد ژن هاي کلبسیال پنمیزان جداسازي سویه

و ) 24(و همکارانکاستانیرا در این مطالعه خیلی کمتر از مطالعه  
هاي باشد که میزان جداسازي سویهیم) 25(و همکارانچن مطالعه 

گزارش % 5/73و % 51به ترتیب blakpcکلبسیال پنومونیه واجد ژن 
قیعت دلیل تفاوت موتواند بهنمودند که این تفاوت چشمگیر می

مثالً در . هاي دو مطالعه باشدچنین تفاوت منشا نمونهجغرافیایی و هم
هاي بیمارستانی مطالعه حاضر اغلب موارد مثبت شامل موارد نمونه

بودند، حال آن که در مطالعات مذکور %) 2/33(و سرپایی %) 8/66(
.ها بیمارستانی و با مقاومت چندگانه بودندتمام نمونه

نشان ) 26(و همکارانکوزونعه همانند بررسی نتایج این مطال
مقاومت باالي به بیشتر blakpcهاي واجد ژن داد که سویه

زمان چندین تواند به دلیل وجود همها دارند، که این میوتیکیبیآنت
) 26(و همکاراننتایج مطالعه. ها باشدژن بتاالکتاماز در این ایزوله

شده از پنچ کشور متفاوت، مثبت جداblakpcهاي نشان داد که سویه
، blaSHV11 ،blaOKP-A/Bداراي سایر ژنهاي بتاالکتامازها مانند 

blaTEM  ،blaCTX-M وblaOXAچنین در مطالعه هم. باشندیم
Urbanهاي اشریشیا کلی و همکارانش نشان داده شد که اکثر سویه

). 27(تند هسCTX-Mمثبت داراي بتاالکتاماز blakpcحامل ژن 
در مطالعه حاضر در blakpcهايبیشترین شیوع ایزوله

و چن هاي چشم، خون، خلط و ادرار است که با مطالعه نمونه
و همکارانش Lopezمطابقت داشته، ولی با مطالعه ) 25(همکاران

ها به ترتیب از در فلسطین که بیشترین نمونه2008در سال ) 28(
هاي بافت نرم جدا شده بسه شکمی و آبسهادرار، ترشحات تراکئال، آ

ها که بیشترین نمونه) 25(در چین 2011در سال چن است و مطالعه 
هاي ادرار، خلط، خون و زخم بوده است،به ترتیب مربوط به نمونه

هاي بالینی و خوانی ندارد که احتماالً به دلیل تعداد کمتر نمونههم
.بررسی در تحقیق حاضر باشدبیماران مورد
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مثبت در blakpcهاي در تحقیق حاضر بیشترین تعداد ایزوله
، نوزادان و %)ICU)31هاي هاي بستري به ترتیب در بخشبخش

در سال ) 29(و همکارانش Geffenبود که با مطالعه %) 2/27(اطفال 
خوانی تقریبا هم) 30(در یونان و همکارانکانتوپولو و مطالعه 2010

دهنده خطر بالقوه این مقاومت در این تواند نشاندارد که می
هاي بیمارستانی و لزوم توجه بیشتر به رعایت بهداشت توسط بخش

.هاي مربوطه باشدپرسنل بخش
که در بین دهدمینشانتحقیقاینبه طور کلی نتایج

ر ایجاد ها دهاي شایع کلبسیال، گونه پنومونیه نسبت به سایر گونهگونه
پنچاه ازتر بوده و در این گونه در بیشهاي بیمارستانی شایععفونت

کنترل دارویی دارند، لذا معیارهايچنددرصد سویه مقاومت
هاي مورد مطالعه احساسبیمارستانی در بیمارستانهايعفونت

خانوادهدارویی درچنددلیل اینکه مقاومتبهدر این زمینه،. گرددمی
رویه افزایش بیبهپاسخدربیمارستانیمحیطپنومونیه درکلبسیال 

مصرف کنترلبنابراینشود،میها ایجادبیوتیکآنتیمصرف
ظهور این ازجلوگیريدرمهمینقشهابیمارستاندربیوتیک،آنتی

.از آنها داردناشیهايها و عفونتگونه سوش

پنومونیه داراي هاي کلبسیالچنین با توجه به این که سویههم
از جمعیت میکروبی شهرکرد جداسازي شده و اغلب این blakpcژن 

باشند و به دلیل انتقال یها موتیکیبیها مقاوم به اغلب آنتسویه
ها بین اعضاي انتروباکتریاسه خصوصاً پالسمیدي و سریع این مقاومت

فونت با این ها، درمان بسیار دشوار بیماران مبتال به عکلبسیال پنومونیه
میر باالي این بیماران، تشخیص سریع این وها و مرگمیکروارگانیسم
ها و کنترل انتشار آنها یک اورژانس پزشکی محسوب میکروارگانیسم

. گرددمی

تشکر و قدردانی
وسیله از مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی، معاونت بدین

شکده پزشکی شناسی دانپژوهش، اساتید و کارکنان گروه میکروب
.شوددانشگاه علوم پزشکی شهرکرد تشکر و قدردانی می
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