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چکیده
ک بسددیالپنومونیه ازجم دده باکتریهددای عامددل عفونددت ادراری و یکددی از پاتوژنهددای فرصددت ددو و عامددل عفونددت
بیمارسددتانی م سددو میگددردد .شددیو مقاومددت دارویددی ک بسددیال پنومونیدده روز بدده روز رو بدده افددزایز اسددت و بنددابراین
انجدداد تسددتهای مقاومددت دارویددی ،طبددل از تجددویز آنتیبیوتی د  ،ضددروری بدده ندددر میرسددد .هدددا ایددن مهالادده تایددین
میددزان مقاومددت بدده برخددی از آنتیبیوتی هددا در ایزولددههای ک بسددیال پنومونیدده جدددا شددده از نمونددههای بددالینی بیمدداران
بیمارسددتان خددات االنبیدداو ا) زاهدددان ددی سددالهای  1331تددا  1332بددا اسددتفاده از روش انتشددار دیسدد

بددود .در

مهالاه توصیفی -ت ی ی حاضر ،تاددددداد  13جدایدددده ی ک بسددددیالپنومونیه از نمونههای مخت ب بالینی در بیمارسددددتان
خدددددات جداسدددددازی و با استفاده از آزمونهدددددای بیوشیمیایی تایین هویت شدند .الگوی مقاومت آنتی میکروبی به روش
انتشددار دیس د

کربد دی -بددائر) انجد داد گرفد دت .درصددد مقاومددت ایزولددههای ک بسددیالپنومونیه نسددبت بدده سفیکسددی 12

درصدددد ،سفوتاکسدددی  11درصدددد ،سفتریاکسدددون  73درصدددد ،سدددفتازیدی  72درصدددد ،آمیکاسدددین  36%13درصددد ،
آزیترومایسددین 11درصددد ،تتراسددیک ین و نالیدیکسددی

اسددید  53درصددد ،جنتامسددین  51درصددد و ایمددیپن  43درصددد

تایددین گردیددد .نتددایج بهدسددت آمددده نشددان داد کدده ایمددیپن بددا کمتددرین درصددد مقاومددت در مقابددل تمدداد ایزولددههای
ک بسیال پنومونیه ،مو رترین آنتیبیوتی

بوده است.

واژههای کلیدی :انتشار دیس  ،زاهدان ،ک بسیالپنومونیه ،مقاومت آنتیبیوتیکی

* پست الکترونی

نویسنده مسئو مکاتبهzahrarashki@yahoo.co.uk :

بهمن هرمزی و همکاران

ک بسددیالپنومونیه مشدداهده میشددود امددا ایددن مقاومتهددا

مقدمه
ک بسددیالپنومونیه بدداکتری بیمدداریزای فرصددت و

در جن هددای دیگددر انتروباکتریاسدده ماننددد انتددرو بدداکتر،

است که عدام ی عمدده در بدروز مدرگ و میدر در بیمداران

سددیتروباکتر ،سراشددیا ،پرتئددوس و سددالمونال هد بهدسددت

با ضاب سیسدت ایمندی م سدو میشدود .مقاومدت بده

آمدددده اسدددت  .)11شناسدددایی سدددویههای مقددداود بددده

شدددن وضددایت درمددان عفونتهددای آن میگددردد .نددوعی

آنتیبیوتیددد

مناسدددو ،تسدددریر در درمدددان ،کددداهز

از مقاومدددت بددده واسدددهه تولیدددد آنزی هدددایی بددده نددداد

هزیندددههای درمدددانی و مقاومدددت آنتیبیدددوتیکی ،حدددائز

بتاالکتامازهددا صددورت میگیددرد ،کدده عامددل مقاومددت در

اهمیددت اسددت .هدددا از ایددن مهالادده ،بررسددی میددزان

برابددر بتاالکتادهددا اسددت  .)1بددا توجدده بدده اهمیددت

مقاومددت آنتیبیددوتیکی ک بسددیالپنومونیه جدددا شددده از

مقاومددت آنتیبیددوتیکی در عفونتهددای بیمارسددتانی کدده

نمونددههای بددالینی از بیمدداران بسددتری در بیمارسددتان

بدده عنددوان یدد

مشددکل جدددی بددرای سددالمت جامادده

انسددددانی مهددددرح بددددوده اسددددت و بیمدددداران را در

خات االنبیا ا) زاهدان است.

مواد و روشها

بیمارستانهای سراسدر جهدان ت دت تدام یر طدرار میدهدد

مهالادده ت ی ددی -توصددیفی اخیددر از شددهریور مدداه

و سدداالنه طربانیهددای زیددادی را بدده خددود اختصدداا داده

سددا  1331تددا اردیبهشددت مدداه  1332بدده مدددت  7مدداه

اسددت و هزینددههای درمددانی فراوانددی بددر کشددور ت میددل

در بیمارسدددتان خدددات االنبیددداو ا) زاهددددان انجددداد

میکنددد ،از ایددن رو ،سددازمان بهداشددت جهددانی ،سددا

گرفت.

 2111را بدده عنددوان سددا مقاومددت آنتیبیددوتیکی نامیددد

جدایههههای بههاکتری :تاددداد  1511نموندده بددالینی

 .)2،3مقاومتهددددای آنتیبیددددوتیکی اغ ددددو توسددددت

مخت ددب از جم دده ادرار ،خددون ،چددر  ،خ ددت و مددایر

ژنهای پالسدمیدی رمدز گردیدده و بده راحتدی در میدان

مغددزی -نخدداعی از بیمدداران بسددتری شددده در بیمارسددتان

اندددوا باکتریهدددای خدددانواده انتروباکتریاسددده انتقدددا

خددددات زاهدددددان جمددددر آوری شددددد و  13جدایدددده

مییابندددددد  .)5 ،4مقاومددددددت بدددددداالی خددددددانواده

ک بسددیالپنومونیه بددر اسدداس کشددت بددر روی م یتهددای

انتروباکتریاسدده بدده پنیسددی ین وسفالوسددپورینها ناشددی

مدد

کددانکی آگددار ،EMB ،تسددتهای IMViCو اوره آز

از تولیددد آنزی هددای بتاالکتامدداز وسددیرالهیب اسددت کدده

تایددین هویددت شددد  .)11از  13جدایدده مددورد بررسددی،

میتوانددد بدده گونددههای مخت ددب دیگددر نیددز منتقددل شددود

تادددداد  33جدایددده  41درصدددد) ازنموندددههای ادراری،

 .)1آنتیبیوتی هددا بددا مکانیسدد های متفدداوتی بددر روی

 27جدایدده  33درصددد) از نمونددههای خ ددت 12 ،جدایدده

باکتریها ا در میکنندد  .بدرای مادا داروهدای بتاالکتداد

14درصددد) از نمونددههای چددر

 1 ،جدایدده  7درصددد)

مانندددد پنیسدددی ینها و سفالوسدددپورینها مدددانر سدددنتز

از نمونددههای خددون و  5جدایدده  1درصددد) از نمونددههای

دیددددواره سدددد ولی میشددددوند ،آمینوگ یکوزیدددددها و

مایر -مغزی نخاعی جمرآوری گردید.

اریترومایسددین بددر روی ریبددوزود و سددنتز پددروتئین ا ددر

مقاومههت آنتیبیههوتیکی :مقاوم دت آنتیبیددوتیکی

میکننددد و برخددی دیگددر ماننددد ف وروکینولونهددا مددانر

با استفاده از تسدت آنتدی بیدوگراد از رید روش انتشدار

سددددنتز  DNAباکتریهددددا میشددددوند  .)3-7میددددزان

دیسدددد

مقاومتهددای آنتیبیددوتیکی در میددان انتروباکتریاسدده در

دیسد های آنتیبیوتید

سراسددر جهددان متفدداوت میباشددد .اگددر چدده بیشددترین
میددددزان مقاومددددت در گونددددههای اشریشددددیا ک ددددی و

) (Disk diffusion methodو توسددددت
تهیده شدده از شدرکت پدادتن

ددددو ،ایددددران ،شددددامل آمیکاسددددین

)̨ AMK;30ug

نشریه تازهها در میکروبشناسی دامپزشکی جلد /1شماره /2پائیز و زمستان 1931

مددواد ضددد میکروبددی در ایددن بدداکتری ،سددبو وخی تددر

آنتیبیوتیددد

از جنبدددههای مهمدددی مانندددد انتخدددا

38

بررسی مقاومت آنتیبیوتیکی جدایههای ...

آزیترومایسددددددددددین  ،)AZM;30ugسفیکسددددددددددی

38

نتایج

 ،)CFM;5ugسفوتاکسددددددددددددددددددی ،)CTX;30ug

نتددایج ایددن ت قیدد در مددورد  11آنتیبیوتیدد  ،در

سفتریاکسدددددددددون  ،)CRO;30ugجنتامایسدددددددددین

نمدودار  1بیددان شدده اسددت .نتدایج بهدسددت آمدده نشددان

 ،)GE;10ugایمدددددیپن  ،)IMP;10ugنالیدیکسدددددی

داد که بیشدترین مقاومدت مربدو بده سفیکسدی بدا 12

اسدددددددید  ،)NA;30ugتتراسدددددددیک ین  )TE;30ugو

درصددد و کمتددرین مقاومددت مربددو بدده ایمددیپن بددا 43

سددفتازیدی

روش ،سوسپانسدیون میکروبدی برابدر غ ددت ندی مد

مقاومددددت نسددددبت بدددده سفوتاکسددددی  11درصددددد،

فارلندد تهیده و در م دیت مدولر هینتدون آگدار ،میدزان

سفتریاکسددددون  73درصددددد ،سددددفتازدی  72درصددددد،

مقاومت میکروبی نسدبت بده دیسد های ذکدر شدده بده

آمیکاسدددین  13درصدددد ،آزیترومایسدددین  11درصدددد،

روش  Kirby – Bauerو بددر اسدداس اسددتانداردهای

تتراسددددیک ین و نالیدیکسددددی

اسددددید  53درصددددد و

 CLSIسنجیده شد .)12

جنتامایسین  51درصد بود.
٩٠
٨٠
٧٠
٦٠
٥٠
٤٠
٣٠
٢٠
١٠
٠

درصد مقاومت آنتی بیوتیکی ایزوله ها
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 )CAZ;30ugارزیددابی گردیددد .در ایددن

درصددد بددود .همچنددین در جدایددههای مددورد مهالادده،

نوع آنتی بوتیک مورد بررسی
نمودار  -1درصد مقاومت آنتیبیوتیکی ایزولههای مورد مطالعه

بحث و نتیجهگیری
نقددز باکتریهددای فرصددت و بدده عنددوان عوامددل

درمددان آنتددی بیددوتیکی ایددن عفونتهددا ،کدده در سددا های
گذشددته بددا آنتددی بیوتی هددای خددانواده پنددیسددی ین بدده

اصد ی و شددایر عفونتهددای بیمارسددتانی در ک یدده سددنین

آسددانی م د ر بودنددد ،متاسددفانه امددروزه بددا کسددو انددوا

کامالم مشخد است  .)13بدا توجده بده ایدن کده اعضدای

مقاومتهدددددا و از جم ددددده بدددددروز بتاالکتامازهدددددای

خدددانواده انتروباکتریاسددده عامدددل عمدددده عفونتهدددای

وسدددددددددددددددددیرالهیب

بیمارسدددتانی میباشدددند و برخدددی از آنهدددا بددده عندددوان

 )lactamasesمشددکل و پرهزیندده گردیددده اسددت .)14

اعضدددای ف دددور بیادددی ،سدددبو ایجددداد عفونتهدددای

اگرچدده توجدده بسددیاری از م ققددین بددر روی مقاومددت

فرصددت و مددی شددوند ،لددذا اتخدداذ اسددتراتژی مناسددو

آنتددیبیددوتیکی در باکتریهددای جدددا شددده از بیمدداران در

در درمددان ایددن سددویهها ضددروری بدده ندددر میرسددد .

بیمارستانهدا و نیدز باکتریهدایی کده بده دور مسدتقی

Extended-spectrum-beta-

بهمن هرمزی و همکاران

ا ر مخر بدر روی سدالمتی انسدان دارندد ماهدوا شدده

درصددد 41 ،درصددد و  43درصددد گددزارش شددد کدده بددا

است ،اما گسدترش مقاومدت نسدبت بده آنتدیبیوتید هدا

الگددوی مقاومددت آنتیبیددوتیکی در مهالادده حاضددر تفدداوت

پدیددده اکولددوژیکی بیاددی اسددت کدده حاصددل

دارد  .)21همچنددددین ،موالنددددا و همکدددداران میددددزان

یدد

مقاومدددت آنتیبیوتیددد

می یونها سا تکامل است .)15
بدده دلیددل اسددتفاده وسددیر از آنتددیبیوتیدد هددا در

سفوتاکسدددی را  31درصدددد و

میددزان مقاومددت آنتیبیوتیدد

ایمددیپن را  11درصددد

حیوانات ،کشداورزی ،پدرورش زنبدور عسدل ،صدنایر نفدت

مقاومددت بیمدداران مددورد بررسددی در ایددن ت قید نسددبت

و دریددایی و نیددز اسددتفاده در برخددی از آزمایشددگاههددا

بدده آنتیبیوتیدد

سفوتاکسددی و ایمددیپن نسددبت بدده

جهدددت مهالادددات و دسدددتکاریهدددای ژنتیکدددی ،فشدددار

بیمدداران مددورد بررسددی توسددت موالنددا و همکدداران کمددی

تکدام ی بدرای ظهددور مقاومدت آنتدیبیددوتیکی بسدیار بدداال

پددایینتر اسددت  .)22بددر اسدداس مهالادده سدداعدی و

است .)11-13

همکدداران در زابددل ،میددزان مقاومددت آنتیبیددوتیکی بددرای

در مهالادده حاضددر مقاومددت بدده آنتددیبیوتیدد هددای

سفالوسددپورینهای نسددل سددود ندیددر سفتریاکسددون و

روتددین مددورد اسددتفاده در درمددان عفونددتهددای ناشددی از

سفتازیدی  111درصدد گدزارش شدد کده کمدی بداالتر از

باکتریهددای گددرد منفددی نسددبتا بدداال بددود و بیشددترین

یافتددههای مهالادده حاضددر بددود  .)23ایددن تفاوتهددا

̨
درصددد)
12

میتوانددد بدده ع ددت مصددرا بیرویدده و غیددر اصددولی

سفوتاکسددی

 11درصددد) ،سفتریاکسددون  73درصددد)،

آنتیبیوتی هددا بدده ویددژه سفالوسددپورینهای نسددل سددود

سددفتازیدی

 72درصددد) مشدداهده شددد ،در حددالی کدده

و پیدایز سدویههای مقداود بده چنددین کدالس دارویدی

 13درصددد و  51درصددد ایزولددههددا ،بدده ترتیددو ،بدده

در منهقددده مدددورد مهالاددده باشدددد .در مهالاددده حاضدددر

آمینوگ یکوزیدددهای آمیکاسددین و جنتامایسددین مقدداود

میددزان مقاومددت بدده سفالوسددپورینهای نسددل سددود بدداال

بودنددد .یافتددههای ت قیدد حاضددر ،نمایددانگر بدداال بددودن

بدود کده مددیتواندد نشداندهنددده آن باشددکه سدویههددای

میددزان مقاومددت آنتیبیددوتیکی در بیمدداران بسددتری شددده

مقدداود ،در شهرسددتان زاهدددان ،ممکددن اسددت بدده دلیددل

دارد .ت قیقددات مخت دددب نشددان دادهاندددد کدده الگدددوی

رفت و آمدد بسدیار مهداجران از کشدورهای همسدایه وارد

مقاومددت آنتیبیددوتیکی در بخزهددای مخت ددب ایددران

شده باشند.

مقاومددتهددا بدده ترتیددو بدده سفکسددی

متفدداوت اسددت .ددی مهالاددهای کدده توسددت ط ددی پددور و

همه نتدایج حاصدل از مهالاده حاضدر نگدرانکنندده و

همکدداران در اصددفهان انجدداد شددد ،میددزان مقاومددت بددرای

نشان از افزایز رو بده رشدد مقاومدتهدای چندد دارویدی

اسدددید ،جنتامایسدددین،

در بدددین باکتریهدددای بیمددداریزای بیمارسدددتانی دارد.

سدددفپی و آمیکاسدددین بددده ترتیدددو  23درصدددد50 ،

انتقددا ایددن ایزولددههددای بیمارسددتانی بدده افددراد جامادده

درصددد  32 ،درصدددد و  13درصدددد گدددزارش شدددد کددده

ممکدددن اسدددت سدددبو گسدددترش مقاومدددت دارویدددی و

پدددایینتر از یافتدددههای مهالاددده حاضدددر بدددود .)21

بیمدداریزایددی در جامادده بدده ویددژه در افددرادی کدده دارای

همچنین ی مهالادهای کده در تهدران توسدت افتخدار و

ضدداب سیسددت ایمنددی هسددتند ،شددود .نتددایج حاصدد ه

همکاران انجداد گرفدت ،الگدوی حساسدیت آنتیبیدوتیکی

نشدددان از آن دارد کددده آنتدددیبیوتیددد هدددای بتاالکتددداد

بددرای سفالوسددپورینهای نسددل سددود ندیددر سددفتازیدی ،

مامددو  ،عمددالم در درمددان عفونددتهددای بددیز از 55

سفتریاکسون بده همدراه آنتیبیوتی هدای دیگدری ندیدر

درصددد جدایددههددای ک بسددیالپنومونیه در منهقدده مددورد

آمیکاسددین و جنتامایسددین بدده ترتیددو  41درصددد37 ،

مهالادده مدد ر نیسددتند و اسددتفاده از آنهددا در درمددان،

آنتیبیوتی هدددای نالیدیکسدددی

نشریه تازهها در میکروبشناسی دامپزشکی جلد /1شماره /2پائیز و زمستان 1931

جهان در بخدزهدای مخت دب از جم ده پزشدکی ،درمدان

بیدان کردندد .بررسدی ایدن نتدایج نشدان میدهدد ،میددزان
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... بررسی مقاومت آنتیبیوتیکی جدایههای

اسدددتفاده توسدددت پزشدددکان حتمدددام بدددر اسددداس نتدددایج

 سدبو بدروز هدر،عالوه بر باال رفدتن هزیندههدای درمدانی

آنتدددیبیددددوگراد انجددداد شددددده توسدددت آزمایشددددگاه

 در نتیجدده،چدده بیشددتر مقاومددت دارویددی خواهددد شددد
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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.
Keywords: Disk diffusion, Zahedan, Klebsiella pneumonia, Antibiotics resistance.

