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Background and Aims: Klebsiella pneumoniae that causes bloodstream and urinary tract
infections has several virulence factors encoding genes. Factors like the ability of adherence to
the host cell surface, presence of sidrophore receptors and regulation of mucoid phenotype are
the common virulence ones involved in the pathogenesis of K. pneumoniae. The aim of this
study was to determine the frequency of virulence factor encoding genes in K. pneumoniae
isolates, collected from hospitalized patients by Multiplex PCR.
Materials and Methods: In this descriptive study, the frequency of genes encoding
virulence factor irp2, wcaG, rmpA, rmpA، allS and fimH were evaluated in 100 K. pneumoniae
isolates, collected from patients referred to teaching hospitals of Zahedan city by Multiplex
PCR.
Results: Among 100 clinical isolates of K. pneumoniae, allS gene had the highest
frequency, 90%, and rmpA had the lowest frequency, 6%. The frequency of genes fimH, irp2,
wcaG and rmpA were 88%, 87%, 33% and 6% respectively.
Conclusions: The results of this study showed that the allS, irp2 and fimH genes were
more frequent among K. pneumoniae isolated from studied patients in Zahedan city. These
findings provide important information on the importance of these virulence factors on
pathology of urogenital tract infection, management of Klebsiella infection and success of
treatment strategies.
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چکیده
زمینه و هدف:

کلبسیال پنومونیه که باعث عفونتهای دستگاه گردش خون و ادرار میشود حاوی چندین ژن کدکنندۀ

عوامل بیماریزا است .عواملی مثل توانایی اتصال به سطوح˛ وجود گیرندههای سیدروفور˛ سیستم جذب آهن و تنظیم فنوتیپ مخاطی
جزء اساسیترین فاکتورهای دخیل در ایجاد بیماری از سوی کلبسیال پنومونیه هستند .این مطالعه با هدف تعیین میزان حضور ژنهای
کدکنندۀ این فاکتورهای بیماریزا در کلبسیال پنومونیۀ جداشده از بیماران بستریشده با روش  Multiplex-PCRانجام شد.

مواد و روشکار:

در این مطالعۀ توصیفی˛ فراوانی ژنهای بیماریزای  allS ،rmpA ،wcaG ،irp2و  fimHدر 811

ایزولۀ کلبسیال پنومونیۀ جمعآوری شده از بیماران بستری در بیمارستانهای آموزشی زاهدان با روش  Multiplex-PCRدر سال
8313بررسی شد.

یافتهها:

درمجموع از  811ایزولۀ کلبسیال پنومونیۀ مطالعهشده ،ژن  allSبا  %11بیشترین فراوانی و ژن  rmpAبا %6

کمترین فراوانی ژنی را داشتند .فراوانی ژنی برای ژنهای  irp2 ،fimHو  wcaGبهترتیب  %17 ،%11و  %33گزارش گردید.

نتیجهگیری fimH ،irp2 ،alS :و  wcaGشایعترین ژنهای کدکنندۀ فاکتورهای حدت در ایزولههای کلبسیال پنومونیۀ

گروه پاتوبیولوژی ،دانشکدۀ دامپزشکی،
دانشگاه زابل ،زابل ،ایران

جدا شده از بیماران تحت مطالعه در زاهدان است .این مسئله میتواند اطالعاتی در رابطه با اهمیت آنها در آسیبشناسی عفونتها که
منجر به دستیابی به درمانهای مؤثر میشود در اختیار محققین قرار دهد.
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مقدمه
عفونت باکتریایی از علل عمدۀ بستری بیماران در
بیمارستانها و احتماال بزرگترین علت مرگومیر در جامعه است
( .)1نوزادان و افراد کهنسال از مهمترین گروههای سنی مستعد به

دستگاه تنفسی ( )0و خون ( )5را دارند از عامل ذاتالریه و شوک-
های سپتیک تهدیدکنندۀ زندگی هستند .این سویهها ویژگیهای
ویروالنس مختلفی از خود نشان میدهند که در کلونیزاسیون

عفونتهای باکتریایی هستند ( .)1کلبسیال پنومونیه از مهمترین

سطوح مخاطی میزبان و مهار دفاع میزبانی نقش دارند ( .)1 ,5از

عوامل ایجادکنندۀ عفونتهای اکتسابی از بیمارستانها است (.)2

مهمترین عوامل بیماریزایی این سویه ،میتوان به آنتیژن ،O
آنتیژن  ،Kفاکتورهای مربوط به سیستم جمعکنندۀ آهن،

این باکتری اگرچه گاهی بیضرر بهنظر میرسد ،اما چندین سویه از
آن ژنهای بیماریزا را بهدست آوردهاند که به آنها خاصیت
بیماریزایی میبخشد ( .)3بهنظر میرسد سویههای بیماریزای
کلبسیال پنومونیه که قابلیت بیماریزایی در دستگاه ادراری،

آدهسینها و سنتز سیتوتوکسینها اشاره کرد ( .)0ژنهای
مختلفی فاکتورهای ویریوالنس از جمله سیستم جذب آهن (،irp2
 ،)allSآدهسینها ( ،(fimHکپسولها ( )wcaGو  rmpAبهعنوان
871
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بررسی فراوانی ژنهای بیماریزای  allS ، rmpA ، irp2 ، fimHو wcaGدر ایزولههای کلبسیال

بهمن هرمزی و همکاران | بررسی فراوانی ژنهای بیماریزا….

عامل فنوتیپ مخاطی را کد میکنند ( .)8پروتئین ادهسین

فیمبریا ( ،)fimیک نقش مرکزی را در بیماریزایی کلبسیال
پنومونیه ازطریق حمله به سلولهای مخاطی دستگاه تنفسی،

ایجاد بیماری بهعهده دارند ( .)8داشتن اطالعات درخصوص
فراوانی فاکتورهای ویروالنس و نحوۀ توزیع آنها در مناطق
جغرافیایی مختلف میتواند اطالعات جامع دربارۀ میزان توزیع
سویههای واجد فاکتورهای بیماریزا در اختیار اپیدمیولوژیستها
قرار دهد .همچنین این دادهها ،کمک شایانی به مراکز درمانی و
بیمارستانی برای اقدام سریع و بهموقع در اتخاذ تصمیمات صحیح
مینماید( .)12 ,1بنابراین مطالعۀ حاضر بهمنظور تعیین میزان
فراوانی ژنهای کدکنندۀ فاکتورهای ویروالنس سیستم جذب آهن
( ،)allS ،irp2آدهسینها ( ،(fimHکپسول ( )wcaGو  rmpAبه
عنوان عامل فنوتیپ مخاطی انجام گرفت.
مواد و روشها
تهیۀ و شناسایی نمونهها
این مطالعه از نوع مقطعی -توصیفی بوده و جامعه بررسی
چرک ادرار و ترشحات دستگاه
̨
شده  8811نمونه کلینیکی (خون̨
تنفسی) بیماران بستریشده در بیمارستانهای آموزشی زاهدان در
سال  8313بود .در این بررسی ایزوله های کلبسیال پنومونیه
جداشده با روش های استاندارد میکروب شناسی و آزمایش های
بیوشیمیایی رایج ازجمله رنگآمیزی گرم˛ رشد بر روی محیط
مکانکی و  ˛EMBاکسیداز˛ سیترات˛ اوره˛ لیزین˛ اورنیتین دی
کربوکسیالز˛  VP ˛MR ˛SIM˛TSIو مولکولی (استفاده از
پرایمرهای اختصاصی)درآزمایشگاه میکروب شناسی دانشکده
دامپزشکی زابل مورد شناسایی قرار گرفته و تایید شدند .نمونه
های خون در محیط  TSBحاوی ماده ضد انعقاد سیترات کشت و
به مدت یک هفته در درجه حرارت 37 ˚Cنگهداری شدند.
استخراج  DNAژنومی
ایزولههای کلبسیال پنومونیه در لولۀ حاوی  8mLمحیط
کشت  )Luria-Bertani broth( LBبهمدت  22-81ساعت در

آلمان) و با بررسی جذب در  261nmتحت بررسی قرار گرفت (.)11
واکنش

Multiplex-PCR

برای شناسایی وجود ژنهای کدکنندۀ فاکتورهای حدت
 ، rmpA ،wcaG ،alS ،irp2در ایزولههای کلبسیال پنومونیه از
تکنیک  Multiplex-PCRاستفاده شد .پرایمرهای استفاده شده
درمطالعه در جدول ) (8آمده است .همچنین از ژن 16S-
 23SrRNAبهعنوان کنترل داخلی استفاده شد .واکنش  PCRبا
استفاده از دستگاه ترموسایکلر )اپندورف ،آلمان( انجام گردید.
برای انجام فرایند  PCRآنزیم ( 2× Master Mix REDپیشگام،
ایران) خریداری شد .در این واکنش  81 ngاز  DNAالگو،
 1/22 mM،Tween 21 % 1/88 ، 2mM MgCl2از هر نوکلئوتید
( 1/88 ،)dNTPواحد در میکرولیتر Ampliqon Taq DNA
 81pM polymeraseاز پرایمرهای  Forwardو  Reverseرا با
یکدیگر مخلوط و حجم نهایی با آب مقطر  2بار تقطیر به 28µl
رسانده شد .برنامۀ اجرایی سیکلهای  PCRواجد مراحل زیر بود:
واسرشتسازی ( )denaturationاولیه در  12°Cبهمدت  8دقیقه و
سپس  38سیکل تکثیر شامل واسرشتسازی در  12°Cبهمدت
 31ثانیه و اتصال پرایمرها ( )annealingبه  DNAالگو در 81°C
بهمدت  81ثانیه و طویل شدن رشته الگو ( )extensionدر 72°C
بهمدت  71ثانیه و طویل شدن نهایی ( )final extensionبهمدت 7
دقیقه در دمای  72°Cانجام شد .پس از انجام واکنش 8uLاز
محصوالت واکنش در ژل آگارز  %2بهمدت  21دقیقه باولتاژ 11
الکتروفورز شد و قطعات تکثیرشده با استفاده از نشانگر
 Ladder100ارزیابی شد .در پایان ،نتایج با استفاده از آزمون فیشر
تجزیهوتحلیل شدند.
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دستگاه ادراری  -رودهای بازی میکند ،که باعث کلونیزاسیون و
تکثیر باکتری در الیۀ مخاطی سلولهای میزبان میشود .برخی از
ژنها همچون  wcaG allS ˛ irp2و  rmpAکه بهعنوان فاکتور
بیماری ̨زا  -نقش مهمی را در پاتوژنز سویههای کلبسیال پنومونیه و

دمای  37°Cکشت داده شدند .سپس نمونه بهمدت  8دقیقه با
دور  82111rpmسانتریفیوژ شد .بعد از خارج کردن مایع رویی2 ،
بار با  1mLمحلول ))Phosphate Buffer Salin( PBS (1X
شستشو داده شد .در این مرحله  811mclآب مقطر استریل به
تیوب اضافه و نمونه بهمدت  81دقیقه در دمای  18°Cداخل
ترمومیکسر ( اپندورف ،آلمان) قرار گرفت .مجددا بهمدت  8دقیقه
با دور  82111rpmسانتریفیوژ و سپس مایع رویی به تیوب جدید
منتقل شد DNA .استخراج شده در دمای  –21°Cنگهداری شد.
وجود  DNAدر مایع رویی با استفاده از اسپکتروفتومتر (اپندورف،

مجله میکروب شناسی پزشکی ایران ▐سال  88شماره  ▐ 6بهمن و اسفند8316
جدول .1پرایمرهای استفادهشده در این مطالعه
اندازه
))357 bp
)(535pb

)(623bp
))170bp

)(133bp

ژن

دما

توالی پرایمرها

59

TGCGCATGGCTCAAATGGGGAA

F

59

TGACTGCCTTGCTCATGCACAG

R

59

ACTGGGCTACCTCTGCTTCA

F

59
59

CTTGCATGAGCCATCTTTCA
GGTTGGGTCAGCAATCGTA

R
F

59

ACTATTCCGCCAACTTTTGC

R

59

AGCATCGCCTGCTAAAACTGAA

F

59

CAGACGATGCAGGGCGTTATTA

R

59

ATTCCTCACAATCAGCGCACTT

F

59

ATCAGCAGTACAGCAAACAGGG

R

59

ATTTGAAGAGGTTGCAAACGAT

F

59

TTCACCTAAGTTTTCTTGTGTTC

R

alS
rmpA
wcaG
irp2

fimH

16S-23S rRNA

یافتهها
در تجزیهوتحلیل واکنش زنجیرۀ پلیمراز طیف ژنهای
ویروالنس از  %6برای ژن  rmpAتا  %11برای ژن  allSمتغیر بود
(نمودار  .)8تمامی ایزولههای جداشده حاوی ناحیۀ فاصلهانداز
رونویسیشوندۀ داخلی ( )ITSنشانگر مولکولی 16S-23S rRNA
بودند که نشاندهندۀ صحت انجام تستهای تشخیصی کلبسیال
پنومونیه بود (شکل .)8

شد که در بین ایزولههای بررسیشده˛ فراوانی ژن  allSبیشترین
مقدار را به خود اختصاص داده است و فراوانی ژنهای آدهسین
( ،)fimHسیستم جذب آهن ( ،)irp2کپسول پلی ساکاریدی
( ،)wcaGفنوتیپ مخاطی  )rmpA( Aبهترتیب در ردههای بعدی
قرار داشتند .عالوه بر آن نمودار  8نشان داد که  81( %66ایزوله از
 88ایزوله) ایزولههای جداشده از ترشحات تنفس˛ 88( %81
ایزوله از  71ایزوله) ایزولههای جداشده از ادرار و  8( %16ایزوله از
 6ایزوله) ایزولههای جداشده از خون ،ژن  wcaGرا داشتند .ژن
 rmpAبهترتیب در  %6و  %7ایزولههای جداشده از نمونههای ادرار
و خون دیده شد .ژن  allSدر  %18ایزولههای ادراری˛ در  %13و
 %67ایزولههای جداشده از نمونههای خون و ترشحات تنفسی
یافت شد .تمامی ایزولههای جداشده از خون حاوی ژن fimH
بودند.

شکل  .1نمونهای از  Multiplex-PCRبارگذاری شده روی ژل
آگارز % 2
ژنهای )wcaG ،irp2 (623bp) ،16S-23S rRNA (133bp
) rmpA (535pb) ، (169bpو) alS )357bpدر دمای 51º C

از  2ژن کدکنندۀ سیستم جذب آهن مطالعهشده˛  allSدر
مقایسه با  irp2در تعداد بیشتری از ایزولهها شناسایی شد (%11
در مقایسه با  )%17ولی تفاوت قابل مالحظهای دیده نشد .از میان
 811ایزولۀ کلبسیال پنومونیۀ مطالعهشده˛ ژن  wcaGدر  %31و
ژن  rmpAدر  %6مشاهده شد ( نمودار  .)8در این مطالعه مشخص

نمودار  .1درصد فراوانی ژنهای بررسیشده در ایزولههای کلبسیال
پنومونیه به تفکیک محل جداسازی
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)(169bp

()5/_3/
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بحث

این مطالعه برای اولین بار بر روی ایزولههای کلبسیال
پنومونیۀ جداشده از بیماران بستری در بیمارستانهای آموزشی

(.)10-12
در تحقیقی که در تایوان صورت گرفت ،فراوانی ژن  rmpAبه
میزان  %21گزارش شد ( .)12در گزارشی دیگر در تایوان ،میزان
فراوانی ژن  rmpAدر سویههای کلبسیال پنومونیۀ تولیدکنندۀ
 %78ESBLو در سویههای غیر  ESBLفراوانی آن  %23بود (.)13
در مطالعهای که از  Kuo-Ming Yehو همکاران در سال 2117
انجام شد ،میزان فراوانی ژنهای  rmpAو  magAبهترتیب  %68و
 %32گزارش شد ( .)15نتایج مطالعۀ حاضر فراوانی کمتری را برای
ژن  rmpAنسبت به  3مطالعۀ فوق نشان میدهد که مهمترین
دلیل آن ممکن است تفاوت سروتیپهای ایزولههای غالب این
capsular
منطقه باشد .ژن  rmpAدر خوشۀ ژنی cps
) )polysaccharide synthesisسروتیپ  k1کلبسیال پنومونیه قرار
دارد ()18-11
Yan Q, Zhou M, Zou M, Liu W-e. Hypervirulent
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زاهدان براساس شایعترین فاکتورهای ویروالنس انجام گرفت .در
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ژن  rmpAمطابقت دارد ،که ممکن است این ژنها نقش مهمی را
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