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 2گروه ميكروبيولوژي ،واحد شيراز ،دانشگاه آزاد اسالمي ،شيراز ،ايران
 9گروه ميكروبشناسي ،دانشكده پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي گناباد ،گناباد ،ايران
 1گروه ميكروبشناسي و ويروسشناسي ،دانشكده پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي شيراز ،شيراز ،ايران
(دريافت مقاله -99/42/41 :پذيرش مقاله)91/2/90 :

چكيده
زمينه :کلبسيال اکسيتوکا پاتوژن فرصتطلبي است که در ايحاد بسياري از عفونتهاي بيمارستاني نقش دارد .شيوع مقاومت به کالسهاي مختلف
آنتيبيوتيكي در گونههاي کلبسيال در حال افزايش است .در برخي از ايزولهها مقاومت به واسطه توليد آنزيم  AmpC-beta-lactamaseاست .هدف
از اين مطالعه بررسي توانايي توليد  AmpC-beta-lactamaseو شناسايي پروفايل مقاومت آنتيبيوتيكي در ايزولههاي باليني کلبسيال اکسيتوکا در
شيراز (ايران) ميباشد.
مواد و روشها :در اين مطالعه مقطعي 91 ،سويه کلبسيال اکسيتوکا از بيماران بستري در بيمارستانهاي شيراز (ايران) جدا شدند و کشت مجدد بر
روي محيطهاي ميكروبشناسي شامل مککانكي آگار انجام شد .ايزولهها با استفاده از تستهاي طراحي شده در سيستم  API20Eمورد تأييد نهايي
قرار گرفتند .تست تعيين حساسيت آنتيبيوتيكي بر اساس پروتكل استانداردهاي باليني و آزمايشگاهي ( )CLSI 2014انجام شد .به منظور شناسايي
فنوتيپي سويههاي توليدکننده  AmpC-beta-lactamaseاز ديسکهاي سفوکسيتين و سفپيم استفاده شد.

يافتهها:

بهطور کلي  91ايزوله کلبسيال اکسيتوکا ايزوله و مورد بررسي قرار گرفتند که از اين بين  44/1( 1درصد) ايزوله توليدکننده AmpC-

 beta-lactamaseبودند .در بين آنتيميكروبيالهاي مورد بررسي ايميپنم ( 400درصد) و کليستين ( 400درصد) مؤثرترين داروها عليه ايزولهها
بودند .ميزان مقاومت ايزولهها به آميكاسين ،سفوکسيتين ،سيپروفلوکساسين و سفپيم به ترتيب  88/6درصد 88/6 ،درصد 81/1 ،درصد و  81/1درصد
بود .ايزولهها باالترين مقاومت را به سفتازيديم ( 20درصد) نشان دادند .همه ايزولههاي  AmpC-beta-lactamase positiveبه آميكاسين ،ايميپنم
و کليستين حساس بودند.
نتيجهگيري :نتايج مطالعه حاضر نشان داد که سفالوسپورينهاي نسل سوم عليه  20درصد از عفونتهاي ناشي از سويههاي کلبسيال اکسيتوکا مورد
مطالعه مؤثر نيستند .مقاومت به دو کالس آنتيبيوتيكي بزرگ (آمينوگليكوزيدها و سفالوسپورينها) در بين سويههاي مورد بررسي مشاهده شد و
درمان عفونتهاي ناشي از اين ايزولهها در آينده مشكل بزرگي خواهد بود.
واژگان کليدي :عفونت بيمارستاني ،کلبسيال اکسيتوکا ،مقاومت آنتيبيوتيكي-AmpC ،بتاالکتاماز
* گروه میکروب شناسی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی گناباد ،گناباد ،ایران
Email:Jalalmardaneh@yahoo.com
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کلبسیال اکسیتوکا ( )Klebsiella oxytocaیک باکتري

انتقال سویههاي کلبسیال اکسیتوکا در بیمارستان به نظر

گرم منفی ،متحرک ،باسیلی شکل و کپسولدار است که

میرسد که هم از طریق سینکها و هم از طریق بیماران

به خانواده انتروباکتریاسه تعلق دارد و در طبیعت

کلونیزه شده یا عفونیشده با این ارگانیسم رخ دهد.

منحصربفرد است اگرچه اغلب افراد عفونیشده با

همچنین ظهور ارگانیسمهاي تولیدکننده کارباپنم در بین

کلبسیال اکسیتوکا بهصورت بدون عالمت باقی میمانند

انتروباکتریاسه توجه زیادي را به خود جلب کرده است.

اما به عنوان یک پاتوژن فرصتطلب مطرح است و هم

کلونیزاسیون با انتروباکتریاسههاي تولیدکننده براي ماهها

اکنون به عنوان یک پاتوژن با اهمیت از نظر بالینی مرتبط

یا سالها میتواند ادامه داشته باشد ( .)9-11کلبسیال

با عفونتهاي بیمارستانی در افراد بستري در بیمارستان

اکسیتوکا تولیدکننده توکسین به عنوان عامل ایجادکننده

شامل بچهها و نوزادان است ( .)1-3این باکتري به

بیماري شناخته شده است همچنین پیشنهاد شده است

عنوان عامل اتیولوژیک کولیت هموراژیک مرتبط با

که این باکتري مرتبط با اسهال مرتبط با آنتیبیوتیک

مصرف آنتیبیوتیک ( )AAHCدر بالغین و سالمندان

غیرهموراژیک و کولیت شدید مرتبط با درمان

مطرح است ( .)4عمدتاً سبب ایجاد عفونتهاي اکتسابی

آنتیبیوتیکی است ( 11و .)13

از بیمارستان به ویژه در بیماران داراي نقص سیستم

کارباپنمها به عنوان اولین خط درمانی براي درمان

ایمنی یا افرادي که نیاز به مراقبتهاي ویژه دارند،

عفونتهاي شدید ایجادشونده به وسیله باکتريهاي گرم

میشود .طغیانهاي گزارششده اغلب مرتبط با منابع

منفی مقاوم به چنددارو ( )MDRبه ویژه سویههاي

محیطی بوده است ( .)5-8این ارگانیسم همانند دیگر

تولیدکننده سطوح باالیی از سفالوسپورینازهاي AmpC

اعضاء خانواده انتروباکتریاسه ممکن است ژنهاي

یا بتاالکتامازهاي وسیعالطیف میباشند .متأسفانه استفاده

کدکننده مقاومت از جمله بتاالکتامازهاي وسیعالطیف و

زیاد و گسترده از کارباپنمها منجر به ظهور سویههاي

کارباپنمازها را کسب نماید .طغیانهاي عفونتهاي

انتروباکتریاسه مقاوم به چند دارو شده است ( .)14ظهور

ناشی از کلبسیال اکسیتوکا مقاوم به چنددارو ()MDR

و گسترش انتروباکتریاسههاي تولیدکننده کارباپنمازها

یک خطر بالقوه براي بیماران بستري در بیمارستان

یک تهدید جدي در مدیریت عفونتهاي بیمارستانی

محسوب میشود ( .)9طغیانهاي عفونت مرتبط با

است .در گزارشی سویهاي از کلبسیال اکسیتوکا

مراقبتهاي ویژه ناشی از کلبسیال اکسیتوکا اغلب

تولیدکننده  OXA-48بتاالکتاماز (کالس  )Dکارباپنماز

قبیل

شناسایی گردیده است ( .)15این مقاومت تهدید بزرگی

ضدعفونیکنندهها ،ویالهاي  multidoseیا parenteral

براي درمان عفونتها است و تولید کارباپنمازها

 humidifiers ،fluid bagsو ونتیالتورها است.

مهمترین مکانیسم ملکولی براي اهداف اپیدمیولوژیک و

سینکهاي دستشویی در بیمارستانهاي شلوغ ممکن

بالینی است .گزارشهایی از کلبسیال اکسیتوکا

است به عنوان مخزن کلبسیال اکسیتوکا عمل نمایند و

تولیدکننده  KPCوجود دارد ( .)11با توجه به استفاده

انتقال شخص به شخص از بیماري به بیمار دیگر از

گسترده از آنتیبیوتیکها در ایران و افزایش خطر

مرتبط

با

آلودگی
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مخازن

محیطی
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طریق پرسنل به دیگر بیماران و بخشها رخ میدهد.
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سال نوزدهم /شماره  /2خرداد و تير 4991

نصاري و همكاران

مقاومت دارویی ،و اینکه در ایران کمتر مطالعهاي بر

دست آوردن کد ارگانیسم و وارد نمودن کد در نرم افزار

روي باکتري کلبسیال اکسیتوکا انجام شده است ،اهدف

 APIمورد شناسایی نهایی قرار گرفتند.

این مطالعه شامل ( )1تعیین پروفایل مقاومت
آنتیبیوتیکی در ایزولههاي بالینی کلبسیال اکسیتوکا)1( ،
بررسی توانایی تولید آنزیم ،AmpC-beta-lactamase
( )3و مشخص نمودن  Cross-resistanceدر بین
ایزولهها ،بود.

تعيين حساسيت ايزولهها به آنتيبيوتيکها :در این
مطالعه به کمک روش استاندارد دیسک دیفیوژن و بر
اساس پروتکل ارائهشده توسط سازمان استاندارهاي
بالینی و آزمایشگاهی ( )11( )CLSI 2014و استفاده از
دیسکهاي  8آنتیبیوتیک ( )Rosco, Danishشامل
سفوکسیتین ( ،)30μg ،FOXآمیکاسین (،)30μg ،AMI

مواد و روشها
که در طی یک سال از فروردین تا اسفند سال  1393انجام
شد ،نمونههاي مختلف بیماران بستري در بیمارستانهاي
فقیهی ،قطبالدین و نمازي شیراز جمعآوري گشت و
براي هر یک پرسشنامه تنظیمشده و کدگذاري گردید.
نمونهگیري از افراد پس از مشخص نمودن هدف مطالعه
براي آنها و کسب رضایت کتبی آگاهانه از هر یک از
افراد تحت مطالعه صورت پذیرفت.

سیپروفلوکساسین ( ،)5μg ،CIPسفتازیدیم (،CAZ
 ،)30μgسفپیم ( ،)30μg ،CPMجنتامایسین (،GM
 ،)10μgایمیپنم ( ،)10μg ،IMPکلیستین (،CO
 )10μgحساسیت آنتیبیوتیکی سویههاي جداشده مورد
مطالعه قرار گرفت .در این روش با استفاده از نرمال
سالین رقت  1/5مکفارلند از باکتري تهیه گردید و
کشت بر روي محیط مولرهینتون آگار انجام و پس از
انکوباسیون محیطها در دماي  35 ± 1درجه سانتیگراد
به مدت  11تا  18ساعت ،نتایج خوانده شدند (.)13

جداسازي و شناسايي باکتري :نمونهها بر روي

شناسايي

محیطهاي معمول میکروبشناسی شامل محیطهاي بالد

 lactamaseبا استفاده از تست فنوتيپي :در این روش

آگار

سفوکسیتین

آگار،

آگار

و

مککانکی

از

سويههاي

دیسکهاي

توليدکننده

AmpC-beta-

آنتیبیوتیکی

( )Merck Co. Germanyکشت داده شدند و پس از

( )30μg ،FOXو سفپیم ( )30μg ،CPMاستفاده شد.

انکوباسیون در دماي  33درجه سانتیگراد به مدت یک

ایزولههایی که مقاوم به سفوکسیتین و حساس به سفپیم

شبانهروز ،از نظر رشد باکتري و تشکیل کلونی بر روي

بودند بهعنوان AmpC-beta-lactamase positiveدر

محیطها مورد بررسی قرار گرفتند .باکتريهاي گرم منفی

نظر گرفته شدند.

ایزولهشده از نمونههاي ارسالی به کمک تستهاي
مورفولوژي و بیوشیمیایی اولیه شامل رنگآمیزي گرم،

آناليز آماري

اکسیداز ،کاتاالز و حرکت ( )Merck Co. Germanyو

نتایج حاصل از مطالعه به کمک نرمافزار SPSS

به دنبال آن با استفاده از تستهاي بیوشیمیایی تعبیه شده

( )USA، Il،Chicago،SPSS Incویرایش  19مورد

در سیستم  API 20Eاختصاصی انتروباکتریاسهها و به

تجزیه و تحلیل آماري قرار گرفت.
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آنالیز نتایج  Cross-resistanceنشان داد که  3سویه

يافتهها
در این مطالعه مقطعی بهطور کلی  35ایزوله کلبسیال

( 8/1درصد) از  35ایزوله کلبسیال اکسیتوکا الگوي

اکسیتوکا از نمونههاي مختلف بالینی ایزوله گشتند.

مقاومتی مشابه داشته بهطوري که همزمان به چهار

 18/5درصد ( 14مورد) سویهها از خون 14/5 ،درصد

داروي جنتامایسین ،آمیکاسین ،سفپیم ،سفتازیدیم مقاوم

( 5مورد) از ادرار 8/5 ،درصد ( 3مورد) از مایع

بودند و در واقع به کالسهاي آنتیبیوتیکی

ابدومینال 5/3 ،درصد ( 1مورد) از نازال و  1/8درصد (1
مورد) از گلو ایزوله شدند 11.درصد ایزولهها به همه

آمینوگلیکوزیدي ،سفالوسپورینهاي نسل سوم و چهارم
مقاومت نشان دادند (جدول .)1

بررسی توانایی تولید  AmpC-beta-lactamaseنشان

کلبسیال اکسیتوکا
الگو

تعداد

آنتیبیوتیکها

داد که  11/4( 4درصد) ایزوله تولیدکننده این آنزیم

1

جنتامایسین ،آمیکاسین ،سفپیم ،سفتازیدیم

هستند .در بین آنتیبیوتیکهاي مورد بررسی ایمیپنم

1

جنتامایسین ،سفوکسیتین ،سفتازیدیم

1

3

سیپروفلوکساسین ،سفپیم ،سفتازیدیم

1

4

سیپروفلوکساسین ،سفوکسیتین

1

( 111درصد) و کلیستین ( 111درصد) مؤثرترین داروها

3

علیه ایزولهها بودند .ایزولهها باالترین مقاومت را به
سفتازیدیم (سفالوسپورینهاي نسل سوم) نشان دادند

بررسی الگوي حساسیت آنتیبیوتیکی سویههاي

بهطوري که  11درصد آنها به این دارو پاسخ ندادند

positive

(جدول .)1

اکسیتوکا بیان کننده آن بود که  1سویه از  4سویه
الگوي

جدول  )1پروفایل حساسیت آنتیبیوتیکی
آنتیبیوتیک

حساس ()%

جنتامایسین

81/9

13/1

آمیکاسین

88/1

11/4

سفپیم

85/3

14/3

سفوکسیتین

88/1

سیپروفلوکساسین

85/3

14/3

ایمیپنم

111

-

کلیستین

111

-

جدول  )3پروفایل حساسیت آنتیبیوتیکی ایزولههاي
 AmpC-beta-lactamase positiveکلبسیال اکسیتوکا

مقاومت متقاطع آنتیبیوتیکی در سویههاي مورد بررسی

1

مشاهده شد که نتایج آن در جدول  1آمده است .آنالیز

1

دادهها

نشان

داد

که

همه

ایزولههاي

 AmpC-beta-lactamase positiveبه آمیکاسین،
ایمیپنم و کلیستین حساس هستند (جدول .)1
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داشته

آمیکاسین ،سفتازیدیم حساس هستند (جدول .)3

شماره سویه

سفتازیدیم

81

11
11/4

حساسیتی

کامالً

مشابه

و

به

سیپروفلوکساسین ،ایمیپنم ،کلیستین ،جنتامایسین،

ایزولههاي کلبسیال اکسیتوکا ()N=35
مقاوم ()%

AmpC-beta-lactamase

کلبسیال

3
4

الگوي حساسیت

ایمیپنم ،کلیستین ،آمیکاسین ،سیپروفلوکساسین
ایمیپنم ،کلیستین ،جنتامایسین ،آمیکاسین،
سفتازیدیم
سیپروفلوکساسین ،ایمیپنم ،کلیستین ،جنتامایسین،
آمیکاسین ،سفتازیدیم
سیپروفلوکساسین ،ایمیپنم ،کلیستین ،جنتامایسین،
آمیکاسین ،سفتازیدیم

الگوي مقاومت

سفتازیدیم،
جنتامایسین
سیپروفلوکساسین
-
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نصاري و همكاران

پیتوت ( )Pitoutو همکاران در سال  1119در کشور

بحث
کلبسیال اکسیتوکا یک ارگانیسم گرم منفی از میکروبیاتا

کانادا همه سویههاي مورد بررسی به ایمیپنم ،سفپیم،

انسان است که در مجراي رودهاي  1تا  11درصد افراد

سیپروفلوکساسین و جنتامایسین حساس بودهاند ( )11که

سالم وجود دارد و به عنوان یک عضو کومانسال میکروفلور

در مقایسه با مطالعه ما نتایج آنتیبیوتیک ایمیپنم مشابه

رودهاي مطرح است .کلبسیال اکسیتوکا مقاومت طبیعی به

است اما در مقابل  85/3درصد ایزولههاي ما به سفپیم،

پنیسیلینها نشان میدهد ( .)18مشخص شده است که این
باکتري میتواند سایتوتوکسینهایی تولید نماید .در
سالهاي اخیر سویههاي مقاوم به چنددارو کلبسیال

 85/3درصد به سیپروفلوکساسین و  81/9درصد به
جنتامایسین حساس بودند که میزان حساسیت پایینتر از
مطالعه ذکر شده است و نشان دهنده آن است که

بهداشتی مطرح است ( 19و  .)11الگوهاي مقاومت

سرعت در حال افزایش است .استفاده بیرویه از داروها

آنتیبیوتیکی که به نظر میرسد بهطور قابل مالحظهاي بین

در جامعه و محیطهاي بیمارستانی میتواند یکی از

سویههاي مختلف کلبسیال اکسیتوکا متفاوت باشد.

دالیل عمده باالتر بودن میزان مقاومت باشد از سوي

سویههاي کلبسیال اکسیتوکا به واسطه تولید بتاالکتامازها به

دیگر به دلیل باال بودن مقاومت آنتیبیوتیکی در بین

آمینوپنیسیلینها و کربوکسیپنیسیلینها مقاوم هستند.

باکتريهاي شایع در بیمارستان احتمال انتقال ژنهاي

تست حساسیت آنتیبیوتیکی نشان میدهد که همه

مقاومت به این باکتري در محیطهاي بیمارستانی وجود

سویههاي مورد بررسی به آمپیسیلین مقاوم هستند.

دارد .همچنین در برخی مواقع استفاده از داروها در

مقاومت به آموکسیسیلین کالوالنات در برخی سویهها

خارج از جامعه انسانی مانند استفاده در حیوانات ،ماکیان

مشاهده شده است .الگوي مقاومت در سویههاي کلبسیال

یا مواد غذایی میتواند سبب افزایش مقاومت در نتیجه

اکسیتوکا که از منابع غیر انسانی ایزوله شدهاند نشان

مجاورت باکتري با این داروها گردد.

میدهد

که

نه

تنها

به

آمپیسیلین،

سفالوتین،

آموکسیکالووالنات بلکه به تريمتوپریم سولفامتوکسازول،
انروفلوکساسین و جنتامایسین مقاوم هستند .درصد باالي
مقاومت آنتیبیوتیکی در سویههاي جداشده از پریماتهاي

در مطالعه ما  11/4درصد سویهها به سفوکسیتین مقاوم
بودند در مقایسه در مطالعه توکرال ( )Thukralبر روي
سویههاي کلبسیال اکسیتوکا  11/5درصد آنها مقاوم به
سفوکسیتین و احتماالً تولیدکننده  AmpCبودهاند ( )13و

غیرانسانی ممکن است نشان دهنده استفاده وسیع از

در نتیجه سویههاي ما حساسیت بهتري نشان دادند .اگر

آنتیبیوتیکها در حیوانات باشد ( 4و  .)11این مقاومت

چه مطالعه ما بر روي تعداد کمتري ایزوله انجام شده و

میتواند از مسیرهاي مختلف به انسانها منتقل گردند.

الزم است براي رسیدن به نتایج بهتر بررسی در طی یک

در مطالعه ما بیشترین مقاومت به سفتازیدیم مشاهده شد

دوره چندین ساله و در مناطق جغرافیایی مختلف کشور

بهطوري که  11درصد ایزولهها به این دارو مقاوم بودند.

ایران انجام شود .در مطالعهاي دیگر که در سال 1114

تمام سویههاي مورد مطالعه به کارباپنمها (ایمیپنم)
حساس بودند .در بررسیهاي صورت گرفته توسط

توسط روالند ( )Reulandو همکاران بر روي  14ایزوله
کلبسیال اکسیتوکا انجام شده  1/9درصد آنها pAmpC
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نشان داد که  11/4درصد ایزولهها تولید کننده

محسوب میشوند که حداقل به  3کالس بزرگ

 AmpC beta-lactamaseهستند که در مقایسه با مطالعه

آنتیبیوتیکی مقاوم باشند .از محدودیتهاي مطالعه

روالند باالتر است است اما از مطالعه هلمی ( )Helmyو

حاضر میتوان به محدودیت زمان ،محدود بودن تحقیق

همکاران که میزان تولیدکنندههاي این آنزیم را  11درصد

به فقط یک منطقه جغرافیایی و تعداد کم ایزولهها به

احتمال میدهند پایینتر است ( .)15این متفاوت بودن

دلیل شیوع پایین کلبسیال اکسیتوکا ،اشاره نمود.

میزان سویههاي تولید کننده  AmpCبتاالکتاماز نشان

بخشی از مقاومت آنتیبیوتیکی باکتريها به دلیل استفاده

دهنده آن است که در نواحی مختلف الگوي حساسیت

از آنتیبیوتیکها در صنایع دیگر از جمله صنایع پرورش

ایزولهها بسته به آن منطقه جغرافیایی و میزان استفاده از

دام ،پرندگان و پرورش ماهی و نیز کشاورزي است .در

این آنتیبیوتیکها در آن منطقه متفاوت است .از دیدگاهی

این صنایع به منظور افزایش تولید ،باردهی و در نتیجه

دیگر در برخی از نقاط جغرافیایی استفاده از برخی

رسیدن به سود اقتصادي بیشتر از برخی آنتیبیوتیکها

آنتیبیوتیکها در بالین متداول نیست یا بنا به برنامه

استفاده میشود .با توجه به افزایش مصرف

سالمت و بهداشت ملی آن کشور اجازه مصرف ندارد و

آنتیبیوتیکها در بیمارستانها و نیز بین افراد جامعه

در نتیجه احتمال بروز مقاومت نسبت به آن در بین

الگوي مقاومت دارویی باکتريها در حال تغییر است در

سویهها کمتر خواهد بود ( 11و .)13

نتیجه نیاز به بررسیهاي دورهاي و منظم پروفایل

نگرانی عمده دیگري که در تمام جهان وجود دارد

مقاومت دارویی جهت استفاده از رژیم درمانی کارآمد

افزایش مقاومت به کارباپنمها در بین باکتريهاي گرم

جهت درمان بیماران است .افراد داراي نقص و ضعف

منفی بیمارستانی از جمله اعضاء انتروباکتریاسه است

سیستم ایمنی (از جمله دریافتکنندگان پیوند عضو،

( )13که خوشبختانه هیچ گونه مقاومتی به نسبت به

نوزادان ،و سالخوردگان ،افراد دیالیزشونده ،افراد

ایمیپنم مشاهده نشد و همچنان درمان عفونتهاي

مثبت ،مبتالیان به سرطان و دریافتکنندگان داروهاي

ناشی از سویههاي کلبسیال اکسیتوکا مقاوم به

سرکوبکننده سیستم ایمنی از گروههاي در خطر باالي

آمینوگلیکوزیدها یا سفالوسپورینها با کارباپنمها

عفونت ناشی از باکتريهاي بالقوه پاتوژن و فرصتطلب

امکانپذیر است اما باید توجه داشت که کارباپنمها جزء

ساکن در بخشهاي مختلف بیمارستانها و نیز موجود

آخرین خطهاي درمانی هستند که جهت درمان

در مواد غذایی مورد استفاده ،هستند (.)18-31

HIV

عفونتهاي ناشی از انتروباکتریاسه استفاده میشوند و
اگر مقاومت به آنها ایجاد شود شاهد افزایش مرگ ومیر

نتيجهگيري

و مشکالت درمان بیماريهاي ایجادشونده به وسیله این

بهتر است که مطالعات آینده بر روي کلبسیال اکسیتوکا

سویههاي مقاوم به چند دارو خواهیم بود .خوشبختانه

در طی یک دوره چندین ساله و بر روي سویههایی که در

اگر چه در مطالعه ما مقاومت به دو کالس آنتیبیوتیکی

مناطق جغرافیایی مختلف کشور از بیماران ایزوله میشوند

در بین ایزولهها دیده شد اما هیچ یک از آنها MDR

صورت گیرد .در مطالعه حاضر نتایج حساسیت

http://bpums.ac.ir
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نصاري و همكاران

گزارش نگردند زیرا مقاومت آنتیبیوتیکی سویههاي

 درصد ایزولههاي کلبسیال41 آنتیبیوتیکی نشان داد که

کلبسیال پنومونیه نسبت به سایر گونهها بسیار باالتر بوده و

اکسیتوکا حداقل به یک مورد از آنتیبیوتیکهاي مورد

در نتیجه درصدهاي مقاومت ارائه شونده میزان مقاومت

بررسی مقاومت نشان دادهاند و میزان مقاومت در گونه

آنتیبیوتیکی هیچ یک از گونهها را بهطور واقعی بیان

 از سوي.کلبسیال اکسیتوکا نیز در حال افزایش است

نمیکنند به همین دلیل ضروري است که ایزولههاي

 همه آزمایشگاههاي،دیگر در بالین در مواجه با بیماران

کلبسیال در سطح گونه شناسایی شده و الگوي مقاومت

میکرروب شناسی بالینی باید توجه داشته باشند که

.آنتیبیوتیکی هر گونه بهصورت مجزا گزارش گردد

Klebsiella spp. ایزولههاي کلبسیال تحت عنوان کلی
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Abstract

Background: Klebsiella oxytoca is opportunistic pathogen that incriminated in many nosocomial infections.
There is an increase in the prevalence of resistance to different classes of antibiotics in
Klebsiella species. In some isolates resistance is mediated by the production of AmpC beta-lactamases. The
goal of this study was the survey for AmpC β-lactamase production and characterization of antibiotic
resistance profile in Iranian (Shiraz) clinical isolates of Klebsiella oxytoca.
Materials & Methods: In this cross-sectional study, thirty-five Klebsiella oxytoca strains were isolated from
patients hospitalized in Shiraz (Iran) hospitals, and subculture was performed on microbiological media
including MacConkey agar. The isolates were identified based on

biochemical tests embedded in the

API-20E system. Standard susceptibility testing (disc diffusion) was performed according clinical and
laboratory standards institute (CLSI, 2014) guidelines. Phenotypic detection of AmpC beta-lactamasec was
performed by cefepime and cefoxitin disk test.
Results: Total 35 Klebsiella oxytoca isolates were examined that among them 4 (11.4%) isolates were AmpC
beta-lactamase producing. Among examined antimicrobials, imipenem (100%) and colistin (100%) were most
effective drugs against isolates. Respectively, 88.6%, 88.6%, 85.7% and 85.7% isolates were resistant to amikacin,
cefoxitin, ciprofloxacin and cefepime. Strains showed the most frequent resistance to ceftazidime (20%). All AmpC
beta-lactamase positive isolates were sensitive to amikacin, imipenem and colistin.
Conclusion: Results of current study showed third-gerneration cephalosprins are not effective against 20% of
infections caused by Klebsiella oxytoca. Resistance to two major classes of antibiotics (aminoglycosides and
beta-lactams) was seen among studied strains and treatment of infections causing by this isolates are major
problem in future.
Key words: Hospital infection, Klebsiella oxytoca, Antibiotic resistance, AmpC beta-lactamase
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