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تللهات داتهف ل  – 9312/09/29 :تللهات پللرتا 9312/09/99 :

ارزیابی میزان حساسیت و ویژگی آزمون هوج در تشخیص مقاومت به

کارباپنم از نمونههای کلبسیال پنومونیه
بهاره حاجی هاشمی:

کهاشللمها گاشللد رواوبرو،للو ی ،دگسشللگه اسگد گسللو

وگلللد عاللوم و ت قرقللهت گسلل ه اکللزی ،گاگک ،گتللاگ ba.hajihashemi@gmail.com ،

*

وگللللد عالللوم و ت قرقلللهت گسل ل ه اکلللزی ،گاگک ،گتلللاگ farzanehkhah@yahoo.com ،

محمد فرزانه خوواه:

کهاشلللمها گاشلللد رواوبرو،لللو ی ،دگسشلللگه اسگد گسلللو

مسووووحود حاجیووووا:

دگسشللللرها رواوبرو،للللو ی ،اکللللز ت قرقللللهت اس هتشللللگه هللللهی افللللاگسر گتللللاگ  ،تهللللاگ  ،گتللللاگ massoudhajia@yahoo.com ،

محمووووود رهبووووور:

دگسشلللرها رواوبرو،لللو ی ،اکلللز ت قرقلللهت اس هتشلللگه هلللهی افلللاگسر گتلللاگ  ،تهلللاگ  ،گتلللاگ rahbar_reflab@yahoo.com ،

چكیده
مقدمه :کهابهپم اخاتن سد دفهع دا باگبا ع وس ههی بهک اتهت نام م
بهشمد ،گس گتن او گس هد گس اوش

طرف گثا وسرع قهوم
ع وس ک هها کممد اس

بروتر

اس و هوچ باگی تهف ن اوش

مهسب ،باگی تعررن تو،رد اسزت کهابهپمملهس دا گتلن عوگ ل

کهابهپم گس  ،گ ای ضاوای ب سظا

اس ل برلوترو گمدنهسل و و،لد اسلزت کهابهپمملهس گس

اگکز برمهاس هس و اس هتشگه ههی تشخرص طب جمع اوای و به کم
گس سظا هه ،عدم اشد باگ شبدای دا او

او

اس و هوچ ،ثب

او

سموسل هله

کاوم انها تهترد شد .تمله

دت و اس و هوج طبق دس واگ،عم  CLSIبااس شدسد.

سموس هه جمع اوای شد گس سظا تو،رد کهابهپممهس به او
نزگا

اسد .هدف گس گتن طه،ع  ،بااسل کر ل

مهسب باگی تعررن کهابهپممهس گس .

مواد و روشها :تعدگد  36سموس کاب رو پمو وسر به قهو ل

نتایج :تمه

گی گسل

کل بلا اس ل بروترل

هلهی بله

شد .تمه

وگاد ثب

 33/3داصد

هسب شد .همچمرن ،تمه

داصد نزگا

شد .گس سوی دتگا شههد شد ک تمه

کاوم انها تهترلد و سل ر تعلدگد  30لواد بله

اس و هوچ به کاوم انها تهترد شد .ل هسلر

گتزو ،ههی کم ا م

به س رج م

وگاد ثب  ،ب اس

هماگ بود و گخ صهصلر
بروتر

او

هلوچ

اس لو 900

هلهی ا ل سلرارن ،ا روهسلرن،

جم ه هت رن ،ت اگسهتوارن ،س هستدت  ،سر اوفاوک هسرن و گتم پم قهوم بود گسد.
بحث و نتیجهگیری :به توج ب س هتج ب دس
گتن او
سر

،

ا د گس اس و هوج با اوی سموس ههی جملع اوای شلد  ،گسل هد گس

دا تشخرصههی گو،ر و دا شاگتط ک تهر

رطههی گخ صهص و ته گس هد گس او ههی و،وو،

توگسد دا گ ا تشخرص مهسب بهشد.

واژههای کلیدی :کاب رو پمو وسر  ،ب هالک ه هس وسرع گ،طرف ،کهابهپممهس ،اس و هوج تغررا تهف

* سوت مد

ؤو وهتبهت

** اکز ت قرقهت قهو

ههی رواوب  ،دگسشگه عاوم پزشو تهاگ  ،تهاگ  ،گتاگ

قدوا

**

جا ست
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مقدمه

رواوگانهسر هه ،سه دوم ،شمها  ،6تهب ه 9312

شمهس

همچمرن گسگا ل ه وفلق بل گتلن گ لا شلدسد ( 9و  .)6دا

گ اوس ع وس ههی سهش گس گس اوبهک اتهس ههی قهوم

گدگ ل سرللز باخ ل کشللواههی اسللرهت گس جما ل گتللاگ و

بود و گتن گ ا سگاگس ههتل اگ

تاکر ل  ،عاب ل ه و عللاگن سرللز ب ل طه،ع ل و جدگسللهسی

ب کهابهپم او ب ن ا

دا لرط دا ه گتجهد کلاد گسل  .گس اوبهک اتهسل هلهی

کهابهپممهس پادگخ مد (.)90-7

قلللهوم بل ل کهابلللهپم بل ل طلللوا عملللو سل ل تمهللله بل ل
اس بروترل

گس او ههی قهب گسجلهم بلاگی شمهسلهت کهابهپمملهس،

هلهی ب هالک لهم باول بل گکثلا کلواهلهی

ضللد رواوب سرللز قللهوم ه ل مد .کهابللهپم اخللاتن سللد

توگ اس و هوچ و بااس

سللهم بللاد .دا کمللها او هللهی ذکللا شللد  ،گسلل هد گس

دفهع دا باگبا ع وس ههی بهک اتلهت نلام م ل گسل
ک با اس

بروتر

رطههی رواوبرو،و ی گخ صهص کاو و سر

ههت به طرف گثا وسلرع قلهوم گسل

جما او ههی واد گع مهد گس

( .)9گس جما کهابهپم هله ل تلوگ گتمل پلم  ،لاوپم و
گاتهپم اگ سهم باد ک طرلف گثلا ن ل اد تلای س لب
سهتا اس

بروتر

و،وو،

ههی لوثا اگ

بل

ههی ب هالک هم دگاسد .به اتن دا له دا

سرز گس

(.)99

هدف گس گسجهم گتلن طه،عل  ،بااسل

رلزگ کلهاگت

تشخرص گخ صهص کاب رو پمو وسر کهابهپممهس ثب
گسلل هد گس او

به

اس للو هللوچ دا سللوت بلله قهو لل

ع وس ههی گتجهد شد توسط گس اوبهک اتهس ههتل گسل

گمدنهس خوگهد بود .دا گتن اس و  ،اشد بهک ای لواد

ک تو،رد کممد ب هالک ه هسههی خ اف ه مد .به گفزگتش

سلمجش دا باگبلا بللهک ای ل لها ( )E.coliبل دت ل

گس ل هد گس کهابللهپم هلله ،شللمها بللهک ایهللهی قللهوم بلله
وهسرزمههی قهو

هوت او ب گفزگتش گسل

هل تللاتن وللهسرزمهللهی قللهو
کهابهپممهس گس

( .)2گس

عارل کهابللهپم تو،رللد

ک  KPCو  VIMگس شهتعتاتن ا هه دا

گس اوبهک اتهسللل ل هللللله ه للل ل مد ( .)9کالللللوس هلللللهی

بروتر

اس

( اوپم و تله گاتلهپم ) کشل دگد شلد و

هه ،عدم اشد باگ شلبدای بلهک ای ل لها ()E.coli
بااس

شود.

مواد و روشها
جمع آوری نمونهها

گس اوبهک اتهس ل هللهی قللهوم ب ل کهابللهپم ک ل گس برمللهاگ

تعللدگد  36گتزو،لل کاب للرو پمو وسرلل و،للد اسللزت

توگسمد مبع گس قله

کهابهپممهس جمع اوای شد گس اگکلز دا لهس دو گسل ه

جدگسهسی و سگ دگای

شود خود

گتن بهک ایهه بهشمد.

تهاگ و گس ه گص هه  ،با اوی

کهابهپممهس ،باگی گو،رن بها دا سه  9116لرودی دا
گتهالت

د کشف و پر گس ا ن ا

جههس تهف

( .)3گس دتگلا کشلواههی پرشللاو پلر گس گتلهالت

للد

توگ گساگئر  ،شمه شاق ا اتوه و توسه اگ سهم باد
ک تو،رد ا اسد ر

شد گس  .جدگ سهسی کهابهپمملهس

گس کاب رو پمو وسر باگی گو،رن بها دا سه  2009رودی

رط بود انلها کشل

دگد شد .عرها گس خهب سموس هه ،قهو ل هلهی گمدنهسل
اس

برلوترو و تو،رلد اسلزت کهابهپمملهس بودسلد کل دا

تشخرصههی گب لدگت بلاگی ا هله نلزگا

شلد گسل .

سموس ل هلله شلله  :تاش ل هتهللهی اتللوی ،للهتع شللوم ،
جهای گداگای ،هتع غزی سخهع  ،هتع گشلم  ،بهفل
و سخ لهص گس سوخ گ بودسد.

گسجهم شد ( )6و پر گس ا باخ کشلواههی گاوپلهت گس

تشللخرص کاب للرو دا اگکللز جمللع اوای سموس ل بلله

جما ل فموسللد ،ا،ملله  ،فاگس ل  ،گت ه،رلله ،سللاو و هامللد و

توج ب ظهها کاوس ب د،ر وجود ک و  ،اسگا رزی

رزگ ل هسر

گاستهب

و وتژن اس و هوج دا تشخرص قهو

نام و پر گس ا گس هد گس

ب کهابهپم گس سموس ههی کاب رو پمو وسر

کش

لرطهلهی گف اگقل شله :
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گمم به سوگپ گس ات گس سوس هس رو به اق

گوا اس ،سرمو سلر اگت MR-VP, TSI ،و  SIMگسجلهم

 coli ATCC 25922 .E 9/90بللا اوی

شد .همچملرن ،گاستلهب تو،رلد اسلزت کهابهپمملهس توسلط

هرم للو انللها گسجللهم شللد .بللاگی خش ل

رط کاو و سر

 CHROMagar KPCگسجهم شد.

آزمون تاییدی آنزیم کارباپنماز

گب دگ تمه
کش

سموس هه دا

رط پهت  CHROMagar Orientationبلا

مظوا گب دگ

سهسسد ب غاظ

طبق شاک

 33نام دا ،ر ا اب قطلا

تهر ل  ،جوشللهسد وس ل ر گتللوکوو شللد .س ل ر

اللو

اوپم  90رواونا

دت

دا اکز پارل

قاگا دگد شد.

و اشد با اوی ا بااس شد ته گس وجلود اسلزت

کهابهپممهس دا سموس هه گطمرمله لهصل شلود .بلاگی گتلن

شللد کش ل

رکوا ،دا د هی گتهن ب دت  3گ 9 ،دقرق گسووب شد.
ت

لرط CHROMagar KPC

للرط للو،ا

بهک ای واد اس هتش باگی بااس کهابهپممهس گس ،بل
قللاگا دگد شللد دا اکللز بل سللم

دت ل

کش خط دگد شد .به دق
به دت

،بل پارل ،

ب گتن وضوک کل سلوگپ

باخواد سومد .دا  39 ± 2داج سهس ناگد بل

دت  96ته  26سهع

لدت

گسووب شد .پر گس نرش

وما  CHROMagar KPC supplementاگ به غاظ

س ه گسووبل  ،بااسل هه،ل علدم اشلد بل شلو بلاگ

 60را نام دا را ،ر ا تهر و ب رزگ  90را ،ر ا بل

شبدای دا سموس ههی تو،رد کممد کهابهپممهس گسجلهم شلد.

رط تهرل شلد بل

قهت ل شللو هه ،ل عللدم اشللد سموس ل کم للا ثب ل

بلله

سموس هلهی گسجلهم شلد بلاگی تشلخرص لوگاد ثبل

دا

ها ،ر ا

رط پهت گضهف شد .تق ر

پار هه گسجهم و پر گس ساد شد ا هه ،کشل
با اوی

سموسل هله

رط کاوم انها سهخ شد گسجلهم شلد .اشلد

اس و هوچ گسجهم شد.

بهک ایهله  -سشله گس وجلود کهابهپمملهس و سلوک بلهک ای

تعدگد  99سموس گس سلو هلهی کاب لرو پمو وسرل گی

 ،-هماگ به اسگ کاوس ههی

کل ل تو،رلللد کمملللد کهابهپمملللهس سبودسلللد بلللاگی تعرلللرن

تو،رد کممد گتن اسزت گس

گتجهد شد بااس شد .دا صوات ک بهک ای ذکا شلد
گشاتهشرهکا بهشد ،کاوس ههی صوات پااسگ هتل بل
قا ز ،گنا کاب رو ،سر اوبهک ا و گس اوبهک ا بهشد ب اسگ
اب

و گنا سودو وسها بهشد کالوس هلهی کلام،

ه،ر

هت و ش هف گتجهد

کمد.

آزمون هوچ

گتن اس و  ،طبق دس واکها  CLSIگسجهم شد ،شلا
ک:

سوس هس للرو بللهک ای بلله اق ل

سللر ل

فها،مللد گس

بلهک ای  E.coli ATCC 25922تهرل شلد .تهرل اقل
 9/90بلله

للرط للو،ا هرم للو بللاگی و تلله سللله،رن گس

سوس هس رو الا قب به اق

نتایج
تمللله

سموسل ل هلللهی جه عل ل ا لللهای بللله اس لللو

 CHROMagar KPCتهترللد و ثب ل
گساسجهک تمه

2

وقهتع بدتن شو گس

گخ صهصر

اس هتش شدسد.

سر

فها،مد تهر شد.

نللزگا

شللدسد.

سموسل هلهی جملع اوای شلد کاب لرو

پمو وسر بودسد ،به اسگ اب با اوی

رط رکوا اشلد

پردگ کادسد.
گس  36گتزو ،جمع اوای شد تمهه  30لواد گس ا هله
به گتجهد هه ،عدم اشلد بلاگ شلبدای دا اس لو هلوج
ثب

شدسد .تصهوتا باخل گس سموسل هلهی گسجلهم شلد بله

اس و هوچ دا شو  9قهب

شههد ه مد.

جا ست
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تمه

سموس ههی کم ا  ،باگی تعررن گخ صهصر

کل

ا د گس فاگوگس سموسل هلهی ثبل

وگقع و سموس ههی م

هماگ بودسد.

دا بااس اس

بهتوج بل رلزگ فاگوگسل

ثبل هله دا او

اس لو

 33/3داصللد ،و گخ صهصللر

گتللن او

وتژن ا  900داصد

هسب

وگقع ب دس

بروناگم نزگا

اوای سموس هه ،گتن س رج ب دس

هوچ و همچمرن س لهتج گتزو،ل هلهی کم لا م ل  ،رلزگ
ل هسللر

شمهس

توج ب س هتج ب دس

تو،رد کممد کهابهپممهس سبودسد دا اس لو هلوج بله س رجل
م

رواوگانهسر هه ،سه دوم ،شمها  ،6تهب ه 9312

بل ل اس ل ل بروترل ل

تلله

ل شللود :ع وس ل

ا د ک تمله

و گتم پم قهوم ه مد.

م

سخ ل هللهی لهص ل گس سللوخ گ بلله

ا هله

هلللهی ا ل ل سلللرارن ،ا روهسلللرن،

شو  -9تصهوتای گس س هتج اس و هوج ،سموس ههی شمها  229 ،220 ،936 ،266 ،263 ،262 ،269ثب

فاگوگس گسوگک سموس ههی ثب

شد گس اگکز جمع

جم ه هت رن ،ت اگسهتوارن ،س هستدت  ،سر اوفاوک هسلرن

شلود .گتلن قلهدتا بله

بل گتلن شلا نلزگا

ا د گس .

و سموس ههی شمها 291 ،936 ،939

ه مد.

بحث و نتیجهگیری
گ اوس قهو

شلووت

هلهی گمدنهسل بهک اتلهت

بهالتاتن داصد ب قدگا  79( 27داصد) و پر گس ا بل

ب رهای اگ دا س رم دا ه گتجهد کاد گسل

تاترب سموسل هلهی گداگای 96/7( 6داصلد) ،سموسل هلهی

طه،عهت ب رهای باگی شمهسهت ا هه و اگ هلهی مهسلب

اتللوی  9/6( 2داصللد) و للهتع غللزی سخللهع تلل

بللاگی دا لله ص ل رم گسجللهم ل شللود .گس ا جللهت ک ل

واد( 2/3داصد) ه ل مد .سملودگا فاگوگسل سموسل هله دا

ع وس ل هللهی گس اوبهک اتهس ل و دا گتللن نللاو کاب للرو

شو  2شههد

 .گس گتلن او

پمو وسر گس لوگاد شلهتع دا ع وسل هلهی نلزگا

شود.
غزی سخهع

ه مد ،السم گس

بااس ههی ب رهای دا گتن س رم گسجهم

شود .گس طاف گس خهب وثاتاتن اس

اتوی
گداگای

شلد

به ک تاتن

بروتر

علللوگاا سهشللل گس صلللاف ا و همچملللرن ،تعرلللرن
لللدگق تللاتن رللزگ تجللوتز ت ل

اس ل بروتر ل

ب للرها

ضاوای گس  .تعررن  MICبهک ای و همچمرن ،شمهسلهت
سخ
سوخ گ

عه لل

قهو لل  ،گس خلللهب صلل رم اس لل بروترلل

گ وه پرتا
شو  -2سمودگا داصد تموک سموس ههی ثب

اگ

سهسد.

دا خصوص او ههی تشخرص عوگ

قهو

 ،دا

طه،علل گی کلل بللاگی شمهسللهت کهابهپممللهس گس کاب للرو

رزگ ل هسر

گاستهب

ب کهابهپم گس سموس ههی کاب رو پمو وسر

و وتژن اس و هوج دا تشخرص قهو
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پمو مر دا سه  2003رودی با اوی  922سموس کاب رو

برشلل ای باخللوادگا بهشللمد .همچمللرن گس ا جللهت کلل

پمو وسرل جللدگ شللد گس للدفوک گسجللهم شللد ،س للهتج گمللرن

ع وسلل هللهی کاب للروت گسجمالل ع وسلل هللهی شللهتع

شد بلود کل  63لواد( 39/2داصلد) بلا اوی

نزگا

رط کاوم انها اشد کاوس دگش و گس گتلن تعلدگد 33
واد ( 39/9داصد) ا هه اس لو هلوچ ثبل
شد گس  .گس گتن او ل هسر

داصد گس ،
شهب دگس

طاوب

هسلب کلاد .بله

ا د دا طه،عل لهضلا کل 33/3

توگ ل هسر

دا ا سرز او ب گفزگتش گس  ،بمهباگتن اوش بله ضلاتب
گطمرمه بهال و همچمرن ،داجل ل هسلر

اس و هوچ اگ ل تلوگ

دا طه،ع تهد شد لدود  33/3داصد
توج ب رزگ ب دس

نلزگا

برمهاس هس ه مد و قهو

گتن دو اس لو اگ تقاتبله

(.)99
للرط

وهسو انها لهوی گتم پم گسجهم شد ،گخ صهصلر

و

توگ گمرن س رج نرای کلاد کل گسل هد

دا پهته
گس اس و هوج

کاو و سر

و بللاگی

للرط وللهسو انللها لللهوی گتم ل پللم 16/7

ا هوشرها بود.

ههی قهو

و،وو،

توج ب رهای قاگا ناف گس  .ل هسر

بلهک ای بل
و گخ صهصلر

بهالی گتن او  ،صاف س ه کم ا دا گسجهم اس و هلهی

س ب
قهو

به او ههی فملوتر
ک گهمرل

ذکلا شلد  ،گس

اس لو هلهی و،ولو ،اگ

بل او هلهی تشخرصل گس جمال تعرلرن

هلهی

کمد .هل تلاتن

هلهی

دا بهک ایهه برش ا

کهابهپمملللهس دا بلللهک ای کاب لللرو پمو وسرللل کللل دا
اس و ههی و،وو ،بااس

شوسد

هلهی blaKPC,

 blaIMP, blaNDMه مد (.)99 -93
به توج بل گفلزگتش و تغررلاگت رلزگ قهو ل هلهی
اس بروترو دا نرش
ب رها دا ساع

همگلهم گسل هد گس

ب داصد گل مه لوگاد م ل کلهذب

هسب شد (.)92

د،ر وجود  MICهلهی پلهترن دا باخل گسا هله ،لواد

دتگا دالتا گس

لللرطهلللهی گخ صهصلل

دودت ههی دگاد .و،ل السم گسل

ل هسر

واد سظا دا قهت

کلل

و همچمرن ،گس هد گس او ههی و،ولو،

باگی کاوم انها ب تاترب  900و  13/3داصد

گ اوس بااس

توگسلد دا بااسل هلهی گو،رل سلمجش

کهابهپممللهس للوثا بهشللد .گتللن دا شللاگتط گسلل

گتن اس و س ب

داصد 33/6 ،داصد

و گخ صهصلر

توگسد کهاسهس بهشد.

هزتملل هلللهی سهشلل گس تهرلل

دا قهت ل گی کل بللرن کلاوم انلها  KPCو

ههی گمدنهس اس

برلوترو

وص

س ه و گس سوی دتگلا ،گهمرل
تشلخرص اس ل بروترل

هلهی

دا هس  ،بهتلد او هلهتل گسل هد شلود کل گس گطمرمله

References
(1) Tato M, Morosini M, García L, Albert S,
Coque MT, Canton R. Carbapenem
Heteroresistance
in
VIM-1-Producing
Klebsiella pneumoniae Isolates Belonging to
the Same Clone: Consequences for Routine
Susceptibility Testing. J Clin Microbiol.
2010; 48(11): 4089–93.
(2) Bratu S, Tolaney P, Karumudi U, Quale J,
Mooty M, Nichani S, et al. Carbapenemaseproducing Klebsiella pneumoniae in
Brooklyn, NY: molecular epidemiology and
in vitro activity of polymyxin B and other
agents. J Antimicrob Chemoth. 2005; 56(1):
128–32.
(3) Lolans K, Calvert K, Won S, Clark J,
Hayden MK. Direct Ertapenem Disk
Screening Method for Identification of
KPC-Producing Klebsiella pneumoniae and
Escherichia coli in Surveillance Swab
Specimens. J Clin Microbiol. 2010; 48(3):
836–41.

9312  تهب ه،6  شمها، سه دوم،رواوگانهسر هه

شمهس

جا ست

66

(4) Doi Y, Potoski BA, Adams-Haduch JM,
Sidjabat HE, Pasculle AW, Paterson DL.
Simple Disk-Based Method for Detection of
Klebsiella pneumoniae CarbapenemaseType β-Lactamase by Use of a Boronic Acid
Compound. J Clin Microbiol. 2008; 46(12):
4083–6.

(12) Panagea Th, Galani I, Souli M, Adamou
P, Antoniadou A, Giamarellou H.
Evaluation of CHROMagar KPC for the
detection of carbapenemase-producing
Enterobacteriaceae in rectal surveillance
cultures. Int J Antimicrob Ag. 2011; 37(2):
124-8.

(5) Giakoupi P, Maltezou H, Polemis M, Pappa
O, Saroglou G, Vatopoulos A, et al. KPC-2producing Klebsiella pneumoniae infections
in Greek hospitals are mainly due to a hyper
epidemic clone. EuroSurveill. 2009; 14(21):
19218.

(13) Cole JM, Schuetz AN, Hill CE, Nolte
FS. Development and Evaluation of a RealTime PCR Assay for Detection of Klebsiella
pneumoniae Carbapenemase Genes. J Clin
Microbiol. 2009; 47(2): 322–6.

(6) Amirmozafari N, Tehrani HF, Langeroodi
Z, Abdullahi A. Survey of drug resistance
due to extended spectrum β-lactamases in
Klebsiella pneumoniae strains isolated from
hospitalized patients. Journal of the faculty
of medicine. 2007; 31(3): 241-5
(7) Shahcheraghi F, Moezi H. ESBLs in K.
pneumoniae isolates from Tehran’s hospitals
clinical samples. J of infectious diseases and
tropical Medicine , 2007; 12(39): 57-60
(article in Persian)
(8) Aktas Z, Bal C, Midilli K, Poirel L,
Nordmann P. First IMP-1 producing
Klebsiella pneumoniae isolate in Turkey.
Clin Microbiol Infect. 2006; 12(7):695-6.
(9) Carrër A, Poirel L, Yilmaz M, Akan OA,
Feriha C, Cuzon G, et al. Spread of OXA48–encoding plasmid in Turkey and beyond.
Antimicrob Agents Chemother. 2010;
54(3):1369–73.
(10) Guerin F, C.Henegar, G.Spiridon,
O.Launay, D.Salmon-Ceron, C.Poyart.
Bacterial prostatitis due to P.aeruginosa
harboring the blaVIM-2 metallo b-lactamase
gene from Saudi Arabia. J.Antimicrob.
Chemother. 2005; 56(3):601-2
(11) Samra Z, Bahar J, Madar-Shapiro L,
Aziz N, Israel S, Bishara J. Evaluation of
CHROMagar KPC for Rapid Detection of
Carbapenem-Resistant Enterobacteriaceae. J
Clin Microbiol. 2008; 46(9): 3110–11.

(14) Poirel L, Walsh TR, Cuvillier V,
Nordmann P. Multiplex PCR for detection
of acquired carbapenemase genes. Diagn
Micr Infec Dis. 2011; 70(1): 119–23.
(15) Hindiyeh M, Smollen G, Grossman Z,
Ram D, Davidson Y, Mileguir F, et al.
Rapid Detection of blaKPC Carbapenemase
Genes by Real-Time PCR. J Clin Microbiol.
2008; 46(9): 2879–83.

1

. Hodge Test
. Clinical and Laboratory Standards Institute

2

Biological Journal of Microorganism, 2nd Year, No. 6, Summer 2013

6

Evaluation of sensitivity and specificity of Hodge Test in diagnosis of
carbapenem resistance in Klebsiella pneumoniae isolates
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Abstract
Introduction: Carbapenem is the last defensive line against gram negative bacterial infections
that are resistant to extended spectrum antibiotics. Hence, using a proper method for
determining the production of carbapenemase enzyme which controls the infection factors
resistant to carbapenem antibiotic seemed to be essential. The aim of this study was qualitative
analysis of Hodge test for finding a suitable method in determining carbapenemase.
Materials and methods: Thirty six samples of Klebsiella pneumoniae with multiple antibiotic
resistances capable of producing carbapenemase enzyme were collected from medical centers
and laboratories, and approved through CHROMagar method. All the samples were analyzed
with regards to the form of sensitive zone as clover shape in Hodge test, according to CLSI
instruction.
Results: All collected samples were identified for carbapenemase producing with CHROMagar
KPC method. Thirty samples were reported positive with Hodge test, respectively. The
sensitivity of Hodge test was calculated to be 83.3%. Also, all the negative control isolations
were accompanied by negative result and its sensitivity was reported to be 100%. On the other
hand, it was observed that all the positive cases were resistant to antibiotics including
Ampicillin, Amikacin, Gentamicin, Tetracycline, Ceftazidime, Ciprofloxacin and Imipenem.
Discussion and conclusion: According to the obtained results from Hodge test on the collected
samples, using this method was determined to be appropriate in primary diagnosis and under the
conditions where preparation of specific culture media or using molecular methods was not
possible.
Key words: Klebsiella pneumoniae, Extended spectrum β-lactamase, Carbapenemase, Modified
Hodge test
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