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منجر  گاهی  که  است  اجباری  هوازی  و  متحرک  بیمارستانی، 
از مهم  و  کشنده در میزبان خود می شود  به ایجاد عفونت های 
از بیمارستان در  ترین عوامل ایجاد عفونت های ثانویه اکتسابی 
های  عفونت  درمان  است)1(.   ICU و  سوختگی  دچار  بیماران 
ایجاد شده توسط این باکتری به علت مقاومت باالیی که به اکثر 
در  بیوتیکی  آنتی  مقاومت  است.  مشکل  دارد  ها  بیوتیک  آنتی 
سودوموناس آئروژینوزا می تواند با منشاء کروموزومی و یا اکتسابی با 
منشاء پالسمیدی باشد که در این حالت به سهولت می تواند بین 
سویه ها و گونه های مختلف حتی بین جنس های مرتبط باکتری 
ها منتقل شود. اخیرًا سویه هائی با مقاومت چندگانه دارویی دیده 

 .)Multidrug-resistant( )2(شده اند
جمله  از  کارباپنم(  و  کتام  بتاال حلقۀ  دو  ها)دارای  کارباپنم 
بیوتیک  آنتی  ترین  مهم  از    )MEM( مروپنم  و    )  IMP(ایمیپنم
مقاوم  های  سویه  درمان  برای  که  هستند  میکروبی  ضد  های 
های  آنزیم  تولید  شود)3(.  می  استفاده  آئروژینوزا  سودوموناس 
های  بیوتیک  آنتی  به  مقاومت  عمده  مکانیسم   ، کتاماز بتاال
به  کتامازها  بتاال  ،Ambler بندی  طبقه  طبق  است.  کتام  بتاال
گروه  که   D و A,B,C گروه های چهارگروه تقسیم بندی می شوند؛ 
کتامازهای  کتاماز ها هستند. بتاال های A,C,D از نوع سزین بتاال
کتاماز هستند )4(. آنزیم  کالس B طبقه بندی Ambler متالوبتاال
گروه  بر اساس ساختمان ملکولی به شش  کتاماز  های متالوبتاال
 )Imipenem( IPM  (, SPM )Sao Paulo metallo-:تقسیم می شوند
     beta- lactamase NDM )New Delhi metallo-beta-lactamase(,
 IM)Veronaintegron-encodedmetallo-betalactamase(,
 GIM)Germanimipenemase(AIM) Adelaide imipenemase((

هستند) 5(.
 ،SPMوIMP، VIM جمله  از   B کالس  کتامازهای  بتاال
جمله  از  آنتی بیوتیک ها  از  وسیعی  طیف  بر  اثر  دلیل  به 
)به  کرباپنم ها  و  وسیع الطیف  سفالوسپورین های  پنی سیلین ها، 
درمان  عمده  مشکالت  از  آزترونام(  مانند  مونوباکتام ها  استثنای 
آنزیم  از  متعددی  خانواده  می روند.  به شمار  عفونی  بیماری های 
ائروژینوزا  سودوموناس  های  سویه  بین  در  کتاماز  متالوبتاال های 

سابقه و هدف؛ پسودوموناس ها به عنوان باکتری های فرصت طلب در 
میان باکتری های گرم منفی از اهمیت بسزایی برخوردارند. بتاالکتامازهای 

کالس B از جمله GIM و SIM از مهم ترین عوامل ایجاد مقاومت در 
 باکتری های گرم از جمله سودوموناس آئروژینوزا به حساب می آیند. 

 این آنزیم ها به دلیل فعالیت بتاالکتامازی وسیع الطیف 
)ESBLs( و ایجاد مقاومت باال نسبت به آنتی بیوتیک های بتاالکتاماز GIM و 
SIM در جدایه های سودوموناس آئروژینوزا جدا شده از بخش های مراقبت 

ویژه)ICU( بیمارستان های شهر زاهدان انجام گرفت.
مواد و روش ها؛ در این مطالعه توصیفی _ مقطعی، تعداد 100 نمونه 

سودوموناس آئروژینوزا از بیماران بستری در بیمارستان های شهر زاهدان در 
بخش های مراقبت ویژه)ICU( جمع آوری شده و کشت داده شد. کلنی های 
مشکوک به سودوموناس آئروژینوزا با روش های بیوشیمیایی معمول تعیین 
هویت شدند.  برای سنجش حساسیت آنتی بیوتیکی از روش کربی بایر 

استفاده شد، سپس MIC این سویه ها بررسی شد. از نظر ژنوتیپی ژن های 
بتاالکتاماز GIM و SIM در سویه های فوق با روش PCR بررسی شد.
یافته ها؛ در این مطالعه 100 جدایه سودوموناس ائروژینوزا در 

32 جدایه )26 درصد( مولد بتاالکتاماز وسیع الطیف بودند. در مجموع 
مقاومت سودوموناس ائروژینوزا به آنتی بیوتیک های ایمی پنم، 

پیپراسیلین، سفتازیدیم، سفوتاکسیم، سفتریاکسون، لووفلوکساسین، 
سیپروفلوکساسین، جنتامایسین، آمیکاسین، استرپتومایسین، 

تتراسایکلین، کربنی سیلین به ترتیب 88 درصد، 93 درصد، 89 درصد، 
98 درصد، 97 درصد، 89 درصد، 84 درصد، 82 درصد، 97 درصد، 

 91درصد، 90درصد و 95درصد بود.
 با توجه به آزمون PCR از میان 32 جدایه دارای آنزیم بتاالکتاماز وسیع 

الطیف به ترتیب 43/75، 18/75 دارای ژن های بتاالکتاماز GIM bla و     
 SIM blaبودند.

نتیجه گیری؛ شیوع آنزیم های ESBLs و مقاومت آنتی بیوتیکی در 
بیمارستان سوانح سوختگی باال است و نیاز است اقداماتی مانند سنجش 

حساسیت آنتی بیوتیکی، تجویز منطقی آنتی بیوتیک ها و کنترل عوامل 
مساعد کننده انجام شود. نتایج نشان می دهد که اغلب نمونه ها مقاوم به 

 دارو هستند و در میان سویه های تولید کننده ESBLs فراوانی ژن های
 GIM blaبیشتر از SIM bla یافت شد.

طلب  فرصت  منفی  گرم  پاتوژن  یک  ائروژینوزا  سودوموناس 

 مقاله علمی و فنی

      ارزیابی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی سودوموناس 
آئروژینوزا در)ICU( بیمارستان های زاهدان)سال1400(

رامین ارباب1،رقیه قلی زاده دوران محله2، آرزو عبدالهی گنبج3
1- دانشجوی پزشکی و عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسالمی، زاهدان

2- استاد یار، گروه علوم آزمایشگاهی، واحدزاهدان، دانشگاه آزاد اسالمی، زاهدان
3- استاد یار، گروه پرستاری، واحدزاهدان، دانشگاه آزاد اسالمی، زاهدان
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 AIM، IMP ,VIM,SPM,GIM,SIM, شامل  که  شده  شناسایی 
NDM,KHM هستند)6(. آنزیم های GIMوSIM شایع ترین آنزیم های 
کتامازی هستند که در سراسر جهان شناسایی شده اند)7(.    متالوبتاال
طی دهه های پس از کشف آنتی بیوتیک ها، تجویز بی رویه آن ها برای 
گسترش سویه های  درمان عفونت های باکتریال، موجب انتخاب و 
مقاوم باکتری ها شده است، بطوری که هم اکنون مقاومت باکتری ها 
به آنتی بیوتیک های مختلف به معضل جهانی تبدیل شده است. 
از آنجای که ژن های مقاومت آنتی بیوتیکی از طریق عناصر ژنتیکی 
متحرک نظیرپالزمید، اینتگرون و ترانسپوزون در بین باکتری ها قابل 
انتقال است، لذا بروز مقاومت دارویی از اهمیت ویژه ای برخوردار است 
گاهی از الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در بین پاتوژن ها چند  و اهمیت آ
برابر می نماید)8(. نتیجه مهم حاصل از این استراتژی غلط درمان، 
جایگزینی و ایجاد کلون هائی از سویه های مقاوم باکتری ها به جای 
سویه های حساس است. این سویه ها می توانند عوامل مقاومت را به 
سایر سویه ها و حتی گونه های حساس باکتری ها انتقال دهند و بطور 
تصاعدی جمعیتی رو به تزاید از باکتری های مقاوم را ایجاد کنند. وجود 
اینتگرون در گونه های باکتری، توانائی مضاعفی را برای کسب عوامل 
مقاومت ایجاد کرده است)9(. مقاومت آنتی بیوتیکی در عفونت های 

بیمارستانی بسیار حائز اهمیت است. 
 )CDC( کنترل بیماری ها طبق آمارهای اعالم شده از طرف مرکز 
آنتی  یک  به  حداقل  بیمارستانی  پاتوژن  های  سویه  از  از %70  بیش 
اغلب  حالت  این  و  مقاومند  ها  عفونت  درمان  در  معمول  بیوتیک 
منجر به استفاده از آنتی بیوتیک های انتخاب دوم و سوم می شود. 
Pseudomonas ae- در یک حالت کلی15% از سویه های بیمارستانی 
ruginosa در بیماران بخش مراقبت های ویژه )ICU( به سفتازیدیم 
عفونت  درمان  برای  موثر  داروهای  از  که   )IMI( پنم  ایمی  و   )CAZ(
هستند)11و10(.  مقاوم  شوند،  می  محسوب  باکتری  این  شدید  های 
ظرف مدت 5 سال ) از سال 1997 تا سال 2001( مقاومت سودوموناس 
آئروژینوزا به آنتی بیوتیک های ایمی پنم، فلوروکینولون ها، سفالسپورین 
های نسل سوم، و جنتامیسین به ترتیب به 32%، 37%، 22%، و %28 
وضعیت  بررسی  تحقیق  این  از  هدف  )13و12(.  است  یافته  افزایش 
مقاومت آنتی بیوتیکی سویه های سودوموناس ائروژینوزا جدا شده از 
نمونه های بالینی بیماران در مراکز درمانی آموزشی شهرستان زاهدان و 
کتامازی GIMوSIM سویه ها است. با  نیز تعیین  فراوانی ژن های بتاال
کتاماز در بیمارستان ها،  توجه به اهمیت سویه های مولد متالوبتاالبتاال
شناسایی سریع و ردیابی این سویه ها می تواند گامی مهم و اساسی در 
کنترل عفونت های ناشی از این سویه ها به شمار رود. نتایج  درمان و 
این بررسی می تواند مورد استفاده دانش پژوهان و محققین مرتبط با 
گیرد. هم چنین این پژوهش پزشکان را در انتخاب  این مبحث قرار 
آنتی بیوتیک موثر و مناسب برای درمان بیماران عفونی با توجه به شیوع 

مقاومت آنتی بیوتیکی در میان ایزوله های بالینی کمک کند.

یه  رو بی  تجویز  ها،  بیوتیک  آنتی  کشف  از  پس  های  دهه  طی 
کتریال، موجب انتخاب و گسترش  آن ها برای درمان عفونت های با
کنون  ا هم  که  ی  طور به  است،  شده  ها  کتری  با مقاوم  های  سویه 
کتری ها به آنتی بیوتیک های مختلف به معضل جهانی  مقاومت با
که ژن های مقاومت آنتی بیوتیکی از  تبدیل شده است. از آنجای 
طریق عناصر ژنتیکی متحرک نظیرپالزمید، اینتگرون و ترانسپوزون 
دارویی  مقاومت  بروز  لذا  است،  انتقال  قابل  ها  کتری  با بین  در 
الگوی  از  گاهی  آ اهمیت  و  است  برخوردار  ای  ویژه  اهمیت  از 
مقاومت آنتی بیوتیکی در بین پاتوژن ها چند برابر می نماید. نتیجه 
مهم حاصل از این استراتژی غلط درمان، جایگزینی و ایجاد کلون 
کتری ها به جای سویه های حساس می  هائی از سویه های مقاوم با
باشد. این سویه ها می توانند عوامل مقاومت را به سایر سویه ها و 
کتری ها انتقال دهند و بطور تصاعدی  گونه های حساس با حتی 
وجود  کنند.  ایجاد  را  مقاوم  های  کتری  با از  تزاید  به  رو  جمعیتی 
کسب  برای  را  مضاعفی  توانائی  کتری،  با های  گونه  در  اینتگرون 
بررسی  تحقیق  این  از  هدف  است.  کرده  ایجاد  مقاومت  عوامل 
ینوزا  وضعیت مقاومت آنتی بیوتیکی سویه های سودوموناس ائروژ
جدا شده از نمونه های بالینی بیماران دربخش های مراقبت های 
تواند  بررسی می  این  نتایج  زاهدان است.  کز درمانی شهر  مرا ویژه 
قرار  مبحث  این  با  مرتبط  محققین  و  پژوهان  دانش  استفاده  مورد 
بیوتیک  آنتی  انتخاب  را در  این پژوهش پزشکان  گیرد. هم چنین 
موثر و مناسب برای درمان بیماران عفونی با توجه به شیوع مقاومت 

آنتی بیوتیکی در میان ایزوله های بالینی کمک کند)14،26(.
آئروژینوزا امروزه بیش  که مقاومت سودموناس  از آنجایی  بنابراین، 
شرایط  تعیین  باره  در  هایی  بررسی  انجام  می شود،  دیده  پیش  از 
کتاماز  مقاومت های آنتی بیوتیکی و تعیین سویه های مولد متالوبتاال
سبب درک وضعیت مقاومت آنتی  بیوتیکی، شناسنایی سریع سویه ها، 
اقدامات در جهت به کارگیری درمان های آنتی بیوتیکی مناسب و در 
نهایت تالش جهت عدم گسترش مقاومت آنتی بیوتیکی و مداخالت 
درمانی مناسب می گردد. با توجه به این که، مقاومت آنتی بیوتیکی به 
این باکتری گرم منفی بیمارستانی به شدت شایع می باشد و همچنین، 
آموزشی_ این زمینه در بیمارستان های  انجام مطالعاتی در  به دلیل 

درمانی شهرستان زاهدان، ما بر آن شدیم تا در این مطالعه به ارزیابی 
الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی سودوموناس آئروژینوزا عامل عفونت های 
های  بیمارستان   )ICU( ویژه  مراقبت  های  بخش  در  بیمارستانی 

آموزشی شهرستان زاهدان در سال1400 بپردازیم.

روش کار
این مطالعه از نوع توصیفی – تحلیلی است. روش نمونه گیری در 
دسترس است.  کلیه نمونه های در دسترس که از کشت نمونه های 
 ،) بالینی مختلف جداسازی شده اند )تا رسیدن به تعداد مورد نظر
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وارد مطالعه می شوند. تعداد 100 نمونه از ایزوله های بالینی سودوموناس 
مراقبت  های  بخش  در  بیمارستانی  های  عفونت  عامل  ائروژینوزا 
ویژه)ICU( از آزمایشگاه های میکروب شناسی مراکز درمانی شهرستان 
علی،  امام  بیمارستان  بوعلی،  عفونی  بیمارستان  شامل  زاهدان 
بیمارستان خاتم، بیمارستان تامین اجتماعی و بیمارستان نبی اکرم، 

جمع آوری گردیده و در این مطالعه مورد بررسی قرار می گیرد.
های  روش  با  ینوزا  ائروژ سودوموناس  به  مشکوک  های  پرگنه   
بیوشیمیایی معمول تعیین هویت شدند. برای سنجش حساسیت 
این    MIC سپس  شد،  استفاده  بائر  کربی  روش  از  بیوتیکی  آنتی 
سپس  شد.  بررسی   E.test روش  به  یدیم  سفتاز به  نسبت  ها  سویه 
از  استفاده  با   )ESBLs( گسترده  طیف  با  کتاماز  بتاال انزیم  بررسی 
کتاماز  از نظر ژنوتیپی ژن های بتاال دیسک ترکیبی انجام می شود. 
در  گردد.  می  بررسی   PCR روش  با  فوق  های  سویه  در   SIMوGIM
و   t همبستگی،آزمون  ضریب  شاخص  از  استنباطی  آمار  سطح 
کای-دو استفاده می شود و کلیه محاسبات آماری با کمک نرم افزار 

spss.23 انجام می پذیرد.

نتایج
از  ینوزا  ائروژ سودوموناس  جدایه   100 تعداد  مطالعه،  این  در 
از  شد.  جدا   )ICU(ویژه های  مراقبت  های  بخش  های  نمونه 
و )%42(  مردان  به  مربوط  نمونه  مورد مطالعه )%58( 58  100نمونه 

42 نمونه مربوط به زنان بود. 
سنجش حساسیت آنتی بیوتیکی به روش دیسک دیفیوژن بر روی 
گرفت، در مجموع مقاومت  ینوزا انجام  100 جدایه سودوموناس ائروژ
های  بیوتیک  آنتی  به  نسبت  ینوزا  ائروژ سودوموناس  های  جدایه 
کسون،  سفتریا کسیم،  سفوتا یدیم،  پیپراسیلین،سفتاز پنم،  ایمی 
جنتامایسین،آمیکاسین،  سیپروفلوکساسین،  لووفلوکساسین، 
کربنی سیلین به ترتیب 88 درصد،  استرپتومایسین، تتراسایکلین، 
 84 درصد،   89 درصد،   97 درصد،   98 درصد،   89 درصد،   93
درصد، 82 درصد، 97 درصد، 91درصد، 90درصد و 95درصد بودند 

)جدول شماره1،2و3( )شکل1و2(.

بحث
تخمیری  غیر  منفی  گرم  کتری  با یک  ینوزا  ائروژ سودوموناس 
و  طلب  فرصت  های  عفونت  ایجاد  در  ای  عمده  نقش  که  است 
عفونت های شدید در بیماران سوختگی دارد. آن همچنین عامل 
10 تا 15 درصد عفونت های بیمارستانی در جهان است. براساس 
اثبات  جهان  سراسر  در  شده  انجام  یک  اپیدمیولوژ های  بررسی 
که میزا ن شیوع الگوهای مختلف مقاومت دارویی در  شده است 
 ، دیگر ی  کشور تا  کشور  یک  از  ینوزا،  آئروژ سودوموناس  های  سویه 
حتی  و  دیگر  جغرافیایی  منطقه  یک  تا  جغرافیایی  منطقه  یک  از 

جدول شماره1- حساسیت جدایه های سودوموناس ائروزینوزا نسبت به 
آنتی بیوتیک های مورد بررسی به روش دیسک دیفیوژن

شکل 1- الگوی 
مقاومت ضد 

میکروبی 
سودوموناس 
ائروژینوزا در 

یکی از ایزوله ها 
مورد مطالعه

شکل 2- تعیین حداقل غلظت مهار کنندگی انتی بیوتیک سفتازیدیم در 
یک ایزوله سودوموناس ائروژینوزا
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که میر صالحیان و همکاران )63( در تهران در  درمطالعه ی 
ینوزا جدا  ائروژ ی 170 جدایه سودوموناس  رو بر  که  سال 1389  
نسبت  مقاومت  بیشترین  شد،  انجام  سوختگی  زخم  از  شده 
)آمیکاسین81  ید  امینوگلیکوز کالس  های  بیوتیک  آنتی  به 
درصد، جنتامایسین 88 درصد، توبرامایسین 84 درصد( بود و 
در  که  حالی  در  بوده  مقاوم  پنم  ایمی  به  ها  ایزوله  درصد   52/9
مطالعه حاضر 88 درصد ایزوله ها به ایمی پنم و 93 درصد به 
پنم مقاوم بودند که می تواند نشانگر روند افزایش مقاومت به  مرو

کارباپنم ها باشد.
در  تهران  در   )108( همکارانش  و  اولیا  پرویز  بررسی   در 
ینوزا  ائروژ سودوموناس  جدایه   100 ی  رو بر  که   2006 سال 
به  نسبت  مقاومت  شد.  انجام  سوختگی  زخم  از  شده  جدا 
کسیم،  سفوتا جنتامایسین،  امیکاسین،  های  بیوتیک  آنتی 
 95 ترتیب  به  سفتریکسون  و  سیپروفلوکساسین  یدیم،  سفتاز
درصد، 96 درصد، 81 درصد، 95 درصد، 89 درصد، 92 درصد 

مقاوم گزارش شدند، که با مطالعه حاضر هم خوانی داشت.
در مطالعه Farhat ullah و همکارانش )106( در طی سال 2005 
ینوزا  ی 106 جدایه سودوموناس ائروژ که بررو کستان  تا 2006 در پا
جدا شده از زخم سوختگی انجام شد. مقاومت نسبت به انتی 
سیپروفلوکساسین،  جنتامایسین،  امیکاسین،  بیوتیک های 
و  49درصد  25درصد،  70درصد،  ترتیب  به  سایکلین  کسی  دا

21درصد مقاوم گزارش شدند.
در  که   )5( همکارانش  و  تفتی  اخوان  فاطمه  بررسی،  یک  در 
روی  بر  که  یزد  در  سوختگی  سوانح  بیمارستان  در   1391 سال 
سوختگی  زخم  از  شده  جدا  ینوزا  ائروژ سودوموناس  ایزوله   54
انجام شد. مقاومت نسبت به آنتی بیوتیک های سفتیزوکسیم، 
ایمیپنم، جنتامایسین، پیپراسیلین، سفپیم، مروپنم و ارتاپنم به 
درصد   66 70درصد،  74درصد،  74درصد،  79درصد،  ترتیب  

و62 درصد مقاوم گزارش شدند.
کیانی و همکاران )109(که در سال 1391  در مطالعه  معصومه 
شده  جدا  ائروژینوزا  سودوموناس  جدایه  از 90  شد،  انجام  یزد  در 
از نمونه های مختلف بالینی 56، 50/6، 44/4، 48/9، 52، 52، 
های  بیوتیک  آنتی  به  نسبت  ترتیب  به  ها  جدایه  درصد   50/7
مروپنم،  پنم،  ایمی  سفتازیدیم، سفتریکسون، سیپروفلوکساسین، 
گزارش شدند. در این مطالعه 66/6  ارتاپنم و جنتامایسین مقاوم 
درصد ایزوله ها مقاوم به چند دارو بودند. بیشترین تعداد نمونه در 
این مطالعه از بخش سوختگی بوده )40درصد جدایه ها( و به نظر 
می رسد به همین دلیل نتایج ان به مطالعه حاضر نزدیک تر است. 
در یک مطالعه مریم ادابی و همکاران )110(که در سال 1393 در 
که بر روی 94 جدایه سودوموناس  بیمارستان مطهری شهر تهران 
ائروژینوزا جدا شده از زخم سوختگی انجام شد. مقاومت نسبت 

میان بیمارستان های مختلف در یک ناحیه جغرافیایی می تواند 
متفاوت باشد، لذا با توجه به اهمیت بالینی سویه های تولید شده 
شناسایی  مختلف  های  بیمارستان  در  دارویی  چند  مقاومت  با 
چه  هر  انتشار  کنترل  و  درمانی  اهداف  جهت  در  ها،  سویه  این 
ینوزا  ی است. سودوموناس آئروژ بیشتر آن ها در بیمارستان ها ضرور
به سبب ماهیت ژنتیکی، پذیرنده انواع ژن ها )از قبیل پالسمید و 
ترانسپوزون ها( و انواعی از جهش ها دارای مقاومت آنتی بیوتیکی 
انواع  به  نسبت  سریعا  توانند  می  سبب  همین  به  و  است  گسترده 
یه از آنتی بیوتیک ها به  آنتی بیوتیک ها مقاوم شود. استفاده بی رو
ویژه  فلوروکینولون ها و کارباپنم ها، از عوامل خطر برای مقاوم شدن 

کتری نسبت به این داروها به شمار می آید )32, 49(. این با
 بنابراین با توجه به قابلیت باالی این ارگانیسم در کسب مقاومت 
تغییرات  بر  پیوسته   پایش  گون،  گونا های  بیوتیک  آنتی  به  نسبت 
مطالعه  این  در   .)50( باشد  می  ی  ضرور کتری  با این  حساسیت 
سودوموناس  های  جدایه  در    SIM bla , GIM bla های  ژن  فراوانی 
در  بیوتیکی  انتی  مقاومت  الگوی  تعیین  و   ESBL مولد  ینوزا  ائروژ
نمونه های مورد بررسی قرار گرفت، وبه طور خالصه، مقایسه ای بین 

نتایج این بررسی با بررسی های مشابه انجام شده است. 
ائروژینوزا  سودوموناس  جدایه   100 مجموع  از  مطالعه  این  در 
پنم،  ایمی  های  بیوتیک  آنتی  مقاومت  میزان  ها  نمونه  از  شده  جدا 
پیپراسیلین،سفتازیدیم، سفوتاکسیم، سفتریاکسون، لووفلوکساسین، 
 ، یسین ما پتو ستر ا ، سین میکا آ ، یسین ما جنتا ، سین کسا فلو و سیپر
 89 درصد،   93 درصد،   88 ترتیب  به  سیلین  کربنی  تتراسایکلین، 
درصد، 98 درصد، 97 درصد، 89 درصد، 84 درصد، 82 درصد، 97 

درصد، 91درصد، 90درصد، 95درصد بود.

جدول شماره2- تعیین فراوانی جدایه های سودوموناس ائروژینوزا 
 ESBLs تولیدکننده

جدول شماره 3- توزیع فراوانی ژنوتیپ های blaSIM , blaGIM  تولید کننده 
انزیم بتاالکتاماز وسیع الطیف در  ایزوله های سودوموناس ائروژینوزا
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طرف دیگر این الگوهای مقاومتی دائما در حال تغییر است که باید 
مورد توجه قرار گیرد.  

ینوزا جدا شده  در این مطالعه از 100 جدایه سودوموناس ائروژ
کننده ESBLs بودند. در  از نمونه ها 32 درصد جدایه ها تولید 
مطالعه شجاع پور و همکاران )95( در شهرکرد در سال 1387 
ینوزا جدا شده از بیماران  ی نمونه های سودوموناس ائروژ که بر رو
  ESBLزخم سوختگی انجام شده بود، 37 درصد نمونه ها مولد
گزارش گردیدند. در مطالعه اخوان تفتی و همکاران )5( در شهر 
ینوزای  ی ایزوله های سودوموناس ائروژ یزد در سال 1391 که بر رو
جدا شده از زخم سوختگی انجام شده بود، 22 درصد ایزوله ها 

تولید کننده ESBL گزارش شدند. 
سال  در  کستان  پا در   )106( همکارانش  و   Ullah مطالعه  در 
ینوزای جدا شده از بیماران زخم  2006 که بر روی سودوموناس ائروژ

سوختگی انجام شده بود، 35/85 درصد دارای ESBL بودند. 
در مطالعه مانا شجاعپور و همکارانش )40( در اراک در سال 
بیماران  از  شده  جدا  ینوزای  ائروژ سودوموناس  روی  بر  1387که 
زخم سوختگی انجام شده بود، 37/7 درصد دارای ESBL بودند.
سال  در  درتهران   )63( همکاران  و  میرصالحیان  مطالعه  در 
بیماران  از  شده  جدا  ائروژینوزای  سودوموناس  روی  بر  که   2008
زخم سوختگی انجام شده بود، 40 درصد دارای ESBL بودند. در 
مطالعه شکیبا و همکاران )115( در کرمان در سال 2007 که بر روی 
سودوموناس ائروژینوزای جدا شده از بیماران زخم سوختگی انجام 

شده بود، 34 درصد دارای ESBL بودند.
بیمارستان  در  همکاران)113(  و  رستگارالری  مطالعه  در 
ینوزای  مطهری در تهران در سال 2011 که بر روی سودوموناس ائروژ
بود، 18درصد  شده  انجام  سوختگی  زخم  بیماران  از  شده  جدا 

دارای ESBL بودند.
زهرا فرشادزاده و همکاران )30( در سال 2011 در  در مطالعه 
سودوموناس  ی  رو بر  که  اهواز  در  سوختگی  سوانح  بیمارستان 
ینوزای جدا شده از بیماران زخم سوختگی انجام شده بود،  ائروژ

51/9 درصد تولید کننده ESBL بودند. 
 90 تعداد  سال2012،  در   )114(Okesolaبررسی در 
مختلف  های  بخش  از  که  ینوزا  ائروژ سودوموناس  جدایه 
قرار  بررسی  مورد  بودند،  امده  دست  به  نیجریه  در  بیمارستان 
سال  )در  هند  در  ای  مطالعه  و  ها  جدایه  درصد  گرفتند. 22/2 
مولد  ینوزای  ائروژ سودوموناس  های  جدایه  درصد   42/3  )2011

ESBLs گزارش گردیدند)60(. 
در یک پژوهش Lim و همکارانش )61( در سال 2009 در مالزی 
4/7 درصد و در مطالعه Wodford و همکارانش )62( در انگلستان 
گزارش   ESBLs در سال 2008، 3/7 جدایه های مورد بررسی مولد

شدند.

ازترونام،  تیکارسیلین،  سفپیم،  پنم،  ایمی  های  بیوتیک  آنتی  به 
توبرومایسین، جنتامایسین، کلیستین، سیپروفلوکساسین، امیکاسین 
و پیپراسیلین تازوباکتام به ترتیب 76درصد، 90درصد، 87 درصد، 
77 درصد، 88 درصد، 86 درصد، 0 درصد، 87 درصد، 85 درصد، 
که در این مطالعه بیشترین درصد  گزارش شدند.  78 درصد مقاوم 
مقاومت، مربوط به سفپیم )90درصد( و کمترین آن متعلق به کلیستین 

)0 درصد( است.
شهر  در  سال 2010  در  که   )111( همکاران  و  کیانپور  بررسی  دریک 
اصفهان که بر روی سودوموناس ائروژینوزا جدا شده از زخم سوختگی 
سفتریکسون،  های  بیوتیک  آنتی  به  نسبت  مقاومت  شد.  انجام 
آمیکاسین، سفتازیدیم، سیپروفلوکساسین، توبرامایسین و ایمیپنم به 
ترتیب به میزان 82/4 درصد، 57/14 درصد، 53/57 درصد، 42/85 

درصد، 39/28 درصد و 14/28 درصد گزارش شدند.
در مطالعه رنجبر و همکاران )112( که در سال 2011 در بیمارستان 
زخم  از  شده  جدا  ائروژینوزا  سودوموناس  روی  بر  که  تهران  اهلل  بقیه 
سوختگی انجام شد. مقاومت نسبت به آنتی بیوتیک های سفتازیدیم، 
آمیکاسین، سیپروفلوکساسین، جنتامایسین و ایمیپنم به ترتیب 57/5 
درصد، 90 درصد، 65 درصد، 67/5 درصد و 97/5 درصد مقاوم بود.

بیمارستان  در  که   )30( همکاران  و  فرشادزاده  زهرا  مطالعه  در 
 185 روی  بر  که  میالدی   2011 سال  در  اهواز  در  سوختگی  سوانح 
ینوزا جدا شده از زخم سوختگی انجام شد،  جدایه سودوموناس ائرووژ
کسیم،  سفوتا سفپیم،  های  بیوتیک  انتی  به  نسبت  مقاومت  میزان 
مروپنم  و  پنم  ایمی  سیپروفلوکساسین،  کسون،  سفتریا یدیم،  سفتاز
به ترتیب 78/12، 85/4، 72/9، 91/6، 22/9، 40/6، 71/8 درصد 
مقاوم گزارش شدند، با توجه به نتایج این مطالعه اگر حجم نمونه در 
یم. مطالعه حاضر بیشتر بود می توانستیم نتایج دقیق تری بدست آور
 2011 سال  در  که  همکاران)113(  و  ی  الر رستگار  مطالعه  در 
جدایه   106 ی  رو بر  که  تهران  در  مطهری  بیمارستان  در  میالدی 
شد،  انجام  سوختگی  زخم  از  شده  جدا  ینوزا  ائروژ سودوموناس 
تیکارسیلین،  کسیم،  سفوتا های  بیوتیک  آنتی  به  نسبت  مقاومت 
پنم،  ایمی  آمیکاسین،  یدیم،  سفتاز سفپیم،  سیپروفلوکساسین، 
 87 درصد،   88 درصد،   91 درصد،   94 ترتیب  به  جنتامایسین 
مقاوم  درصد   72 درصد،   79 درصد،   79 درصد،   81 درصد، 

بودند،که نتایج ان به مطالعه حاضر نزدیک است.
در  آمده  دست  به  جدایه های  مقاومت  الگوی  نتایج  بررسی 
مقابل  در  ها  سویه  باالی  مقاومت  میزان  دهنده  نشان  مطالعه،  این 
آنتی بیوتیک های مورد نظر می باشد. با یک نگاه اجمالی به مطالعات 
گذشته می توان نتیجه گرفت که میزان مقاومت به آنتی بیوتیک های 
متفاوت در مورد جدایه های سودوموناس ائروزینوزا نسبتا باالست، که 
نتایج آن بر حسب زمان و مکان جداسازی سویه ها متفاوت است. از 
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 blaIMP 9%( حامل ژن( و 20 سویه blaVIM حامل ژن )%سویه )33
بودند)6(.  

در طی بررسی هایی که در سال های اخیر در ایران انجام شده، 
شیوع آنزیم های ESBL به خصوص blaIMP ، bla VIM افزایش 
کتاماز bla IMP ، bla VIM در  پیدا کرده است. فراوانی آنزیم بتاال
مطالعه کنونی به ترتیب 18/75درصد، 43/75 درصد بود که این 
خود می تواند توجیهی برای مقاومت باالی جدایه ها نسبت به 

سفالوسپورین های نسل سوم باشد. 
طبق نتایج مطالعه حاضر با نتایج مطالعات گذشته که نشان 
کتاماز طی سال های متمادی  دهنده افزایش فراوانی ژن های بتاال
کتریاسه  کتاماز ها ابتدا در خانواده انتروبا می باشد، که فراوانی بتاال
به  راه های مختلف  از طریق  و سپس  یافت می شد  فراوانی  به 

ینوزا منتقل شد. کتریهای دیگر از جمله سودوموناس ائروژ با

نتیجه گیری
با توجه به نتایج مطالعه حاضر با سایر مطالعات، مقاومت به آنتی 
بیوتیک های مورد استفاده در درمان بیماران مبتال به عفونت های 
در  ها  سفالوسپورین  خصوص  به  ائروژینوزا  سودوموناس  از  ناشی 
کشور ما در حال گسترش است. در این مطالعه بیش از 80 درصد 
جدایه های سودوموناس ائروژینوزا نسبت به سفتازیدیم، سفپیم، 
فراوانی  و  بوده  مقاوم  تیکارسیلین  سفوتاکسیم،  سفتریکسون، 
که این نتیجه  سودوموناس ائروژینوزا مولد ESBLs، 32 درصد بود 
نشان دهنده افزایش گسترش شیوع این انزیم های مقاومت است. 
لذا، در بخش های مراقبت ویژه)ICU(انجام سنجش حساسیت 
آنتی بیوتیکی و بررسی تولید سویه های سودوموناس ائروژینوزا مولد 
مطالعه  در  رسد.  می  نظر  به  ضروری  دارو  تجویز  از  قبل   ESBL
که باال بودن ژن گزارش شد     blaSIM , blaGIM حاضر بروز ژن های 

 bla GIM را نسبت به ژن bla SIM  نشان داد. 

پیشنهادات
1- باتوجه به شیوع جدایه های با مقاومت چند آنتی بیوتیکی 
در بیماران بخش های مراقبت ویژه)ICU(تشخیص و تعیین دقیق 
الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی این سویه ها، در زمان های اولیه 

بستری شدن بیماران در بیمارستان انجام شود.
2- از آنجا که مقاومت دارویی باکتری به خصوص باکتری های 
مولد عفونت های بیمارستانی مدام در حال تغییر است بهتراست 
ساالنه چندین بررسی در مورد میکروارگانیسم ها و مقاومت دارویی 
بیماران  درمان  در  پزشکان  راهنمای  عنوان  به  تا  شود  انجام   آنها 

به کاررود.
3- جهت کاستن از انتشار آلودگی های میکروبی بیمارستان ها 
پیشنهاد می شود، زمینه ها و عوامل گسترش دهنده آنها از قبیل 

علت  به  ما  کشور  در  که  است  واقعیت  این  موید  حاصل  نتایج 
کتام به خصوص سفالوسپورین ها  استفاده بی رویه از داروهای بتاال
متاسفانه فراوانی انزیم های ESBLs در بیماران بستری در بخش های 
سوختگی نسبت به بسیاری از مناطق به خصوص کشورهای توسعه 
یافته بیشتر است. لذا ضروری است اقدامات الزم جهت پیشگیری 
گسترش جدایه های ESBLs در بیمارستان ها انجام شود.     در  از 
مطالعه حاضر فراوانی ژن ها SIM bla , GIM bla  با استفاده از روش 

PCR به ترتیب43/75 درصد ، 18/75درصد بود. 
در تحقیق انجام شده برروی سویه های پسودوموناس آئروژینوزا جدا 
از بیماران بستری دربیمارستان سوانح وسوختگی امام موسی  شده 
کاظم ـ  اصفهان، درصد مقاومت به داروهایی به این شرح بوده است: 
ایمیپنم 94/9 %، پیپراسیلین 97/4 % ، سیپروفلوکساسین 98/7 %، 
با روش  توبرامایسین 95%، سفتازیدیم و تیکارسیلین هر یک 100 %. 
کننده  تولید  ایمیپنم،  به  مقاوم  سویه   )%55/8(  41  IPM-EDTA
کتاماز بودند و 34 سویه )43%( حاوی ژن VIM  بودند)2(.               متالوبتاال
کتامازی در ایزوله های سودوموناس  در بررسی شیوع آنزیم های متالوبتاال
ائروژینوزا از 54 ایزوله سودوموناس ائروژینوزا به ترتیب 70 درصد، 66 درصد 
و 74 درصد ایزوله های سودوموناس ائروژینوزابه ارتاپنم، مروپنم و ایمیپنم 
کتامازی بودند. 9  مقاوم بودند. و 29.5 درصد دارای آنزیم های متالوبتاال
ایزوله)16.6درصد(  و 5 ایزوله)9.2 درصد( از 54 ایزوله مورد بررسی، دارای 

blaIPM و   blaVIM  بودند)105(.
فتوتیپی  روش  به  ائروژینوزا  سودوموناس  شده  یافت  سویه   70 از 
مروپنم،  ترتیب  به  ها  ایزوله  در  بیوتیکی  آنتی  مقاومت  بیشترین 
و  پیپراسیلین  جنتامایسین،  ایمیپنم،  سفتازیدیم،  سفوتاکسیم، 
سیپروفلوکساسین بود. در آزمون DDS مشخص گردید که از 44 ایزوله 
کتاماز  متالوبتاال آنزیم  کننده  تولید  ایزوله   36 تنها  ایمیپنم  به  مقاوم 
هستند. با انجام آزمون PCR 33 سویه  تولید کننده MBLS فنوتیپ 
مثبت، تایید شدند که 23 ایزوله حاوی ژن VIM)52.2%( و 10 ایزوله 

حاوی ژن IMP)22.3%( بودند)3(. 
در یک بررسی از میان 83 سویه سودوموناس ائروژینوزا غیر حساس 
نتایج  بودند.  کتاماز  متالوبتاال مولد  57.9%( سویه   ( ایمیپنم، 48  به 
ژن های  نظر  از  ها  ایزوله  این  که  داد  نشان  سکوئنسینگ  و   PCR
blaIMP-1 مثبت بوده در حالیکه هیچ کدام از نظر blaVIM مثبت 
از  ناشی  های  عفونت  واسطه  به  مرتالیتی  میزان  همچنین  نبودند. 
، 4 مورد )8.3%( در بیماران  کتاماز سودوموناس های مولد متالوبتاال

بستری گزارش شده بود)26(. 
در مطالعه ای که توسط آقامیری و همکاران انجام شد از 212 ایزوله 
سودوموناس ائروژینوزا که از بیماران بستری در بیمارستان های تهران جدا 
شده بود، 100 سویه مقاوم به ایمیپنم بودند که از این میان 75 سویه از نظر 
کتاماز مثبت گزارش شدند. نتایج PCR نشان داد که 70  تولید متالوبتاال
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روش های نادرست و غیر اصولی ضدعفونی نمودن، وجود مخازن 
محیطی عفونت، و همچنین مدت بستری بودن بیماران شناسایی و 
دقیقا بررسی شود و با آموزش کارکنان ، روش های موثر مراقبت و کنترل 

عفونت های بیمارستانی مورد توجه و مراقبت قرار گیرد.
کتری در عفونت های بیمارستانی و  4-با توجه به اهمیت این با
کتاماز وسیع الطیف  میزان باالی شیوع سویه های تولید کننده بتاال
)ESBL(، پیشنهاد می شود برای درمان این بیماران از یک کارباپنم 
همان  شود.  استفاده  کتامی  بتاال غیر  بیوتیک  آنتی  یک  با  همراه 
یدیم،  کتام به جای سفتاز ی که با استفاده از پیپراسیلین-تازوبا طور

فراوانی ESBL کاهش می یابد. 
کتامازهای  5-با توجه به فراوانی باسیل های گرم منفی مولد بتاال
وسیع  داروهای  کثر  ا برابر  در  آنها  باالی  مقاومت  و  الطیف  وسیع 
 ESBL مولد  های  سویه  شناسایی  که  رسد  نظرمی  به  طیف، 
بایستی در برنامه روزانه آزمایشگاه های میکروب شناسی در مورد 
و  پنومونیه  کلبسیال  کلی،  اشریشیا از جمله  گرم منفی  باسیل های 

ینوزا گنجانده شوند. سودوموناس آئروژ
6-با تشکیل کمیته های تجویز آنتی بیوتیک در بیمارستان ها، با 
جدیت بر مصرف آنتی بیوتیک های طیف وسیع در بیمارستان ها 

نظارت شود.
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