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مقاله پژوهشی

الگوی حساسیت و مقاومت آنتیبیوتیکی در سویههای کلبسیال پنومونیه جدا شده

()Originalpaper

از نمونههای بالینی بیمارستان بعثت سنندج در سالهای 1392-93
3
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چکیده
زمینه و هدف :استفاده درست و منطقی از عوامل ضدمیکروبی به وسیله انجام آنتیبیوگرام در سطح
منطقهای،کشوری و جهانی امکانپذیر است .هدف از این مطالعه تعیین شیوع مقاومت آنتیبیوتیکی کلبسیال
پنومونیه جدا شده از بیماران بیمارستان بعثت سنندج است.
روش بررسی :این مطالعه مقطعی توصیفی جهت ارزیابی فراوانی مقاومت آنتیبیوتیکیکلبسیال پنومونیه در
طی سالهای  1392و  1393انجام گرفت .بعد از شناسایی کلبسیال پنومونیه از طریق روشهای
میکروبیولوژیکی ،تست حساسیت آنتیبیوتیکی به روش دیسک دیفیوژن با توجه به استاندارد  CLSIانجام
شد .برای تجزیه و تحلیل دادهها از نرم افزار  Excel 2013و  SPSS v22استفاده شد.
یافتهها :از مجموع  1563نمونه بالینی بررسی شده 67 ،باکتریکلبسال پنومونیه ( )%4/28جدا شد .از تعداد
 67نمونه مورد بررسی بیشترین درصد نمونههای کلبسیال مربوط به بخش  )%28/36( ICUو بخش زنان
( )%26/86جدا شده بودند .بیشترین سویه کلبسیال پنومونیه جدا شده از نمونههای ادراری ( )%67/16و
کمترین آن از نمونههای خون ( )%4/47بود .بیشترین میزان حساسیت نسبت به ایمیپنم( )%73/81و
جنتامایسین ( )%70/91و بیشترین میزان مقاومت نسبت به تریمتوپریم -سولفامتوکسازول ( )%53/73و
سفتریاکسون ( )%49/25دیده شد.
های تریمتوپریم -سولفامتوکسازول و سفتریاکسون دارد که شاید علت آن مصرف بیرویه این آنتی-
بیوتیکها باشد .لذا توصیه میشود از استفاده غیر ضروری آنتی بیوتیکها خودداری گردد.
واژههای کلیدی :مقاومت آنتی بیوتیکی ،کلبسیال پنومونیه ،عفونتهای بیمارستانی
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نتیجهگیری :نتایج این مطالعه نشان از افزایش مقاومت سویه های کلبسیال پنومونیه نسبت به آنتیبیوتیک-
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مقدمه

مورد نحوه انتشار و منبع این باکتریها در عفونتهای

کلبسیال پنومونیه باکتریگرم منفی و عامل پنومونی،

بیمارستانی اطالعات زیادی وجود ندارد ( 8و.)3

سپسیس ،عفونتهای دستگاه ادراری و یکی از

تولیـد آنتـی بیوتیکهـای جدیـد و استفاده بی رویه از

مهمترین عوامل شناسایی شده در ایجاد عفونتهای

آنهـا در درمـان بیماریهـای باکتریـایی باعث ایجـاد

بیمارستانی است ( .)1قابلیت باکتری کلبسیال پنومونیه

مقاومتهـای آنتـیبیـوتیکی بـا مکانیـسمهای متفـاوت

در ایجاد بیماری به علت کاسته شدن دفاع میزبان در

گردیـده اسـت .از جملـه ایـن مکانیـسمها تولیـد آنزیمهای

نتیجه اعمال جراحی پیچیده و طوالنی و نیز مصرف
داروهای متفاوت رو به ازدیاد میباشد و از آن جایی
که باکتری کلبسیال پنومونیه در افراد با ضعف سیستم
ایمنی بیماری ایجاد میکند بنابراین افزایش میزان

بتاالکتامـازی در بـاکتریهاسـت کـه از طریـق هیدرولیز
هسته مرکزی آنتی بیوتیکهـای بتاالکتام باعث غیرفعال
شدن آنها میگردند .بتاالکتامازهای وسیع الطیف
)Extended–Spectrum β Lactamase; (ESBLs
جزء بتاالکتامازهای گروه  Aمـیباشـند ،که باعـث

مقاومت نسبت به آنتیبیوتیکها در این باکتری می

هیـدرولیز سفالوسپورینهای وسیع الطیف و در نتیجه بـروز

تواند تهدید جدی به حساب آید ( .)2با توجه به

مقاومـت باکتریایی به پنی سـیلین و سفالوسـپورینهای نـسل

مقاومت آنتیبیوتیکی در عفونتهای

اول و دوم و سوم میشوند و توسط مهارکنندههای

بیمارستانی به عنوان یک مشکل جدی برای بخش

بتاالکتامـازی مانند کالوالنیک اسید مهار میگردند.

اهمیت

سالمت کشور مطرح بوده است و بیماران را در
بیمارستانهای سراسر جهان تحت تاثیر قرار میدهد و
ساالنه قربانیهای زیادی را به خود اختصاص داده است
و هزینههای درمانی فراوانی بر کشور تحمیل میکند .از
این رو سازمان بهداشت جهانی سال  2011را به عنوان
سال مقاومت آنتیبیوتیکی نامید ( 4و.)3
در مطالعهاى در کشور چین طى سالهاى  1996تا
 ،2002میزان حساسیت به ایمیپنم در کلبسیال  %94تا
 %100گزارش شده است ( .)5در مطالعهای دیگردر
ژاپن میزان حساسیت به ایمیپنم در کلبسیال  %100نشان
در شهر تهران میزان حساسیت کلبسیال نسبت به سفوتاکسیم
( ،)%78آمیکاسین ( ،)%98و میزان مقاومت به جنتامایسین
( ،)%69سفتریاکسون ( )%63و سیپروفلوساکسین ()%85

باکتریهای گرم منفی به خصوص کلبسیال پنومونیه ،تولید

آنزیم بتاالکتاماز وسیع الطیف است .با توجه به مطالب
مذکور و نقش اپیدمیولوژیکی و اکولوژیکی این
عفونتها و طرز انتشار آنها ،تعیین نوع و مطالعه و
بررسی مقاومت دارویی این ارگانیسم گرم منفی جدا
شده از نمونههای بالینی ،از نظر شناسایی فاکتورهای
بیماریزا دارای اهمیت است بنابراین تعیینالگوی
مقاومتآنتیبیوتیکی درباکتریهای بیماریزای شایع
جهت هدایت درمانهای امپریکال (تجربی) و
اختصاصی علیه یک پاتوژن خاص ،حایز اهمیت است
(.)8
با مصرف درست و منطقی از آنتیبیوتیکی موجود
و جدید میتوان از شدت و میزان مرگ و میر به وسیله

گزارش شده است ( .)10با وجود این ،در سالهای اخیر،

عوامل عفونی جلوگیری کرد .استفاده درست و منطقی

چندین گزارش از پیشرفت مقاومت به ایمیپنم در

از عوامل ضد میکروبی به وسیله انجام آنتیبیوگرام در

پاتوژنهای گرم منفی وجود داشته است ( .)7اما در

سطح منطقهای ،کشوری و جهانی امکان پذیر است .با
توجه به افزایش روز افزون مصرف آنتیبیوتیکها در
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داده شده است ( .)6در مطالعه مالعباس زاده و همکاران

همچنین یکی از مکانیسمهای مقاومت آنتی بیوتیکی در

بهمن محمدی

3

بین افراد جامعه انجام مطالعات اپیدمیولوژیک جهت

اورهآز ،سیمون سیترات ،MR/VP ،لیزین ایرونآگار،

تعیین نوع و درصد مقاومت میکروبی در مراکز درمانی

آرژنین و اورنتین دکربوکسیالز ،استفاده شد و با

ضروری میباشد و داشتن اطالعاتی در مورد الگوی

استفاده از جداول استاندارد ،ایزولههای کلبسیال

آنتیبیوگرام و مقاومت آنتیبیوتیکی این باکتری

پنومونیه جداسازی گردیدند .برای کنترل ترکیبات و

اطالعات مفیدی را در مورد استراتژی مناسب درمانی

واکنشهای بیوشیمیایی از سویههای استاندارد ،کلبسیال

برعلیه این عفونتها به ما میدهد .به همین منظور این

پنومونیه  ATCC 700603استفاده شد.

مطالعه با هدف تعیین بررسی الگوی حساسیت و

تست حساسیت آنتیبیوتیکی:

مقاومت آنتیبیوتیکی در سویههای کلبسیال پنومونیه
جدا شده از نمونههای بالینی بیمارستان بعثت شهر
سنندج انجام شد.

الگوی مقاومت آنتیبیوتیکی نمونههای بالینی جدا
شده از بیماران مراجعهکننده با آزمون انتشار دیسک به
روش کربی _ بوئر بر اساس موسسهی استانداردهای
کلینیکی و آزمایشگاهی )(CLSI

Clinical and

روش بررسی

 laboratory standards insituteتعیین شد .به این

جمعآوری نمونهها:

صورت که باکتریهای تعیین هویت شده با روشهای

( )cross-sectional studyانجام شد ،جامعهی آماری

سپس از کشت  18-24ساعتهی ایزولههای میکروبی ،به

این مطالعه شامل کلیهی مراجعه کنندگان به بخشهای

کمک آنس استریل تک کلنیها به سرم فیزیولوژی

مختلف بیمارستان بعثت سنندج از ابتدای فروردین

منتقل و پس از ورتکس برای همزدن محلول ،کدورت

 1392تا آخر اسفند سال  1393که برای آنها کشت

ایجاد شده در مقابل نور با کدورت محلول نیم مک -

میکروبی آنتیبیوگرام صورت گرفته است میباشد .در

فارلند مقایسه گردید .به محض رسیدن نمونه به

این تحقیق از تعداد  1563نمونه در طی دو سال تعداد

کدورت برابر با نیم مک فارلند ،توسط سواپ استریل

 67سویه کلبسیال پنومونیه با تست های استاندارد

به روش کشت سفرهای در سطح محیط مولر هینتون

آزمایشگاهی جدا شد .نمونهها شامل کشتهای ادرار،

آگار با شرایط استاندارد پخش و بعد از چند دقیقه

خون ،مدفوع ،زخم ،ناحیهی عمل و خلط از بیماران

دیسک گذاری با فاصلهی مناسب انجام شد و پلیتها

مراجعهکننده به بخشهای مختلف بیمارستان جدا

به انکوباتور  37درجه سانتی گراد منتقل شدند ،نتایج

شدند.

این تست نیز بعد از  18ساعت با اندازهگیری قطر هاله

تعیین هویت نمونهها:

عدم رشد و مقایسه با آخرین جداول در دسترس قرائت

نمونههای بالینی آورده شده به آزمایشگاه
بیمارستان ،بر روی محیطهای بالد آگار ،مک کانکى
آگار و  EMBآگارکشت داده شدتدو در دمای درجه
سانتی گراد  37به مدت  24ساعت انکوبه گردید و از
کلنیهای رشد یافته مشکوك به کلبسیال پنومونیه برای
انجام تستهای بیوشیمیایی افتراقی نظیر ،SIM ،TSI

و ثبت شد.
آنتیبیوتیکهای مورد استفاده در این تحقیق،
شامل :جنتامایسین ) ،(GMتتراسایکلین ) ،(TEتری-
متوپریم

سولفومتوکسازول

سیپروفلوکساسین
آمیکاسین

)،(CP

)،(AN

)،(SXT

سفوتاکسیم

ایمیپنم

)،(CTX

)،(IPM

و
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مطالعهی حاضر به روش مقطعی _ توصیفی

مذکور ابتدا به صورت ایزوله تک کلنی تهیه شدند
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سفتریاکسون ) (CROبود .قطر هالههای حاصل از این

بخش زنان ( )%26/86بود .همچنین بر حسب جنس 33

تست با جداول استاندارد مقایسه گردید.

سویه ( )%49/26از مردان و  34سویه ( )%50/74از

تجزیه و تحلیل دادهها:

جداسازی شد (جدول.)1

در این مطالعه مسائل اخالق پزشکی و حقوق

فراوانی سویههای کلبسیال پنومونیه جدا شده به تفکیک
نمونههای بالینی

بیماران بر اساس معاهدات بینالمللی و نظرات کمیتهی

جدول  2فراوانی سویههای کلبسیال پنومونیه از

منطقهای اخالق پزشکی رعایت گردید .برای نجزیه و

نمونههای کلنیکی مختلف از بخشهای بیمارستان را

تحلیل دادهها از نرم افزار Excel 2013و SPSS v22

نشان میدهد .بیشترین سویه کلبسیال پنومونیه جدا شده

استفاده شد.

در دو سال از نمونههای ادراری ( )%67/16و کمترین
آن از نمونههای خون ( )% 4/47بود.

یافتهها

توزیع فراوانی مطلق و نسبی سویههای کلبسیال پنومونیه جدا

از  1563نمونه بالینی  67سویه کلبسیال

شده بر حسب نتایج حاصل از آنتی بیوگرام

پنومونیه( )% 4/28شناسایی شد که در نتیجه این تحقیق

بیشترین میزان حساسیت نسبت به ایمیپنم

نتایج زیر حاصل شد.

( )%73/81و جنتامایسین ( )%70/91و بیشترین میزان

توزیع فراوانی مطلق و نسبی سویههای کلبسیال پنومونیه جدا

مقاومت نسبت به تریمتو پریم -سولفامتوکسازول

شده بر حسب بخش و جنس

( )%53/73و سفتریاکسون ( )%49/25دیده شد

از تعداد  67نمونه مورد بررسی بیشترین درصد

(جدول.)3

نمونههای کلبسیال مربوط به بخش  )%28/36( ICUو

جدول :1توزیع فراوانی مطلق و نسبی سویه های کلبسیال پنومونیه جدا شده بر حسب بخش و جنس
مذکر

جنس

جمع

مونث

زنان

0

0

18

26/87

18

26/78

مردان

11

16/42

0

0

11

16/42

آی سی یو

15

22/39

4

5/97

19

28/36

کودکان

5

7/46

3

4/48

8

11/57

اورژانس

1

1/49

2

2/99

3

4/48

انکولوژی

1

1/49

0

0

1

1/94

سرپایی

0

0

3

4/48

3

4/48

عفونی

0

0

1

1/49

1

1/49

گوارش

0

0

3

4/48

3

4/48

جمع

33

49/26

34

50/74

67

100

بخش
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تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

بهمن محمدی
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جدول :2فراوانی سویههای کلبسیال پنومونیه جدا شده به تفکیک نمونههای بالینی
تعداد

درصد

نوع نمونه
ادرار

45

67/16

سوند

6

8/92

زخم

9

13/48

خلط

4

5/97

خون

3

4/47

جمع

67

100

جدول :3توزیع فراوانی مطلق و نسبی سویه های کلبسیال پنومونیه جدا شده بر حسب نتایج حاصل از آنتی بیوگرام
نوع واکنش
نام آنتی بیوتیک

مقاوم

حساس

نیمه حساس

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

آمیکاسین

17

25/37

5

7/47

45

67/16

سیپروفلوکساسین

20

29/85

7

10/44

40

59/71

تتراسایکلین

31

46/26

19

28/36

17

25/38

جنتامایسین

20

29/85

0

0

47

70/15

ایمیپنم

16

23/88

11

16/41

40

59/71

تریمتوپریم سولفومتوکسازول

36

53/73

6

8/95

25

37/32

سفتریاکسون

33

49/25

6

8/95

28

41/80

سفوتاکسیم

28

41/80

5

7/47

34

50/73

بحث و نتیجهگیری

زاده و همکاران در شهر تهران ( ،)10اعتمادی و

آنتیبیوتیکها ،شاهد موارد زیادی از مقاومتهای

نیجریه ( )12آنتیبیوتیک ایمیپنم را به عنوان یک

داروئی در پاتوژنها هستیم که این خود سبب عدم

آنتیبیوتیک موثر در درمان باکتری کلبسیال پنومونیه

موفقیت در درمان و پیدایش بسیاری از عوارض علی-

معرفی کردند بنابراین مقایسه به دست آمده نشان دهنده

رغم صرف هزینههای زیاد درمانی میشود .مقاومت-

همخوانی نتایج به دست آمده با این مطالعه دارد.

های داروئی نسبت به آنتی بیوتیکها در مناطق مختلف

در مطالعه یوسفی مشعوف و همکاران میزان

ایران و جهان به دلیل تغییرات ژنتیکی در سویههای

حساسیت به آنتیبیوتیکهای جنتامایسین وایمیپنم به

ایجاد کننده و تفاوت در میزان مصرف آنتیبیوتیکها

ترتیب  %71/7و  %100گزارش شده است که در

و وجود اختالف در میزان دسترسی به آنتیبیوتیکهای

مقایسه با این مطالعه میزان حساسیت به این آنتی-

وسیعطیف و جدید متفاوت میباشند .در مطالعه

بیوتیکها باالتر است ( .)13بهزادیان نژاد و همکاران

سلطاندالل و همکاران در شهر تهران ( ،)9مال عباس-

در مطالعه ای بر روی سوشهای کلبسیال پنومونیه میزان
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در اکثر موارد به علت استفاده بیرویه و خودسرانه

همکاران ( )11و  Romanus and Egwuدر کشور

6

الگوی حساسیت و مقاومت آنتیبیوتیکی در ....

حساسیت به آنتیبیوتیکهای آمیکاسین را  %20و

گزارشات ،اختالفاتی در بعضی موارد نیز به چشم می-

جنتامایسین را  %12/5گزارش کردند بررسیها نشان

خورد که میتوان علت آن را امکان خطا در حین انجام

میدهد که میزان حساسیت سویههای مورد مطالعه ما

آزمایش دانست .زیرا در تأثیر صحیح آنتیبیوتیکها بر

بیشتر از سویههای مورد مطالعه بهزادیان نژاد و همکاران

روی باکتری و تعیین فرمهای حساس و مقاوم باکتریها

است (.)14

به صورت  in vitroنکاتی مانند نوع دیسک آنتی

به تریمتوپریم -سولفامتوکسازول را %23گزارش

عمدهای داشته و قادرند آمار مقاومت را دستخوش

کردند که به نسبت این مطالعه میزان مقاومت به این

تغییرات کاذب نمایند .به عنوان مثال نازك بودن محیط

آنتیبیوتیک پایینتر بود ( .)15پیروزی و همکاران

کشت ،حساسیت آنتیبیوتیک را بطور کاذب افزایش

میزان مقاومت به آنتیبیوتیک تریمتو پریم-

میدهد و اصوالً عمق  4میلیمتری برای این منظور

سولفامتوکسازول را  57/89گزارش کردندکه نشان

توصیه شده است .عالوه بر این توزیع سویههای مقاوم

دهنده مقاومت باالتر نسبت به این آنتیبیوتیک در

در مناطق جغرافیایی میتواند به دلیل شرایط اقلیمی،

مقایسه با مطالعه حاضر دارد ( .)16موالنا و همکاران در

مصرف بیش از حد آنتیبیوتیک در آن منطقه باشد

مطالعهای در شهر بابل میزان مقاومت سویههای کلبسیال

( .)18-20نتایج این مطالعه نشان از افزایش مقاومت

جدا شده از نمونههای بالینی نسبت به آنتی بیوتیک

سویههای کلبسیال پنومونیه نسبت به آنتی بیوتیکهای

سفتریاکسون را  %60گزارش کردند ،همچنین در این

تریمتوپریم -سولفامتوکسازول و سفتریاکسون دارد.

مطالعه میزان مقاومت به آنتی بیوتیکهای سفوتاکسیم

جلوگیری از انتشار مقاومتهای دارویی یکی از مسائل

و ایمیپنم به ترتیب  %90و %60گزارش شد بنابراین

مهم درمان عفونتها در جامعه محسوب میشود .ظهور

بررسی این نتایج نشان میدهدکه میزان مقاومت بیماران

مقاومت نسبت به آنتیبیوتیکها موضوعی است که

مورد بررسی در این تحقیق به آنتیبیوتیکهای

باید جدی گرفته شده و لذا ارزیابی مستمر

سفتریاکسون ،سفوتاکسیم و ایمیپنم به نسبت بیماران

باکتریولوژی و خط صحیح درمان و استفاده مناسب از

مورد مطالعه توسط موالنا و همکاران پایینتر است

دیسکهای آنتیبیوگرام در آزمایشگاه باید انجام

( .)17نتایج بدست آمده از این مطالعه نشان میدهد که

گرفته و به منظور پیشگیری از مقاومت نسبت به

موثرترین آنتیبیوتیک برای سویههای کلبسیال پنومونیه

داروهای جدید از مصرف بیرویه و نامنظم و تجویز

جدا شده از نمونههای بالینی بیمارستان بعثت شهر

آن قبل از آنتیبیوگرام خودداری شود تا میزان مقاومت

سنندج ایمیپنم ،جنتامایسین میباشد لذا بهتر است در

کمتری داشته باشیم.

درمان اولیه این عفونت از آنتیبیوتیکهای تریمتو
پریم -سولفامتوکسازول و سفتریاکسون کمتر استفاده

تشکر و قدردانی

شود ،زیرا نتایج بیان کننده میزان باالی مقاومت باکتری

این مقاله بخشی از طرح تحقیقاتی انجام شده با

کلبسیال پنومونیه در نمونههای بالینی جدا شده از این

حمایت مالی معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه

بیمارستان نسبت به این آنتیبیوتیکها میباشد .در

علوم پزشکی کردستان با شماره ثبت  93/67میباشد.

بررسی نتایج حاصل از این پژوهش و مقایسه با سایر

از کمک مالی و معنوی اعضاء محترم کمیته تحقیقات
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لشگری و همکاران در یک بررسی میزان مقاومت

بیوتیک مصرفی ،عمق و ترکیبات محیط کشت نقش
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بیمارستان بعثت سنندج مخصوصاً خانم عبداهللپور

دانشجویی مخصوصاً جناب آقای دکتر مولودی

.سپاسگذاریم

سرپرست محترم کمیته تحقیقاتی کمال تشکر و سپاس
 همچنین از تمامی پرسنل آزمایشگاه.را داریم
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Abstract
Background and Aim: Prudent and rational use of antimicrobial is possible by forming
local, national and global wide antibiogram. Aim of this study was to determination of
antibiotic-resistant prevalence Klebsiella pneumonia isolated from patients in Besat Hospital,
Sanandaj, Iran.
Materials and Methods: This cross-sectional descriptive study to evaluate the prevalence of
antibiotic resistance of Klebsiella pneumonia was performed during 2013 and 2014 in Besat
Hospital. After the identification of Klebsiella pneumonia isolates by microbiological method,
antibiotic susceptibility testing was performed by disk diffusion according to CLSI standards.
For data analysis software Excel 2013 and SPSS v22 was used.
Results: Through the total of 1563 Specimens, in which 67 Klebsiella pneumonia (4.28%)
was isolated. the highest percent of Klebsiella related to the ICU ward (28.36%) and women
ward (26.86%) were isolated. Most strains of Klebsiella pneumonia isolated from urine
samples (67.16%) and the lowest it from blood samples (4.47%), respectively. The highest
sensitivity to imipenem (73.81%) and gentamicin (70.91%) and the highest resistance to
Trimetoprim-sulfamethoxazole (53.73%) and ceftriaxone (49.25%) was seen.
Conclusion: The results showed an increase in strains of Klebsiella pneumonia to antibiotics
trimethoprim- sulfamethoxazole and ceftriaxone, which may cause irregular use of this
antibiotics. It is recommended that the unnecessary use of antibiotics must be avoided.
Keywords: Antibiotic resistance ،Klebsiella pneumonia ،Nosocomial Infections
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