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نشریه تازهها در میکروبشناسی دامپزشکی

بررزی مقاوم

آنتیبیوتیکی جدایههای کلبسیالپنومونیه بهدز

آمده از نمونههای بالینی بیمارزتان خاتماالنبیاء

(ص) زاهدان
بهمن هرمزی ،1محبوبه بارکزایی ، 2زهرا راشکی
 - 1کارشنا

ارشد ژنتیک ،اداره آموزش و پرورش زابل ،زابل.

 - 2کارشنا

ارشد ژنتیک ،بیمارستان سیدالشهدا زهک زابل ،زابل.

قلعهنو*3

 - 3گروه میکروب شناسی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی زابل ،زابل.
دریافت مقاله 11 :دی  ،1336بازنگری 15 :بهمن  ،1336پذیرش نهایی 21 :اسفند 1336

چکیده
کلبسیالپنومونیه ازجمله باکتریهای عامل عفونت ادراری و یکی از پاتوژنهای فرصت طلب و عامل عفونت بیمارستانی محسوب میگردد .شیوع
مقاومت دارویی کلبسیال پنومونیه روز به روز رو به افزایش است و بنابراین انجام تستهای مقاومت دارویی ،قبل از تجویز آنتیبیوتیک ،ضروری
به نظر میرسد .هدف این مطالعه تعیین میزان مقاومت به برخی از آنتیبیوتیکها در ایزولههای کلبسیال پنومونیه جدا شده از نمونههای بالینی
بیماران بیمارستان خاتم االنبیا (ر) زاهدان طی سالهای  1331تا  1332با استفاده از روش انتشار دیسک بود .در مطالعه توصیفی -تحلیلی
حاضر ،تعداد  13جدایه ی کلبسیالپنومونیه از نمونههای مختلا بالینی در بیمارستان خاتم جداسازی و با استفاده از آزمونهای بیوشیمیایی
تعیین هویت شدند .الگوی مقاومت آنتی میکروبی به روش انتشار دیسک (کربنی -بائر) انجنام گرفنت .درصد مقاومت ایزولههای کلبسیالپنومونیه
نسبت به سفیکسیم  12درصد ،سفوتاکسیم  11درصد ،سفتریاکسون  73درصد ،سفتازیدیم  72درصد ،آمیکاسین  36%63درصد،
آزیترومایسین 61درصد ،تتراسیکلین و نالیدیکسیک اسید  53درصد ،جنتامسین  51درصد و ایمیپنم  43درصد تعیین گردید .نتایج بهدست
آمده نشان داد که ایمیپنم با کمترین درصد مقاومت در مقابل تمام ایزولههای کلبسیال پنومونیه ،موترترین آنتیبیوتیک بوده است.

واژگان کلیدی :انتشار دیسک ،زاهدان ،کلبسیالپنومونیه ،مقاومت آنتیبیوتیکی

مقدمه

عفونت های بیمارستانی کنه بنه عننوان ینک مشنکل جندی

کلبسننیالپنومونیه بنناکتری بیمنناریزای فرصننتطلننب اسننت

برای سالمت جامعنه انسنانی مطنرش بنوده اسنت و بیمناران

و میننر در بیمنناران بننا

را در بیمارسننتانهننای سراسننر جهننان تحننت تنناًتیر قننرار

ضننعا سیسننتم ایمنننی محسننوب مننیشننود .مقاومننت بننه

میدهد و ساالنه قربنانی هنای زینادی را بنه خنود اختصنار

مواد ضد میکروبی در اینن بناکتری ،سنبب وخنیمتنر شندن

داده اسننت و هزینننههننای درمننانی فراوانننی بننر کشننور

وضننعیت درمننان عفونننتهننای آن مننیگننردد .نننوعی از

تحمیننل مننیکننند ،از ایننن رو ،سننازمان بهداشننت جهننانی،

مقاومت به واسطه تولیند آننزیم هنایی بنه ننام بتاالکتامازهنا

سننال  2111را بننه عنننوان سننال مقاومننت آنتننیبیننوتیکی

صورت می گینرد ،کنه عامنل مقاومنت در برابنر بتاالکتنامهنا

نامینند ( .)2،3مقاومننتهننای آنتننیبیننوتیکی اغلننب توسننط

است ( .)1بنا توجنه بنه اهمینت مقاومنت آنتنی بینوتیکی در

ژنهننای پالسننمیدی رمننز گردیننده و بننه راحتننی در میننان

کننه عنناملی عمننده در بننروز مننر

اننننواع بننناکتریهنننای خنننانواده انتروباکتریاسنننه انتقنننال
* پست الکترونیک نویسنده مسئول مکاتبهzahrarashki@yahoo.co.uk :
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مننییابننند ( .)5 ،4مقاومننت بنناالی خننانواده انتروباکتریاسننه

مغننزی -نخنناعی از بیمنناران بسننتری شننده در بیمارسننتان

بنننه پننننیسنننیلین وسفالوسنننپورینهنننا ناشنننی از تولیننند

خنننناتم زاهنننندان جمننننع آوری شنننند و  13جدایننننه

آنزیم های بتاالکتاماز وسنیعالطینا اسنت کنه منی توانند بنه

کلبسننیالپنومونیه بننر اسننا

گوننننههنننای مختلنننا دیگنننر نینننز منتقنننل شنننود (.)6

مننک کننانکی آگننار ،EMB ،تسننتهننای IMViCو اوره آز

آنتننیبیوتیننکهننا بننا مکانیسننمهننای متفنناوتی بننر روی

تعیننین هویننت شنند ( .)11از  13جدایننه مننورد بررسننی،

باکتری هنا اتنر منی کننند  .بنرای مثنال داروهنای بتاالکتنام

تعننداد  33جدایننه ( 41درصنند) ازنمونننههننای ادراری27 ،

مانند پنیسیلین هنا و سفالوسنپورین هنا منانع سننتز دینواره
سننلولی مننیشننوند ،آمینوگلیکوزینندهننا و اریترومایسننین بننر

(14درصنند) از نمونننههننای چننر

 6 ،جدایننه ( 7درصنند) از

روی ریبننوزوم و سنننتز پننروتئین اتننر مننیکنننند و برخننی

نمونننههننای خننون و  5جدایننه ( 6درصنند) از نمونننههننای

دیگنننر ماننننند فلوروکینولنننونهنننا منننانع سننننتز DNA

مایع -مغزی نخاعی جمعآوری گردید.

کشننت بننر روی محننیطهننای

21

جداینننه ( 33درصننند) از نموننننههنننای خلنننط 12 ،جداینننه

متفنناوت مننیباشنند .اگننر چننه بیشننترین میننزان مقاومننت در

دیسننننک

نشریه تازهها در میکروبشناسی دامپزشکی

گونننههننای اشریشننیا کلننی و کلبسننیالپنومونیه مشنناهده

دیسنکهنای آنتنیبیوتینک تهینه شنده از شنرکت پنادتن
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بننناکتریهنننا منننیشنننوند ( .)3-7مینننزان مقاومنننتهنننای
آنتننیبیننوتیکی در میننان انتروباکتریاسننه در سراسننر جهننان

مقاوم

آنتیبیتوتیکی :مقاومنت آنتنیبینوتیکی بنا

اسنتفاده از تسنت آنتنی بینوگرام از طرینق روش انتشنار
)method

diffusion

 (Diskو توسننننط

مننیشننود امننا ایننن مقاومننتهننا در جنننسهننای دیگننر

طننننب ،ایننننران،

انتروباکتریاسننه مانننند انتننرو بنناکتر ،سننیتروباکتر ،سراشننیا،

آزیترومایسننننین ( ،)AZM;30ugسفیکسننننیم (،)CFM;5ug

و سننالمونال هننم بننهدسننت آمننده اسننت (.)11

سفوتاکسننننننننننیم ( ،)CTX;30ugسفتریاکسننننننننننون

شناسایی سویه های مقناوم بنه آنتنی بیوتینک از جنبنه هنای

( ،)CRO;30ugجنتامایسننننین ( ،)GE;10ugایمننننیپنننننم

مهمننی مانننند انتخنناب آنتننیبیوتیننک مناسننب ،تسننریع در

( ،)IMP;10ugنالیدیکسننننننیک اسنننننننید (،)NA;30ug

درمنننان ،کننناهش هزیننننههنننای درمنننانی و مقاومنننت

تتراسنننننیکلین ( )TE;30ugو سنننننفتازیدیم ()CAZ;30ug

آنتی بینوتیکی ،حنائز اهمینت اسنت .هندف از اینن مطالعنه،

ارزینابی گردیند .در اینن روش ،سوسپانسنیون میکروبنی

بررسننی میننزان مقاومننت آنتننیبیننوتیکی کلبسننیالپنومونیه

برابنر غلظنت ننیم منک فارلنند تهینه و در محنیط منولر

جنندا شننده از نمونننههننای بننالینی از بیمنناران بسننتری در

هینتننون آگننار ،میننزان مقاومننت میکروبننی نسننبت بننه

بیمارستان خاتماالنبیا (ر) زاهدان است.

دیسنکهنای رکنر شنده بنه روش  Kirby – Bauerو بنر

پرتئننو

اسا

شننننامل آمیکاسننننین ()̨ AMK;30ug

استانداردهای  CLSIسنجیده شد (.)12

مواد و روشها
مطالعننه تحلیلننی -توصننیفی اخیننر از شننهریور منناه
سال  1331تنا اردیبهشنت مناه  1332بنه مندت  7مناه در
بیمارستان خاتم االنبیا (ر) زاهدان انجام

گرفت.

نتایج
نتننایج ایننن تحقیننق در مننورد  11آنتننیبیوتیننک ،در
نمودار  1بیان شده اسنت .نتنایج بنهدسنت آمنده نشنان داد

جدایتتههتتای بتتاکتری :تعننداد  1511نمونننه بننالینی

که بیشترین مقاومنت مربنوط بنه سفیکسنیم بنا  12درصند

مختلنننا از جملنننه ادرار ،خنننون ،چنننر  ،خلنننط و منننایع

و کمتننرین مقاومننت مربننوط بننه ایمننیپنننم بننا  43درصنند

بهمن هرمزی و همکاران

بننود .همچنننین در جدایننههننای مننورد مطالعننه ،مقاومننت

آزیترومایسننین  61درصنند ،تتراسننیکلین و نالیدیکسننیک

نسنننبت بنننه سفوتاکسنننیم  11درصننند ،سفتریاکسنننون 73

اسید  53درصد و جنتامایسین  51درصد بود.

درصننند ،سنننفتازدیم  72درصننند ،آمیکاسنننین  63درصننند،
درصد مقاومت آنتی بیوتیکی ایزوله ها

نمودار  -1درصد مقاوم

آنتیبیوتیکی ایزولههای مورد مطالعه

بحث و نتیجهگیری
نقش باکتریهای فرصتطلب به عنوان عوامل اصلی و شایع
عفونتهای بیمارستانی در کلیه سنین کامالً مشخ

است

مقاومت نسبت به آنتیبیوتیکها یک پدیده اکولوژیکی طبیعی
است که حاصل میلیونها سال تکامل است (.)15

( .)13با توجه به این که اع ای خانواده انتروباکتریاسه عامل

به دلیل اسنتفاده وسنیع از آنتنیبیوتینکهنا در جهنان

عمده عفونتهای بیمارستانی میباشند و برخی از آنها به

در بخنننشهنننای مختلنننا از جملنننه پزشنننکی ،درمنننان

عنوان اع ای فلور طبیعی ،سبب ایجاد عفونتهای

حیوانات ،کشناورزی ،پنرورش زنبنور عسنل ،صننایع نفنت و

فرصتطلب می شوند ،لذا اتخار استراتژی مناسب در درمان

دریننایی و نیننز اسننتفاده در برخننی از آزمایشننگاههننا جهننت

این سویهها ضروری به نظر میرسد  .درمان آنتی بیوتیکی این

مطالعننات و دسننتکاریهننای ژنتیکننی ،فشننار تکنناملی بننرای

عفونتها ،که در سالهای گذشته با آنتی بیوتیکهای خانواده

تهور مقاومت آنتیبیوتیکی بسیار باال است (.)16-13

پنیسیلین به آسانی مؤتر بودند ،متاسفانه امروزه با کسب انواع

در مطالعننه حاضننر مقاومننت بننه آنتننیبیوتیننکهننای

مقاومتها و از جمله بروز بتاالکتامازهای وسیعالطیا

روتننین مننورد اسننتفاده در درمننان عفونننتهننای ناشننی از

( )Extended-spectrum-beta-lactamasesمشکل و پرهزینه

بنناکتریهننای گننرم منفننی نسننبتا بنناال بننود و بیشننترین

گردیده است ( .)14اگرچه توجه بسیاری از محققین بر روی

مقاومنننتهنننا بنننه ترتینننب بنننه سفکسنننیم ( 12درصننند ̨)

مقاومت آنتیبیوتیکی در باکتریهای جدا شده از بیماران در

سفوتاکسن نیم ( 11درصننند) ،سفتریاکسنننون ( 73درصننند)،

بیمارستانها و نیز باکتریهایی که به طور مستقیم اتر مخرب

سننفتازیدیم ( 72درصنند) مشنناهده شنند ،در حننالی کننه 63

بر روی سالمتی انسان دارند معطوف شده است ،اما گسترش

درصننند و  51درصننند ایزولنننههنننا ،بنننه ترتینننب ،بنننه
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بودننند .یافتننههننای تحقیننق حاضننر ،نمایننانگر بنناال بننودن

گزارش شند کنه کمنی بناالتر از یافتنههنای مطالعنه حاضنر

میننزان مقاومننت آنتننیبیننوتیکی در بیمنناران بسننتری شننده

بود ( .)23این تفاوتها میتوانند بنه علنت مصنرف بنیروینه

دارد .تحقیقنننات مختلنننا نشنننان دادهانننند کنننه الگنننوی

و غیر اصولی آنتنیبیوتینکهنا بنه وینژه سفالوسنپورینهنای

مقاومننت آنتننیبیننوتیکی در بخننشهننای مختلننا ایننران

نسل سوم و پیدایش سنویه هنای مقناوم بنه چنندین کنال

متفنناوت اسننت .طننی مطالعننهای کننه توسننط قلننی پننور و

داروینی در منطقننه منورد مطالعننه باشند .در مطالعننه حاضننر

همکنناران در اصننفهان انجننام شنند ،میننزان مقاومننت بننرای

میزان مقاومت بنه سفالوسنپورینهنای نسنل سنوم بناال بنود

آنتننیبیوتیننکهننای نالیدیکسننیک اسننید ،جنتامایسننین،

که منیتوانند نشناندهننده آن باشندکه سنویههنای مقناوم،

سننفپیم و آمیکاسننین بننه ترتیننب  23درصنند 51 ،درصددد،

در شهرستان زاهندان ،ممکنن اسنت بنه دلینل رفنت و آمند

 32درصنند و  13درصنند گننزارش شنند کننه پننایینتننر از

بسیار مهاجران از کشورهای همسایه وارد شده باشند.

مطالعننهای کننه در تهننران توسننط افتخننار و همکنناران انجننام

نشننان از افننزایش رو بننه رشنند مقاومننتهننای چننند دارویننی

گرفنننت ،الگنننوی حساسنننیت آنتنننیبینننوتیکی بنننرای

در بنننین بننناکتریهنننای بیمننناریزای بیمارسنننتانی دارد.

سفالوسنننپورینهنننای نسنننل سنننوم نظینننر سنننفتازیدیم،

انتقال این ایزولههنای بیمارسنتانی بنه افنراد جامعنه ممکنن

سفتریاکسنون بنه همننراه آنتنیبیوتینکهننای دیگنری نظیننر

اسنت سننبب گسنترش مقاومننت داروینی و بیمنناریزایننی در

آمیکاسننین و جنتامایسننین بننه ترتیننب  41درصنند37 ،

جامعننه بننه ویننژه در افننرادی کننه دارای ضننعا سیسننتم

درصد 41 ،درصد و  43درصند گنزارش شند کنه بنا الگنوی

ایمنننی هسننتند ،شننود .نتننایج حاصننله نشننان از آن دارد کننه

مقاومننت آنتننیبیننوتیکی در مطالعننه حاضننر تفنناوت دارد

آنتننیبیوتیننکهننای بتاالکتننام معمننول ،عمننالً در درمننان

( .)21همچننننین ،موالننننا و همکننناران مینننزان مقاومنننت

عفونننننتهننننای بننننیش از  55درصنننند جدایننننههننننای

آنتننیبیوتیننک سفوتاکسننیم را  31درصنند و میننزان مقاومننت

کلبسننیالپنومونیه در منطقننه مننورد مطالعننه م نؤتر نیسننتند

آنتی بیوتیک ایمنی پننم را  61درصند بینان کردنند .بررسنی

و اسنننتفاده از آنهنننا در درمنننان ،عنننالوه بنننر بننناال رفنننتن

این نتنایج نشنان منیدهند ،مینزان مقاومنت بیمناران منورد

هزینههنای درمنانی ،سنبب بنروز هنر چنه بیشنتر مقاومنت

بررسنننی در اینننن تحقینننق نسنننبت بنننه آنتنننیبیوتینننک

دارویی خواهند شند ،در نتیجنه ضنرورتاً پیشننهاد منیشنود

سفوتاکسیم و ایمنی پننم نسنبت بنه بیمناران منورد بررسنی

که رژیم درمنانی منورد اسنتفاده توسنط پزشنکان حتمناً بنر

توسننط موالنننا و همکنناران کمننی پننایینتننر اسننت ( .)22بننر

نتنایج آنتنیبینوگرام انجنام شنده توسنط آزمایشنگاه

اسنننا

مطالعنننه سننناعدی و همکننناران در زابنننل ،مینننزان

اسنا

میکروبشناسی بالینی باشد.

مقاومننت آنتننیبیننوتیکی بننرای سفالوسننپورینهننای نسننل
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Summary
Klebsiella pneumoniae is the one of UTI bacteria and relevant opportunistic pathogen that causes nosocomial
infections. Antibiotic resistance of the Klebsiella species is increasing nowadays; therefore, antibiogram test is
necessary before prescribing antibiotics. This research is aimed to determine the rate of antibiotics resistance of
Klebsiella pneumoniae isolated from clinical specimens of patients referred to Khatam hospital during September
2013 to May 2014 using Kirby-Bauer method. This descriptive and analytic survey was performed on 83 isolates of
Klebsiella pneumonia collected from Khatam hospital. After phenotypical and biochemical identification of isolate,
drug resistance was investigated for 10 antibiotics through the standard CLSI procedure via the Kirby-Bauer method.
The percentage of resistance to all of the isolates of Klebsiela pneumonia were Cefexime 82%٫ Cefotaxime 81%٫
Ceftriaxone 73%٫ Ceftazidime 72%٫ Amikacin 63%٫ Azithromycin 60%٫ Tetracycline and Nalidixic Acid 59%٫
Gentamicin 58% and Imipenem 43%. The results indicated that the lowest resistance percent was for Imipenem in all
tested Klebsiella; therefore, it can be recommended as the most effective antibiotic for Klebsiella isolates in study
area.
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