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Abstract
Background: The urinary tract infection is the secondary most common human infection. Colon bacteria,
including Klebsiella pneumonia, are the main cause of urinary tract infections. The occurrence of the
antibiotic resistance is a major problem in the treatment of infections. Beta- lactamases and efflux pumps
constitute the major defense mechanisms of antibiotic resistance of Klebsiella pneumoniae. The aim of
present study was to detect oqxA and oqxB genes that encoding oqxAB efflux pumps, in the resistant strains
of Klebsiella pneumoniae.
Materials and methods: Among 430 urine samples gathered from Mofoid and Modares Hospitals and
Farabi Tajrish Laboratory, 100 strains of Klebsiella pneumoniae has been isolated. Antibiotic sensitivity tests
have been accomplished by disc diffusion method based on CLSI standard. The ESBL strains have been
identified by Roscoe's compound discs. Finally, the presences of oqxAB efflux pumps have been detected by
PCR method through finding the genes encoding these pumps.
Results: Among 100 Klebsiella pneumoniae strains, 43% were ESBL positive. Imipenem, piperacillin
tazobactam and morphenem were identified more effective than other antibiotics. The prevalence of oqxA
and oqxB genes among resistant isolates was 69.76% and 72.1%, respectively.
Conclusion: Regarding our findings, the urinary tract infections caused by Klebsiella pneumoniae were
more prevalent in hospitalized patients. As well as, it was shown a higher percentage of resistance in
compare with strains isolated from outpatients. Since the high resistance of Klebsiella pneumoniae strains is
very worrying, antibiotics prescribing especially carbapenems need to be strongly supervised.
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مجله علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی

های کلبسیال پنومونیه عامل عفونت ادراری
آتوسا زمردی ،4محسن زرگر ،2جمیله نوروزی
 1دانشجوی کارشناسی ارشد میکروبیولوژی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات
9استادیار ،عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد قم
6استاد ،عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

چکیده
سابقه و هدف :سابقه و هدف :عفونت ادراری دومین عفونت شایع در انسان است و باکتریهای ساکن روده بزرگ ،مانند کلبسیال
پنومونیه عوامل مهم ایجاد این عفونت به شمار میروند .بروز مقاومت آنتی بیوتیکی ،درمان این عفونتها را با مشکل مواجه کرده است.
مهمترین عوامل ایجاد مقاومت ،بتاالکتاماز ها و پمپ های ترشحی هستند .در این تحقیق الگوی ژنتیکی سویه های مقاوم ایجاد کننده
عفونت ادراری از نظر وجود ژنهای کد کننده پمپ های افالکس  ،oqxABبررسی شد.
روش بررسی :از بین  061نمونه عفونت ادراری بررسی شده از دو بیمارستان مدرس ،مفید و آزمایشگاه فارابی تجریش 111 ،سویه کلبسیال
پنومنونیه به روش های بیوشیمیایی شناسایی و تست های حساسیت آنتی بیوتیکی و شناسایی سویه های مولد بتاالکتاماز وسیع الطیف انجام شد
و حضور پمپ های افالکس  oqxABبا روش  PCRاز طریق ردیابی ژن های کد کننده این پمپ ها تشخیص داده شد.
یافتهها :در این بررسی  06درصد از سویه های کلبسیال پنومونیه ،تولید کننده بتاالکتاماز وسیع الطیف شناسایی شدند و آنتی بیوتیکهای
ایمی پنم ،پیپراسیلین تازوباکتام و مروپنم ،بهترین اثر را نشان دادند .شیوع ژنهای  oqxAو  oqxBدر بین سویههای مقاوم به ترتیب % 32/73
و  % 79/1ارزیابی شد.
نتیجهگیری :بر اساس یافتههای این مطالعه ،شیوع عفونتهای ادراری ناشی از کلبسیال پنومونیه در بیماران بستری باالتر است؛
همچنین این سویهها درصد باالتری از مقاومت را نسبت به سویه های جدا شده از بیماران سرپایی نشان دادند .این امر لزوم مدیریت
جدی در تجویز آنتی بیوتیکها را گوشزد میکند.
واژگان کلیدی :کلبسیال پنومونیه ،مقاومت آنتی بیوتیکی ،پمپ افالکس ،عفونت ادراری.

مقدمه

4

کلبسیال پنومونیه از شایعترین پاتوژنهای بیمارستانی است
که آمار مرگ و میر ناشی از آن قابل توجه است و به عنوان
آدرس نویسنده مسئول :قم ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد قم  ،محسن زرگر
()email: zmohsen2002@yahoo.com
ORCID ID: 0000-0002-3108-5655
تاریخ دریافت مقاله79/2/62 :
تاریخ پذیرش مقاله79/03/03 :

عامل ایجاد انواع گوناگونی از عفونتها شناخته میشود (.)1
کلبسیال پنومونیه عامل پنومونی به ویژه در نوزادان،
سپتیسمی ،اسهال ،آبسه کبدی ،مننژیت ،باکتریمی و عفونت
مجاری ادراری است ( .)6 ,9عفونت ادراری از مهمترین
عفونتهای کلبسیالیی به شمار میرود ،به طوری که این
باکتری پس از  E.coliدومین عامل عفونت ادراری محسوب
میشود (.)0
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مواد و روشها
در این مطالعه توصیفی مقطعیی 111 ،نمونیه کلبسییال پنومونییه
جدا شده از  061نمونه کشت ادرار مشکوک بیه عفونیت ادراری از
دو بیمارستان دولتی و یک آزمایشگاه خصوصی طی  5ماه (بهیار و
تابسییتان  )1625بررسییی شییدند 961 .نمونییه کشییت ادرار از دو
بیمارستان و  911نمونه کشت ادرار از ییک آزمایشیگاه خصوصیی
جمع آوری شدند .نمونه گیری در این پژوهش تا رسیدن به حجم
مورد نظر از باکتری کلبسیال پنومونیه ادامه یافت.
پس از کشت نمونهها بر روی محیط کشت مکانکی آگیار و EMB
آگار و انجام تست های افتراقی بر روی ایزولهها ،ماننید ،SIM ،TSI
 ،MR/VP ،TSAسیمون سیترات و اوره آز ،و با استفاده از جیداول
استاندارد ،سویه های کلبسیال پنومونیه شناسایی شیدند .مقاومیت
آنتی بیوتیکی با انجام آنتی بیوگرام به روش انتشار از دیسیک و بیا
استفاده از  19دیسیک آنتیی بییوگرام خرییداری شیده از شیرکت
پادتن طیب شیامل ایمیی پینم ،میروپنم ،نیتروفورانتیو ین ،اسیید
نالیدیکسییییک ،سیپروفلوکساسیییین ،آمیکاسیییین ،سفوتاکسییییم،
سییفتازیدیم ،پیپراسیییلین تازوباکتییام ،سییفالوتین ،سفتریاکسییون،
سولفومتوکساسول-تری متوپریم بررسی شید .بیرای تاییید تولیید
بتاالکتامازهای وسیع الطیف از روش دیسیک ترکیبیی بیر اسیاس
خاصیییت مهییاری اسییید کالووالنیییک بییر روی بتاالکتامازهییا و بییا
استفاده از دیسکهای سفتازیدیم ،سفتازیدیم -اسیید کالووالنییک
و سفوتاکسیم و سفوتاکسیم -اسید کالووالنییک سیاخت شیرکت
روسکو ،استفاده شد .بدین منظور سوسپانسیون معیادل نییم میک
فارلنیید از بییاکتری بییر روی محیییط مییولر هینتییون آگییار پخییش و
دیسکهیای حیاوی سفالوسیپورین در برابیر دیسیکهیای حیاوی
سفالوسپورین -اسید کالووالنیک قرار داده شدند .تولیید  ESBLاز
طریق مقایسه قطر هالیه عیدم رشید اطیراف دیسیک فاقید اسیید
کالووالنیک با دیسیک دارای اسیید کالووالنییک ارزییابی شید .در
سویههای  ESBLمثبت قطر هاله عیدم رشید در اطیراف دیسیک
دارای اسید کالووالنیک حداقل  5میلیمتر نسبت به دیسک فاقید
اسید کالووالنیک بزرگتر است.
برای انجام واکنش  ،PCRابتدا با روش جوشیاندن ) (Boilingژنیوم
باکتری استخراج شد .بدین منظور یک کلنیی از کشیت تیازه هیر
باکتری ،در  1/5میلی لیتیر آب مقطیر اسیتریل حیل شیده و 11
دقیقه با دور  1111سانتریفوژ شد ،سپس مایع رویی خارج شیده و
 1میلی لیتر آب مقطر استریل بیه رسیوب اضیافه و همیوژن شید.
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جدا شده از بیماران مبتال به عفونت ادراری مراجعه کننده به دو
بیمارستان و یک آزمایشگاه خصوصی در تهران بود.
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عفونت ادراری به عنوان دومین عفونت شایع در انسان شناخته
شده است و اغلب توسط باکتری های ساکن کولون ایجاد
میشود .در جهان ساالنه  151ملیون نفر به عفونت ادراری
مبتال میشوند و زنان ده برابر بیش از مردان به این عارضه
مبتال میشوند ( .)5عفونت ادراری درمان نشده میتواند منجر
به عوارضی همچون ضایعات و اختالالت کلیوی و نیز
پیلونفریت و سپتیسمی شود (.)3
بهترین درمان برای عفونت دستگاه ادراری استفاده از آنتی
بیوتیکهایی است که به شکل موثری باکتریهای موجود در
مجاری ادراری را از بین برده و کمترین عوارض را در بدن
ایجاد کنند (.)7
افزایش شیوع مقاومت آنتی بیوتیکی در بین ایزولههای بالینی
کلبسیال پنومونیه ،درمان عفونتهای ناشی از این باکتری را
محدود کرده است .بتاالکتامازهای وسیع الطیف و پمپهای
ترشحی از عمدهترین عوامل مقاومت آنتیبیوتیکی در این
باکتری هستند (.)8
بتاالکتامازها از عوامل اصلی مقاومت باکتریهای گرم منفی به
ویژه کلبسیال پنومونیه در برابر آنتی بیوتیکهای بتاالکتام به
شمار میروند .باکتریهای دارای بتاالکتامازهای وسیع الطیف
(  )Extended Spectrum Beta Lactamase :ESBLsنسبت به
بسیاری از آنتیبیوتیکها از جمله پنیسیلینها ،سفالوسپورین
های نسل اول ،دوم و سوم و آزترونام (به استثنای سفامایسین ها
و کارباپنم ها) مقاوم هستند .این آنزیمها را میتوان توسط اسید
کالوالنیک مهار کرد (.)2
پمپهای افالکس ،از دیگر عوامل اصلی مقاومت آنتی بیوتیکی
در باکتریها و عامل مقاومت در برابر فلوروکینولونها هستند که
به طور موثری در هنگام درمان عفونتهای باکتریایی فعالیت
میکنند ( .)11پمپهای افالکس پمپهای پروتئینی هستند که
مواد سمی تقریبا تمام کالسهای آنتی بیوتیکی را از درون
سلول به فضای خارج سلولی منتقل میکنند (.)11
پمپهای افالکس  oqxABدر ارتباط با ژنهای  oqxAو
 oqxBهستند که بر روی پالسمید  PolA52با وزن مولکولی
 59کیلودالتون قرار دارند .این پالسمید میتواند به سایر
باکتریها منتقل شود (.)11
معموال بر روی پالسمیدهای حمل کننده ژنهای oqxA
و ،oqxBژن های کد کننده بتاالکتامازهای وسیع الطیف نیز
وجود دارند؛ از این رو معموال سویههای واجد پمپ افالکس،
 ESBLنیز هستند (.)19
هدف از این مطالعه ،بررسی وجود پمپ های افالکس و رابطه آن
با مقاومت آنتی بیوتیکی در سویههای مقاوم کلبسیال پنومونیه
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طول باند

توالی پرایمر

699 Bp

-3′ 5′- AGCCTGCAAAAAACCTGGGG

OqXA-F

5′- GCGGGCGAGGTTTTGATAGTG -3′

OqXA-R

201 Bp

نام پرایمر

5′- ATCGTCGAGTTTGCCCGC -3′

OqXB-F

5′- CAGCATCCCGGAGAACACC -3′

OqXB-R

واکیینش  PCRدر حجییم نهییایی  95میکرولیتییر ،شییامل 19/5
میکرولیتر مسترمیکس ساخت شرکت امپلیکیون 7/5 ،میکرولیتیر
آب مقطر استریل 1 ،میکرولیتیر پرایمیر  Forwardو  1میکرولیتیر
پرایمر  Reverseو  6میکرولیتر  DNAو بر اساس شیرایط منیدرج
در جدول  9انجام گرفت .به جهت دقت در نتایج از کنترل مثبیت
و منفی در هر بار  PCRاستفاده شد .از آّب مقطر اسیتریل بعنیوان
کنترل منفی و از سویه کلبسیال پنومونیه  ATCC700603بعنیوان
کنترل مثبت استفاده شد.
جدول  .2شرایط استفاده شده برای انجام PCR
Factor

)Temperature (oC

Time

OqxA

OqxB

OqxA

OqxB

Initia-l denaturation

25

25

0 min

6 min

Denaturation

25
52
79
79
66

25
55
79
79
66

61 sec
01 sec
01 sec
5 min

61 sec
61 sec
61 sec
5 min

مرحله

Annealing
Extension
Final-Extension
Cycles

پس از پایان  ،PCRمحصوالت تکثیر شیده هیر ژن بیر روی آگیارز
 %1الکتروفورز شده وسپس توسط دستگاه  Gel docمورد بررسیی
قرار گرفت.

250
200
150

مجموع ایزوله ها
سویه های کلبسیال

100
50
0

نمودار  .4مقایسه نسیبت سیویههیای کلبسییال پنومونییه جیدا شیده از
مجموع ایزولههای بیمارستانی و آزمایشگاه خصوصی

از  111نمونه آلوده به کلبسیال پنومونیه  )% 50( 50مورد
مربوط ب ه زنان و  )% 03( 03مورد مربوط به مردان ارزیابی
شد.
بررسی حساسیت آنتی بیوتیکی نشان داد ،ایمیپنم باالترین
میزان حساسیت ( ) % 86و نیتروفورانتو ین کمترین میزان
حساسیت ( ) %8را در بین سویه ها ایجاد کرده است .در
مجموع ،آنتی بیوتیک های ایمی پنم ،مروپنم و پیپراسیلین
تازوباکتام بیشترین اثربخشی را نشان دادند .جدول 6
حساسیت ،حساسیت نسبی و مقاومت سویهها به
دیسک های آنتی بیوتیکی استفاده شده را نشان میدهد.
همچنین نمودار  9فراوانی سویه های حساس ،مقاوم و نیمه
حساس نسبت به دیسک های آنتی بیوگرام استفاده شده در
این مقاله را مقایسه میکند.
نتایج حاصل از شناسایی آنزیم بتاالکتاماز وسیع -الطیف
نشان داد از  111سویه مورد بررسی 06 ،درصد تولید
کننده این آنزیم بود ند ،به این صورت که  97نمونه از 08
نمونه بیمارستان مدرس ( 11 ،)% 53/95نمونه از  98نمونه
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جدول  .4توالیهای مربوط به پرایمرها

از میان  061نمونه عفونت ادراری بررسی شده  111نمونه
( ) % 96آلوده به باکتری کلبسیال پنومونیه شناسایی شدند.
از بین  111سویه ایزوله شده 73 ،سویه از دو مرکز
بیمارستانی و  90سویه از یک آزمایشگاه خصوصی جدا
سازی شدند.
 % 66از ایزوله های بیمارستانی و  % 19از ایزولههای
آزمایشگاه خصوصی را کلبسیال پنومونیه تشکیل میداد.
نمودار  1نسبت سویههای کلبسیال پنومونیه جدا شده از
مجموع ایزوله های بیمارستانی و آزمایشگاه خصوصی را
نشان می دهد.
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محلول به دست آمده به مدت  15دقیقه در بن میاری آب جیوش
قرار داده شد ،سپس لولههیا بیه میدت  11دقیقیه بیا دور 11111
سانتریفوژ شدند .در پایان 911 ،میکرولیتر از مایع رویی که حیاوی
ژنوم باکتری است ،برداشته شد.
پرایمر اختصاصیی بیرای ژنهیای  oqxAو  oqxBتوسیط شیرکت
آرمان پژوه ،طراحی و جهت سنتز به شیرکت سییناکلون سیفارش
داده شد .جهت اطمینان از اختصاصی بودن پرایمرهیا ،تیوالی آنهیا
در برنامه  blastچیک و تاییید شید .جیدول  ،1تیوالی مربیوط بیه
پرایمرهایی که در این مطالعه مورد اسیتفاده قیرار گرفتیه اسیت را
نشان میدهد.

یافتهها
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نمودار  .2فراوانی سویه های حساس ،مقاوم و نیمه حساس نسبت به دیسک های آنتی بیوگرام استفاده شده در این بررسی

بیمارستان مفید ( )% 62/98و  5نمونه از  90نمونه
آزمایشگاه خصوصی فارابی ( ) % 91/8به عنوان ESBL
شناسایی شدند.
نمودار  6مقایسه تعداد کل نمونهها و تعداد سویههای
 ESBLدر سه مرکز درمانی را نمایش میدهد.

نتایج  ، PCRحاکی از شیوع ژن  oqxAبه میزان  % 32/73و
شیوع ژن  oqxBبه میزان % 79/1بود .شکلهای  1و 9
تصاویر ژل آگارز حاوی ژنهای مذکور را نشان میدهد.
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شکل  .4تصویر ژل آگارز حاوی نمونههای  PCRحاصل از تکثیر ژن
 ،oqxAچاهک اول مارکر  ،100bpچاهک دوم حاوی کنترل مثبت و
چاهک سوم حاوی کنترل منفی .سایز باند ژن  699bp ،oqxAاست.

شکل  .2تصویر ژل آگارز حاوی نمونههای  PCRحاصل از تکثیر ژن
 ،oqxBچاهک اول مارکر  ،100bpچاهک دوم حاوی کنترل مثبت و
چاهک سوم حاوی کنترل منفی .سایز باند ژن oqxB؛  201bpاست.

بحث
امروزه مقاومت باکتریهای گرم منفی نسبت به آنتی بیوتیکها
بسیار مخاطره آمیز شده و توجه بسیاری از محققان را در سطح
جهانی به خود جلب کرده است .یکی از باکتریهایی که سویه
مقاوم آن روبه افزایش است،کلبسیال پنومونیه است (.)16

] [ DOI: 10.29252/iau.29.2.163

مرکز درمانی و سویههای  ESBLجدا شده از این مراکز

کلبسیال پنومونیه از عوامل شایع ایجاد عفونت ادراری
بیمارستانی است و  96تا  02درصد از کل عفونتهای
بیمارستانی را تشکیل میدهد .اگرچه  E coliبیشترین عامل
باکتریایی است که از عفونت ادراری جدا میشود ،ولی کمتر از
کلبسیال و سودوموناس در ایجاد عفونتهای بیمارستانی نقش
دارد (.)10
تجربه در آزمایشگاههای میکروب شناسی ،برای تشخیص
صحیح باکتریهای مقاوم اهمیت بسیار باالیی دارد .بسیاری از
باکتریها ممکن است به درستی شناسایی نشده و به اشتباه
مقاوم و یا حساس گزارش شوند؛ این امر باعث دریافت داروی
نامناسب و عدم کنترل عفونت و انتقال آن به سایر افراد
میشود؛ لذا شناسایی دقیق باکتریها و مقاومت مخفی آنها
ضروری است (.)13 ،15
در این مطالعه ،خانواده سفالوسپورینهای نسل سوم آنتی
بیوتیکهای سفتازیدیم ،سفوتاکسیم و سفتریاکسون مورد
بررسی قرار گرفتند ومشاهده شد شیوع مقاومت بین آنها
تقریبا مشابه است.
 % 81سویهها نسبت به آنتی بیوتیک پیپراسیلین تازوباکتام
(بتاالکتام+مهارکننده بتاالکتاماز) حساس بودند .این امر نشان
میدهد این آنتی بیوتیک ،مهارکننده مناسبی برای سویههای
مقاوم است .اما وجود  % 8سویه نیمه حساس ،هشداری برای
شیوع مقاومت و تبدیل سویههای نیمه حساس به مقاوم است.
دو عضو از خانواده کارباپنم در این پژوهش مورد بررسی قرار
گرفتند که ایمی پنم با  % 86و مروپنم با  % 89حساسیت،
نشان دادند کارباپنمها همچنان گزینههای مناسبی جهت
درمان موارد خاص و مقاوم عفونت کلبسیال محسوب میشوند.
اما بروز همین میزان مقاومت نیز نگران کننده است و لزوم
توجه به تجویز مناسب این آنتی بیوتیکها را مشخص میکند.
در این مطالعه از خانواده کینولونها که وجود پمپهای
افالکس رابطه مستقیم با مقاومت در برابر آنها دارد ،اسید
نالیدیکسیک و از فلوروکینولونها ،سیپروفلوکساسین مورد
بررسی قرار گرفتند و به ترتیب  % 07و  % 06از سویهها در
برابر آنها مقاومت نشان دادند.
اهمیت فراوانی عفونت ادراری در زنان همواره مورد توجه بوده
است ( .)5میزان این عفونتها در زنان بیش از مردان است .در
این مطالعه نیز زنان  % 50از مبتالیان به عفونت ادراری با
کلبسیال پنومونیه را تشکیل دادند.
کلبسیال پنومونیه در محیط بیمارستان به طور چشم گیری
رشد میکند و استقرار آن با طول مدت بستری شدن در
بیمارستان رابطه مستقیم دارد ( .)17انتشار سریع این
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مولد  ،ESBLشیوع این دو ژن را به ترتیب  % 75و % 73
گزارش کردند؛ نتایج آنها با نتایج تحقیق حاضر ( % 71و 79
 )%همخوانی دارد (.)91
در تحقیق فیض آبادی و همکارانش در سال  9111در شهر
تهران ،تنها  1ایزوله کلبسیال پنومونیه مقاوم به ایمی پنم00/9 ،
 %مقاوم به آمیکاسین و  % 95مقاوم به سیپروفلوکساسین
گزارش شدند (.)91
کارباپنمها از جمله آنتی بیوتیکهای موثر بر روی سویه های
مقاوم هستند .در تحقیق حاضر نیز تاثیر کارباپنمها در درمان
عفونت ناشی از کلبسیال پنومونیه مولد  ESBLبارز بود .درصد
سویههای مقاوم به ایمی پنم درتحقیق حاضر  % 10بود ،و
سویهها باالترین حساسیت را به این آنتی بیوتیک نشان دادند،
اما افزایش درصد سویههای مقاوم به این آنتی بیوتیک زنگ
خطری برای شیوع مقاومت نسبت به کارباپنمهاست.
نتایج این مطالعه حاکی از شیوع باالی باکتریهای مقاوم در
سطح جامعه ،به ویژه در میان بیماران بستری در بیمارستان
هاست و مقابله با این سویهها با نجات جان بیماران در ارتباط
است .لذا به نظر میرسد شناخت میکروارگانیسمهای شایع در
هر بیمارستان و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی آنها به افزایش
سرعت در آغاز درمان و در نتیجه به بهبود بیماران کمک
میکند .تشخیص روتین سویههای  ESBLدر آزمایشگاهها،
جهت تجویز آنتی بیوتیکهای مناسب ،همچنین محدود کردن
تجویز آنتی بیوتیکهایی مانند سفالوسپورینها و کارباپنمها در
جلوگیری از انتشار سویههای مقاوم ضروری است.

Downloaded from tmuj.iautmu.ac.ir at 21:53 +0330 on Wednesday October 23rd 2019

ارگانیسم اغلب منجر به شیوع عفونتهای بیمارستانی به ویژه
در افراد بستری در بخش  ICUو افراد دارای نقص سیستم
ایمنی میشود ( .)18در تحقیق حاضر نیز مشاهده شد درصد
ابتالی به عفونت ناشی از کلبسیال پنومونیه در بیماران بستری
باالتر از بیماران سرپایی است .همچنین درصد سویههای
 ESBLدر بین ایزولههای بیمارستانی به طور چشم گیری
باالتر از ایزولههای سرپایی است.
در مطالعه شیال جاللپور در سال  ،1621از بین  678نمونه
کلبسیال پنومونیه جدا شده از بیماران بستری و سرپایی،
فراوانی ESBLها به ترتیب  % 30و  % 99بود ( .)12این نتایج
با کمی اختالف با تحقیق حاضر همخوانی دارد ،به ترتیبی که
فراوانی سویههای  ESBLدر بین بیماران بستری به طور
میانگین  % 51و در بیماران سرپایی  % 91/8ارزیابی شد.
در تحقیق هاشمی و همکارانش در سال  ،1626از بین 111
ایزوله کلبسیال پنومونیه % 08 ،تولید کننده  ESBLبودند.
همچنین در این تحقیق ،شیوع ژنهای  oqxAو% 51 oqxB
گزارش شد ( .)1نتایج این تحقیق با تحقیق حاضر از نظر
فراوانی سویههای  ESBLبرابر با  % 06همخوانی دارد .اما از
نظر فراوانی ژنهای  )% 32/7( oqxAو  )% 79/1( oqxBنتایج
مطابقت زیادی ندارد ،این امر میتواند نشانگر افزایش شیوع
ژنهای کدکننده پمپ افالکس در بین سویههای بیمارستانی
طی دو سال گذشته باشد.
 Rodriguez-Martinezو همکارانش در سال  9116با بررسی
شیوع ژنهای  oqxAو  oqxBدر سویههای کلبسیال پنومونیه
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