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 مقدمه:

  یگرم منف لیباس کی توکا یاکس الیکلبس

 دازیاکس ،یاریاخت یهواز یب ،یمتحرک، هواز ریغ

 6/0-6 و طول کرومتریم 3/0-1 با قطر ،یمنف

کپسول دار و متعلق به خانواده  کرومتر،یم

 کی عنوان به یباکتر نیباشد. ا یم اسهیانتروباکتر

 عتی. در طبشود یممحسوب  طلب فرصتپاتوژن 

 کی عنوان بهاست و در حال حاضر  فرد  به منحصر

در  یمارستانیب یها عفونتمرتبط با  ینیپاتوژن مهم بال

 افراد دچارکودکان، نوزادان و  ازجمله ،یبستر مارانیب

 نیکه ا یاست. زمان شده  یو معرفشناخته  یمنینقص ا

 یجدا شود، درمان ضرور ینیبال یها نمونهاز  سمیارگان

 (.1باشد ) یمهم م و

 چکیده:
روده  الیاپتل بیباعث تخر نیتوتوکسیسا دیبا تول طلب فرصتپاتوژن  عنوان به توکا ياکس الیکلبس دف:زمینه و ه

بوده و  یباکتر نیا روالنسیمهم و یاست که جزء فاکتورها نیتوتوکسیس یباکتر نیپاتوژنز ا عوامل از يكی. شود مي
 بیوتیكي آنتي تیحساس یالگو تعیین و وعیش يبررس هدف بامطالعه  نیمرتبط است. ا توکا ياکس الیکلبس یيزایماریب با

 انجام شد. سرپایي و یبستر مارانیب ينیبال های نمونهاز  جداشده توکا ياکس الیکلبس های سویه
)ادرار،  ينیبال های نمونهاز  توکا ياکس الیکلبس زولهیا 75 ،يلیتحل -يفیمطالعه توص این در :يبررس روش

 روش و شناسي میكروباستاندارد  های تست با دییأاز ت پس و آوری جمع( يفسمدفوع، خون، زخم و ترشحات تن
PCR سکید نتشاربا روش ا بیوتیكي آنتي تیشد. سپس حساس یيشناسا توکا ياکس الیکلبس هیسو عنوان به  

(Disk diffusion)  دستورالعملبر اساس CLSI افزار  نرم  لهیوس  آمده به دست   به جینتا .انجام شدSPSS  و
 قرار گرفت. لیو تحل  هیمورد تجز یآمار یها آزمون

  ازکشت خون، هیسو 11مدفوع،  کشت از هیسو 7، توکا ياکس الیکلبس زولهیا 75از مجموع تعداد  :ها افتهی
مقاومت  نیشتریبجدا شد.  يتنفس های نمونهاز  هیسو 4کشت ادرار و  از هیسو 51کشت زخم،  از هیسو 2

مقاوم به چند  سویه یک%( مشاهده شد. 3/1پنم و مروپنم ) يمیدر ا کمترین%( 3/81) نیلیرسكایدر ت بیوتیكي آنتي
 .جدا شد مارستانیدر ب یخانم بستر ماریب کی ادرار دارو، از

حائز  توکا ياکس الیکلبس های سویه یيو شناسا یمطالعه نشان داد که جداساز نیا جیدرمجموع، نتا :یریگ جهینت
 Multi Drug Resistance های سویه شیدایو پ بیوتیكي آنتيمقاومت  شیاز افزا یریجلوگ وجهت باشد يم تیاهم

(MDR) باشد يم یضرور ها ایزوله نیا بیوتیكي آنتي تیحساس یالگو نیی، تعتوکا ياکس الیکلبس های ایزوله در. 
 

 .ينیبال های نمونه ،بیوتیكي آنتي تی، حساستوکا ياکس الیکلبس کلیدی: یها واژه

http://orcid.org/0000-0002-3421-3974
http://orcid.org/0000-0002-3421-3974
http://orcid.org/0000-0001-8023-0620
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پراکنده  طیمح یهمه جا در وکات یاکس الیکلبس

اوروفارنکس  ،یمخاط یاست و از کشت پوست، غشاها

 نیشده است. ا جدا واناتیو روده انسان سالم و ح

سالم  سالگبزرافراد % 10تا  %8مدفوع  از کشت یباکتر

 یاکس الیکلبسآلوده به  اکثر افراداست.  یقابل جداساز

 (.2هستند ) قد عالمتفاتوکا 

که  یباکتر کی عنوان به توکا یاکس الیکلبس

در ( Pathobiont) ستین کیپاتوژن یعیطب طور به

Dysbiotic Enteric Microbiota نینقش دارد. ا 

 یم صیتشخ  قابل افراد% 10% تا 2روده  در یباکتر

 کی عنوان به توکا یاکس الیکلبساواخر  نیباشد. تا هم

. تحت شد یمگرفته  نظر روده در فلور کامنسال از عضو

( Dysbiosis) یا روده یکروبیم لعدم تعاد طیشرا

. عوامل شود یم انینما یباکتر نیا ییزایماریب لیپتانس

 ییغذا میرژ رییتغعفونت،  ،یمنیازجمله نقص ا یمختلف

 یو آشفتگ رییباعث تغ ها کیوتیب یآنت و مصرف

Microbiota (.3) دنشو یم یا روده 

 یاکس الیکلبسبا  شده  یعفوناغلب افراد  چهاگر

 عنوان بهاما  مانند یم یبدون عالمت باق صورت به توکا

 اکنون  هممطرح است و  طلب فرصتپاتوژن  کی

مرتبط با  ینیبال ازنظر تیاهم باپاتوژن  کی عنوان به

 مارستانیدر افراد بستری در ب یمارستانیب یها عفونت

 عنوان بهباکتری  نی. استشامل کودکان و نوزادان ا

مرتبط با مصرف  کیهموراژ تیکول کیولوژیعامل ات

(. 4-8و سالمندان مطرح است ) نیدر بالغ کیوتیب یآنت

 مارستانیاز ب یاکتساب یها عفونت جادیعمدتاً سبب ا

افرادی  ای یمنیا ستمیدارای نقص س مارانیدر ب ژهیو به

 یها انیطغ. شود یمدارند،  ژهیو یها مراقبتبه  ازیکه ن

 بوده  یطیاغلب مرتبط با منابع مح شده  گزارش

اعضاء خانواده  گریهمانند د سمیارگان نی(. ا9-12است )

مقاومت  کد کننده یها ژنممکن است  اسهیانتروباکتر

و کارباپنمازها را  فیالط عیبتاالکتامازهای وس ازجمله

 .دیکسب نما

 یاکس الیکلبساز  یناش یها عفونت یها انیطغ

 مارانیخطر بالقوه برای ب کی چند دارومقاوم به  کاتو

 یها انیطغ(. 13) شود یممحسوب  مارستانیبستری در ب

 الیکلبساز  یناش ژهیو یها مراقبتعفونت مرتبط با 

  یطیمح مخازن یاغلب مرتبط با آلودگ توکا یاکس

  یچند دوزهای  الی، وها کننده یضدعفون لیاز قب

(Vials (Multidose ه های مایع تزریقی یا کیس 

(Fluid Bags (Parenteral،  مرطوب کننده ها

((Humidifiers است ونتیالتورها و. 

 پرازدحام یها مارستانیبدر  ییدستشو یها نکیس

عمل  توکا یاکس الیکلبسمخزن  عنوان بهممکن است 

 گرید ماریبه ب مارییو انتقال شخص به شخص از ب ندینما

. دهد یمرخ  ها بخشو  ارانمیب گریپرسنل به د قیاز طر

در  توکا یاکس الیکلبس یها هیسوانتقال  رسد یمبه نظر 

 مارانیب قیو هم از طر ها نکیس قیهم از طر مارستانیب

 رخ  سمیارگان نیبا ا شده یعفون ایشده  زهیکلون

 دکنندهیتول یها سمیارگانظهور  نی(. همچن14دهد )

به خود  ار دیایتوجه ز اسهیانتروباکتر نیکارباپنم در ب

های  اسهیانتروباکتربا  ونیزاسیمعطوف کرده است. کلون

ادامه  تواند یم ها سال ای ها ماهکارباپنماز برای  دکنندهیتول

 (.15داشته باشد )

 عنوان به نیتوکس دکنندهیتول توکا یاکس الیکلبس

 نیاست. همچن شده  شناخته مارییب جادکنندهیعامل ا

کتری مرتبط با اسهال مرتبط با نیاست که ا شده شنهادیپ

مرتبط با  دیشد تیو کول کیرهموراژیغ کیوتیب یآنتبا 

 ریاخ یها سال(. در 16،17) است یکیوتیب یآنتدرمان 

 توکا یاکس الیکلبسمقاوم به چند دارو  یها هیسو

 یبهداشت یها مراقبت ستمیمشکل مهم در س کی عنوان به

  (. افراد دارای نقص و ضعف18،19مطرح است )

عضو،  وندیپ کنندگان افتیدر ازجمله یمنیا ستمیس

 ی،سرطان مارانیب ،یزیالینوزادان، افراد مسن، افراد د

  Human Immunodeficiency Virus (HIV) افراد

 ستمیس کننده سرکوبداروهای  کنندگان افتیدرثبت و م
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 یدر معرض خطر باالی عفونت ناش یها گروهاز  یمنیا

 ها مارستانیبمختلف  یها بخشدر  توکا یاکس الیکلبساز 

 نییو تع وعیش یبررس هدف بامطالعه  نی(. ا20هستند )

 یاکس الیکلبس یها هیسو یکیوتیب یآنت تیحساس یالگو

و  ییسرپا مارانیب ینیبال یها نمونهاز  شده جدا توکا

 تهران انجام شد. یآموزش یها مارستانیبدر  یبستر

 

 :یبررس روش

 بر اساس ،یلیتحل -یفیمطالعه توص نیدر ا

  وعیحجم نمونه و گزارش ش نییتع یفرمول آمار

، از شده  انجاممطالعات  گریدر د یباکتر نیا یدرصد 2

نمونه  3750پس از کشت  1393 یتا د 1392 بهشتیارد

( ی)ادرار، مدفوع، خون، زخم و ترشحات تنفس ینیبال

تهران  یموزشآ یها مارستانیب یبستر و ییسرپا مارانیب

و ( نیو امام حس یعتیشر ،ینیامام خم ارستانمیب)

 محیط ، در نور تهران یولوژیپاتوب شگاهیآزما

(Merck. Germany) Mac Conkey agarیها ، کلنی 

. پس از قرار گرفتند مطالعه موردمثبت  الکتوز

گرم  یها لیباسمشکوک،  یها یکلنگرم  یزیآم رنگ

 یپیفنوت یها روش لهیوس به، یمنف دازیو اکس یمنف

و  ندلیحرکت، ا ی( شامل بررسییایمیوشیب یها آزمون)

گلوکز و الکتوز در  ریتخم ،SIM طیدر مح SH2 دیتول

 ترات،یس مونیس طیدر مح تراتی، مصرف سTSI طیمح

MRVP یژن اختصاص یابی)رد یپیو ژنوت 

 عنوان به (PCRروش  لهیوس به ،pehX، گاالکتوروناز

 (.21شدند ) دیأیتو  یی، شناساتوکا یاکس الیکلبس

جوشاندن، طبق روش  روش با DNA استخراج

Freschi  وOliveira ( .از روش 22انجام شد .)

 تیبررسی درجه خلوص و کم منظور به یاسپکتروفتومتر

DNA یها گونه دییأ، استفاده شد. تشده  استخراج 

از با استفاده  DNAاستخراج از ، بعد توکا یاکس الیکلبس

 یها گونه یکه اختصاص PCR با روش pehXژن  یابیرد

 طیو شرا مریباشد، توسط پرا یم توکا یاکس الیکلبس

 K. oxytoca ATCC 13182 هیانجام شد. از سو ریز

 استفاده شد. PCRانجام روش  کنترل مثبت در عنوان به

با که  توکا یاکس الیکلبس یها زولهیاهمه  یبرا

 دییأتو  ییشناسا (ییایمیوشیب یها آزمون) یپیفنوت روش

توسط  PCRروش با  pehXژن  ییشده بودند، شناسا

 ژن مریمطالعه پرا نیشد. در ا انجام ریز طیو شرا مریپرا

pehX مقاله از Kovtunovych  و همکاران انتخاب و

آمده است. سفارش  1 جدول شمارهآن در  یتوال

شرکت سازنده ) ستیشرکت تکاپو ز به مریساخت پرا

 فرستاده شد.( یجنوب کره BIONEER مریپرا

Taq 2x Master mix1.5 mM Mgcl2  از

ژن  PCRواکنش  طیشد. شرا یداریخر شگامیپ شرکت

pehX  آمده است. پس از انجام  2 جدول شمارهدر

PCR، 10 تریکرولیم 3را به همراه  از محصول تریکرولیم 

به  ولت 95( با ولتاژ رانیکلون، ا نایس) نگیرنگ لود

 کیژل  . در هردیالکتروفورز گرد ساعت 1مدت 

( کلون نایس) یباز جفت 100 مارکر DNA چاهک به

اختصاص داده شد. پس از اتمام الکتروفورز، ژل با رنگ 

 نایس ،تریل یلیمدر  کروگرمیم 100) دیبروما ومیدیات

 و به مدت  یزیآم رنگ قهیدق 15( به مدت رانیکلون، ا

 ژل لهیوس به تیشد. درنها یرنگبربا آب مقطر  قهیدق 5

 ( از ژل عکس GVM20 model syngeneداک )

 شد. هیته
 

 pehX (21)ژن  یبرا استفاده مورد مریراپ :1جدول شماره 

 ژن توالي پرایمر )جفت باز( محصول اندازه

344 3′-5′-GATACGGAGTATGCCTTTACGGTG 

 5′-TAGCCTTTATCAAGCGGATACTGG-3′ 

pehX 
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 pehXژن  PCRواکنش  طیشرا :1جدول شماره 

 مراحل واکنش دناتوره شدن اولیه دناتوره شدن اتصال طویل شدن ل شدن نهایيطوی

 تعداد چرخه 1 30 1

 (گراد يسانتدما )درجه  95 94 59 72 72

 زمان دقیقه 2 ثانیه 20 ثانیه 20 ثانیه 30 دقیقه 10

 

جهت  Kirby-Bauer سکیروش انتشار د از

 یاکس الیکلبس یها زولهیا یکیوتیب یآنت تیحساس یبررس
 یها زولهیا یها یکلنشد. ابتدا از  استفاده توکا

، سوسپانسیون میکروبی معادل کدورت شده  یآور جمع

و در محیط کشت مولر هینتون  هیته مک فارلند 5/0

. پس دکشت داده ش یو چمن کنواختی صورت بهآگار 

روی  یکیوتیب یآنت یها سکیددقیقه  10از گذشت 

 ساعت 18-24ها به مدت محیط کاشته شد. سپس پلیت 

انکوبه و قطر هاله عدم  گراد یسانت درجه 35در دمای 

و توسط جدول  یریگ اندازه کش خطبا  ها آنرشد 

CLSI  (.23شد )تفسیر 

 مورد (Mast, UK) کیوتیب یآنت یها سکید

 KF-30)عبارتند از سفالوتین  قیتحق نیا دراستفاده 

 ،(میکروگرم CXM-33)سفروکسیم  ،(میکروگرم

  سفتازیدیم ،(میکروگرم TS-25) کوتریموکسازول

30-CAZ) 30) سفتریاکسون ،(میکروگرم-CRO 

 آمیکاسین ،(میکروگرم IMI-10) ایمیپنم ،(میکروگرم

(30-AK میکروگرم)، سیلین آمپی (10-AP میکروگرم)، 

 MEM-10) مروپنم ،(میکروگرم GM-10) جنتامایسین

 ،(روگرممیک CIP-5) سیپروفلوکساسین ،(میکروگرم

 ATM)-30 آزترونام ،(میکروگرم CPM0-30) سفپیم

 توبرامایسین ،(میکروگرم TC-75) تیکارسیلین ،(میکروگرم

 30-TN)سولباکتام /سیلین آمپی ،(میکروگرم  

(20-SAM میکروگرم)، سفوتاکسیم (CTX-30 

 (.میکروگرم

 روند در یا مداخله چگونهیهپژوهش  نیا در

اطالعات  و تمامنشد  تشخیص و درمان بیمار انجام

 نیمحرمانه بود. کد اخالق ا مطالعه مورد مارانیب

 لهیوس  به آمده  دست  به جینتا بود. 240-2226طرح 

 و  هیتجزمورد  یآمار یها آزمونو  SPSS افزار  نرم

 .قرار گرفت لیتحل
 

 :ها افتهی
نمونه  3750، از 1393 یتا د 1392 بهشتیارد از

وابسته به   یها مارستانیب یبستر و ییسرپا مارانیب ینیبال

 یاکس الیکلبس هیسو 75تهران،  یدانشگاه علوم پزشک
 مارانیادرار، مدفوع ب یها نمونه از کشتشده  جدا توکا

 و خون یتنفس یها نمونه، یخون اسهال ایاسهال  به مبتال

 زوله،یتعداد ا نی. اقرار گرفت مطالعه موردو  یآور جمع

. دیجدا گرد نفر زن 61%(4/81) و نفر مرد 14%(6/18از )

، از خون هیسو 11%(7/14از ادرار، ) هیسو 51(68%)

و  از زخم هیسو 2%(7/2از مدفوع، ) هیسو %7(3/9)

شامل ترشحات  یتنفس یها نمونهاز  هیسو %4(3/5)

 یها زولهیا. همه دیجدا گرد و تراشه، خلط یتراکئوستوم

اندارد است یها آزمونتوسط  شگاهیدر آزما ییایباکتر

 ییشناسا توکا یاکس الیکلبس عنوان به یشناس کروبیم

 توکا یاکس الیکلبس یها زولهیاهمه  نیشدند. همچن

 یژن اختصاص ریبا تکث PCR یروش مولکول لهیوس به

 ریتصو) شدند دییأتو  ییشناسا (pehX)گاالکتوروناز 

 (.1شماره 
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 pehX، M :DNA Ladder 100 bp ژن PCR بازی جفت 344 محصول نمایشگر :1تصویر شماره 

 .: كنترل منفی11چاهک ، K. oxytoca ATCC 13182: سويه كنترل مثبت 10، چاهک مارانیاز بشده  جدا یها زولهيا: 1-9چاهک 

 

 سال 75تا  1 نیب مطالعه مورد مارانیب یسن فیط

 یاکس الیکلبس زولهیا 75از  شده  انجام یبود. در بررس
 21%(28)و  ییسرپا مارانیاز ب هیسو 54(%72، )توکا

 .دیجدا گرد یبستر مارانیاز ب هیسو

 توکا یاکس الیکلبس یها زولهیا یفراوان لحاظ از

 5(%8/23) مارستان،یبرحسب بخش ب یبستر مارانیب در

 4%(19زنان، ) یدر بخش جراح یبستر مارانیاز ب مورد

 از بخش نوزادان، مورد 3(%2/14) ،یمورد از بخش عفون

مورد از  2%(6/9) ژه،یمورد از بخش مراقبت و 3(2/14%)

 ،یمورد از بخش اورولوژ 1%(8/4) ،یبخش انکولوژ

مورد از  1%(8/4) ،یمورد از بخش روماتولوژ %1(8/4)

 زولهیمردان ا یمورد از بخش جراح 1%(8/4) وند،یبخش پ

 یاکس الیکلبس یها زولهیاکه  یکینینمونه کل بیشترین شد.
بود.  و خوننمونه ادرار  بیبه ترت، جدا شد از آن توکا

از  توکا یاکس الیکلبس یها زولهیاکه  یبخش نیشتریب

 یجراح یها بخش بیبه ترتآن جدا شد،  یبستر مارانیب

 بود. یزنان و عفون

 یاکس الیکلبس یکه باکتر یمارانیب یسن فیط
 نیشتریسال بود. ب 75تا  1 نیشد، ب زولهیا ها آناز  توکا

شد.  زولهیا سال 16-30 نیسن مارانیز با یموارد باکتر

 زولهیسال ا 1-15 نیسن مارانیاز ب یموارد باکتر نیکمتر

 (.3 جدول شماره)شد 
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 سن برحسب بستری و سرپایي بیماران در توکا اکسي کلبسیال یها زولهیا ينسب و مطلق فراواني توزیع :3شماره  جدول

 نثوم مذکر درصد تعداد طیف سني بیماران

 درصد تعداد درصد دادتع

15-1 11 6/14 0 0 11 6/14 

30-16 19 4/25 2 7/2 17 7/22 

45-31 15 20 3 4 12 16 

60-46 12 16 2 7/2 10 3/13 

75-61 18 24 7 3/9 11 7/14 

 3/81 61 7/18 14 100 75 جمع

 

 یها زولهیا یکیوتیب ینتآ تیحساس یبررس

 ها زولهیا تینشان داد که حساس توکا یاکس الیکلبس

مروپنم،  پنم،یمیا ن،یسیجنتاما یها کیوتیب یآنتنسبت به 

  نیکاسیوآم میدیسفتاز م،یآزترونام، سفروکس م،یسفپ

 %66، %61، %66، %72، %64، %74، %74، %67 بیبه ترت

 نیشتریب یدارا بیشده به ترت زولهیا یها یباکتربود. 

و  نیلیس یآمپ ن،یلیکارسیت یها کیوتیب یآنتمقاومت به 

 .(4 جدول شماره) بودند نیلیس یآموکس
 

 دیفیوژن دیسک روش به توکا اکسي کلبسیال یها زولهیا در يكیوتیب يآنت حساسیت میزان :4جدول شماره 

 )میكروگرم( کیوتیب يآنت مقاوم حساسیت متوسط حساس

 (10جنتامایسین ) 7(4/9) 1(3/1) 67(3/89)

 (10ایمي پنم ) 1(3/1) 0(0) 74(7/98)

 (10مروپنم ) 1(3/1) 0(0) 74(7/98)

 (30سفي پیم ) 9(12) 2(7/2) 64(3/85)

 (5سیپروفلوکساسین ) 13(3/17) 8(6) 56(7/74)

 (10آمپي سیلین ) 59(6/78) 2(7/2) 14(7/18)

 (25آموکسي سیلین ) 58(3/77) 3(4) 14(7/18)

 (30آزترونام ) 3(4) 0(0) 72(96)

 (30سفتریاکسون ) 14(6/18) 5(7/6) 56(7/74)

 (30سفوتاکسیم ) 15(20) 7(3/9) 53(7/70)

 (30سفروکسیم ) 9(12) 0(0) 66(88)

 (75تیكارسیلین ) 61(3/81) 5(7/6) 9(12)

 (30سفتازیدیم ) 8(7/10) 6(8) 61(3/81)

 (30آمیكاسین ) 2(7/2) 7(3/9) 66(88)

 (20آمپي سیلین/ سولباکتام ) 14(7/18) 3(4) 58(3/77)

 (30سفالوتین ) 17(7/22) 3(4) 55(3/73)

 (25سولفامتاکسازول ) تری متوپریم/ 25(3/33) 2(7/2) 48(64)

 داده ها به صورت تعداد )درصد( بیان شده اند.
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 :بحث
 چند دارومقاوم به  یها هیسو ریاخ یها در سال

 ستمیمشکل مهم در س کی عنوان به توکا یاکس الیکلبس

 نی(. ا23،22) رح استمط یبهداشت یها مراقبت

 اسهیانتروباکترخانواده  اعضاء گریدهمانند  سمیارگان

 ازجملهمقاومت  کد کننده یها ژنممکن است 

 کارباپنمازهاو (ESBLs) فیالط عیبتاالکتامازهای وس

 Klebsiella pneumoniae carbapenemasesد همانن

((KPC یمطالعات کم رانی(. در ا24) دیرا کسب نما 

 یها زولهیا یکیوتیب یآنتمقاومت  یالگو نییجهت تع

 است. دهش  گزارش توکا یاکس الیکلبس ینیبال

 توکا یاکس الیکلبس یها زولهیاحاضر  در مطالعه

 نیلیکارسیبه ت بیترت را به یکیوتیب یآنتمقاومت  نیشتریب

%( 3/77) نیلیس ی%(، آموکس6/78) نیلیس ی%(، آمپ3/81)

 بیبه ترت یکیوتیب یآنتمقاومت  نیکمتر نیداشتند. همچن

%(، آزترونام 7/98%(، مروپنم )7/98) پنمیمینسبت به ا

%(، 88) میسفروکس%(، 3/89) نیسیتاما%(، جن96)

%(، 3/81) میدی%(، سفتاز3/85) می%(، سفپ88) نیکاسیآم

%(، 7/74) اکسونی%(، سفتر3/77سولباکتام ) /نیلیس یآمپ

 /میمتوپر ی%(، تر7/70) می%(، سفوتاکس3/73) نیسفالوت

 %( مشاهده شد.64سولفومتاکسازول )

، در تهرانو همکاران  خداپرست در مطالعه

 الیکلبس ینیبال یها زولهیا یکیوتیب یآنتمقاومت  نیکمتر
پنم  یمی%(، ا98%(، ارتاپنم )98) نیکاسیبه آم توکا یاکس

به  یکیوتیب یآنتمقاومت  نیشتریو ب %(90%(، مروپنم )93)

 نیلیکارسی(، ت%80) نیلیس ی(، آمپ%85) نیلیس یآموکس

 (.25%( بود )30) ماکسازولی%( وکوتر55)

 نیکمتر ،رازیش درو همکاران  ینصار در مطالعه

 توکا یاکس الیکلبس ینیبال یها زولهیا یکیوتیب یآنتمقاومت 

%(، 6/88) نیکاسیآم%(، 100) نیستی(، کل%100پنم ) یمیبه ا

 نیپروفلوکساسیس (،%7/85) میسفپ%(، 6/88) نیتیسفوکس

مقاومت  نیشتریو ب%( 9/82) نیسیجنتاما%(، 7/85)

 (.26%( بود )80) میدیبه سفتاز یکیوتیب یآنت

 ،المیدر اوهمکاران  Ghafouryan در مطالعه

تولیدکننده  توکا یاکس الیکلبس یها زولهیا% 3/73
Extended-Spectrum Beta-Lactamase (ESBL) 

 نیکاسیو آم ماکسازولیبه کوتر ها زولهیا نیبودند. ا

همکاران  و Salimizand در مطالعه (.27مقاوم بودند )

 ،خون شامل ادرار، ینینمونه بال 17890، از سنندجدر 

 .دیجدا گرد توکا یاکس الیکلبس هیسو 6 زخم ،تراشه

ها  به کارباپنم توکا یاکس الیکلبس یها زولهیاهمه 

 توکا یاکس الیکلبس زولهیا 3حساس بودند. درمجموع 

Multidrug Resistant (MDR)  الیکلبس زولهیا 23و 
 وعیمطالعه ش نیدر اشد.  ییشناسا MDR هیپنومون

 .(28بود ) %03/0 توکا یاکس الیکلبس

 ،در تهرانهمکاران  سلطان دالل و یدر بررس

 شده جداکلبسیال  یها گونه یکیوتیب یآنتمقاومت  الگوی

( رهخمینی )تان امام بیماران بستری در بیمارس یها نمونهاز 

نمونه بالینی شامل  1200. از قرار گرفت یبررس مورد

ادرار، خون، مدفوع، زخم، خلط و ترشحات واژن بیمار 

 الیکلبس هیسو 12 ره(،خمینی )امام  مارستانبستری در بی
 یاکس الیکلبس وعیمطالعه ش نیدر ا .شده جدا توکا یاکس

در همکاران  و یخانیعل یدر بررس (.29) % بود1 توکا

از  یناش تیکول در توکا یاکس الیکلبس، نقش تهران

 یکیوتیب یآنت تیحساس یالگو و کیوتیب یآنت مصرف

نمونه  311. از قرار گرفت یبررس مورد ینیبال یها زولهیا

 الیکلبس هیسو 40 یاسهال خون به مبتال مارانیمدفوع ب
 الیکلبس وعیشمطالعه  نیدر ا. دیجدا گرد توکا یاکس
 (.30% بود )8/12 توکا یاکس

، شهرکرد همکاران در زاده و یهاشم یدر بررس

زخم،  ،نخاعی –مغزی عینمونه ادرار، خون، ما 1000از 

 ،یصفاق، ترشحات چشم و آبسه داخل شکم عیخلط، ما

 ریو سا یهاجر و کاشان یها مارستانیببستری در  مارانیب

 الیکلبس هیسو 22شهرکرد،  یدرمان یمراکز بهداشت
 یساک الیکلبس وعیمطالعه ش نیدر اشد.  جدا توکا یکسا

 یاکس الیکلبس وعیش که آنجا از(. 31بود ) %2/2 توکا
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مطالعه ما با مطالعات  جی% بود، نتا2در مطالعه ما  توکا

و زند  یمیسل ،همکارانو  یخانیعل مطالعات جز به گرید

 .(28،30) مشابه بودهمکاران 

 عنوان به توکا یاکس الیکلبس نکهیبه ا با توجه

نوزادان،  یدر گروه سن تیپاتوژن واجد اهم کی

 در مطالعهو سالخوردگان مطرح است.  نیکودکان، بالغ

 یاکس الیکلبس یکه باکتر یسن فیط نیشتریحاضر ب
در  ،که  یحال در .بود سال 16-30 نیشد، سن زولهیا توکا

که  یسن فیط نیشتریو همکاران ب خداپرست مطالعه

 سال 1-15 نیسن شد، زولهیا توکا یاکس الیکلبس یباکتر

 .(25) بود

 کی عنوان به توکا یاکس الیکلبس که  ییآنجا از

 عنوان به اکنون هممطرح است و  طلب فرصتپاتوژن 

 یها عفونتمرتبط با  ینیبال ازنظر تیاهم باپاتوژن  کی

شامل کودکان  مارستانیدر افراد بستری در ب یمارستانیب

 کیولوژیعامل ات عنوان به نیو همچنت و نوزادان اس

در  کیوتیب یآنتبا مصرف  طمرتب کیهموراژ تیکول

 نیا جیبه نتا توجه با .و سالمندان مطرح است نیبالغ

 تیحساس یالگو نییتع نهیزم در گریمطالعه و مطالعات د

، مقاومت توکا یاکس الیکلبس یها زولهیا یکیوتیب یآنت

 سرعت به توکا یاکس الیکلبس یها هیسو نیدر ب ییدارو

از داروها در  هیرو یباست. استفاده  شیدر حال افزا

 لیاز دال یکی تواند یم یمارستانیب یها طیمحجامعه و 

به  گریاز سوی د .مقاومت باشد زانیعمده باالتر بودن م

 یها یباکتر نیدر ب یکیوتیب یآنتباال بودن مقاومت  لیدل

 مقاومت یها نژاحتمال انتقال  مارستانیدر ب عیشا

 یمارستانیب یها طیمحباکتری در  نیبه ا blaKPCازجمله 

 دکنندهیتول یها یباکتر ریاخ یها سالوجود دارد. در 

blaKPC یها کیوتیب یآنتباال به  ییبه علت مقاومت دارو 

و  ها گونهبه  ها ژن نیا دییو انتقال پالسم نیروت

 یها انیطغمسئول  ،اسهیانتروباکتر گرید یها جنس

 (.24هستند ) ایدر دن ادییز یمارستانیعفونت ب

 

 :یریگ جهینت
مطالعه نشان داد که  نیا جی، نتادرمجموع

توکا  یاکس الیکلبس یها هیسو ییو شناسا یجداساز
 شیاز افزا یریو جهت جلوگ باشد یم تیحائز اهم

  یها هیسو شیدایو پ یکیوتیب یآنتمقاومت 

Multi Drug Resistance (MDR) یها ولهزیدر ا 

 تیحساس یالگو نیی، تعتوکا یاکس الیکلبس

. لذا باشد یم یضرور ها زولهیا نیا یکیوتیب یآنت

و  ها مارستانیب یشناس کروبیم یها شگاهیآزما

 یبا همکار یمارستانیب یها عفونتکنترل  یها تهیکم

 و MDR یها هیسو ییشناسا در جهتدوجانبه و مطلوب 

 داشته باشند. یهمکار نوظهور

 

 :یو قدردان شکرت
مصوب  یقاتیاز طرح تحق یقسمت جهیمقاله نت نیا

 یدرمان یبهداشت و خدمات یدر دانشگاه علوم پزشک

از معاونت  لهیوس نیبد. باشد یم 27720تهران با شماره 

 از طرح و یها نهیهزتقبل  لیدانشگاه به دل یپژوهش

بخش  یا روده یها یباکتر شگاهیپرسنل آزما

در  یمکارجهت ه شکده بهداشتدان یشناس کروبیم

 .دیآ یمانجام طرح تشکر به عمل 
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Background and aims: Klebsiella oxytoca is an opportunistic pathogen which damages 

intestinal epithelium through producing cytotoxin. Cytotoxin is one of the important pathogenic 

factors, which plays a role in the virulence of this bacterium. The aim of this study was to 

investigate the prevalence and determination of antibiotic susceptibility pattern of Klebsiella 

oxytoca strains isolated from inpatient and outpatient patients. 

Methods: In this analytical-descriptive study, a total of 75 isolates of K. oxytoca were isolated 

from various clinical samples (urine, stool, blood, wound and respiratory secretions), and after 

performing standard microbiological tests and using PCR method they were verified as  

K. oxytoca. Susceptibility testing of isolates was performed by disc diffusion method according 

to criteria recommended by the Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). Data were 

analyzed using SPSS software and statistical tests. 

Results: Of all the 75 isolates, 7 K. oxytoca strains isolated from the stool cultures, eleven strains 

isolated from the blood cultures, two strains isolated from the wound cultures, and  

51 strains isolated from the urine cultures and four K. oxytoca strains isolated from the 

respiratory secretions. Antibiotic susceptibility test results showed the highest and lowest 

resistance was related to ticarcillin (81.3%), meropenem and imipenem (1.3%), respectively. A 

multi-drug resistant strain was isolated from the urine of a hospitalized woman. 

Conclusion: In total, the results of this study showed that the isolation and identification of  

K. oxytoca strains is important and determination of the antibiotic susceptibility pattern of these 

isolates is necessary in order to prevent the increase of antibiotic resistance and the emergence of 

multi drug resistance strains of K. oxytoca. 
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