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Background and Objective: According to the high incidence of Klebsiella
pneumoniae nosocomial infections in different wards of health care units and
the emergence of high levels of antibiotic resistance, evaluating the
frequency of multi-drug resistant strains and recognizing the virulence
factors may help treat the related infections.
Materials and Methods: In this descriptive cross-sectional study, by
presenting to the laboratories of Rouhani and Shahid Beheshti hospitals of
Babol (Iran) during six months, Klebsiella pneumoniae strains were isolated
from clinical specimens and transferred to the microbiology laboratory of
Babol University of Medical Sciences for confirmation. Afterwards, the
antibiotic resistance pattern was identified by disc diffusion method for the
following antibiotics: amoxicillin, erythromycin, cefotaxime, gentamicin,
ciprofloxacin, piperacillin, cefixime, amikacin, and imipenem. Finally, after
DNA purification by using a commercial kit, mrkD and Kpn genes were
evaluated by PCR molecular test.
Results: Sixty Klebsiella pneumoniae strains were isolated from different
clinical specimens during six months. By using disc diffusion method, the
highest (95.4%) and lowest (0%) resistance rates pertained to amoxicillin
and imipenem, respectively. The frequencies of mrkD and Kpn genes were
71% and 63%, respectively.
Conclusion: Due to the high prevalence of antibiotic resistance among
Klebsiella pneumoniae strains and considering that this is the first report of
the mentioned genes in Babol, it is necessary to adopt appropriate therapeutic
regimens to reduce antibiotic resistance.
Keywords: Antibiotic Resistance, Klebsiella pneumoniae, Polymerase Chain
Reaction, Virulence Genes
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مقاله پژوهشی

بررسی فراوانی ژنهای  Kpnو  mrkDدر بین سویههای کلبسیال پنومونیه جداشده از
بیماران بستری در بخشهای مختلف بیمارستانهای روحانی و شهید بهشتی شهر بابل
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چکیده
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سابقه و هدف :با توجه به شیوع عفونتهای بیمارستانی ناشی از باکتری کلبسیال پنومونیه در بخشهای
مختلف مراکز درمانی و همچنین ظهور سویههای مقاوم به آنتیبیوتیک ،بررسی فراوانی سویههای مقاوم به
چند دارو و شناخت فاکتورهای بیماریزایی این باکتری ،کمک شایانی به درمان عفونتهای ناشی از آن خواهد
نمود.
مواد و روش ها :در این مطالعه توصیفی -مقطعی طی  6ماه با مراجعه به آزمایشگاه بیمارستانهای روحانی
و شهید بهشتی شهر بابل ،سویههای کلبسیال پنومونیه از نمونههای بالینی ایزوله گردید و بهمنظور تأیید نهایی
به آزمایشگاه میکروبشناسی دانشگاه علوم پزشکی بابل ارجاع داده شد .درادامه ،تست مقاومت آنتیبیوتیکی
به روش دیسکدیفیوژن برای بررسی میزان مقاومت به آنتیبیوتیکهای آموکسیسیلین ،اریترومایسین،
سفوتاکسیم ،جنتامایسین ،سیپروفلوکساسین ،پیپراسیلین ،سفکسیم ،آمیکاسین و ایمیپنم اجرا گردید .درانتها
پس از استخراج  DNAبه کمک کیت تجاری ،ژنهای  mrkDو  kpnبا استفاده از روش ملکولی  PCRمورد
ارزیابی قرار گرفت.
یافتهها :در مطالعه حاضر  69سویه کلبسیال پنومونیه طی مدت  6ماه از نمونههای مختلف بالینی جداسازی
گردید .در بررسی میزان مقاومت آنتیبیوتیکی به روش دیسکدیفیوژن ،مقاومت به آموکسیسیلین و ایمیپنم
با  02/4و صفر درصد بهترتیب بیشترین و کمترین میزان را به خود اختصاص دادند .همچنین درصد فراوانی
ژنهای  mrkDو  kpnبهترتیب معادل  71و  63درصد بهدست آمد.
نتیجهگیری :با توجه به شیوع باالی مقاومت آنتیبیوتیکی در بین سویههای کلبسیال پنومونیه و با توجه به
این مطلب که در این مطالعه برای اولینبار درصد فراوانی ژنهای ویروالنس مذکور در شهرستان بابل مورد
ارزیابی قرار گرفت ،استفاده از رژیمهای درمانی مناسب جهت کاهش مقاومتهای آنتیبیوتیکی امری ضروری
محسوب میگردد.
واژگان کلیدی :ژنهای ویروالنس ،کلبسیال پنومونیه ،مقاومت آنتیبیوتیکی ،واکنش زنجیره پلیمراز

مقدمه
خانواده انتروباکتریاسه سهم به سزایی را در ایجاد
عفونتهای فرصت طلب و بیمارستانی برعهده دارد که در این
بین میتوان به اشریشیا کلی ،کلبسیال پنومونیه ،شیگال و
سالمونال اشاره نمود ] .[1کلبسیال پنومونیه به عنوان یکی از
مهم ترین عوامل در ایجاد عفونتهای فرصت طلب شناخته شده
است .این باکتری ،باسیل گرم منفی ،غیرمتحرک ،دارای
کپسول ،تخمیرکننده الکتوز و بی هوازی اختیاری میباشد که
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می تواند عامل مننژیت ،سپتیسمی ،اسهال ،پنومونی ،عفونت
ادراری و باکتریمی به ویژه در افراد مبتال به نقص سیستم ایمنی
و الکلیسم باشد ] .[2کلبسیال در مجرای معدهای -رودهای،
پوست ،نازوفارنکس ،مثانه و حلق کلونیزه شده و در محیطهای
متنوعی مانند خاک و آب یافت میگردد .بیشتر عفونتهای
کلبسیال مرتبط با گونههای کلبسیال پنومونیه و اکسی توکا
میباشد ] .[3در دهههای اخیر ،شیوع سویههای مقاوم و حاوی
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آنزیمهای بتاالکتاماز در میان عفونتهای بیمارستانی باعث
شده است تا انتخاب داروی مناسب برای درمان این باکتری با
مشکل مواجه گردد ] .[4در مطالعات اخیر ،ارتباط معناداری
بین تولید بتاالکتامازهای با دامنه گسترده و بیان فاکتورهای
مرتبط با بیماری زایی به اثبات رسیده است .در مطالعه حاضر
بیان فاکتورهای ویروالنس و ارتباط ژنتیکی بین سویههای
کلبسیال پنومونیه تولیدکننده آنزیم بتاالکتاماز با دامنه
گسترده و سویههای فاقد آنزیم ارزیابی شد ] .[2مطالعات اخیر
حاکی از آن است که سویههای کلبسیال پنومونیه تمایل زیادی
به اتصال به سلول های اپیتلیال انسانی دارند که این تمایل
بهدلیل وجود ادهزینهای فیمبریهای بهویژه تیپ  1و 3
می باشد .ادهزین فیمبریه تیپ )mrkD: type 3 adhesins ( 3
از توانایی اتصال سویههای کلبسیال پنومونیه به سلولهای
مختلف انسانی مانند سلول های اپیتلیال تنفسی و ادراری
برخوردار میباشد .پروتئین  mrkDی کی از فاکتورهای مهمی
است که در اتصال میکروارگانیسم به مولکولهای کالژن نقش
دارد ] Kpn .[6نیز ی کی دیگر از فاکتورهای ویروالنس مهم
باکتری به عنوان یک فاکتور ادهزینی محسوب میشود ] .[7با
توجه به پتانسیل باالی کلبسیال پنومونیه در ایجاد عفونتهای
بیمارستانی بهویژه در بخش مراقبتهای ویژه و نیز کسب
مقاومتهای آنتی بیوتیکی ،شناخت سویههای مقاوم به چند
دارو و فاکتورهای ویروالنس برای درمانی موفقیتآمیز امری
ضروری تلقی میگردد.
با توجه به بررسی و جستجوهای بهعمل آمده از سوی
نویسندگان در پایگاههای اطالعاتی و سایر منابع استنادی
مشاهده شد که تاکنون پژوهشی در این ارتباط در شهر بابل
صورت نگرفته است؛ ازاینرو ،مطالعه حاضر با هدف تعیین فراوانی
ژنهای  Kpnو  mrkDدر بین سویههای کلبسیال پنومونیه
جداشده از بیماران بستری در بخشهای مختلف بیمارستانهای
روحانی و شهید بهشتی شهر بابل انجام گرفت.
مواد و روش ها

جمعآوری و تأیید سویهها
در این مطالعه توصیفی -مقطعی طی یک دوره شش ماهه با
مراجعه به آزمایشگاه بیمارستانهای روحانی و شهید بهشتی،
 69سویه کلبسیال پنومونیه جمعآوری گردید و به بخش
میکروبشناسی دانشگاه علوم پزشکی بابل ارجاع داده شد .قابل
ذکر است که سویهها از نمونههای بالینی مختلف شامل :نمونههای

ادراری ،کشت خون ،خلط ،زخم و غیره جداسازی گردیدند و با
استفاده از تستهای استاندارد میکروبشناسی از قبیل کشت
روی محیط مک کانکی آگار ( ،)Macconkey agarرنگآمیزی
گرم ،تست های افتراقی نظیر اندول ،سیمون سیترات ،بررسی
آنزیم اورهآز TSI ،SIM ،و  MR/VPتأیید شدند .درانتها،
سویهها در محیط  BHIبراث ()Brain Heart Infusion Broth
حاوی  12درصد گلیسرول در دمای  -29درجه سانتیگراد
ذخیره شدند.

تست آنتیبیوگرام
تست مقاومت آنتیبیوتیکی به روش کربی بائر و با استفاده از
دیسکهای آنتیبیوتیکی تهیهشده از شرکت ( Roscoدانمارک)
شامل :آموکسیسیلین ( 39میکروگرم) ،اریترومایسین (12
میکروگرم) ،سفوتاکسیم ( 39میکروگرم) ،جنتامایسین (19
میکروگرم) ،سیپروفلوکساسین ( 2میکروگرم) ،پیپراسیلین (199
میکروگرم) ،سفکسیم ( 2میکروگرم) ،آمیکاسین ( 39میکروگرم) و
ایمیپنم ( 19میکروگرم) طبق استانداردهای  CLSIصورت گرفت.
سپس ،میزان فراوانی سویههای دارای مقاومت آنتیبیوتیکی
چندگانه مورد بررسی قرار گرفت؛ بهنحوی که سویههای دارای
مقاومت به بیش از سه رده آنتیبیوتیکی بهعنوان سویههای MDR
( )Multidrug Resistanceدر نظر گرفته شدند.
استخراج DNA
استخراج  DNAبا استفاده از کیت شرکت ROCHE

براساس پروتکل شرکت سازنده صورت پذیرفت.
انجام تست PCR

جهت انجام این تست از پرایمرهای اختصاصی بررسیشده با
نرمافزار  Blastو برنامههای مخصوص استفاده گردید (جدول .)1
حجم نهایی برای هریک از واکنشها  22میکرولیتر در نظر
گرفته شد .برنامه  PCRشامل :دناتوراسیون اولیه در دمای 04
درجه سانتیگراد به مدت  4دقیقه و  32سیکل که هریک دارای
سه مرحله دناتوراسیون در دمای  04درجه به مدت  42ثانیه،
آنیلینگ در دمای  20درجه سانتیگراد به مدت  42ثانیه و
دمای  72درجه سانتیگراد به مدت یک دقیقه و درنهایت72 ،
درجه سانتیگراد به مدت  2دقیقه انجام شد و پس از اتمام
واکنش ،محصول  PCRبا استفاده از ژل آگارز  1درصد و دستگاه
ترانس لومیناتور مورد بررسی قرار گرفت.

جدول  :6پرایمرهای اختصاصی جهت بررسی ژنهای  kpnو mrkD

ژن
kpn
mrkD

994

پرایمر
GTATGACTCGGGGAAGATTA
CAGAAGCAGCCACCACACG
TTCTGCACAGCGGTCCC
GATACCCGGCGTTTTCGTTAC

سایز آمپلیکون ()bp

رفرنس

626

][ 7

249

][ 7
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حیدرپور و همکاران

یافته ها
از مجموع نمونههای جمعآوریشده از بخشهای مختلف
بیمارستانها 69 ،ایزوله کلبسیال پنومونیه شناسایی گردید که از
این میان  66درصد مربوط به بیمارستان روحانی و  34درصد
مربوط به بیمارستان شهید بهشتی بود .در بین نمونههای مورد
بررسی نمونه ادرار  34درصد ،خون  17درصد ،خلط  17درصد،
زخم  12/2درصد و سایر نمونهها  14/2درصد را به خود اختصاص
دادند .همچنین از بین نمونههای جمعآوریشده 37 ،درصد
مربوط به زنان و  63درصد متعلق به مردان بود .از سوی دیگر
براساس الگوی مقاومت آنتیبیوتیکی ،میزان مقاومت به

آموکسیسیلین ( 02/4درصد) ،اریترومایسین ( 62درصد)،
سفوتاکسیم ( 25/4درصد) ،جنتامایسین ( 22/3درصد)،
سیپروفلوکساسین ( 49درصد) ،پیپراسیلین ( 35/5درصد)،
سفکسیم ( 20/2درصد) ،آمیکاسین ( 26/2درصد) و ایمیپنم
( 9درصد) گزارش گردید (شکل  .)1شایان ذکر است که در بین
سویههای مورد مطالعه ،فراوانی سویههای  MDRمعادل 36/0
درصد بهدست آمد (شکل  .)2افزونبراین در بررسی فراوانی
ژنهای مورد بررسی 35 ،مورد ( 63درصد) دارای ژن  kpnو 43
مورد ( 71درصد) دارای ژن  mrkDبودند (شکل .)3

شکل  :6الگوی مقاومت آنتیبیوتیکی سویههای کلبسیال پنومونیه جداشده از نمونههای بالینی

شکل  :4درصد فراوانی سویههای کلبسیال پنومونیه مقاوم به چند دارو

شکل  :9درصد فراوانی ژنهای  kpnو  mrkDدر بین سویههای مورد مطالعه
مجله پزشکی بالینی ابن سینا ،دوره  ،42شماره  ،2زمستان 6931
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بحث
کلبسیال پنومونیه یکی از عوامل مهم و شایع عفونتهای
بیمارستانی محسوب میشود؛ ازاینرو ،انتخاب داروی مناسب
برای درمان این باکتری با توجه به شیوع باالی سویههای مقاوم
به چند دارو ،با مشکل مواجه گردیده است ] .[1تاکنون
فاکتورهای ویروالنس متعددی در کلبسیال پنومونیه شناسایی
شدهاند که مشهورترین آن کپسول با فعالیت ضدفاگوسیتوزی
میباشد .از سوی دیگر ،نقش ادهزینهای فیمبریایی جهت
تشکیل بیوفیلم نیز به اثبات رسیده است که از این میان میتوان
به ژن  mrkDیا ( Mannose-specific adhesin subunit of
 )type 3 fimbriaeو ژن  )FimH-like adhesion( kpnاشاره
نمود ] .[7در مطالعات انجامگرفته ،نقش فیمبریه تیپ  3در
تشکیل بیوفیلم و تجمع باکتریایی در شرایط  in vitroروشن و
مشخص شده است؛ بهطوری که نقش پروتئین حاصل از بیان
ژن  mrkDدر اتصال به ماتریکسهای خارج سلولی از قبیل
مولکولهای کالژن و سطوح پالستیکی از مهمترین این موارد
محسوب میشوند؛ ازاینرو ،اهمیت وجود این ژن در تجمع
باکتریایی در انتوباسیون اندوتراکئال میتواند موجب نگرانی گردد.
در این ارتباط در مطالعه صورتگرفته توسط جاگنو در سال
 ،2993نقش تشکیل بیوفیلم ناشی از عملکرد ژن  mrkDدر بین
نمونههای اپیتلیال برونش انسان مشخص گردید؛ بدینصورت که
دو نقش اولیه برای عملکرد ژن مذکور در نظر گرفته شد :مرحله
اتصال اولیه به سلولهای میزبان و رشد و تکثیر روی لولههای
اندوتراکئال ] .[5در این راستا ،مطالعه ملو و همکاران ()2914
در ارتباط با  44سویه کلبسیال پنومونیه و  12سویه دارای ژن
 mrkDاز نمونه های بالینی رکتال سواب ،تراکئال و ادرار ایزوله
گردید ] .[6همچنین ،در مطالعه کامپین و همکاران ( )2914که
در جهت بررسی ژن  mrkDو برخی از ژنهای ویروالنس دیگر
در مورد نمونههای بالینی جداشده از آبسههای کبدی و ریوی
انجام شد ،مشاهده گردید که تمامی سویههای کلبسیال پنومونیه
دارای ژن مذکور بودند ] .[0در ارتباط با مطالعات انجامشده در
کشور ایران نیز میتوان به مطالعه رنجبر و همکاران ()2916
اشاره نمود که در آن میزان فراوانی ژن مذکور معادل  02درصد
گزارش گردید ] .[19همانطور که ذکر شد ،ژنهای ادهزینی
دیگر مانند  kpnنیز نقش مهمی را در اتصال باکتری ایفا
میکنند .در مطالعه حاضر در ارتباط با ژنهای فوق ،میزان
فراوانی ژنهای  mrkDو  kpnبهترتیب  71و  63درصد بهدست
آمد .عالوهبراین در مطالعه رنجبر و همکاران ،میزان فراوانی ژن

 kpnمعادل  69درصد گزارش شد ] .[19از سوی دیگر ،در
مطالعهای مشابه که توسط کاندان و همکاران در سال 2912
انجام شد ،میزان ژنهای  mrkDو  kpnدر بین  42سویه ارزیابی
گردید .ذکر این نکته ضرورت دارد که ژنهای فوق از نمونههای
بالینی رکتال سواب ،ادرار ،تراکئال و زخم جدا شده بودند ].[7
آمار بهدست آمده حاکی از آن بود که شیوع ژنهای ادهزینی،
منحصر به نمونههای بالینی خاصی نمیباشد و در نمونههای
مختلف با درصدهای متفاوت قابل ردیابی است .باید عنوان نمود
که در مطالعه حاضر نیز این موضوع کامالً مشهود بوده و مشابه
با مطالعات انجامشده میباشد.
نتیجه گیری
با توجه به شیوع باالی ژنهای ادهزینی در بین
سویههای کلبسیال پنومونیه و نیز افزایش میزان مقاومتهای
آنتیبیوتیکی ،نگرانی در مورد درمان سویههای مقاوم دوچندان
شده است .نتایج حاصل از بررسی الگوی مقاومت آنتیبیوتیکی
در مطالعه حاضر بیانگر این موضوع بود که مقاومت به
آموکسی سیلین و اریترومایسین نسبت به دیگر آنتیبیوتیکهای
مورد بررسی ،افزایش قابل توجهی داشته است؛ درصورتی که
آنتیبیوتیک های سفکسیم ،آمیکاسین و ایمیپنم همچنان
بهعنوان آنتیبیوتیکهای مؤثر و منتخب در بین سویههای مورد
بررسی ما مطرح میباشند .با این وجود در آنالیز صورتگرفته،
میزان فراوانی سویههای  MDRمعادل  36/0درصد گزارش
گردید که خود می تواند زنگ خطری برای ظهور این سویهها
محسوب شود.
تشکر و قدردانی
این مقاله حاصل طرح دانشجویی با شماره ( 4929کد
 )MUBABOL.HRI.REC.1395.106میباشد که با حمایت
معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل به انجام رسیده است؛
ازاینرو ،نویسندگان بر خود الزم میدانند که از آن معاونت محترم
و نیز کارکنان بخشهای مختلف بیمارستانهای آیتاهلل روحانی،
شهید بهشتی و آزمایشگاه میکروبشناسی دانشگاه که صمیمانه
در انجام این مطالعه همکاری نمودند ،تشکر و قدردانی نمایند.
شایان ذکر است که تضاد منافعی در این مطالعه گزارش نگردیده
است.
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