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مقاله اصلی

بررسی شیوع سروتیپهای کپسولی  K1و  K2در بین سویههای کلبسیال
پنومونیه ()Klebsiella pneumoniaeجدا شده از عفونتهای مجاری
ادراری و زخمها
تاریخ دریافت -96/10/18 :تاریخ پذیرش99/02/25 :
کشاورزی٭1

فاطمه
فریبا الهورپور2
رضوان دوستی پور3

خالصه
مقدمه :باکتری کلبسیال پنومونیه( ،)Klebsiella pneumoniaeیک باکتری گرم منفي و یكي از
علل عمده عفونتهای بیمارستاني به ویژه عفونتهای مرتبط با مجاری ادراری ميباشد .هدف از این
پژوهش تعیین سروتیپهای کپسول دار  K1و  K2در نمونههای جمع آوری شده از بیمارستانهای
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شهر کرمانشاه است.
روش کار :مطالعه حاضر یک مطالعه مقطعي -توصیفي است .نمونهها از بیماراني با عفونت ادراری و
یا زخمهای ایجاد شده از سوختگي جمع آوری شد .سروتیپ نمونهها با استفاده از روش مبتني بر
تكثیر زنجیره پلي مرازی ( )PCRبا پرایمرهای برای ژنهای magAو  wzyاز خوشه ژني  CPSکه
به ترتیب برای بیوسنتز کپسولهای پلي ساکاریدی  K1و K2ضروری است ،بعد از اثبات باکتری با
روش فنوتیپیک ،تعیین گردید.
نتایج :یافتهها نشان داد که از  36نمونه تایید شده در بررسيهای فنوتیپیک با نسبت مساوی  1به  1از
نمونههای ادرار و زخم 62 ،نمونه( )%31/32متعلق به سروتیپ  K1و  26نمونه( )% 63/66متعلق به
سروتیپ  K2بود .همچنین در میان نمونههای ادرار بیماران 22،نمونه()%26/66سروتیپ  K1داشتند و
در میان نمونههای متعلق به زخمهای ایجاد شده ناشي از سوختگي  21نمونه ()%26سروتیپ  K1و9
نمونه ( )%66سروتیپ  K2را داشتند
نتیجه گیری :شیوع سروتیپ  K1در جمعیت مورد مطالعه در هر دو نمونه ادرار و سوختگي بیشتر
بود.
کلمات کلیدی :کلبسیال پنومونیهwzy ،magA ،Colony-PCR ،
پی نوشت :این مطالعه فاقد تضاد منافع ميباشد.
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مقدمه

گزارش شده است ( .)2جهش در ژن  magAباعث از بین رفتن

کلبسیال پنومونیه ( )Klebsiella pneumoniaeباکتری گرم

کامل مقاومت در سرم و افزایش فعالیت فاگوسیتوزی 164

منفي ،که باعث ایجاد بیماریهایي با منشأ بیمارستاني از جمله

برابری ميگردد که در نمونههای بررسي شده در موش گزارش

پنوموني ،عفونت مجاری ادراری ،عفونت خوني و عفونت زخم

شده است ( .)3در چندین مطالعه باکتری شناسي گزارش شده

ميگردد ( .)1شیوع عفونتها توسط این باکتری را ميتوان به

است که ژن  magAدر سروتیپ  K1عامل بیماری زایي این

عنوان یک عفونت فرصت طلب به خصوص در افراد ناتوان و

باکتری در بیماریهایي همچون آبسه کبدی است .همچنین در

ضعیف در نظر داشت( .)2شیوع گونههای کلبسیالی مقاوم به

سروتیپ  K2ژن  rmpAتولید اگزوپليساکاریدهایي را ميکند

چند دارو یكي از مسائل مهم ميباشد که کنترل بیماریهای

که فاکتور بیماریزا بوده و در همین راستا ارتباط بین

عفوني مرتبط با این باکتری را در سالهای اخیر مشكل کرده

فسفریالسیون تیروزین و بیماریزایي باکتری اثبات شده

است ( .)6در سالهای اخیر شیوع گستردهای از عفونتهای با

است( .)13 -14عالوه بر این ،درجه بیماریزایي ایجاد شده با

منشا بیمارستانيکلبسیال پنومونیه که در شمار بیماریهای

سروتیپهای کپسولدار به میزان موناز موجود در Capsular

جمعیتي شناخته شده است ،در مناطقي از آسیا و خاورمیانه

) CPS )Polysaccharide Synthesisبستگي دارد.

گزارش شده است ( .)6بیشتر جدایههای پزشكي کلبسیال

CPSهای دارای تواليهای تكراری با ساختار قندی توسط

پنومونیه توسط یک کمپلكس ضخیم از ساختار پلي ساکاریدی

گیرندههای ماکروفاژی شناسایي شدهاند که وجود آنها افزایش

اسیدی شامل زیر واحدهای قندی  3-5کپسوله سازی شده است.

ماکروفاژ و کشتن متعاقب باکتری را به همراه دارد (.)14

تا کنون پلي ساکاریدهای کپسولي در  23سروتیپ جداسازی،

CPSهای  ،K2تكرار توالي قندی را نداشته و لذا این ویژگي

دسته بندی و شناسایي شده است که به عنوان آنتي ژن  Kنیز نام

باعث کاهش فاگوسیتوز به واسطه گیرنده و شیوع بیشتر این

برده ميشود .حضور این کپسول برای بیماری زایي کلبسیال

سروتیپ را ميشود ( magA .)13و rmpA2به عنوان

پنومونیه ضروری ميباشد ( .)16-5کپسول باعث بازداری

نشانگرهای بسیار خوب برای شناسایي سریع آبسه کبدی مورد

فاگوسیت شدن باکتری توسط ماکروفاژها و نوتروفیلها شده و

استفاده واقع شدهاند ( .)3ژن  rmpAو  rmpA2متعلق به

از اتصال عوامل ضد میكروبي سرم به غشا کلبسیال جلوگیری

خانواده ژني  UhpA-LuxRاز فاکتورهای رونویسي هستند.

ميکند .در این بین جدایههای سروتیپ  K1و  K2بیشترین

این خانواده شامل ژنهای  rcsAو  rcsBنیز ميباشد که به

میزان و شدت بیماری را نسبت به دیگر جدایههای غیر

عنوان ژنهای تنظیم کننده برای سنتز کپسول شناخته ميشوند

کپسولدار از خود نشان ميدهند ( .)15-3این مسئله نشان

( .)9اثر متقابل پروتئینهای  RmpA ،RscAو یا  RmpA2با

ميدهد که فاگوسیت شدن کلبسیال پنومونیه به صورت چند

پروتیئن  RscBیک هترو دایمر را برای ایجاد اتصال ویژه به

عاملي بوده و خود کپسول برخي از عوامل ایجاد بیماری را در بر

پروموتور  CPSایجاد ميکند که آغازگر فرآیند رونویسي

دارد و تأکید ميکند که سروتیپهای کپسولدار شیوع و

ميباشد .این تنظیم از  CPSتوسط پروتئین  RmpA ،RscAیا

بیماری زایي متعادلي را نسبت به دیگر سویهها دارند ( .)15ژن

 RmpA2با توجه به دما هماهنگي داشته و تولید  CPSدر

 magAدر خوشه  CPSدر باکتری کلبسیال پنومونیه در

حداکثر حالت خود زماني که باکتری در سطح رشدی پایین

سروتیپ  K1قرار دارد و به عنوان یک ژن بیماری زا شناسایي

است ،صورت ميگیرد ( .)15-16از آنجایي که بیوسنتز کپسول

شده است .ژن  magAبا حفظ شدگي باالی  %93/1برای

در کلبسیال پنومونیه توسط یک سیستم تنظیم دو جزیي کنترل

جدایههای بیماراني با آبسه کبدی با عامل کلبسیال پنومونیه

ميشود عامل مشارکت ممكن است به منظور افزایش بیوسنتز
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 CPSدر پاسخ به شرایط مختلف محیطي دخیل باشد (.)14-13
مطالعات نشان ميدهد که ژن  MagAو  RmpAیا RmpA2
ابزار مولكولي بسیار مناسب برای تعیین بیماری زایي در
سویههای کلبسیال پنومونیه است که آبسه کبدی را به همراه

فاطمه کشاورزی و همكاران

داوطلبي بود و جهت برآورد حداقل حجم نمونه از فرمول
برآورد نسبت(

با =d=0.6 , Z

 )1.96 ,P=0.5,استفاده شد.

دارد .در بیشتر موارد گزارش شده از این بیماری سروتیپهای

کشت نمونهها

 K1و  K2بیشترین شیوع را به دلیل وجود ژنهای بیماریزا

در ابتدا کلیه نمونه بر روی هر دو محیط کشتهای  ،EMBبالد

 magAو  )RmpA2( rmpAداشتهاند( .)12 -21شناسایي و

آگارکشت داده شدند تا گرم منفي بودن آنها تأیید شود و در

بررسي مولكولي این باکتری در بخشهای مختلف بیمارستاني

ادامه بر روی آنها رنگ آمیزی گرام هم صورت گرفت.

در بیماران مختلف با استفاده از تكنیکهای مولكولي و تعیین

انجام رنگ آمیزی و تستهای افتراقی جهت تشخیص

رابطه این گونه با بیماریهای ایجاد شده ميتواند کمک شایاني

نوع باکتری

در پیشگیری و درمان بیماریهای عفوني ایجاد شده بنماید و به

پس از  25ساعت انكوباسیون بر روی نمونههای باکتریایي رشد

لحاظ جلوگیری در شیوع گسترده بیماری حائز اهمیت است .بر

یافته بعد از رنگ آمیزی گرام ،تستهای افتراقي شامل کاتاالز،

این اساس هدف از پژوهش جاری تعیین شیوع سروتیپهای

سیترات ،تحریک و تولید اندول ،MR-VP ،اوره آز ،اکسیداز

کپسولي  K1و  K2در نمونههای جمع آوری شده از

و کشت در محیط  TSIانجام شد.

بیمارستانهای امام خمیني و امام علي شهر کرمانشاه ميباشد .از
آنجا که طبق مطالعات گذشته رایجترین محل شیوع این بیماری
نواحي تنفسي ،مجاری ادراری و زخمهای سطحي اشخاص مبتال
شده ميباشد ،نمونههای مورد بررسي از ادرار و زخم بیماران
جمع آوری شده و بعد از اثبات باکتری با روش فنوتیپیک،
سروتیپ آنها با استفاده از تكنیک  PCRبا پرایمرهای برای
ژنهای magAو  wzyاز خوشه ژني  CPSکه به ترتیب برای
بیوسنتز کپسولهای پلي ساکاریدی  K1و K2ضروری است،
تعیین ميگردد(.)23-22

ذخیره سازی نمونههای مثبت ایزوله شده
برای نگهداری سویهها از محیط Luria Bertani LB
) ) Brothاستفاده شد .پس از تهیه محیط و ریختن  366الندا
از آن در ویالهای  1/4میكرولیتری به مدت  16دقیقه در 121
درجه سانتيگراد در فشار  14پوند اتوکالو شدند .سپس چند
کلني خالص از روی محیط جامد برداشته و در شرایط استریل
به محیط مزبور تلقیح شده و کامال حل شد و به مدت 2
ساعت در  62درجه سانتيگراد نگهداری شد .سپس به ویال-
هایي که حاوی  366الندا محیط  LBحاوی باکتری رشد

روش کار

یافته 266 ،الندا گلیسرول اضافه و مخلوط شد و بعد داخل

تهیه نمونههای باکتری

کرایوتیوبهای استریل چند پرل استریل قرار گرفت و پس از

مطالعه حاضر بر روی نمونههای جمع آوری شده در فاصله

چند بار اینورت کردن مستقیما در دمای  -26درجه سانتي گراد

زماني  5ماه اول سال 94انجام شده است .در این فاصله زماني

قرار گرفت.

نمونههای بالیني (زخم و ادرار) تأیید شده توسط آزمایشگاه
بیمارستان ،از بیماران مختلف مراجعه کننده به بخش عفوني
بیمارستانهای امام خمیني و امام علي کرمانشاه بدون در نطر
گرفتن سن ،جنس و با داشتن سابقه بستری با کسب رضایت از
بیماران از آزمایشگاه تحویل گرفته شده و به آزمایشگاه دانشگاه
انتقال داده شد .روش نمونه گیری به صورت غیر احتمالي –

تهیهی کشت فعال
محیط کشت  LBکه از قبل تهیه شده بود در دمای محییط قیرار
داده شد .سپس یک لوپ پر از کلني باکتری کشت داده شده بر
روی نوترینت آگار در مرحله قبل برداشته و داخیل محییط میایع
 LBفرو برده شد و چند ثانیه در داخل محییط تكیان داد شید تیا
کلني از لوپ رها شود .سپس محییط  LBکیه بیاکتری وارد آن
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شییده در دمییای  62درجییه بییه مییدت  25سییاعت در انكوبییاتور

و گسترش ( )Extentionدر  22درجه سانتي گراد بمدت 64

شیكردار در دور  166 rpmانكوبه شد.

ثانیه ،سپس گسترش نهایي در  22درجه سانتي گراد به مدت 2

واکنش Colony multiplexPCRبرای شناسایی

دقیقه صورت گرفت .در این بررسي از سایز مارکر (166(bp

ژنهای بیماریزایی  magAو rmpA2

واکنش ،محصوالت PCRتوسط الكتروفورز ژل آگارز %1/6با

توالي پرایمرها عبارت بود ازmagAF; :

ولتاژ  24میلي ولت اجرا شد و با استفاده از دستگاه UVItech

 GGTGCTCTTTACATCATTGCو
 magAR; GCAATGGCCATTTGCGTTAGو rmpAF:

 GACCCGATATTCATACTTGACAGAGو ;rmpAR
. )23( CCTGAAGTAAAATCGTAAATAGATGGC

پرایمرها برای ساخت به شرکت  Bioneerکره جنوبي سفارش
داده شد Colony multiplexPCR .در حجم نهایي 20
الندا

با

استفاده

از

کیت

جهت مشخص نمودن اندازه باندها استفاده گردید .پس از اتمام

Power

ACC

)PCR(Premix)(Bioneerو بر اساس دستورالعمل کیت با
استفاده از دستگاه ترموسایكلر شرکت  BIO-RADانجام شد.
برای انجام  colony PCRجهت تكثیر ژنهای (wzy)rmpA
و  ،magAچند کلوني رشد یافته بر روی محیط اختصاصي به
داخل ماستر میكس پری میكس انتقال یافت و مخلوط به دست
آمده بعد از مخلوط کردن کامل در دستگاه ترموسایكلر قرار
داده شد .ژنهای هدف در ترموسایكلر با برنامهای شامل
واسرشت سازی اولیه در  95درجه سانتي گراد به مدت  4دقیقه
و در ادامه  62چرخه شامل واسرشت شدن ()Denaturation
در  95درجه سانتي گراد ،به مدت 64ثانیه ،اتصال
( )Annealingدر دمای  44درجه سانتي گراد به مدت  64ثانیه

از ژل تصویر برداری به عمل آمد.
نتایج
نتایج به دست آمده با استفاده از آزمون  PCRبر پایه تكثیر
نواحي ژني  magAبرای سروتیپ  K1و  )RmpA(wzyبرای
سروتیپ  K2برای تكثیر قطعات به ترتیب  366بازی و 366
بازی صحت عملكرد و دقت باالی آغازگرهای طراحي شده
برای شناسایي سروتیپها را نشان داد(شكل  .)1نتایج نشان داد
که از  36نمونه تأیید شده در بررسيهای فنوتیپیک با نسبت
مساوی  1به  1از نمونههای ادرار و زخم 62 ،نمونه()%31/32
متعلق به سروتیپ  K1و  26نمونه( )%63/66متعلق به سروتیپ
 K2بود(شكل  .)1همچنین در میان نمونههای ادرار
بیماران22،نمونه ( )% 26/66سروتیپ  K1داشتند و در میان
نمونههای متعلق به زخمهای ایجاد شده ناشي از سوختگي 21
نمونه( )%26سروتیپ  K1و 9نمونه(  )%66سروتیپ  K2را
داشتند(جداول 1و .)2
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شکل -1تصویر الگوهای باندی به دست آمده از محصوالت  PCRبر پایه تكثیر نواحي ژني  magAبرای سروتیپ  K1و  )RmpA(wzyبرای سروتیپ  K2برای
تكثیر قطعات به ترتیب  366بازی و  366بازی برای هر  36نمونه.

جدول -1فراواني سروتیپهای کپسولي  K1و  K2در 36

جدول -2فراواني سروتیپهای کپسول دار  K1و  K2در

سویه کلبسیال پنومونیه جدا شده از نمونههای ادرار و زخم

ایزوله جدا شده از نمونههای ادرار و زخم بیماران
نوع نمونه

بیماران
سروتیپ کپسولي

درصد(فراواني)

K1

)62(31/32

K2

)63/66(26

مجموع

166

فراواني سروتیپ

فراواني سروتیپ

کپسولي

کپسولي

نمونههای ادرار

K1
)6/25(22

K2
)6/23(3

نمونههای زخم

)6/2(21

)6/6(9

خرداد-تیر ،99شماره ،2سال 36
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بحث

بسیار خوب در مطالعات پیشین برای شناسایي سریع آبسه کبدی

سویههای توالي یابي شده کلبسیال پنومونیه دارای  3ژن ،galF

بكار رفتهاند(.)3

اسید  gnd ،wzc ،wzb ،wza ،wzi ،PPCو  ugdميباشد

در پژوهش جاری از بیشتر بیماران نمونه گیری شده با زخم

که حفظ شدگي باالیي را در خوشه ژني  CPSنشان ميدهند

ناشي از سوختگي و یا عفونت ادراری سروتیپ  K1کلبسیال

( .)25نواحي سیس افزایش دهنده رونویسي در باالدست بسیاری

پنومونیه جداسازی شد .ژنهای  magAو rmpA2دو کد

از تواليهای ژنهای ساختاری پلي ساکاریدها و جود دارد

کننده پروتئینهای سطحي دخیل در ایجاد بیماری هستند که

همچنین نواحي انتي ترمیناتور یا ضد خاتمه رونویسي در خوشه

برای شناسایي سروتیپها در این تحقیق از آنها استفاده شد (-13

 CPSقرار دارند که در باال دست ژن  wziمستقر ميباشند.

 .)13در این بررسي از  36نمونه تایید شده  %31/32متعلق به

ژنهای  wzb ،wzaو  wzcیک مسیر ساختاری جابه جایي را

سروتیپ  K1و  %63/66متعلق به سروتیپ  K2بود(شكل .)1

برای CPSهای سطحي سلول به همراه دارند .ناحیه نام برده شده

همچنین در میان نمونههای ادرار و زخم سوختگي بیماران

به نام ناحیه  1باعث کد شدن پپتیدهای مورد نیاز برای جا به

بترتیب 26/66،و  %26سروتیپ  K1داشتند(جداول 1و .)2

جایي پلي ساکاریدها برای خروج از پری پالسم و غشای خارج

 Yehبه مطالعه عوامل بیماری زایي کلبسیال پنومونیه بر پایه

سلولي ميشود .ناحیه موجود در ادامه این ژنها مختص یک

تكثیر نواحي ژنهای  rmpAو  magAدرسنگاپور و تایوان

سروتیپ بوده و برای بیوسنتز و پلیمریزاسیون واحدهای تكراری

پرداخت .مطالعه او و همكارانش بر روی  26نمونه ایزوله ،شیوع

الیگوساکاریدی پاسخ گو است (CPS .)25در کلبسیال پنومونیه

سروتیپهای K1به میزان  %53/3و  K2به میزان  %26/4را نشان

یک دفاع غیر اختصاصي را در برابر مكانیسم دفاعي میزبان

داد و اهمیت ژنهای  magAو  rmpAرا به عنوان فاکتورهای

همانند یک فرآیند آبشاری و پشت سر هم دارد که نقش بسیار

کلیدی در شناسایي سروتیپهای کلبسیال در مطالعات جمعیتي

حیاتي را در سیستم دفاع اولیه میزبان در برابر هجوم پاتوژنها

مشخص کرد ( .)2نتایج این مطالعه تا حدودی با بررسي های

ایفا ميکند ( .)24در مطالعات انجام شده در شرایط Invitro

انجام شده در مطالعه حاضر هم خواني دارد .در بررسي

نشان داده شده است که  CPSباعث بازداری از اجزا مشارکت

گیرچینسكي 1و همكارانش در یک بررسي جمعیتي  152نفری

 C3در سطح باکتری ميشود و از تشكیل کمپلكس حمله به

بر روی جدایههای کلبسیال به عنوان یكي از باکتریهای مهم و

غشا باکتری جلوگیری به عمل ميآورد ( .)26سویههای کلبسیال

دخیل در ایجاد عفونتهای با منشأ بیمارستاني با استفاده از

پنومونیه باعث بیان مقادیر بسیار اندکي از  CPSميشود که

تكنیک  ،PCRنشان دادند که  %39افراد دارای سروتیپ  K1و

ميتواند باعث افزایش فعالیت اجزا با افزایش  C3شده و از

 %61باقي سروتیپ  K2را داشتند و سروتیپ  K1شیوع بسیار

ایجاد شرایط کشتن به واسطه فاگوسیتوزیس جلوگیری به عمل

باالتری را از خود نشان داد .او خاطر نشان کرده که ژنهای

آورد (.)16

موجود در خوشه ژني  CPSدر بین سویهها ميتواند به عنوان

ژن  magAدر خوشه  CPSدر باکتری کلبسیال پنومونیه در

یک ابزار مفید و کارا در شناسایي سروتیپها با استفاده از

سروتیپ  K1قرار دارد که به عنوان ژني با توانایي باالی بیماری

روشهای مولكولي مورد استفاده قرار گیرد( .)19نتایج مطالعه

زائي باکتری شناسایي شده است ( .)2مطالعات اخیر نشان

گیرچینسكي بررسي ما را تأیید ميکند .بسیاری از مطالعات

ميدهد که  magAیک ابزار مولكولي بسیار مناسب برای تعیین

پیشین برای شناسایي مولكولي سروتیپها از ژنهایي نظیر،wzi

بیماری زایي در سویههای از کلبسیال پنومونیه است ،که آبسه

 wzc ،wcaGو  orf-10استفاده نمودهاند .در مطالعاتي که

کبدی را به همراه دارد magA .و  rmpAبه عنوان نشانگرهای
Gierczynski

1
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 نشان داده شد کهrmpA  وmagA شهرکرد با تكثیر ژنهای

 در تهران جهت2612 توسط فیض آبادی و همكاران در سال

 درصد13/33  وK1  درصد نمونهها مرتبط با سروتیپ15/55

 فرد بر پایه ژنهای39  بر رویK2  وK1 شناسایي سروتیپهای

 این نتایج با نتایج.)26(  استK2 مرتبط با سروتیپ کپسول دار

 انجامOrf10  وwzc  یعنيCPS دیگری دخیل در خوشه ژني

.مطالعه حاضر مغایر ميباشد

 سروتیپ%13 ، مشخص شد از بین کل جمعیت مورد مطالعه،شد

نتیجه گیری

 نتایج این مطالعه با.)26( داشتندK2  سروتیپ%11  وK1

 در هر دو نمونه ادرار و سوختگي درK1 شیوع سروتیپ
 به عالوه نتایج آزمایش دقت و. باالتر بود،جمعیت مورد مطالعه
 را در انجام این آزمایشcolony PCR هزینه پایینتر تكنیک
.و آزمایشانت مشابه نشان داد
تشکر و قدردانی
مقاله حاضر بخشي از نتایج پایان نامه کارشناسي ارشد دانشجوی
دانشگاه آزاد اسالميواحد سنندج سرکار خانم رضوان دوستي
 نویسندگان این مقاله از همكاری صمیمانه مدیریت.پور است
بیمارستانهای امام خمیني و امام علي کرمانشاه و پرسنل
.آزمایشگاه بیمارستان تشكر و قدرداني دارند

درصدهای به دست آمده از این تحقیق هماهنگ نیست ولي
 الزم به ذکر است ژن، را تأیید ميکندK1 شیوع بیشتر سروتیپ
 در بررسيهای صورت گرفته.مورد بررسي هم متفاوت است

 جهت شناسایي کلبسیال2616 توسط زماني و همكاران در سال
 در جدایههای بالیني ازmagAپنومونیه با تكثیر ژن
 نمونه جمع164  در بین، ماه12 بیمارستانهای همدان در طول
 نمونهها به عنوان کلبسیال پنومونیه شناسایي%94 آوری شده
 در.)21(  نمونهها شناسایي گردید%66  نیز درmagA شده و ژن
مطالعات ژنوتیپي و فنوتیپي و همچنین الگوهای مقاومت آنتي
بیوتیكي جدایههای پزشكي کلبسیال پنومونیه توسط خامصي پور
 جدایه گرفته شده از بیمارستانهای96 و تاجبخش بر روی
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Prevalence of K1 and K2 capsular serotypes among Klebsiella pneumonia strains
isolated from urinary tract and wound infections
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Abstract
Introduction: Klebsiella pneumonia, a gram-negative bacterium, is one of
the leading causes of nosocomial infections, especially in the urinary tract.
The current study aimed to determine K1 and K2 capsule serotypes in
samples collected from hospitals in Kermanshah.
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Materials and Methods: This study was descriptive cross-sectional
research. The samples were collected from patients with urinary tract
infections or wounds caused by burns between the first 4 months of 2016.
The serotype of samples was determined using the polymerase chain
reaction (PCR) method with primers for magA and wzy genes which belong
to the CPS gene cluster and are necessary for the biosynthesis of K1 and K2
capsular polysaccharides, respectively, after approving bacteria by the
phenotypic method.
Results: The findings showed that out of 60 samples approved in
phenotypic studies with a 1: 1 ratio of urine and wound samples, 37
(61.67%) samples belonged to K1 and 23 (38.33%) samples to K2 serotype.
Moreover, among the urine samples of patients, 22 (73.33%) samples had
K1 serotype. On the other hand, out of the samples belonging to wounds
caused by burns, 21(70%) and 9(30%) samples had K1 and K2 serotype,
respectively.

* Department of Biology, Sanandaj
branch, Islamic Azad University,
Sanandaj, Iran.
Email: fkeshavarzi@iausdj.ac.ir

Conclusion: As evidenced by the obtained results, the prevalence of K1
serotype was higher in both urine and burn samples in the study population.
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