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مقالة پژوهشي

بررسی فراوانی شنهای کارباپنماز در ایسولههای سیتروباکتر فروندی و سیتروباکتر کوسری
جدا شده از نمونههای بالینی بیمارستان امام رضای (ع) کرمانشاه
3

عليشا اكيا ،9سويه جعفری ،*2كوال احودی ،3اعظن الهي

خالصه
مقدمه :مفرف تیرویه آنتیتیوتیکها مندر تهه مااومهم میوروگرنانیعه هها اهانوگ ا گنتروتارتریاظهه تهه
آنتیتیوتیکها ته افوؾ نعثم ته رارتاپن ها ؼدا گظم .هدف گز گندها مغاعؼهه ضا،هرن ؼناظهایی ش هها
رارتاپنماز ر گیسوعهها تاعینی ظیتروتارتر فروند و ظیتروتارتر روظر تو .
روش 100 :گیسوعه ظیتروتارتر تا گظتفا ا گز روغها میوروبؼناظین تعمها گفترگقهی و ریهم  API-E20گز
نمونهها مختلف تیمارگ تیمارظتا گما ر،ا (ع) ررمانؽاا خدگ نر ید .تؼد گز گندا آنتیتیونرگ تها یعهکن
گیسوعهها مااو ته رارتاپن ها تا گظتفا ا گز آزمو  )Modified Hodge test( MHTخهم وخو آنسی ها رارتاپنماز
غرتاعگر ؼد .ظپط ش ها رارتاپنماز رد رننهدا )Verona integrin-encoded metallo-beta-lactamase( VIMن KPC
()Klebsiella pneumoniae carbapenemaseن  )Imipenemase( IMPو  )New Delhi metallo-beta-lactamase-1( NDMتههه
روغ  )Polymerase chain reaction( PCRو تا گظتفا ا گز پرگیمرها گاتفاـی مور تررظی قرگر نرفم.
یافتهها :گز مدموع  100گیسوعهن  11مور ته رارتاپن ها مااو تو  .ر غرتاعگر فنوتیپین  2خدگیه رارتاپنماز مثثم
ؼد .تررظی  PCRتر رو گیسوعهها مااو ته رارتاپن ها نؽا گ ره  5مور ش  3[ VIMمهور ( 3/9رـهد)
ظیتروتارتر فروند و  2مور ( 15/4رـد) ظیتروتارتر روظهر گؼهتتندن گمها ش هها blaKPCن  blaIMPو
 blaNDMر گیسوعهها یافم نؽد .تیؽترین و رمترین ضعاظیم آنتیتیوتیوی ته ترتیة ته مروپن ( 93رـهد) و
ظفازوعین ( 1رـد) گاتفاؾ گؼم.
نتیجهگیری :ته نظر میرظد ره ؼیوع ش ها رارتاپنماز ر گیسوعهههها ظهیتروتارتر فرونهد و روظهر ر
ررمانؽاا پایین گظمن گما تا گین ضالن ش  VIMر گین و نونه تا گضتمال ؼیوع تیؽتر یافم میؼو  .نتیدهه تهه
ظم آمدا ممون گظم تیانگر آ تاؼد ره گین ش ها هنوز ؼیوع تاالیی ر گین منغاه ندگرندن گما مموهن گظهم
ش ها مااو یگر نعثم ته رارتاپن ها وخو گؼته تاؼند ره گندا تحایاات تیؽترن ،رور گظم .نتایح نؽا
گ ره رارتاپن ها هنوز گروها مؤثر تر ،د نونهها ظیتروتارتر هعتند.
واشههای کلیدی :رارتاپنمازهان ظیتروتارتر فروند ن ظیتروتارتر روظر
 -9دانشيار ،گروه هيكروبشناسي پسشكي ،هركس تحقيقات عفونتهای بيوارستاني ،دانشگاه علوم پسشكي كرهانشاه ،كرهانشاه ،ایراى  -2دانشجوی كارشناسي ارشد ،گروه هيكروبشناسي،
بيوارستاى اهام رضا ،دانشگاه علوم پسشكي كرهانشاه ،كرهانشاه ،ایراى  -3دانشجوی كارشناسي ارشد ،گروه هيكروبشناسي پسشكي ،دانشكده پسشکكي ،دانشکگاه علکوم پسشکكي كرهانشکاه،
كرهانشاه ،ایراى
* نويسنده مسؤول ،آدرس پست الكتزونيكbartar2004@yahoo.com :
دريافت مقاله9393/9/96 :

دريافت مقاله اصالح شده9393/92/96 :

پذيزش مقاله9394/9/26 :
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مقدمه
تارتر هها اهانوگ ا گنتروتارتریاظهه مؼمهولتهرین
پاتوش ها نر منفی ػامل ػفونمها تیمارظتانی هعتند
( .)1نونهها مختلف ظیتروتارتر رـد قاتل تهوخهی گز
رل ػفونمها ناؼی گز گنتروتارتریاظهها تؽویل می هند؛
ته عور ره ر مغاعؼات مختلف گندا ؼدا ر رؽهورها
آظیایی و گروپایین میسگ گین ػفونهمهها  3تها  8رـهد
نسگرغ ؼدا گظم .ر گین میا ن تیؽترین میسگ ػفونمهها
ته وظیله نونهها ظیتروتارتر فروند (Citrobacter freundii
یا  )C-freundiiو ظیتروتارتر روظر ( Citrobacter koseriیا
 )C-koseriگیدا ؼدا گظم (.)2-4
ظیتروتارتر مانند یگر گنتروتارتریاظهها میتوگند تاػث
تروز عیف وظیؼی گز ػفونم ر گفرگ ؼو ره گز آ خمله
میتوگ ته ػفونمها ظتگاا گ رگر ن تنفعین ػفونم زا
و ػفونم گظتخوگ گؼارا رر  .همچنین ظیتروتارتر ته ػنوگ
ػامل گیدا رنندا  2رـد گز رل ػفونمها منتال ؼوندا
گز تیمارظتا نسگرغ ؼدا گظم ( .)5آنتهیتیوتیهکهها
تتاالرتها خههم رنتهرل تیؽهتر ػفونهمهها ناؼهی گز
گنتروتارتریاظه ته رار تر ا میؼو ن گما گظتفا ا گز گین گروها
تا گفسگیػ وخو تتاالرتامازها محدو ؼدا گظم .ترگ رما
ػفونمها ناؼی گز ظویهها مااو ته ترریثات تتاالرتا ن
گز رارتاپن ها ره نعثم ته گثر تتاالرتامازها مااو تر هعتندن
گظتفا ا مینهر ( .)6ر ظهالهها گایهر مااومهم تهه
رارتاپن ها ته ویصا ر ظویهها گنتروتارتریاظه رهه ػامهل
ػفونمها خد هعتندن توخه گنؽمندگ و خامؼه پسؼوی
رگ ته او خلة رر ا گظم (.)7
رارتاپنمازها آنسی هایی هعتند رهه رارتهاپن هها و ر
ترای موگقغ تتاالرتا ها رگ غیر فؼال میرنند .گین آنسی هها
متنوعترین اانوگ ا تتاالرتامازها میتاؼند ره تها گرگ تهو
عیف وظیؼی ر تین ظایر آنهسی هها هیهدروعیس رننهدا
تتاالرتا ن تی رقیة هعهتند .رارتاپنمازهها ر نونهههها
گنتروتارتریاظه گز خمله رلثعهی پنومونیههن ظهو وموناض

آئروشینوزگ و آظینتوتارتر یافم میؼوند و تیؽتر ش هها
رد رنندا آ ها ته وظیله پ ظمیدها گنتاال مییاتد (.)8
ظهههه اهههانوگ ا گـهههلی ظهههرین رارتاپنمازهههها
رههه ض  Aؼهههامل آنهههسی هههها Non-( NMC/IMI
Serratia
)metallocarbapenemase/Imipenemaseن ( SME
 )marcescens enzymeو Klebsiella pneumoniae ( KPC
 )carbapenemaseمیتاؼد ( .)9رارتاپنمازها ظرین ؼهامل
زیرنرواها مختلفی گظم و ش ها رنترل رنندا توعیهد
آ ها میتوگنند رو رروموزو یا پ ظمید تارتر ها قرگر
تگیرنههد (9ن  .)8تیؽههترین آنههسی تههاعینی رگیههح ر میهها
رارتاپنمازههها رهه ض Aن نههوع  KPCگظههم (.)10
رارتاپنمازها ره ض  )Metallo-beta-lactamase( Bتیؽهتر
ؼامل آنهسی هها Verona integrin-encoded metallo-( VIM
New
Delhi
)beta-lactamaseن metallo-beta-( NDM-1
 )lactamase-1و ( IMPفؼههال رو  )Imipenemهعههتند (10ن
 .)9تررظی فرگوگنی گیهن ش هها گز نظهر پهایػ نعهترغ
مااوممها آنتیتیوتیوی و ؼناام گپیدمیوعوش منغاهگ
گهمیم گر  .هدف گز گین مغاعؼهن تررظی فرگوگنی ش هها
رارتاپنماز ر گیسوعهها ظیتروتارتر فروند و ظیتروتارتر
روظر تو .
روش بررسی
ر تحایق ضا،رن  288نمونه تاعینی مختلهف (گز خملهه
زا ن او ن گ رگرن مهدفوع و ظهایر نمونهههها) گز تیمهارگ
تیمارظتا گما ر،ها (ع) ؼههر ررمانؽهاا ر ظهال 1392
خمغآور و پط گز تررظیهها میوهروبؼناظهین 100
گیسوعه ظیتروتارتر خدگظاز نر ید .خههم تیییهد نههایی
نونهها گز ریم  )BioMérieux( API-20Eگظتفا ا ؼد و ظپط
مااومم آنتیتیوتیوی گیسوعهها تا گظتفا ا گز روغ یعهک
یفیوش و مغهاتق خهدگول Clinical and Laboratory ( CLSI
 )Standards Instituteتؼیین نر ید .تر گظهاض CLSIن ضاعهم
مااو گیسوعهها نعثم ته رارتهاپن هها (گرتهاپن ن مهروپن و
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ر

ترگ ؼثدر ظاهر ؼدن گما ر گیسوعهها منفی تغییهر
گین هاعه ته وخو نیامد .تعم تییید نهایی وخهو ش هها
رارتاپنماز ته رمک پرگیمرها گاتفاـی (خدول  )1و تا
روغ  )Polymerase chain reaction( PCRگندا نرفم (.)12
ر گتتدگ رل محتوگ شنومی تهارتر تها روغ Boiling
گظتخرگج نر ید .ترگ گین منظورن چنهدین رلنهی اهاعؿ
تارتر ر  0/5میلیعیتر آب ماغر گظتریل ضل ؼد و پهط
گز  5قیاه خوؼاند و انک ؼد ن تا ظرػم  7000ور ر
قیاه ته مدت  3قیاه ظانتریفوش ؼد .محلول رویی خههم
گندا وگرنػ  PCRته عوعهها گپندورف خدید گنتاهال گ ا
ؼد و ته ػنوگ  DNAتارتر ته رار رفهم .ر روغ PCR
گز ( Master Mixؼررم ظینارلو  -گیرگ ) گظتفا ا نر یهد.
ر نهایمن محفوالت  PCRتها گظهتفا ا گز گعوتروفهورز و
رنگآمیس گتیدیو تروماید تهه وظهیله ظهتگاا شل گ
مور تررظی قرگر نرفم.

گیمیپن ) ترگ ؼناظایی گوعیه و گضتمهاعی وخهو ش هها
رارتاپنماز مور گظتفا ا قرگر نرفم .ظهپط گز آزمهو
 )Modified Hodge test( MHTخهههم تؽههخیؿ فنههوتیپی
رارتاپنمازها گظتفا ا ؼد (.)11
ر روغ  MHTگتتههدگ ظوظپانعههیو ضاـههل گز ظههوغ
گظتاندگر  E.coli ATCC25922تا غلظم  0/5 McFarlandو تها
گظتفا ا گز ظوآج ر ظغح محهیظ  Mueller-Hinton agarتهه
ـورت چمنی رؽم گ ا ؼهد و یعهک آنتهیتیوتیهک
گیمیپن  10میورونرمی ر مررس محهیظ قهرگر نرفهم.
گیسوعهها ظیتروتارتر مااو ته رارتاپن ها ته رمک ظوآج
گز عثه یعک گیمیپن ر مررس پلیم تا عثه اارخی پلیم ته
ـورت یک اظ معتای رؽم گ ا ؼد و پلیمها ته مدت
 16-18ظاػم ر ما  37رخه ظانتینرگ گنووته نر ید.
هاعه ػد رؼد ر گیسوعهها توعید رنندا آنسی رارتاپنمهاز
ر گعرگف یعک مررس ته ـورت نما مضرظی و یها

جذيل  .1مشخصات پرایمرَای مًرد استفادٌ در ريش )Polymerase chain reaction( PCR
شن

توالی ()5′-3′

پرایمر

393

blaVIM

GATGGTGTTTGGTCGCATA
CGAATGCGCAGCACCAG

VIM-F, VIM-R

629

blaNDM

GGTTTGGCGATCTGGTTTTC
CGGAATGGCTCATCACGATC

NDM-F, NDM-R

798

blaKPC

232

blaIMP

اندازه محصول (جفت باز)

CGTCTAGTTCTGCTGTCTTG
CTTGTCATCCTTGTTAGGCG
GGAATAGAGTGGCTTAAYTCTC
GGTTTAAYAAAACAACCACC

KPC-F, KPC-R

IMP-F, IMP-R

VIM-F: Verona integrin-encoded metallo-beta-lactamase-forward; VIM-R: Verona integrin-encoded metallo-betalactamase-reverse; NDM-F: New Delhi metallo-beta-lactamase-1-forward; NDM-R: New Delhi metallo-betalactamase-1-reverse; KPC-F: Klebsiella pneumoniae carbapenemase-forward; KPC-R: Klebsiella pneumoniae
carbapenemase-reverse; IMP-F: Imipenem-forward; IMP-R: Imipenem-reverse

( )version 20, SPSS Inc., Chicago, ILمور تدسیه و تحلیهل
قرگر نرفم.

گ اها ضاـل گز نتایح آزمایػها مختلف ته همهرگا
مؽخفات نمونه ها مهور تررظهی ر فایهل  Excelوگر
نر ید و ظپط تها گظهتفا ا گز نهر گفهسگر  SPSSنعهخه 20
636

اکیا ي َمکاران

بررسی فراياوی شنَای کارباپىماز در ایسيلٍَای سیتريباکتر ...

نتایج
نتایح تررظی ضعاظیم آنتیتیوتیوی گیسوعهها ر ؼول
 1نؽهها گ ا ؼههدا گظههم .ر مدمههوع گز  100گیسوعههه
ظههیتروتارتر خههدگ ؼههدان  77مههور ( 77/0رـههد) تههه
ظیتروتارتر فروند ن  13مور ( 13/0رـد) ته ظیتروتارتر
روظر ن  9مور ( 9/0رـهد) تهه ظهیتروتارتر ترگرهی
( Citrobacter braakiiیا  )C.braakiiو  1مور ( 1/0رـد) ه
ته ظیتروتارتر یهانگی ( Citrobacter youngaeیها )C.youngae
تؼلق گؼم .تیؽترین گیسوعهها خدگ ؼهدا تهه ترتیهة گز
نمونهها گ رگرن او و مدفوع تو  .گز میا گیسوعهههان ر 5

گیسوعه ( 5/5رـد) ش  blaVIMمؽاهدا ؼد رهه  3مهور
( 3/9رـد) ته ظهیتروتارتر فرونهد و  2مهور (15/4
رـد) ته ظیتروتارتر روظر خدگ ؼدا گز نمونهها گ رگر
متؼلق گؼهم (ؼهول  .)2ش هها blaNDMن  blaKPCو
 blaIMPر گیسوعهههها یافهم نؽهد .ر تهین گیسوعههههها
ظیتروتارتر مور تررظین رمترین و تیؽهترین ضعاظهیم
آنتیتیوتیوی ته ترتیة ر ظفازوعین و مهروپن تها  1و 93
رـد نسگرغ ؼد .تعم  MHTر  2مهور گز گیسوعهههها
مثثم تو (ؼول .)3
100
80
60
40
20

سیپرٍ
سفپَدٍ سفتازی سفازٍل ایوی آزترٍئَ
تازٍباک جٌتاها تَبراها
سفتریا آهپی سفَتاک کَتریوَ
هرٍپٌن فلَکسا
ارتاپٌن
ًام
پٌن
یي
کسین دین
تام یسیي یسیي
کسَى سیلیي سین کسازٍل
سیي

0

73

22

67

62

87

82

92

73

93

77

46

72

1

87

79

حساس

3

5

8

3

11

12

0

4

5

6

31

6

16

11

2

ًیوه حساس

24

73

25

35

2

6

8

23

2

17

23

22

83

2

19

هقاٍم

شکل  .1فراياوی حساسیت آوتیبیًتیکی  111ایسيلٍ سیتريباکتر

شکل  .2الکتريفًرز محصًالت )Polymerase chain reaction( PCR
چاهک  = 9نشانگر ( 933جفت باز) ،چاهک  = 2كنترل هثبت ( 393جفت باز) ،چاهک  = 3كنترل هنفي و چاهک  5 ،4و  = 6نوونه هثبت ( 393جفت باز)
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1

)E.coli ATCC(25922

2
MHTمثبت
3

MHTمنفی

4

دیسک ایمی پنم

شکل  .3تست  )Modified Hodge test( MHTایسيلٍَای سیتريباکتر

بحث
تا توخه ته گینره رارتاپن هان گروهها گـهلی رمها
ػفونمها ناؼی گز نونهههها ظهیتروتارتر مهیتاؼهندن
مااومم ته آ ها ممون گظم ر آیندا مؽو ت پیچیداگ
ترگ رما تدرتی گین ػفونمها گیدا رند .مااوممهها
گرویی ر نونهها مختلف ظیتروتارترها ر تعهیار گز
نااط خها تررظی ؼدا و نسگرغهایی نیس گز گین مااوممها
ر رؽورها مختلف ذرر ؼدا گظم ( .)4مغاعؼهه ضا،هر
نؽا گ ره آنتیتیوتیکها ظهته رارتهاپن هها هنهوز
مؤثرترین گروها ر رما ػفونمها ناؼی گز گیسوعهها
ظیتروتارتر میتاؼند .گز عرف یگهرن تهاالترین مااومهم
آنتی تیوتیوی تهه ترتیهة ر ظهفازوعینن آمپهیظهیلین و
روتریمورعازول مؽاهدا ؼد ره گز گین نظر تا نتایح ظهایر
مغاعؼات ( )13همخوگنی گؼم.

تحایاات تر رو ؼیوع ش ها مختلف رارتاپنمهاز ر
تین گیسوعهها ظیتروتارتر ر نااط مختلف خها گندا ؼدا
گظم .ترگ نمونهن مغاعؼهگ ر گندونس تر رو گیسوعهها
مختلف گنتروتارتریاظه ضاـل گز نمونهها مختلف تهاعینی
نؽهها گ رههه ش  NDM-1ر  1رـههد گیسوعهههههها
ظیتروتارتر فروند وخو گؼم ( .)14تر گظهاض تحایهق
یگر ر تنگ غ تر رو  403گیسوعه گنتروتارتریاظه تا
مااومم چند گرویین وخو ش  NDM-1ر  14گیسوعه (3/5
رـد) نسگرغ ؼد ره ظیتروتارتر فروند  1رـد گز گین
گیسوعهها رگ ته او گاتفاؾ گ (.)15
وخو ش  NDM-1ر تیؽتر رؽورها نسگرغ ؼدا گظم
و ر گغلة موگر ناؼهی گز ػفونهم نونهههها مختلهف
گنتروتارتریاظه میتاؼد .ته عور مثالن گز مدموع  210گیسوعه
گنتروتارتریاظه ضاـل گز نمونهها مختلف تاعینی تیمارظتانی
ر ترریهن وخو یهک مهور ( 0/5رـهد) ظهیتروتارتر
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رلثعی پنومونیه خدگظاز نر یهد ( .)20-22تحایاهی ر
میؽیگا آمریوا تر رو نونهها مختلف گنتروتارتریاظه
مؽخؿ رهر رهه ش  KPCر ظهیتروتارتر فرونهد و
رلثعی پنومونیه توظظ پ ظمیدها مؽاته ضمل مهیؼهو
(.)23
فرگوگنی ش  IMPر نااط مختلف نیا مور تررظی قرگر
نرفته گظم .عی مغاعؼهگ ره تر رو نمونهها مختلهف
تاعینی ر تیمارظتانی ر تایلند گندا ؼدن فرگوگنی ؼهیوع ش
 IMPر ظویه ظیتروتارتر فروند  1تا  2رـد نهسگرغ
نر ید ( .)24مغاعؼه ضا،ر ر مور تررظی ش  IMPنؽا
گ ره گیسوعهها مور تررظی فاقد گین ش میتاؼند .ؼاید
یوی گز الیل ػمدا گین نوع گات ف ر تحایاات یگهر و
مغاعؼه ضا،رن وخو ؼرگیظ مختلف خغرگفیایین نوع نمونهه
مور تررظین نوع و میسگ آنتیتیوتیک مفرفی و تونیک
مور گظتفا ا تاؼد .تا فرق یوعا تو گین ؼرگیظن معیعه
تفاوت ر گنتؽار و گنتاال ش ها تهین نونهههها مختلهف
تارتر ها ر نااط مختلف خهها مهیتوگنهد توخیهه گیهن
گات ف تاؼد.
مغاعؼهههگ ر چههین تههر رو نونهههههها مختلههف
گنتروتارتریاظهن ؼیوع ش  VIMرگ ر گیسوعهها ظیتروتارتر
ضدو  1تا  2رـد نسگرغ رر ( .)25گین ش ر ؼهمار
یگر گز نونهها گنتروتارتریاظهه (رلثعهی پنومونیههن
گؼریؽیارلی و ظو وموناض آئروشینوزگ) نیس یافم نر یهد.
تررظی ؼیوع ش  VIMر ناهاط مختلهف نیها (آمریوهان
فرگنعهن گظپانیا و گظرگئیل) تا فرگوگنی  1تا  2رـد نهسگرغ
ؼدا گظم ( .)25ر تحایای تر رو نمونهههها مختلهف
گنتروتارتریاظه ته ظم آمدا گز تیمارظهتا هها مررهس
رؽور رروگظی ر گیسوعهها گنتروتارتر رلوگرهن رلثعهی
پنومونیه و ظیتروتارتر فروند ن فرگوگنی ش هها  VIM-1و
 NDM-1ته میسگ  1رـد تیا ؼد ( .)26ر مغاعؼه ضا،رن
ش  VIMؼیوع تاالتر گؼم و میسگ ؼهیوع گیهن ش ر
ظیتروتارتر روظر تیؽتر گز ظیتروتارتر فروند تو ؛ گعثته

فروند  NDM-1مثثم تیییهد نر یهد ( .)16ر مغاعؼهات
موعووعی گایر تر رو ش ها مااومم گرویی ر گندونس
( )14و همچنین مغاعؼات گندا ؼهدا ر تهایوگ تهر رو
نمونهها مختلهف (گ رگرن اهو ن مهدفوعن الهظ و ظهایر
مایؼات)ن وخهو ش  NDM-1ر ظهیتروتارتر فرونهد و
رلثعی پنومونیه ته میسگ  3/5رـد نهسگرغ ؼهد (.)17
پصوهػ یگر ر رؽور رانها گ تهر رو گیسوعهههها
مختلف گنتروتارتریاظهههان فرگوگنهی ؼهیوع ش  NDM-1ر
ظیتروتارتر فروند رگ  1رـد تیها نمهو ( .)18نتهایح
ضاـل گز تحایق ضا،ر ضاری گز آ تو ره گیسوعهههها
مور تررظی فاقد ش  NDM-1میتاؼند .ؼاید تتوگ نفهم
گین ش تارنو ر ؼههر ررمانؽهاا و تهین گیسوعهههها
ظیتروتارتر نعترغ پیدگ نور ا گظم .گعثته تها توخهه تهه
گینره ش  NDM-1گغلة ته وظیله پ ظمید رد میؼهو و
پ ظمیدها ػناـر قاتل گنتااعی هعهتندن گیهن نتیدهه پایهدگر
نخوگهد ماند و گموا نعترغ گین ش ر منهاعق مختلهف
وخو گر .
تر گظاض یافتهها پصوهػ گندا نرفتهه ر چهینن ش
 KPC-2ترگ گوعهین تهار گز نونهه ظهیتروتارتر فرونهد
خدگظاز ؼد ( .)19تحایاات ر مور تررظی ش  KPCر
چین ( )19و همچنینن تررظی  9نوع گز گیهن ش ر ناهاط
مختلف نیان تیا رنندا گین مو،وع میتاؼد رهه ش KPC
ر تیؽتر مغاعؼات ر گیسوعهها ظیتروتارتر خهدگ ؼهدا گز
نمونهها گ رگر یافم ؼدا گظهم ( .)20تیؽهترین تؼهدگ
گیسوعهها ظهیتروتارتر خهدگ ؼهدا ر مغاعؼهه ضا،هر گز
نمونهها گ رگر تو ن گما هیچ ردگ گز آ ها گرگ ش KPC
نثو ند و گین مو،وع نؽا هندا ػد ؼیوع گین ش ر میا
گیسوعهها میتاؼد .وخو ش  KPCر نااط مختلهف نیها گز
خمله یونها ن گظهپانیا و چنهد تیمارظهتا ر نیویهور و
نیوخرظی آمریوا تا ؼیوع ضدو  1تا  2رـد نسگرغ ؼدا
گظم .همچنینن ر گین مغاعؼهات ش  KPCگز نونهههها
مختلف گنتروتارتریاظه ها ؼامل گؼریؽیارلین ظیتروتارتر و
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رارتاپن ر گین منغاه وخو گؼته تاؼند ره ر گین زمینه ته
 گز نظر مااومم آنتیتیهوتیوین.تحایاات تیؽتر نیاز گظم
تیؽترین و رمتهرین مااومهم تهه ترتیهة ر مهروپن و
ظفازوعین مؽاهدا ؼد ره ته نظر میرظد رارتاپن ها هنهوز
.گروها مؤثر ػلیه ظیتروتارتر میتاؼند

تو ن

چو تؼدگ رل گیسوعهها ظیتروتارتر روظر گند
.گین نتیده ایلی قاتل تؼمی نیعم

نتیجهگیری
ر نؽا گ رهه ش هها رارتاپنمهاز،نتایح مغاعؼه ضا
 ر گیسوعهههههها ظههیتروتارترblaNDM  وblaKPC نblaIMP
فروند و ظیتروتارتر روظر مور تررظی ؼهر ررمانؽاان
ؼیوع پایینی گرند و ضاری گز آ گظم ره هنوز گین ش ها
 ر گینVIM ؼیوع تاالیی ر گین منغاه پیدگ نور اگندن گما ش
.و نونه ظیتروتارتر گرگ ؼیوع ته نعثم تاالیی میتاؼهد
ممون گظم ش ها یگر مااو تهه آنتهیتیوتیهکهها
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Abstract
Background & Aims: The inappropriate use of antibiotics has led to antibiotic resistance in microorganisms
of Enterobacteriaceae family, especially in carbapenems. The aim of this study was to identify the
carbapenemase producing Citrobacter frundii and Citrobacter koseri isolated from clinical specimens.
Methods: One hundred Citrobacter isolates from various patient samples in Imam Reza Hospital,
Kermanshah, Iran, were identified using the microbiologic differential tests and API-E20 Kit. After antibiotic
susceptibility testing with disc, the isolates resisted to carbapenems were screened using MHT (Modified
Hodge Test) for the presence of carbapenemases. Then, carbapenemase genes coded Verona integrinencoded metallo-beta-lactamase (VIM), Klebsiella pneumoniae carbapenemase (KPC), Imipenemase (IMP),
New Delhi metallo-beta-lactamase-1 (NDM) were tested using specific primers via polymerase chain
reaction (PCR) method.
Results: From 100 isolates, 11 cases were carbapenem resistant. In the phenotypic screening test, 2 isolates
were positive. PCR on isolates resistant to carbapenams confirmed VIM gene in 5 isolates: 3 (3.9%) of
Citrobacter frundii and 2 (15.4%) of Citrobacter koseri. But the genes of blaKPC, blaVIM, blaIMP and blaNDM
were not found in isolates. The highest and lowest antibiotic susceptibility were for meropenem (93%) and
cefazolin (1%), respectively.
Conclusion: It seems that the prevalence of carbapenemase genes in Citrobacter kosari and Citrobacter
frundii was low in Kermanshah; however, VIM gene in these two species is probably more prevalent. This
may suggest that most genes have not been high prevalent in this area yet. But, there may be other genes for
resistance to carbapenems in our area which need further investigations. The results indicate that
carbapenems are still effective antibiotics against Citrobacter species.
Keywords: Carbapenemases, Citrobacter frundii, Citrobacter koseri
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