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Background and Objective: The role of biofilm formation by bacteria has
been considered as an important stage in the pathogenesis of Klebsiella
pneumoniae. This pathogen is one of the most important opportunistic
pathogen agents of nosocomial infections, such as pneumonia, urinary tract
infections, invasive infections, and surgical site infections. This study aimed
to investigate the biofilm producer strains among different clinical isolates
of Klebsiella pneumoniae.
Materials and Methods: This observational study was conducted on 230
clinical samples with bacterial infection. The selective culture media and
biochemical tests were used for the identification of Klebsiella pneumoniae
isolates. Crystal Violet assay and PCR were also used to characterize biofilm
strains.
Results: Out of 230 samples collected from different specimens, 100 isolates
(43.47%) of Klebsiella pneumoniae were identified by biochemical tests. Of
these, 58 (58%) and 42 isolates (42%) were isolated from the male and
female individuals, respectively. The phenotypic method showed 2, 27, 41,
and 30 isolates as strong biofilm producers, medium biofilm producers, weak
biofilm producers, and non-biofilm producers, respectively. The frequency
of genes were reported as wzm (47%), markA (69%), pgaAa (65%), and
wbbm (47%), respectively.
Conclusion: The markA gene plays an important role in biofilm formation
and can identify different biofilms in Klebsiella pneumoniae strains. It is also
possible to identify bacteria with weak, moderate, and strong biofilms.
Keywords: Biofilms, Klebsiella pneumonia, mark A Gene, Virulence Factor

Copyright © 2019 Avicenna Journal of Clinical Medicine

21
صفحات پ 21تا
های 1318
ایزولهبهار
شماره ،1
تشکیلدوره ،56
نومونیه
بالینی ،کلبسیال
بیوفیلم در

مجله پزشکی بالینی ابن سینا

: 10.29252/ajcm.26.1.51

مقاله پژوهشی

بررسي ارتباط مقاومت آنتيبيوتيكي با توليد بيوفيلم در کلبسيال پنومونيه جداشده از
بيمارستانهای شهر همدان
مارال بیاتی ،1رضا حبیبیپور ،5بابک
1
2
3

اصغری*،3

کارشناس ارشد ،گروه میکروبیولوژی ،دانشکده علوم پایه ،واحد همدان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،همدان ،ایران
استادیار ،گروه میکروبیولوژی ،دانشکده علوم پایه ،واحد همدان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،همدان ،ایران
استادیار ،گروه میکروبشناسی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،همدان ،ایران

* نویسنده مسئول :بابک اصغری ،گروه میکروبشناسی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،همدان ،ایران.
ایمیلbab.asghari@gmail.com :

چکیده
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تمامی حقوق نشر برای دانشگاه علوم
پزشکی همدان محفوظ است.

سابقه و هدف :نقش بیوفیلم و تولید آن توسط کلبسیال پنومونیه بهعنوان یک مرحله مهم در بیماریزایی
گزارش شده است .این پاتوژن یکی از مهمترین عوامل بیماریهای وابسته به عفونتهای بیمارستانی میباشد.
در این راستا هدف از مطالعه حاضر ،بررسی سویههای تولیدکننده بیوفیلم جداشده از جدایههای بالینی کلبسیال
پنومونیه بود.
مواد و روشها :در این مطالعه مشاهدهای 430 ،نمونه بالینی مختلف که دارای عفونت باکتریایی بودند مورد
بررسی قرار گرفتند .بهمنظور جداسازی کلبسیال پنومونیه از محیط کشتهای انتخابی و آزمونهای بیوشیمیایی
استفاده گردید .همچنین برای مشخصکردن سویه های تولیدکننده بیوفیلم از روش کریستال ویوله و روش
مولکولی استفاده شد.
یافتهها :از کل نمونههای بالینی مختلف 400 ،ایزوله ( 13/17درصد) کلبسیال پنومونیه از طریق آزمونهای
افتراقی بهدست آمد که از این میان 88 ،ایزوله ( 88درصد) از مردان و  14ایزوله ( 14درصد) از زنان جداسازی
شد .نتایج حاصل از آزمون آنتیبیوگرام به روش دیسک دیفیوژن بر روی نمونهها نشان دادند که از میان هفت
دیسک آنتیبیوتیکی به کار بردهشده ،بیشترین و کمترین مقاومت در برابر آنتیبیوتیکها بهترتیب به
سفتازیدیم ( 71درصد) و آمیکاسین ( 18درصد) تعلق دارد .بر مبنای نتایج ،دو ایزوله ( 4درصد) دارای بیوفیلم
قوی 47 ،ایزوله ( 47درصد) دارای بیوفیلم متوسط و  14ایزوله ( 14درصد) دارای بیوفیلم ضعیف بودند30 .
ایزوله ( 30درصد) نیز قدرت تشکل بیوفیلم را نداشتند .فراوانی حضور ژنهای تولیدکننده بیوفیلم در ایزولههای
بالینی کلبسیال پنومونیه بدینصورت گزارش گردید :ژن  17( wzmدرصد) ،ژن  99( markAدرصد) ،ژن
 98( pgaAدرصد) و ژن  17( wbbmدرصد).
نتیجهگیری :ژن  markAدارای نقش مهمی در تشکیل بیوفیلم بوده و قادر به شناسایی انواع بیوفیلم در
سویههای کلبسیال پنومونیه میباشد و میتوان با استفاده از آن باکتریهای دارای قدرت بیوفیلم ضعیف،
متوسط و قوی را شناسایی کرد.

واژگان کلیدی :بیوفیلم ،ژن  ،markAعوامل بیماریزا ،کلبسیال پنومونیه

مقدمه
کلبسیال پنومونیه یک باسیل گرم منفی از اعضای خانواده
انتروباکتریاسه میباشد .این میکروارگانیسم بخشی از میکروفلور
طبیعی روده انسان را تشکیل میدهد و امروزه بهعنوان یک
پاتوژن فرصتطلب و یکی از مهمترین باکتریهای دخیل در
عفونتهای بیمارستانی مطرح میباشد و موجب بیماریهای
مختلفی مانند عفونت دستگاه ادراری ،سپتیسمی ،پنومونی و
25

عفونتهای داخل شکمی در بیماران بستری در بخشهای
مختلف بیمارستان میشود ] .[4مقاومت ضدمیکروبی
باکتریهای خانواده انتروباکتریاسه بهویژه کلبسیال پنومونیه
همواره بهعنوان یک مشکل جدی برای سالمت انسان مطرح بوده
و بیماران را در بیمارستانهای سراسر جهان تحت تأثیر قرار
میدهد .از سوی دیگر ،تغییر فلور میکروبی به وسیله
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بیاتی و همکاران

آنتیبیوتیکها باعث تهاجم باکتریهای فرصتطلب و قارچها
میشود .قابلیت کلبسیال پنومونیه در ایجاد بیماری به دلیل
کاستهشدن دفاع میزبان در نتیجه اعمال جراحی پیچیده و طوالنی
و نیز مصرف داروهای متفاوت رو به ازدیاد میباشد .از آنجایی که
کلبسیال پنومونیه در افراد با ضعف سیستم ایمنی ،بیماری ایجاد
میکند؛ بنابراین افزایش میزان مقاومت نسبت به آنتیبیوتیکها در
این باکتری میتواند تهدیدی جدی محسوب شود؛ بنابراین تعیین
الگوی مقاومت آنتیبیوتیکی در باکتریهای بیماریزای شایع
بهمنظور هدایت درمانهای تجربی و اختصاصی علیه یک پاتوژن
خاص از اهمیت بهسزایی برخودار میباشد .از سوی دیگر ،شیوع
جهانی سویههای کلبسیال پنومونیه دارای مقاومت چندگانه
( )MDR: Multidrug Resistanceتبدیل به یک خطر جدی
شده است (بهویژه که این سویههای  MDRنیز از عفونتهای
بیمارستانی گزارش شدهاند) ] .[4،3یکی از فاکتورهای مؤثر در
بیماریزایی کلبسیال پنومونیه ،توانایی تشکیل بیوفیلم است که
موجب افزایش مقاومت در برابر عوامل دفاعی میزبان و عوامل ضد
میکروبی میشود .عالوهبراین ،باکتری کلبسیال پنومونیه به واسطه
داشتن فاکتورهای ویروالنس مختلف ،از توانایی تولید طیف وسیعی
از عفونتها برخوردار میباشد ] .[1، 8تولید بیوفیلم و توانایی
اتصال به بافتهای میزبان در کلبسیال پنومونیه توسط ژنهای
مختلفی مانند ( mrkA ،pgaA ،wbbmو  )wzmکدگذاری
میشود .حضور این ژنها در کلبسیال پنومونیه منجر به تولید
عفونتهای شدیدتری در بیماران شود ] .[9، 7با توجه به موارد
بیانشده ،مطالعه حاضر با هدف تعیین ژنهای (،pgaA ،wbbm
 mrkAو  )wzmدخیل در تولید بیوفیلم به روش فنوتیپی و PCR
( )Polymerase Chain Reactionدر ایزولههای بالینی کلبسیال
پنومونیه جداشده از بیمارستانهای شهر همدان انجام شد.
مواد و روش ها

تعیین هویت و روش ارزیابی حساسیت ضد میکروبی
ایزولههای کلبسیال پنومونیه
مطالعه مشاهدهای حاضر از ماه مهر سال  4399تا فروردین
سال  4397در ارتباط با بیماران بستریشده در دو جنس زن و
مرد در بیمارستانهای سینا و بعثت همدان انجام شد .بهمنظور
انجام این مطالعه ،ابتدا نمونههای مختلف بالینی شامل :ادرار ،زخم،
خون و تراشه جمعآوری گردید .پس از انجام کشت بر روی
محیطهای بالد آگار ،مککانکی آگار و  EMBآگار ( Eosin
 ،Merk( )Methylene Blueآلمان) ،نمونهها در دمای  37درجه
سانتیگراد به مدت  41ساعت انکوبه شدند .شایان ذکر است که از
کلنیهای رشدیافته مشکوک به کلبسیال پنومونیه برای انجام
آزمونهای بیوشیمیایی افتراقی نظیر ،)Triple Sugar Iron( TSI
 ،)Sulphide Indole Motility( SIMاورهآز ،سیمون سیترات
و  )Methyl Red- Voges-Proskauer( MR/VPاستفاده شد.
سپس ،ایزولههای کلبسیال پنومونیه جداسازی گشته و تعیین
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هویت شدند .عالوهبراین ،ارزیابی حساسیت ضد میکروبی ایزولهها
با استفاده از روش استاندارد دیسک دیفیوژن بر روی محیط کشت
مولر هینتون آگار ( ،Merkآلمان) با استفاده از دیسکهای
آمیکاسین ( 30میکروگرم) ،سیپروفلوکساسین ( 30میکروگرم)،
جنتامایسین ( 30میکروگرم) ،ایمیپنم ( 40میکروگرم)،
سفتازیدیم ( 30میکروگرم) ،سفپیم ( 30میکروگرم) و
سفوکسیتین ( 30میکروگرم) تهیهشده از شرکت MAST
انگلستان انجام شد .برای انجام این کار ،محیط مولر هینتون آگار
و سوسپانسیون میکروبی (کدورت معادل استاندارد نیم
مکفارلند) تهیه گردید و توسط سوآپ استریل روی محیط مولر
هینتون آگار در سه جهت مختلف کشت داده شد و پس از 48
دقیقه پخشکردن کامل سوسپانسیون میکروبی بر روی محیط
مذکور ،دیسکها با فاصله الزم در کنار یکدیگر قرار گرفتند و پس
از  41ساعت انکوبه در دمای  37درجه سانتیگراد ،قطر هالههای
عدم رشدیافته توسط خطکش اندازهگیری گردید .در ادامه،
با کمک جدول استاندارد موجود ( & CLSI: Clinical
 ،[8] )4047( )Laboratory Standard Instituteنتایج برای
هر آنتیبیوتیک مطابق با دستورالعمل مربوطه بهعنوان "حساس،
نیمهحساس و مقاوم" ثبت شدند.

روش فنوتیپی پلیت میکروتیتر
در این مطالعه روش فنوتیپی پلیت میکروتیتر برای تعیین
قدرت تشکیل بیوفیلم توسط سویهها مورد استفاده قرار گرفت.
در این روش  400ایزوله موکوئیدی جمعآوریشده به مدت یک
شبانه روز در دمای  37درجه انکوبه شدند .سپس ،تککلنیها
از هر ایزوله کلبسیال پنومونیه به محیط  TSBبا  4درصد گلوکز
منتقل گردیدند و جذب نوری معادل  0/4درصد در طول موج
 930نانومتر تنظیم شد .در ادامه ،به میزان  400میکرولیتر از
هر نمونه به شش چاهک موازی در میکروپلیت  99چاهکی
افزوده گردید و از محیط  TSBبه عنوان کنترل منفی استفاده
شد .پس از  41ساعت گرماگذاری در دمای  37درجه
سانتیگراد ،محتوای چاهکها به آرامی آسپیره گردیدند و با
سرم فیزیولوژی استریل شستشو داده شد .سپس400 ،
می کرولیتر متانول خالص به چاهکها اضافه گردید و به مدت
 40دقیقه جهت اتصال باکتریها به کف و جدار چاهک در دمای
اتاق قرار داده شدند .در مرحله بعد پس از شستشو و حذف
متانول ،به هر چاهک  400میکرولیتر کریستال ویوله  4درصد
اضافه گردید و به مدت  40دقیقه در دمای اتاق قرار داده شد.
در ادامه بهمنظور حذف رنگ اضافه ،پلیت به آرامی با آب مقطر
شستو داده شد و پس از خشکشدن در مجاورت هوا ،در هر
چاهک  400میکرولیتر اتانول مطلق ریخته شد .در نهایت ،رنگ
آزادشده در هر چاهک در طول موج  930نانومتر توسط دستگاه
الیزا ریدر ( )ELISA Reader state fax2100جذب هر
چاهک خوانده شد ] .[9نمونه کنترل منفی در این روشTSB ،
23

تشکیل بیوفیلم در ایزولههای بالینی کلبسیال پنومونیه

حاوی  4درصد گلوکز بود .جهت اطمینان از صحت کار برای
ایزوله های مورد مطالعه ،جذب نوری هریک از ایزولهها سه مرتبه
مورد بررسی قرار گرفت .معیار تعیین میزان تولید بیوفیلم در
جدول  4ارائه شده است ].[40

تکثیر و شناسایی ژنهای مورد نظر صورت گرفت .شایان ذکر
است که برای انجام واکنشهای  ،PCRحجم نهایی هر واکنش
 40میکرولیتر بود .حجم پرایمرها و  DNAالگو که باید به
مسترمیکس اضافه شود ،در جدول  3ارائه شده است.

واکنش زنجیره پلیمراز ()PCR

برنامهریزی دستگاه ترموسایکلر و انجام گرادیانت

برای انجام واکنش زنجیره پلیمراز ( ،)PCRژنوم کلبسیال
پنومونیه به روش  Boilingاستخراج گردید .برای این منظور،

در این مرحله ،گزینه گرادیانت از منوی دستگاه ترموسایکلر
( )Bio-Rad ،United Statesانتخاب شد و دمای اتصال پرایمر،
 81درجه سانتیگراد با دامنه دمایی  4تا  91درجه سانتیگراد
تنظیم گردید .شایان ذکر است دمایی که در آن شارپ ترین باند
بدون وجود هیچگونه باند غیراختصاصی وجود داشته باشد
بهعنوان  )Melting Temperature( Tmمطلوب پرایمر در نظر
گرفته میشود.
در ادامه ،دناتوراسیون اولیه در دمای  98درجه سانتیگراد به
مدت  90ثانیه انجام شد .اتصال پرایمرها در دمای  89تا  90درجه
سانتیگراد به مدت  90ثانیه و تکثیر در دمای  74درجه سانتیگراد
به مدت  30ثانیه صورت گرفت .در نهایت ،محصوالت تکثیرشده بر
روی ژل آگارز  4درصد با ولتاژ  98به مدت  30دقیقه الکتروفورز
شدند و توسط سایبرگرین رنگآمیزی گردیدند .در ادامه ،توسط
دستگاه Cleaver Scientific ،Waraick shire ،UK( Gel doc
 )Ltdتحت تأثیر اشعه  )Ultraviolet( UVبا طول موج 430
نانومتر ،باندهای مربوطه مشاهده و عکسبرداری شدند .الزم به
ذکر است که از باکتری کلبسیال پنومونیه  ATCC13883که
دارای ژنهای مزبور میباشد بهعنوان کنترل مثبت استفاده شد.
در این مطالعه دمای آنیلینگ برای ژن  90 wbbmدرجه

پنج کلنی باکتری از کشت تازه تهیهشده بر روی محیط کشت
 BHIآگار ( )Brain Heart Infusionدر  400میکرولیتر آب
مقطر استریل حل گردید و به مدت  8دقیقه با سرعت 8000
دور در دقیقه سانتریفوژ گشت و با آب مقطر شست و شو داده
شد .سپس ،محلول رویی تخلیه گردید و  400میکرولیتر محلول
 NaoHبه میکروتیوپ اضافه شد و بهخوبی ورتکس گردید .در
ادامه ،سوسپانسیون حاصل به مدت  30دقیقه در بن ماری 99
درجه قرار داده شد و پس از خنکشدن ویالها 80 ،میکرولیتر
محلول تریس بیس به آنها اضافه شد و به مدت  8دقیقه با 44000
دور در دقیقه سانتریفوژ گردید .سپس 400 ،میکرولیتر محلول
رویی که حاوی ژنوم باکتری بود به میکروتیوبهای استریل منتقل
شد .در این مرحله پس از استخراج ،بهمنظور اطمینان از وجود
 )Deoxyribonucleic Acid( DNAتوتال از دستگاه نانودراپ
در دو طول موج  480و  490نانومتر استفاده گردید.
ارزیابی ژنوتیپی بهمنظور شناسایی ژنهای ،pgaA ،markA
 wzmو  wbbmدر ایزولههای مورد مطالعه از روش  PCRبا
استفاده از زوجپرایمرهای نشاندادهشده در جدول  4استفاده
شد ].[44
در این مطالعه از مسترمیکس آماده شرکت آمپیلیکون
دانمارک استفاده شد .سپس با استفاده از پرایمرهای اختصاصی،

سانتیگراد ،برای ژن  88 pgaAدرجه سانتیگراد ،برای ژن
 88 markAدرجه سانتیگراد و برای ژن  89 wzmدرجه
سانتیگراد در نظر گرفته شد.

جدول  :1طبقهبندی توانایی تولید بیوفیلم به وسیله روش میکروتیتر پلیت
محاسبه میزان تولید بیوفیلم

نتایج حاصل از میانگین حداکثر جذب نوری OD

توانایی تشکیل بیوفیلم

OD>1*ODC

OD>0/334

متوسط

4*ODC<OD<=1*ODC

0/499<OD<=0/334

ضعیف

ODC<OD<=4*ODC

0/083<OD<=0/499

OD<=0/083

OD<=0/083

قوی

عدم اتصال

 :ODچگالی نوری (کنترل منفی (+)3*SDمیانگین کنترل منفی )ODC: OD
جدول  :5توالی پرایمرهای مورد استفاده جهت تکثیر ژنهای  wzm ،pgaA ،markAو wbbm

نام ژن
markA
pgaA
wbbM
wzm
25

اندازه محصول PCR

نام پرایمر

سکانس ژن

mrkA-FW
mrkA-RV
pgaA-FW
pgaA-RV
wbbM-FW
wbbM-RV
wzm-FW
wzm-RV

ACGTCTCTAACTGCCAGGC
TAGCCCTGTTGTTTGCTGGT
GCAGACGCTCTCCTATGTC
GCCGAGAGCAGGGGAATC
ATGCGGGTGAGAACAAACCA
AGCCGCTAACGACATCTGAC
TGCCAGTTCGGCCACTAAC
GACAACAATAACCGGGATGG

( ) bp

من ب ع

441
489
444

44

449
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جدول  :3مقادیر الزم از مواد مورد نیاز برای انجام  PCRژنهای

عامل بیوفیلم در کلبسیال پنومونیه
مواد مورد نیاز

میکرولیتر

مسترمیکس

40

پرایمر رفت

4

پرایمر برگشت

4

آب مقطر دیونیزه

9

نمونه DNA

4

حجم نهایی

40

یافته ها
از میان  430نمونه بالینی مختلف 400 ،ایزوله کلبسیال
پنومونیه تشخیص داده شد که از این بین  88ایزوله ( 88درصد)
از مردان و  14ایزوله ( 14درصد) از زنان جداسازی گردید .فراوانی
کلبسیال پنومونیه جمعآوریشده از نمونههای مختلف بالینی در
شکل  4مشاهده میشود .همانطور که مشاهده میشود41 ،
ایزوله ( 41درصد) از عفونت ادراری ،هشت ایزوله ( 8درصد) از
کشت خون ،چهار ایزوله ( 1درصد) از زخم 94 ،ایزوله ( 94درصد)
از تراشه و یک ایزوله ( 4درصد) از آبسه جداسازی شدند .ذکر این
نکته ضرورت دارد که تمامی ایزولهها از نظر آزمونهای تشخیصی

بیوشیمیایی دارای الگوی یکسانی بودند .عالوهبراین ،تمامی آنها
از نظر آزمون اکسیداز ،تولید گاز سولفید هیدروژن ،آزمون اندول،
حرکت منفی ،اورهآز و سیترات مثبت بودند و میتوانستند در
محیط کشت مککانکی در دمای  37درجه سانتیگراد رشد کنند.
از سوی دیگر ،نتایج حاصل از آزمون آنتیبیوگرام به روش دیسک
دیفیوژن بر روی نمونهها نشان داد که از میان هفت دیسک
آنتیبیوتیکی به کار بردهشده ،بیشترین و کمترین مقاومت در برابر
آنتیبیوتیکها بهترتیب در سفتازیدیم ( 71درصد) و آمیکاسین
( 18درصد) وجود داشته است (جدول .)1
نتایج حاصل از آزمون آنتیبیوگرام به روش دیسک دیفیوژن
در مورد نمونهها نشان دادند که از میان هفت دیسک
آنتیبیوتیکی به کار بردهشده ،بیشترین و کمترین مقاومت در
برابر آنتیبیوتیکها بهترتیب نسبت به سفتازیدیم ( 71درصد) و
آمیکاسین ( 18درصد) بوده است .در بررسی نهایی ایزولههای
مولد بیوفیلم به روش فنوتیپی 4 ،درصد از ایزولهها توانایی اتصال
قوی 47 ،درصد توانایی اتصال متوسط و  14درصد توانایی اتصال
ضعیف داشتند 30 .درصد از ایزولهها نیز فاقد تشکیل بیوفیلم
بودند .فراوانی حضور ژنهای عامل بیوفیلم در ایزولههای بالینی
کلبسیال پنومونیه ژن  17 wzmدرصد ،ژن  99 markAدرصد ،ژن
 98 pgaAدرصد و ژن  17 wbbmدرصد برآورد گردید (شکل .)4

جدول  :5فراوانی الگوی مقاومت آنتیبیوتیکی ایزولههای جداشده کلبسیال پنومونیه در نمونههای مختلف بالینی
حساس

مقاوم

بینابینی

درصد

درصد

درصد

FOX

10

90

0

Cp

40

98

48

سفتازیدیم

CAZ

41

71

4

ایمیپنم

IPM

48

91

44

جنتامایسین

GM

39

94

0

آمیکاسین

AN

18

84

4

سفیپیم

FEP

48

74

1

نام آنتیبیوتیک
سفوکسیتین
سیپروفلوکساسین

عالمت اختصاری

شکل  :1نتایج حاصل از تکثیر ژنهای مولد بیوفیلم  419 wzmجفت باز ( 441 markA ،)Aجفت باز ( 444 wbbm ،)Bجفت باز ( )Cو 489 pgaA
جفت باز ()D
چاهک  =4سایز مارکر  400جفت باز؛ چاهک  =4کنترل منفی؛ چاهک  =3کنترل مثبت؛ چاهک  1تا  =9ایزولههای بالینی
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22

تشکیل بیوفیلم در ایزولههای بالینی کلبسیال پنومونیه

شکل  3نیز مقاومت آنتیبیوتیکی در بین ایزولههای کلبسیال
پنومونیه تولیدکننده بیوفیلم و ایزولههایی که بیوفیلم تولید

در شکل  ،4مقایسه حضور ژنهای  wzm ،pgaA ،markAو
 wbbmدر بین ایزولههای کلبسیال پنومونیه تولیدکننده بیوفیلم
و سویههایی که بیوفیلم تولید نمیکنند ،ارائه شده است .در

نمیکنند ،قابلمشاهده میباشد.
35

28 29
22

21

20

30
25

21

17
13

20

16
11

15

12

11

10
2

2

2

5

2

0
weak

nobiofilm

wzm

moderate
pgaA

markA

strong

wbbm

شکل  :5مقایسه حضور ژنهای  wzm ، pgaA ،markAو  wbbmدر بین ایزولههای کلبسیال پنومونیه تولیدکننده و غیرتولیدکننده بیوفیلم
100
90
80
70
60
51

46

43

48
41

43

50
40
30

35

20
19
Fox

12
AN

18

21

18

16

CP

CAZ

IMP

GM

22

10
0

Biofilm

FEP

Nonbiofilm

شکل  :3مقایسه مقاومت آنتیبیوتیکی در بین ایزولههای کلبسیال پنومونیه تولیدکننده بیوفیلم و سویههایی که بیوفیلم تولید نمیکنند
( :FEPسفپیم؛  :GMجنتامایسین؛  :IMPایمیپنم؛  :CAZسفتازیدیم؛  :CPسیپروفلوکساسین؛  :ANآمیکاسین؛  :FOXسفوکسیتین)

بحث
ابزارهای پزشکی مانند کاتترها ،شنتها ،سوندها و غیره در
پزشکی نوین مورد استفاده قرار میگیرند .استفاده از این ابزارها
عوارضی را برای انسان به همراه داشته است که بیشتر مرتبط با
عفونتهای میکروبی میباشد .مرگ و میر ناشی از عفونتهای
مرتبط با ابزارهای پزشکی بهطور قابلتوجهی رو به افزایش بوده و
بهعنوان یکی از مشکالت بیمارستانی محسوب میشود ].[44،43
در این راستا ،کلبسیال پنومونیه بهعنوان یکی از پاتوژنهای
فرصتطلب در بیمارستانها مطرح بوده و اغلب عفونتهای ناشی
از این میکروارگانیزم در افرادی که دچار ضعف سیستم ایمنی
26

هستند ،مشاهده شده است .کلبسیال پنومونیه دارای فاکتورهای
ویروالنس مختلفی مانند فیمبریه ،کپسول و سیستمهای کسب
آهن میباشد که تمامی این فاکتورها نقش مهمی در بیماریزایی
کلبسیال پنومونیه دارند ] .[41، 48عالوهبراین ،کلبسیال پنومونیه
میتواند با اتصال به ابزارهای پالستیکی و تشکیل بیوفیلم در
آنها ،مشکالتی را در بیمارستانها ایجاد کند .باید خاطرنشان
ساخت که تشکیل بیوفیلم بهعنوان یکی از مکانیسمهای بقا
در میکروارگانیسمهایی مانند سودوموناس و استافیلوکوکوس
اپیدرمیدیس مطرح میباشد و موجب مزمنشدن عفونتهای
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ناشی از این میکروارگانیسمها میشود ].[49،47
مقاومت آنتیبیوتیکی در ایزولههای کلبسیال پنومونیه منجر
به شکست درمان در بیماران عفونی ناشی از این میکروارگانیسم
میگردد .نتایج بهدستآمده از مطالعه حاضر نشان دادند
که آنتیبیوتیکهای سفتازیدیم و آمیکاسین بهترتیب دارای
بیشترین و کمترین مقاومت آنتیبیوتیکی بودند .شایان ذکر است
که بیشترین ایزولهها از بیماران مرد جدا شدند .در بررسیهای
صورتگرفته توسط توکل و همکاران ( )4393در تهران نشان
داده شد که در مطالعات انجامشده در مورد ایزولههای بالینی
کلبسیال پنومونیه  ،مقاومت به آمیکاسین و سفتازیدیم دارای
فراوانی باالیی بودهاند .ایزولههای این مطالعات ،مقاومت چندگانه
در کلبسیال پنومونیه داشتند .این نتایج (مطالعه توکل و
همکاران) همخوانی نزدیکی با نتایج بهدستآمده از مطالعه
حاضر داشتند ] .[48عالوهبراین ،در مطالعه کیانی و همکاران
( )4391که در شهرکرد در ارتباط با کلبسیال پنومونیه انجام
شد ،بیان گردید که بیشترین مقاومت آنتیبیوتیکی ایزولههای
کلبسیال پنومونیه مربوط به آنتیبیوتیک تتراسیکلین میباشد
] .[49الزم به ذکر است که تنها  4درصد از ایزولهها نسبت به
جنتامایسین و ایمیپنم مقاوم بودند .در این مطالعه مشخص
گردید که شیوع ژنهای کدکننده مقاومت آنتیبیوتیکی میتواند
نقش مهمی در ایجاد و انتقال مقاومت آنتیبیوتیکی داشته باشد.
در مطالعه حاضر مقاومت نسبت به گروه کارباپنم (ایمیپنم) دارای
فراوانی باالیی بود که این مغایرت میتواند به دلیل مصرف بیرویه
آنتیبیوتیکها و کاربرد آنها خارج از پروتکلهای استاندارد جهانی
باشد .در این راستا در مطالعه محمدی و همکاران ( )4398در
شهر سنندج ،از  97نمونه بالینی مورد بررسی ،بیشترین سویه
کلبسیال پنومونیه از نمونههای ادراری ( 97/49درصد) و کمترین
آنها از نمونههای خون ( 1/17درصد) جدا شده بودند.
عالوهبراین ،بیشترین میزان حساسیت آنتیبیوتیکی نسبت به
ایمیپنم ( 73/84درصد) و جنتامایسین ( 70/94درصد) و
بیشترین میزان مقاومت آنتیبیوتیکی نسبت به تریمتوپریم/
سولفامتوکسازول ( 83/73درصد) و سفتریاکسون ( 19/48درصد)
مشاهده شد ] .[40نتایج این مطالعه نشان از افزایش مقاومت
سویههای کلبسیال پنومونیه نسبت به آنتیبیوتیکهای
تریمتوپریم/سولفامتوکسازول و سفتریاکسون داشتند که شاید
علت آن مصرف بیرویه این آنتیبیوتیکها باشد.
بیوفیلم یکی از مهمترین عواملی است که سبب میشود
باکتری در برابر طیف وسیعی از آنتیبیوتیکها مقاومت نسبی تا
کامل پیدا کند .این ماده زمینه مقاومتهای گسترده و چندگانه
را فراهم آورده و شرایطی را ایجاد میکند که ارگانیسم بتواند
قدرت بقای خود در محیط را افزایش دهد .نتایج مطالعه حاضر
نشان دادند که از  400ایزوله کلبسیال پنومونیه جداشده از
نمونههای بالینی مختلف ،دو ایزوله ( 4درصد) بیوفیلم قوی47 ،
ایزوله ( 47درصد) بیوفیلم متوسط و  14ایزوله ( 14درصد)
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بیوفیلم ضعیف داشتند و  30ایزوله ( 30درصد) فاقد قدرت
تشکل بیوفیلم بودند .در این ارتباط ،در مطالعه سیفی و همکاران
در تهران نشان داده شد که از  91ایزوله کلبسیال پنومونیه
جداشده از نمونههای بالینی مختلف 88 ،ایزوله ( 84/4درصد)
بیوفیلم متوسط و نه ایزوله ( 8/8درصد) بیوفیلم ضعیف هستند
و هفت ایزوله ( 9/1درصد) فاقد تشکیل بیوفیلم میباشند ].[44
در این مطالعه دو ایزوله ( 4درصد) بیوفیلم قوی 47 ،ایزوله (47
درصد) بیوفیلم متوسط و  14ایزوله ( 14درصد) بیوفیلم ضعیف
داشتند و  30ایزوله ( 30درصد) فاقد قدرت تشکیل بیوفیلم
بودند که این امر با یافته های مطالعه حاضر همخوانی اندکی
داشت .در مطالعه سیفی و همکاران ایزولههای تولیدکننده
بیوفیلم از نمونههای زخم و ادرار بیماران بهدست آمدند؛ بهطوری
که بیشتر ایزولهها دارای مقاومت آنتیبیوتیکی ،تولیدکننده
بیوفیلم بودند .بیوفیلم میتواند عالوه بر ایجاد زمینه مقاومت به
آنتیبیوتیک ،بیماریزایی باکتری را افزایش دهد .از سوی دیگر
مشخص شد که در برخی از موارد ممکن است ارتباط معناداری
بین حضور فاکتورهای بیماریزا و الگوی مقاومت آنتیبیوتیکی
وجود داشته باشد .در این مطالعه که سویههای تولیدکننده
آنزیمهای بتاالکتاماز با طیف گسترده مورد مطالعه قرار گرفت،
نشان داده شد که بین حضور برخی از ژنهای عامل مقاومت به
بتاالکتامها و التهاب های شدید در بیماران ارتباط معناداری
وجود دارد ].[44
در مطالعه حاضر ژنهای مختلف  mrkA ،pgaA ،wbbmو
 wzmبررسی گردیدند و نتایج نشان دادند که از  400ایزوله
کلبسیال پنومونیه جداشده از نمونههای بالینی مختلف از
بیمارستانهای شهر همدان 17 ،ایزوله ( 17درصد) دارای ژن
 99 ،wzmایزوله ( 99درصد) دارای ژن  98 ،mrkAایزوله (98
درصد) دارای ژن  pgaAو  19ایزوله ( 19درصد) دارای ژن
 wbbmبوده اند .الگوی فراوانی این ژنها با مطالعات مختلفی
همخوانی دارد .در این راستا ،در مطالعه صورتگرفته توسط ووتو
و همکاران در مورد پمپهای افالکسی و ژنهای دخیل در
کدشدن بیوفیلم مشخص گردید که ژنهای  pgaA ،wzmو
 wbbmدر بیش از  80درصد از ایزولههای بالینی کلبسیال
پنومونیه حضور داشتند ] .[43وجود قطعه مربوط به ژن mrkA
و  pgaAدر  99و  98درصد از ایزولهها بر روی ژل آگارز بهصورت
باندهایی در محدودههای  441و  bp 489آشکار شد و با
اطمینان  98درصد مورد بررسی قرار گرفت .در مطالعه ووتو و
همکاران بیان گردید که ممکن است بین حضور بیوفیلم و الگوی
مقاومت آنتی بیوتیکی ارتباط وجود داشته باشد .در این مطالعه
بیان شد که حضور ژنهای  pgaA ،wzmو  wbbmنقشی مؤثر
و کلیدی در تولید بیوفیلم در کلبسیال پنومونیه دارند.
عالوهبراین ،در مطالعهای که بر روی ایزولههای بالینی صورت
گرفت ،مشخص شد که حضور برخی از ژنهای کلیدی مانند
 wbbzو  wzmدر کنار یکدیگر ،عالوه بر اینکه بر تولید
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نتيجهگيری
کلبسیال پنومونیه بهعنوان یکی از مهمترین باکتریهای عامل
 نقش بسیار مهمی در بروز و گسترش مقاومت،عفونت بیمارستانی
 وجود برخی از فاکتورهای زمینهای مانند تولید.آنتیبیوتیکی دارد
بیوفیلم میتواند نقش مؤثری در ظهور سویههای دارای مقاومت
 اگرچه در مطالعه حاضر ارتباط معناداری.چندگانه داشته باشد
بین متغیرهای بیوفیلم و مقاومت آنتیبیوتیکی مشاهده نشد؛ اما
باید توجه داشت که یک باکتری بهمنظور حفظ قدرت بقای خود
 فاکتورهای ویروالنس،در برابر عوامل متعدد فیزیکی و شیمیایی
 حضور ژنهای عامل کدکننده بیوفیلم.مختلفی را کد میکند
یکی از این عوامل است که سبب ایجاد کلبسیال پنومونیه دارای
.بیوفیلم میگردد
تشكر و قدرداني
این مقاله برگرفته از پایاننامه کارشناسی ارشد
میکروبیولوژی دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان با شماره طرح
 بدینوسیله نویسندگان مراتب. میباشد47430807994003
تشکر و قدردانی خود را از اساتید محترم گروه میکروبشناسی
 شایان.دانشگاه آزاد و دانشگاه علوم پزشکی همدان ابراز میدارند
ذکر میباشد که هیچگونه تعارض منافعی در انجام این مطالعه
.وجود نداشته است

 میتواند تشکیل برخی از،محصوالت بیوفیلمی اثرگذار میباشد
فاکتورهای بیماریزای دیگر از جمله آنتیژنهای سطحی را نیز
 با توجه به اینکه در مطالعه حاضر.[41] کد و کنترل کند
،محدودیت در بررسی سایر آنتیژنهای سطحی وجود داشت
.امکان تطبیق این نتایج با یافته های مطالعه حاضر وجود نداشت
از آنجایی که کلبسیال پنومونیه از فاکتورها و ژنهای مختلفی در
 در مطالعه حاضر ژنهای،تشکیل بیوفیلم استفاده میکند
 مورد بررسی قرارwzm  وmrkA ،pgaA ،wbbm مختلف
گرفتند و نتایج حاکی از تشکیل بیوفیلم ناشی از کلبسیال
 الزم به ذکر.پنومونیه در بیماران بستری در بیمارستان بودند
است از آنجایی که تشکیل بیوفیلم در کلبسیال پنومونیه سبب
 کلبسیال پنومونیههای،مهار عملکرد آنتیبیوتیکها میگردد
 مشکالت زیادی را برای پزشکان و،تولیدکننده بیوفیلم
.متخصصان بالینی ایجاد مینمایند
باید خاطرنشان ساخت که متخصصان بالینی و پزشکان در
درمان عفونتهای مرتبط با ابزارهای پالستیکی که ناشی از
 استافیلوکوک اپیدرمیدیس،باکتریهای مختلف مانند سودوموناس
 میتوانند از آنتیبیوتیکها همراه با،و کلبسیال پنومونیه هستند
Carvacrol ،Phloretin ،Emodin مواد مهارکننده بیوفیلم (مانند
 ضدعفونیکنندهها و شویندههای زخم که برای،)و غیره
،ضدعفونیکردن وسایل و زخم حاصل از کاتتر به کار میروند
.استفاه نمایند
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