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مرضیه سلیمانیان و همکاران

مقاله پژوهشی

الگوی مقاومت آنتیبیوتیکی و فراوانی ژنهای اینتگرون کالس  2 ،1و  3در جدایههای بالینی
مرضیه سلیمانیان ،الهه تاج بخش* ،زهرا بم زاده
گروه میکروبشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد شهرکرد ،ايران
تاريخ دريافت مقاله9095/37/03 :

تاريخ پذيرش مقاله9092/36/69 :

چکیده
زمینه و هدف :کسب اينتگرون يکی از عوامل مهم چند مقاومتی در باکتریهای رودهای است .رايجترين کاست اينتگرونها حاوی ژنهای مرتبط با مقاومت
در برابر طیف وسیعی از عوامل ضد میکروبی است .تحقیق حاضر باهدف رديابی ژنهای اينتگرون کالس  6 ،9و  0در جدايههای کلبسیال پنومونیه جداشده
از موارد کلینیکی در شهرستان شهرکرد انجام شد.
مواد و روشها :در اين تحقیق مقاومت آنتیبیوتیکی  26ايزوله کلبسیال پنومونیه جداشده از موارد کلینیکی در آزمايشگاههای تشخیص طبی شهرستان
شهرکرد با استفاده از روش ديسک گذاری ساده موردبررسی قرار گرفت .بهمنظور تعیین فراوانی
ژنهای اينتگرون از زوج پرايمرهای اختصاصی استفاده گرديد.
نتایج :پس از انجام آزمون آنتیبیوگرام ،بیشترين مقاومت نسبت به آمپیسیلین ( )%93/2و کمترين مقاومت نسبت به ايمیپنم ( )%9/0مشاهده گرديد.
فراوانی ژنهای اينتگرون کالس  6 ،9و  0به ترتیب  %9/6 ،%96/5و  %95/26مشاهده گرديد .در  63جدايه هیچيک از ژنهای اينتگرون مشاهده نگرديد.
در تجزيهوتحلیل آماری با آزمون دقیق فیشر بین اينتگرون کالس  9و مقاومت نسبت به آنتیبیوتیک آمپیسیلین ارتباط آماری معنیداری مشاهده گرديد.
نتیجهگیری :با توجه به اينکه ژنهای مقاومت بروی اينتگرونها قرار دارند و میتوانند از يک سويه به سويه ديگر منتقل شوند و مقاومت را در بیمارستان
يا ديگر محیطها منتشر نمايند ،لذا اين امر اهمیت شناسايی اين نوع از ژنهای مقاومت آنتیبیوتیکی را دوچندان کرده است.
کلمات کلیدی :اينتگرون ،کلبسیال پنومونیه ،مقاومت آنتیبیوتیکی

مقدمه
کلبسیال پنومونیه (pneumoniae

 )Klebsiellaيا باسیل
فريدالندر باکتری گرم منفی ،میلهای شکل ،غیر متحرک و دارای
کپسول پلیساکاريدی است ،کپسول تمام سطح باکتری را
میپوشاند .اين باکتری يک پاتوژن فرصتطلب است که موجب
بیماریهای وخیمی هم چون پنومونی ،باکتريمی ،عفونت دستگاه
ادراری تناسلی ،انتريت نوزادان ،مننژيت و غیره میگردد .اهمیت
کلبسیال بهعنوان پاتوژن فرصتطلب انسانی بیشتر در توانايی
ايجاد عفونتها ی بیمارستانی در افراد مبتال به نقص سیستم
*نویسنده مسئول :الهه تاج بخش ،گروه زيستشناسی ، ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد شهرکرد،
ايران

Email: ee_tajbakhsh@yahoo.com
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ايمنی و بیماریهای زمینهای ازجمله اختالالت ريوی و ديابت
است ( )6 ،9اين باکتری پس از اشرشیا کلی دومین عامل
ايجادکننده باکتريمی در افراد سالم و بعد از سودوموناس
آئروژينوزا دومین عامل باکتريمی در افراد دچار سوختگی
بهحساب میآيد ( .)5،6کلبسیال در  2تا  97درصد عفونتهای
مجاری ادراری نقش دارد ( .)0-5آنچه در مورد اين باکتری
جلبتوجه میکند مقاومت باالی کلبسیال پنومونیه با
آنتیبیوتیکهای مختلف و گسترش سريع اين باکتری در افراد و
بخشهای مختلف بیمارستانی بهخصوص در بخش نوزادان است
که باعث سپتیسمی و مرگومیر میگردد ( .)7 ،2امروزه شیوع
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کلبسیال پنومونیه از شهرستان شهرکرد
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سولفانامیدها و ضدعفونیکنندهها را حمل مینمايند اين دسته
از اينتگرونها بهطور گستردهای در سويههای گرم منفی و بهطور
اندمیک در سويههای گرم مثبت شامل استافیلوکوکوس ،کورينه
باکتريوم ،آئروکوکوس و بريوی باکتريوم يافت میشوند (،93
 .)99اينتگرونهای کالس  6شیوع بااليی را در ايزولههای بالینی
در باکتریهای گرم منفی نشان میدهند .اسینتوباکتر ،شیگال و
سالمونال ازجمله باکتریهای گرم منفی هستند که واجد اين
دسته از اينتگرونها میباشند .اينتگرونهای کالس  6در
ترانسپوزونهای  Tn7و ترانسپوزونهای وابسته يافت شده است.
کاستهای ژنی موجود در اين دسته از کالسها عمدتاً در ارتباط
با مقاومتهای مختلف مثل استرپتومايسین ،اسپکتینومايسین و
تريمتوپريم میباشند .ژن اينتگراز در اينتگرونهای کالس  6در
حدود  %62مشابه ژن اينتگراز در اينتگرونهای کالس  9است
( .)96اينتگرونهای کالس  0برای اولین بار توسط  Arakawaو
همکاران در سال  9992در ژاپن شناسايی گرديد .اين دسته از
اينتگرونها بهندرت در نمونههای بالینی وجود دارند ولی اخیراً
در نمونههای کلینیکی نظیر سراشیا مارسسنس ،سودوموناس
پوتیدا و کلبسیال پنومونیه يافت شده است ( .)90بررسی
مطالعات گذشته نشاندهنده نقش بارز اينتگرونها در ايجاد
مقاومت آنتیبیوتیکی در ايزولههای کلبسیال است ،بهطوریکه
در مطالعه  Raoو همکاران %73 ،از ايزولههای کلبسیال دارای
اينتگرون کالس يک بودند و ارتباط معنیداری بین حضور
اينتگرون و مقاومت نسبت به آنتیبیوتیکهای جنتامايسین،
توبرامايسین ،کوتريموکسازول ،سفتازيديم و سفپودوکسیم وجود
داشت (.)96
هدف از مطالعهی حاضر تعیین فراوانی ژنهای مقاومتی
اينتگرون در ايزولههای کلبسیال پنومونیه جداشده از موارد
کلینیکی شهرستان شهرکرد است .نتايج اين تحقیق عالوه بر
فراهم آوردن اطالعات اولیه در مورد شیوع عفونتهای ناشی از
کلبسیال پنومونیه در شهرکرد میتواند جهت پايش و برنامهريزی
اصولی برای درمانهای مؤثر علیه عفونتهای مقاوم اين باکتری
مورداستفادهی پزشکان و مديران بهداشتی و درمانی قرار گیرد.

مواد و روش ها
در اين مطالعه توصیفی -مقطعی  26جدايهی کلبسیال
پنومونیه بهدستآمده از نمونههای کلینیکی شهرستان شهرکرد
موردبررسی قرار گرفتند .نمونههای مورد بررسی شامل  56نمونه
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پاتوژنهای مولد بتاالکتامازهای وسیع الطیف
 (Extended spectrum ß-lactamaseنگرانیهای بالینی را
افزايش داده است بهطوریکه عفونت به اين ارگانیسمها با میزان
مرگومیر بیشتر ،افزايش شیوع بیماریها و افزايش هزينههای
درمانی مرتبط است .اين ارگانیسم به دلیل اکتساب
پالسمیدهايی که تولید بتاالکتامازهای وسیع الطیف را کد
میکنند ،به تعدادی از آنتیبیوتیکها ازجمله سفالوسپورينهای
وسیع الطیف مقاوم شدهاند ،لذا درمان عفونتهای کلبسیاليی تا
حدودی با مشکل مواجه است ( .)9 ،8رايجترين روش انتقال
مقاومتهای آنتیبیوتیکی هم يوغی ( )Conjogationاست .در
اين حالت پالسمیدها ،ترانسپوزونها و اينتگرونها ،ژنهای
مقاومت آنتیبیوتیکی را حمل میکنند و میتوانند آن را از يک
سلول به سلول ديگر حمل کنند ( .)8صرفنظر از الگوی مصرف
آنتیبیوتیکها ،ژنهای مقاومت آنتیبیوتیکی میتوانند در بین
جمعیتهای باکتريايی منتقل شوند که در اين میان اينتگرونها
با استفاده از مکانیسم جديد انتشار ،ژنهای مقاومت را بین
باکتریها منتقل میکنند .انتقال افقی اينتگرونها موفقترين راه
انتشار ژنهای مقاومت و پیدايش گونههايی با مقاومت چندگانه
است .غالب گونههای جداشده از بیماران و محیط بیمارستان با
ويژگی مقاومت چندگانه ،دارای ژن اينتگرون کالس يک هستند
( .)9اينتگرونهای مقاومتی اساساً کاستهای ژنی که منجر به
مقاومت علیه آنتیبیوتیکها شود را حمل مینمايند و میتوانند
بر روی کروموزوم يا پالسمید قرار گیرند .ازنظر ساختاری تمام
اينتگرونها از سه جز اصلی شامل انتهای 5 /حفاظتشده ،انتهای
 0 /حفاظتشده و يک ناحیه مرکزی متغیر بین ناحیه  0 /و5 /
تشکیل شده است .در ناحیه  5 /تمام اينتگرونها ژن اينتگراز،
سايت گیرنده  att1و توالی پروموتر قرار دارد .ناحیه  0/اينتگرونها
واجد سه ساختار متفاوت است که در کالسهای اينتگرون
متفاوت است .تاکنون بیش از  9کالس از اينتگرونها بر اساس
تفاوتها ی موجود در ژن اينتگراز در باکتریهای گرم منفی
شناسايی شده است اما تنها  6کالس اصلی در ارتباط با
ايزولههای کلینیکی مطرح است که اينتگرونهای کالس  9و
متعاقباً اينتگرونهای کالس  6بهعنوان شايعترين کالسها در
بین ايزولههای کلینیکی مطرح میباشند .اينتگرونهای کالس9
اولین بار توسط  Stokesو  ،Hallدر سال  9989کشف شدند و
بیش از  63ژن مقاومتی در ارتباط با مقاومت به
آمینوگلیکوزيدها ،بتاالکتامها ،کلرامفنیکل ،ماکرولیدها،

مقاومت آنتیبیوتیکی جدایههای بالینی کلبسیال پنومونیه در شهرکرد
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جدول  -1توالی پرايمرهای مربوط به رديابی ژنهای  srRNA92و اينتگرونهای کالس  6 ،9و  0در ايزولههای کلبسیال پنومونیه
اندازه محصول ()bp

توالی پرایمر ()َ3-33

ژن

منبع
92

903

F: ATT TGA AGA GGT TGC AAA CGA T
R: TTC ACT CTG AAG TTT TCT TGT TT C

16srRNA

97

602

F: GGT CAA GGA TCT GGA TTT CG
R:ACA TGC GTG TAA ATC ATC GTC

Int 1

97

788

F:AGT GGG TGG CGA ATG AGT G
R:GTA GCA AAC GAG TGA CGA AAT G

Int 2

97

233

F:TGT TCT TGT ATCGGC AGG TG
R: GGC ATC CAA GCA GCA AG

Int 3

صنعتی) بهعنوان کنترل مثبت استفاده گرديد.
برای تعیین حساسیت باکتریها نسبت به آنتیبیوتیکها از
روش کربی -باير ( )Kirby Bauerبر طبق دستورالعمل CLSI
(مندرج در راهنمای ارائهشده توسط شرکت پادتن طب) استفاده
شد .ديسکهای آنتیبیوتیک در اين آزمايش شامل:
سفترياکسون ( ،)CRO30تتراسیکلین ( ،)TE 30ايمیپنم ( IPM
 ،)10سیپروفلوکساسین ) ،(CP5نورفلوکساسین )،(NOR 10
سفالوتین ( ،)CF 30نالیديکسیک اسید ( ،)NA 30نیتروفورانتئین
) ،(FM300کوتريموکسازول ( ،)SXTآمیکايسین (،)AN 30
جنتامايسین ( ،)GM 10کانامايسین ( )K 30و سفپیم (،)FEP 30
آموکسیسیلین ( )AM 10از شرکت پادتن طب ايران
مورداستفاده قرار گرفتند ( .)95بهمنظور تشخیص قطعی و
بررسی فراوانی ژنهای اينتگرون کالس  6 ،9و  0مراحل
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میکرولیتر واجد  6/5میکرولیتر بافر با غلظت  93برابر
) 933 ،)buffer 10Xمیکرومول  93( MixdNTPمیلیموالر)،
 9/5میلیمول کلريد منیزيم ( 9 ،)MgCl2میکرومول از زوج
پرايمرهای  Fو  9 ،Rواحد آنزيم پلی مراز Taq DNA
)( )Polymeraseفرمنتاس -لیتوانی) و  6میکرولیتر 53( DNA
نانوگرم) ،صورت گرفت .برنامه حرارتی برای تکثیر ژن 16srRNA
کلبسیال پنومونیه بهصورت يک سیکل  96درجه سانتیگراد 5
دقیقه 03 ،سیکل تکراری  96درجه سانتیگراد  03ثانیه55 ،
درجه سانتیگراد  23ثانیه 76 ،درجه سانتیگراد  23ثانیه و 9
سیکل انتهايی  76درجه سانتیگراد  9دقیقه انجام شد.
جهت رديابی ژنهای اينتگرون کالس  9و اينتگرون کالس 6
واکنش  PCRدر حجم نهايی  53میکرولیتر متشکل از 5
میکرولیتر بافر با غلظت  93برابر 953 ،میکرومول ،MixdNTP
PCR
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ادرار ( 2 ،)%86/07نمونه کشت خون ( )%9/07و  6نمونه
ترشحات چرکی چشم ( )%2/65میباشند که از آزمايشگاههای
تشخیص طبی شهرستان شهرکرد تهیه شدند .بهمنظور شناسايی
باکتری ،نمونه موردنظر پس از کشت بر روی محیط ائوزين
متیلین بلو ( )Eosine Methylen Blueآگار کلنیهای رشد يافته
ازنظر رنگآمیزی گرم و تستهای بیوشیمیايی افتراقی از قبیل
چگونگی تخمیر قندها در محیط تیاسآی ( Triple Sugar Iron
 ،)Agarمک کانکی ،همچنین دکربوکسیالسیون اسیدآمینه
اليزين در محیط اليزين آيرون آگار ( ،)Lysine Iron Agarتولید
اندول ،عدم حرکت در محیط  SIMو واکنش در محیط MRVP
 ،brothرشد در محیط سیمون سیترات و اوره آگار موردبررسی
قرار گرفتند و درنهايت با استفاده از جداول استاندارد باکتری
کلبسیال پنومونیه شناسايی گرديدند .در اين تحقیق از کلبسیال
پنومونیه ( PTCC1053تهیهشده از مرکز پژوهشهای علمی و

استخراج  DNAبا روش جوشاندن ( )Boilingبر روی کلنیهای
رشد کرده ،صورت گرفت .جهت ارزيابی کیفیت DNA
استخراجشده از نمونههای موردمطالعه از روش الکتروفورز روی
ژل آگاروز استفاده شد .بدين منظور  5میکرولیتر از DNA
استخراجشده روی ژل يک درصد آگاروز الکتروفورز گرديد.
بهمنظور کمیت سنجی  DNAتخلیص شده از دستگاه
بايوفوتومتر استفاده شد و با اندازهگیری میزان  DNAدر نمونه
در طولموج نوری  683نانومتر میزان  DNAموجود در نمونه
تعیین گرديد؛ که میزان  9/8نشاندهندهی نمونه DNAهايی که
دارای کیفیت مناسب و کمیتی معادل  53نانوگرم بودند .بعد از
استخراج  DNAبا استفاده از زوج پرايمرهای طراحیشده مربوط
به ژن  16srRNAکلبسیال پنومونیه که در جدول ( )9نشان داده
شده است ،به تشخیص قطعی ايزولهها پرداخته شد (.)92
واکنش  PCRبرای رديابی ژن  16srRNAدر حجم نهايی 65
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نتایج
مطالعه حاضر بر روی  26ايزوله کلبسیال پنومونیه جداشده از
موارد کلینیکی مختلف مثل ادرار ،کشت خون و ترشحات چرکی
چشم در افراد مراجعهکننده به آزمايشگاههای تشخیص طبی
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شهرستان شهرکرد صورت گرفت .پس از جداسازی باکتری
کلبسیال پنومونیه در محیط کشت اختصاصی ،تشخیص نوع
باکتری توسط آزمونهای بیوشیمیايی صورت گرفت .پس از
استخراج  DNAکیفیت DNAهای موردبررسی روی ژل آگارز
 %9بررسی گرديد .نتايج در شکل  9نشان دادهشده است.
پس از انجام آزمون  PCRبهمنظور تشخیص قطعی باکتری
کلبسیال پنومونیه و حضور توالی ژن  ،16srRNAتمامی نمونهها
با داشتن باند  903جفت بازی مثبت تشخیص داده شدند .نتايج
در شکل  6نشان داده شده است.

شکل  -1ژل حاصل از الکتروفورز  DNAاستخراجشده از ايزولههای
اشريشیا کلی جداشده از موارد کلینیکی در شهرستان شهرکرد

شکل  -2الکتروفورز محصول  PCRژن  16srRNAکلبسیال پنومونیه.
ستون  :Mمارکر  933جفت بازی فرمنتاز (کد  ،)SM0623ستون 6
کنترل مثبت ،ستون  :6کنترل منفی ،ستونهای  9و  0نمونههای مثبت

پس از تأيید باکتری با استفاده از آزمونهای میکروبیولوژی و
مولکولی آزمون آنتی بیوگرام انجام شد .نتايج در نمودار  9نشان
داده شده است.
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 9/5میلیمول کلريد منیزيم 9 ،میکرومول از زوج پرايمرهای
و  9 ،Rواحد آنزيم پلی مراز ))Taq DNA Polymerase
(فرمنتاس -لیتوانی) و  6میکرولیتر  53( DNAنانوگرم) ،صورت
گرفت .برنامه حرارتی برای تکثیر ژنهای اينتگرون کالس  9و 6
در ايزولههای کلبسیال پنومونیه بهصورت :يک سیکل  96درجه
سانتیگراد  5دقیقه 06 ،سیکل تکراری  96درجه سانتیگراد 5
دقیقه 23 ،درجه سانتیگراد  23ثانیه 76 ،درجه سانتیگراد 6
دقیقه و  9سیکل انتهايی  76درجه سانتیگراد  9دقیقه انجام
شد (.)97
جهت رديابی ژنهای اينتگرون کالس  0واکنش  PCRدر
حجم نهايی  65میکرولیتر واجد  6/5میکرولیتر بافر با غلظت 93
برابر ) 933 ،)PCR buffer 10Xمیکرومول 93( MixdNTP
میلیموالر) 9/5 ،میلیمول کلريد منیزيم ( 9 ،)MgCl2میکرومول
از زوج پرايمرهای  Fو  9 ،Rواحد آنزيم پلی مراز Taq DNA
)( )Polymeraseفرمنتاس -لیتوانی) و  6میکرولیتر 53( DNA
نانوگرم) ،صورت گرفت ( .)97برنامه حرارتی برای تکثیر ژنهای
ژن اينتگرون کالس  0در ايزولههای کلبسیال پنومونیه بهصورت:
يک سیکل  96درجه سانتیگراد  5دقیقه 05 ،سیکل تکراری 96
درجه سانتیگراد  23ثانیه 58 ،درجه سانتیگراد  23ثانیه76 ،
درجه سانتیگراد  6دقیقه و  9سیکل انتهايی  76درجه
سانتیگراد  9دقیقه انجام شد .توالی پرايمرهای مورداستفاده در
جدول  9نشان داده شده است.
برای تکثیر قطعات ژنی موردمطالعه از دستگاه ( Eppendorf
 )Master cycler Gradient, Germanyاستفاده شد .بهمنظور
رديابی قطعه ژنی تکثیر يافته در  95 ،PCRمیکرولیتر از محصول
 PCRروی ژل  9/5درصد آگاروز واجد اتیديوم برومايد در ولتاژ
ثابت  93ولت به مدت  65دقیقه در حضور مارکر  933جفت
بازی  DNAصورت گرفت و پس از مشاهده ژل بهدستآمده با
دستگاه تراس لومیناتور ( )Uviteck ،Englandتصوير
بهدستآمده روی کاغذ حرارتی ثبت شد.
نتايج حاصل از ارزيابی اينتگرونهای کالس  6 ،9و  0با
استفاده از آزمون دقیق فیشر ( )Fisher Exact testو با نرمافزار
 SPSSشماره  98مورد ارزيابی قرار گرفت.
F
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آنتی بیوتیک
نمودار  -1درصد مقاومت آنتیبیوتیکی ايزولههای کلبسیال پنومونیه به آنتیبیوتیکهای مورداستفاده

مقاومت نسبت به يک آنتیبیوتیک در  ،%96/5نسبت به 6
آنتیبیوتیک  ،%93/90نسبت به  0آنتیبیوتیک  ،%9/07نسبت
به  6آنتیبیوتیک  ،%98/75نسبت به  5آنتیبیوتیک ،%90/96
نسبت به  2آنتیبیوتیک  ،%6/28نسبت به  7آنتیبیوتیک
 ،%2/67نسبت به  8آنتیبیوتیک  ،%96/32نسبت به 9
آنتیبیوتیک  ،%93/90نسبت به  93آنتیبیوتیک  ،%6/28نسبت
به  99آنتیبیوتیک  %9/52و نسبت به  96آنتیبیوتیک در
 %9/52مشاهده شد .در اين تحقیق اينتگرون کالس  9در 8

ايزوله ( ،)%96/5اينتگرون کالس  6در  2ايزوله ( )%9/6و
اينتگرون کالس  0در  93ايزوله ( )%95/26مشاهده گرديد.
حضور همزمان ژنهای اينتگرون کالس  9و  6در  %2/65و
حضور همزمان ژنهای اينتگرون کالس  9و  0در %9/52
مشاهده گرديد .اينتگرونهای کالس  6و  0همزمان در هیچ
ايزولهای مشاهده نشد .نتايج در شکلهای  0و  6نشان داده شده
است.
از  56نمونه ادرار موردبررسی در  8نمونه ( )%96/89اينتگرون
کالس  ،9در  5نمونه ( )%9/65اينتگرون کالس  6و در  93نمونه

شکل  -3الکتروفورز محصول  PCRژنهای اينتگرون کالس  9و 6
ستون  :9مارکر  933جفت بازی (سیناژن  ،)PR901645ستون :6
کنترل منفی .ستونهای  0و  7باند  602جفت بازی اينتگرون
کالس  9و باند  788جفت بازی اينتگرون کالس  ،6ستونهای  6و
 :5باند  788جفت بازی اينتگرون کالس  ،6ستون  :2باند 602
جفت بازی اينتگرون کالس .9

journal.fums.ac.ir

شکل -4الکتروفورز محصول  PCRژن اينتگرون کالس  :0ستون
 :5مارکر  933جفت بازی (سیناژن  ،)PR901645ستون  :6کنترل
منفی .ستونهای  9،6و  :0باند  233جفت بازی ژن اينتگرون .0
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بحث
در چند سال اخیر عفونت ناشی از کلبسیال مشخص گرديده
است .قابلیت اين ارگانیسم در ايجاد بیماری به علت کاسته شدن
دفاع میزبان درنتیجه اعمال جراحی پیچیده و طوالنی و
همینطور مصرف داروهای متفاوت رو به ازدياد است .اينتگرونها
عناصر متحرک ژنتیکی بوده که قادرند ژنها را در برگرفته و
آنها را درحالیکه در داخل کاست ژنی قرار دارند جابهجا نمايند
( .)98-63اولین مطالعه در موردبررسی میزان شیوع اينتگرونها
توسط  Sallenو همکاران در  9995صورت گرفت .در اين مطالعه
شیوع اينتگرون در باکتریهای خانواده انتروباکترياسه %59
برآورد گرديد (.)69
در تحقیق حاضر که بهمنظور بررسی میزان شیوع
اينتگرونهای کالس  6 ،9و  0در ايزولههای کلبسیال پنومونیه
مقاوم به آنتیبیوتیک جداشده از موارد کلینیکی در شهرستان
شهرکرد ،صورت گرفت ،فراوانی اينتگرونها به ترتیب ،%96/5
 %9/6و  %95/26برآورد گرديد که در تجزيهوتحلیل آماری با
آزمون دقیق فیشر بین اينتگرون کالس  9و آنتیبیوتیک
آمپیسیلین ارتباط آماری معنیداری مشاهده گرديد که حاکی
از انتقال مقاومت آنتیبیوتیکی توسط ژن اينتگرون کالس 9
است .ولی بر اساس آزمون دقیق فیشر بین اينتگرون کالس  9و
ساير آنتیبیوتیکها و اينتگرونهای کالس  6و  0و
آنتیبیوتیکهای موردبررسی ارتباط آماری معنیداری مشاهده
نگرديد.
در اولین مطالعه انجامشده توسط  Ahangarzaderezaeeو
همکاران در ايران که بهمنظور رديابی ژنهای اينتگرون کالس 9
و  6در ايزولههای کلبسیال پنومونیه مقاوم به چند دارو در غرب
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کشور صورت گرفت ،از  953ايزوله موردبررسی اينتگرون کالس
 9در  997ايزوله ( )%78/5و اينتگرون کالس  6در  63ايزوله
( )%90/6گزارش گرديد که نسبت به تحقیق ما از فراوانی باالتری
برخوردار است .همچنین در اين تحقیق بین مقاومت به
آنتیبیوتیکهای جنتامايسین ،تتراسايکلین ،سفتازيديم،
سفالوتین کلرامفنیکل و نالیديکسیک اسید و وجود اينتگرون
کالس  9ارتباط معنیدار مشاهده گرديد ) .(P=0.01درحالیکه
تنها بین آنتیبیوتیک تتراسايکلین و ژن اينتگرون کالس 6
ارتباط معنیدار مشاهده گرديد ).)6( (P=0.04
در تحقیق انجامشده توسط  Ranjbaranبه بررسی مولکولی
اينتگرونها در ايزولههای اشريشیاکلی و کلبسیال پنومونیه
جداشده از عفونتهای دستگاه ادراری بیشترين میزان مقاومت
آنتیبیوتیکی در ايزولههای کلبسیال پنومونیه مربوط به
آنتیبیوتیکهای ريفامپین  ،%93اريترومايسین ،%93
سفترياکسون  ،%72آموکسی کالو  ،%72کوتريموکسازول ،%73
سفوتاکسیم  %73وسفتازيديم  %22گزارش گرديد .همچنین
فراوانی ژنهای اينتگرون کالس  ،)%93( 9اينتگرون کالس 6
( )%6و اينتگرون کالس  0در هیچ ايزولهای مشاهده نشد (.)66
درحالیکه در تحقیق ما مقاومت نسبت به آنتیبیوتیکهای
کوتريموکسازول و سفترياکسون کمتر از مطالعه رنجبران و
همکاران است .در تحقیق ما مقاومت نسبت به ايمی پنم %96/5
گزارش گرديد ،درصورتیکه در تحقیق رنجبران در ايزولههای
کلبسیال پنومونیه حساسیت نسبت به ايمی پنم گزارش گرديد.
در مطالعه صورت گرفته توسط  Changو همکاران فراوانی
اينتگرون کالس يک در ايزولههای کلبسیال پنومونیه %06/6
گزارش گرديد ( .)60در مطالعهی ديگر انجامشده توسط Islami
و همکاران که بر روی  633ايزوله صورت گرفت 979 ،نمونه
بهعنوان مقاوم به چند دارو گزارش گرديدند که در  05ايزوله ژن
اينتگراز گزارش گرديد که در  65ايزوله ( )%96/5ژن اينتگرون
کالس  9و در  93ايزوله ( )%5/8ژن اينتگرون کالس  6گزارش
گرديد که با نتايج حاصل از تحقیق ما تقريباً مشابه است .در اين
مطالعه ارتباط معنیداری بین وجود ژن اينتگرون و مقاومت به
آنتیبیوتیکهای جنتامايسین ،نورفلوکساسین ،سفالوتین و
نالیديکسیک اسید گزارش گرديد ( .)63در مطالعه ديگر صورت
پذيرفته توسط  Molanaو همکاران که بر روی  03ايزوله
کلبسیال پنومونیه جداشده از بخش مراقبتهای ويژه بیمارستان
شهید بهشتی بابل صورت گرفت ،مقاومت نسبت به
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( )%98/59اينتگرون کالس  0گزارش گرديد .از  2نمونه کشت
خون موردبررسی در  9نمونه ( )%92/22اينتگرون کالس 6
مشاهده گرديد .در نمونههای کشت خون اينتگرونهای کالس 9
و  0مشاهده نگرديد .در نمونههای مربوط به ترشحات چشم
هیچکدام از ژنهای اينتگرون گزارش نگرديد.
در تجزيهوتحلیل آماری با آزمون دقیق فیشر بین اينتگرون
کالس  9و مقاومت نسبت به آنتیبیوتیک آمپیسیلین ارتباط
آماری معنیداری مشاهده گرديد ( .)P=3/333>3/35بر اساس
آزمون دقیق فیشر بین اينتگرونهای کالس 6
( )P=3/968<3/35و  .)P=3/689<3/35( 0و آنتیبیوتیکهای
موردبررسی ارتباط آماری معنیداری مشاهده نگرديد.

مقاومت آنتیبیوتیکی جدایههای بالینی کلبسیال پنومونیه در شهرکرد

مرضیه سلیمانیان و همکاران

ارگانیسم را ضروری مینمايد.

نتیجه گیری
پلیمورفیسم مورد مطالعه ما در منطقه  -55و بهصورت تبديل
باز  Cبه  Tبوده که طبق نتايج بهدستآمده فراوانی باز  Tدر
جمعیت افراد چاق بیشتر بوده است .با توجه به اينکه در حوالی
منطقه  -50اکثر پروموترهای ژنهای يوکاريوتی ،يک توالی غنی
از  Cوجود دارد که برای تنظیم بیان ژن است ( )68تبديل اين
 Cبه  Tشايد بر بیان اين ژن مؤثر بوده باشد؛ بنابراين غربالگری
افراد چاق جهت وجود پلیمورفیسم پروموتری میتواند در تعیین
راهکارها ی منجر به کاهش وزن در اين افراد مؤثر باشد .با توجه
به قرارگیری پلیمورفیسم مورد نظر در منطقه غنی از سیتوزين
اين ژن شايد الگوهای متیالسیون در تنظیمات اپیژنتیک و
الگوی بیان متفاوت اين ژن نیز مؤثر واقع گردد که میتوان در
آينده در افراد حامل هر دو الل الگوهای متیالسیون  DNAرا در
آن منطقه مطالعه نمود.

تشکر و قدردانی
با تشکر و قدردانی از معاونت محترم پژوهشی و کارشناسان
محترم مرکز تحقیقات مجتمع آزمايشگاهی دانشگاه آزاد اسالمی
شهرکرد که در اين تحقیق ما را ياری نمودند .کد پاياننامه مربوط
به اين مقاله  90003537906379است.

تعارض منافع
نويسندگان هیچگونه تعارض منافعی را اعالم نکردهاند.
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سیپروفلوکساسین ( ،)%23سفپیم ( ،)%93آمیکايسین (،)%02/2
ايمی پنم ( )%52/2و جنتامايسین ( )%82/2گزارش گرديد که
نسبت به تحقیق ما بسیار باالتر است .در اين تحقیق ژن اينتگرون
کالس  9در  99ايزوله ( )%02/2گزارش گرديد که نسبت به
تحقیق ما بسیار بیشتر است ( .)66در تحقیق ديگر انجامشده
توسط  Raoو همکاران در بیمارستانهای اياالتمتحده آمريکا،
شیوع ژن اينتگرون کالس  9در ايزولههای کلبسیال پنومونیه
 %73گزارش گرديد .در اين تحقیق بین مقاومت به
آنتیبیوتیکهای جنتامايسین ،توبرامايسین ،سفپودوکسیم،
سفتازيديم و کوتريموکسازول و حضور اينتگرون کالس  9ارتباط
معنیدار وجود داشت ( .)96اغلب مطالعات انجامشده حاکی از
عدم حضور ژن اينتگرون کالس  0در نمونههای موردبررسی است
( .)65درحالیکه در تحقیق ما  %95/92مشاهده گرديد .شیوع
باالی اينتگرون کالس  0در تحقیق ما نسبت به تحقیقات ديگر
شايان توجه است.
با توجه به نتايج بهدستآمده مشخص میگردد که بین حمل
اينتگرون و افزايش مقاومت به تعدادی از کالسهای مختلف
آنتیبیوتیکی ارتباط وجود دارد .با توجه به اين ژنهای مقاومت
بروی اينتگرونها قرار دارند که میتوانند از يک سويه به سويه
ديگر منتقل شوند و مقاومت را در بیمارستان يا ديگر محیطها
منتشر نمايند لذا اين امر اهمیت شناسايی اين نوع از ژنهای
مقاومت آنتیبیوتیکی را دوچندان کرده و تعیین شیوع اين ژنها
جهت اجرای برنامههای کنترل عفونت و همچنین مقاومت
آنتیبیوتیکی و ممانعت از انتشار عفونتهای ناشی از اين
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Abstract
Background & Objective: Acquiring integron is an important factor in multidrug resistance in the
intestinal gram negative microorganisms. The most common integron cassette contains the genes
associated with resistance to a wide range of antimicrobial agents. The aim of this study was to
determine the prevalence of class 1, 2 and 3 integron genes in Klebsiella pneumoniae strains which was
isolated from clinical samples in Shahrekord.
Material & Methods: In this study antibiotic resistance pattern of 64 strains of Klebsiella pneumonia
isolated from clinical samples in medical diagnostic laboratories in Shahrekord were tested by disk
diffusion. In order to determine the prevalence of integrons class 1, 2 and 3 were used as specific
primers.
Results: After performing antibiogram tests, the most resistant was observed to be ampicillin (90.6%)
and the lowest resistance one was imipenem (9.3%). Class 1, 2 and 3 integron were observed in 8 isolates
(12/5%), 6 isolates (9/4%) and 10 isolates (15/62%). In 40 isolates were not observed Integron genes. In
the statistical analysis by Fisher exact test between class 1 integron and resistance to the ampicillin
significant association was observed.
Conclusion: Resistance genes are located on the integrons and can be transmitted from one strain to
another and disseminate resistance in the hospital or other environments, it is important to identify
these types of antibiotic resistance genes twofold has done.
Keywords: Antibiotic resistance, Integron, Klebsiella pneumonia
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