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چکیده

زمينه و هدف :امروزه ،اسینتوباکتر بومانی ( )Acinetobacter baumanniiبه عنوان یک عامل مهم عفونت بیمارستانی در نظر گرفته میشود ،چراکه اپیدمیهای بیمارستانی
ناشی از آن در نقاط مختلف گزارش شده است .از آنجایی که شناسایی مولکولی در حد سویه و گونه برای تعیین شیوع بیمارستانی از اهمیت بسیاری برخوردار است ،این
مطالعه با هدف تایپینگ مولکولی سویههای بالینی اسينتوباكتر بوماني در شهر تهران به روش پالس فیلد ژل الکتروفورزیس ( )PFGEبه عنوان مهمترین روش تایپینگ
گونههای باکتریایی انجام گردید.
مواد و روشها :در این بررسی 70 ،نمونه اسینتوباکتر از نمونههای بالینی بیمارستانهای میالد ،بقیه ا( ...عج) و رسول اکرم (ص) تهیه و در آزمایشگاه با استفاده از روشهای کشت
و بیوشیمیایی تا حد گونه شناسائی شدند .سپس بعد از تعیین الگوی مقاومت داروئی به روش دیسک دیفیوژن ،با استفاده از آنزیم  ، Apa1ایزولههای اسینتوباکتر بومانی با روش
 PFGEمورد برسی قرار گرفتند .در نهایت نتایج حاصل از  PFGEمورد آنالیز قرار گرفت.
نتایج :نتایج این مطالعه نشان داد که سویههای اسینتوباکتر بومانی جدا شده از بیمارستانهای شهر تهران ،شامل  7الگوی ژنتیکی مختلف هستند که  2تا از این الگوها ،اسپورادیک
میباشند .هم چنین الگوهای ژنوتیپی در هر بیمارستان با یکدیگر متفاوت بوده و از نظر مقاومت ژنتیکی به آنتی بیوتیکهای رایج نیز با یکدیگر اختالف داشتند.
نتیجه گیری :با استفاده از روش  ،PFGEهرچند تنوع در ميان سويه هاي اسینتوباکتر بومانی در شهر تهران مشاهده شد ،ولی هيچ سويه اپيدميكي در ميان آنها مشاهده
نگردید.
کلمات کلیدی ،PFGE :اسینتوباکتر بومانی ،ژنوتایپینگ

مقدمه

ل گـرم منفی ،اکسیداز منفی ،غیر
اسینتوباکتر بومانی 1کوکوباسی 
متحرک و هوازی اجباری میباشد که در طبیعت انتشار وسیعی داشته
و میتواند از آب ،خاک ،پوست انسان ،غذا و فاضالب جدا شود .نیاز کم
این باکتری به مواد غذایی و توانایی آن در استفاده از منابع مختلف
کربن ،موجب افزایش فراوانی آن در قسمتهای مختلف بیمارستانها
و محیط اطراف شده است ( .)1،2اين باكتريها به عنوان یکی از
پاتوژنهای مشکل ساز در بخش مراقبتهای ویژه در سرتاسر جهان
به شمار میروند که به علت خاصیت کلینیکی قابل توجه آن به ویژه
طی سالهای اخیر و توانائی آن در کسب مقاومت دارویی ،به عنوان
یکی از میکروارگانیسمهای تهدید کننده نسبت به درمان با داروهای
ضد میکروبی در نظر گرفته میشود ( .)3-5این باکتریها عامل
عفونتهای مختلف بیمارستانی نظیر باکتریمی ،عفونت مجـاری
ادراری و مننژیت ثـانویـه میبـاشند ،ولـی نقش برجستـه آنهـا
ایجـاد پنومونـی بیمـارستـانـی به ویـژه پنـومونـی ایجـاد شـده در
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* نويسنده مسئول :دکتر رضا میرنژاد ،مرکز تحقیقات بیولوژی مولکولی ،دانشگاه علوم پزشکی بقیه
Email: rmirnejad@yahoo.com
ا( ...عج) ،تهران ،ایران .تلفن 021-88039883 :

دستگاه تنفسی فوقانی بیماران بستری شده در بخشهای مراقبت ویژه
میباش د(.)5سویههایاسینتوباکتربومانینسبتبهاکثرآنتیبیوتیکهایی
که تاکنون گزارش شدهاند ،مقاومت نشان دادهاند ( .)7،6عاملی که باعث
تقویت این سیستم مقاومتی میشود ،توانائی ذاتی غیر عادی اسینتوباکتر
بومانی در بقای طوالنی مدت در تمام محیطهای بیمارستانی میباشد که
همین امر ،سبب گسترش بیمارستانی این باکتری شده است ( .)9،8به
همین دلیل جهت کنترل گسترش اسینتوباکتر در بیمارستانها ،مشخص
کردن مخزن ارگانیسم و طریقه انتقال آن امری ضروری به نظر میرسد
(.)10
در گذشته از ویژگیهای فنوتیپی مانند بیوتیپ ،سروتیپ ،باکتریوفاژ
یا باکتریوسین تیپ و پروفایل حساسیت به آنتی بیوتیک جهت تایپینگ
میکروبها استفاده میشد ،ولی امروزه روشهای تایپینگ مولکولی بسیار
کارآمدتر از روش های قبلی می باشند .تکنیکهای مولکولی که برای
تایپینگ میکروبها بکار میروند عبارتند از ،2PFGE :روشهای متکی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Acinetobacter baumannii
2- Pulsed-field Gel Electrophoresis

http://journal.fums.ac.ir

مجلـه دانشگـاه علـوم پـزشکـي فسـا  lسـال دوم  lشمـاره  l 4زمستان 1391
صفحه 260

تایپینگ مولکولی سویههای اسینتوباکتر بومانی

بر برش آنزیمی ،آنالیز پالسمیدها و روشهای تیپ بندی براساس PCR
( .)11در این بین ،تکنیک  PFGEبه عنوان روش استاندارد طالئی برای
تعیینبسیاریازگونههایباکتریاییبهخصوصاسینتوباکتربومانیمحسوب
میشود ( .)11،9اگرچه این روش بسیار پر زحمت است ،ولی تجهیزات مورد
نیاز آن در حال حاضر نه تنها در آزمایشگاههای مرجع یافت میشود بلکه در
برخی از آزمایشگاههای پیشرفته بیمارستانها هم قابل مشاهده است (.)12
به طور معمول از آنزیمهای محدواالثر  ApaIو یا  SmaIبرای برش DNA
کروموزومی مورد استفاده قرار میگیرد .سپس قطعات کروموزومی ایجاد
شده توسط الکتروفورز از یکدیگر جدا میشوند و نمودارهای انگشت نگاری
شده به صورت چشمی و یا با استفاده از برنامههای کامپیوتری مورد مقایسه
قرار میگیرند ( .)12با توجه به اینکه این تکینک در تهران در خصوص
اسینتوباکترهای ایزوله شده از بیماران انجام نشده است ،این مطالعه با هدف
تعیین تیپهای مولکولی اسینتوباکتر بومانی ایزوله شده از بیماران در شهر
تهران به روش  PFGEطراحی و اجرا گردید.

مواد و روشها

ایزولههای باکتریایی :در مجموع 500 ،نمونه خون ،ترشحات تنفسی،
ادرار ،زخم پوست ،تراشه ،دهان بیماران بستری در بیمارستان های امام
خمینی ،بقيه ا(...عج) و میالد تهران -ایران در طی سالهای 2010-2011
جمع آوری شد .در این میان 50 ،ایزوله اسینتوباکتر بومانی از  19کشت
خون 15 ،نمونه از تراشه 6 ،نمونه از سوآب های زخم 4 ،نمونه از ادرار و 5
نمونه منشا نامعلوم داشتند .تمامی این ایزولهها توسط روشهای متداول
بیوشیمیایی و میکروسکوپی شناسایی شدند (جدول شماره  .)1ایزولهها
در  -80درجه سلسیوس در نوترینت براث که حاوی  %50گلیسرول بود
تا زمان انجام کارهای مولکولی نگهداری شدند.
پروفایل آنتی بیوتیکی :حساسیت آنتی بیوتیکی با استفاده از روش
دیسکدیفیوژنبرروی محیطمولرهینتوناگارباتوجهبهدستورالعملهای
 CLSIانجام شد ( .)13بهطور خالصه ،جهت انجام آزمايش از کلنی های
باکتری ،با لوله  ./5مک فارلند سوسپانسیون تهيـــه شــده و پس از
آغشته کردن سواپ استريل با سوسپانسيـــون ،بهخوبی بر روی محيط
مـولــر هينتون آگــار پخش گــرديد .سـپـس ديســکهای آنتی
بيوتيک به فاصله استاندارد از یکدیگر قرار داده میشدند .بعد از  24ساعت
انکوباسيون در حرارت  37درجه سلسیوس ،قطر هاله عدم رشد برای هر
آنتـیبيوتيــک اندازه گيــری گرديد و نتـايج بـرای هـر آنتـی بيوتيک
مطابـق با دستورالعمل مربوطه بهعنوان حساس ،حدواسط و مقاوم ثبت
شد .الزم ب ه ذکر است که از سویه استاندارد اشریشیا کلی ATCC 25922
به عنوان کنترل منفی و سویه استاندارد اسینتوباکتر بومانی ATCC
 19606به عنوان کنترل مثبت استفاده شد.
آنتی بیوتیکها ی ( rMast Diagnostics, Mast group Ltd., Me
 )seyside, UKمورد بررسی شامل آمپی سیلین -سولباکتام (10/10
میکروگرم) ،آزترونام ( 30میکروگرم) ،آمیکاسین ( 30میکروگرم)،
سفی پیم ( 30میکروگرم) ،سفتازیدیم ( 30میکروگرم) ،جنتامایسین
( 10میکروگرم) ،ایمی پنم ( 10میکروگرم) ،مروپنم ( 10میکروگرم)
 ،نورفلوکساسین ( 10میکروگرم) ،اوفلوکساسین ( 1میکروگرم)،
سیپروفلوکساسین ( 5میکروگرم) ،پیپراسیلین -تازوباکتام (10/100
میکروگرم) و توبرامایسین ( 10میکروگرم) بودند .هم چنین  MICمروپنم،
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ایمی پنم ،پیپراسیلین -تازوباکتام با روش میکرودایلوشین براث تعیین
گردید .الزم بهذكر است طبق مطالعات انجام گرفته ،ايزولههاي اسينتوباكتر
بوماني كه به سه يا بيش از سه رده آنتي بيوتيكي شامل کينولونها
(سيپروفلوكساسين) ،سفالوسپورينهاي وسيع الطيف (سفتازيديم و سفي
پيم) ،تركيب بتاالكتام /مهاركننده بتاالكتاماز (آمپي سيلين/سولباكتام)،
آمينوگليكوزيدها (آميكاسين و توبرامايسين) ،و كارباپنم ها (ايمي پنم
1
و مروپنم) مقاومت نشان دادند ،به عنوان سويههاي مقاوم به چند دارو
( )MDRتعريف گرديدند.
اجرای  :PFGEبرای انجام  PFGEایزولههای جدا شده از بیماران ،که
در  -80درجه سلسیوس نگهداری شده بودند ،ابتدا برای تهیه سوسپانسیون
میکروبی روی محیط تریپتیکاز سوی آگار حاوی  %5خون گوسفند کشت
داده شدند .در مرحله بعد ایزولهها روی محیط کشت مولر هینتون اگار
کشت  24ساعته داده شده و از این نمونهها جهت آماده سازی  DNAو
تهیه پالک مطابق با پروتکل استاندارد مورد استفاده قرار گرفت .برای
تهیه پالک ،در یک میکروتیوب 200 ،میکرولیتر سوسپانسیون میکروبی
با  200میکرولیتر از آگارز  Low meltingمخلوط شده و جهت سفت
شدن داخل یخچال قرار داده شدند .پس از انتقال این پالکها به داخل
لوله آزمایش ،بافر لیز ( ESشامل پروتئینار  ،Kسارکوزین و  ) EDTAبه
آن اضافه و به مدت  3ساعت در انکوباتور شیکردار با دمای  55درجه
سلسیوس قرار گرفتند .در مرحله بعد ،هر پالک  3مرحله با آب مقطر و 2
بار با بافر ( TEمحلول تریس و  )EDTAشست و شو داده شد .در ادامه
جهت هضم آنزیمی و برش  DNAژنومی از اندونوکلئاز Apa1 (Ro114L,
 ).Biolabs Incمطابق با پروتکل استفاده گردید که بهطور خالصه عمل
هضم آنزیمی در دو مرحله به شرح زیر انجام شد .در مرحله اول ،پالکها
ابتدا با  90سی سی آب مقطر و  10میکرولیتر بافر آنزیم مخلوط و به مدت
یک ساعت در بن ماری  37درجه سلسیوس قرار داده شدند و مجددا
پالکها به یک میکروتیوب دیگر انتقال و با  90سی سی آب مقطر10 ،
میکرولیتر بافر آنزیم و  3میکرولیتر آنزیم  Apa1مخلوط و به مدت یک
شبانه روز در بن ماری  37درجه سلسیوس انکوبه شدند ( .)14در ادامه،
الکتروفورز در ژل آگارز  %1در دستگاه  CHEF DRIIدر بافر X TBE 0.5
با برنامه زمان سوئیچ اولیه  5ثانیه ،زمان سوئیچ نهایی  13ثانیه و
زمان اجرا  20ساعت در  V /cm2 6انجام شد .در مرحله بعد ،ژل در
اتیدیوم بروماید رنگ آمیزی شده و پس از شستشو با آب مقطر در
دستگاه ( Gel Docطراحی شده در مرکز تحقیقات بیولوژی مولکولی
دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا( ...عج)) مورد بررسی و تجزیه و تحلیل
قرار گرفت ( .)14پروفایل باندهای  DNAبا کمک نرم افزار Gelclust
با استفاده از الگوریتم  ( Diceماتریس فاصله) آنالیز و براساس خوشه بندی
 UPGMAخوشه بندی 2کلونها انجام گردید.

نتایج

در این تحقیق ،از  70نمونه اسينتوباكتر ايزوله شده از 500
نمونه بيمار بستري 50 ،نمونه ( )%71/4به عنوان اسینتوباکتر بومانی
تعيين هويت شدند و  12نمونه (  )%17/1اسينتوباكتر لوفي و  8نمونه
( )%11/4مربوط ساير گونههاي اسينتوباكتر بود.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1- Multiple drug resistance (MDR
2- Clustering
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میزان مقاومت به مروپنم در بین ایزولههای اسینتوباکتر بومانی
حدود  %44و به ایمی پنم حدود  %78بود ( جدول  .)1این ایزولههای
مقاوم به کرباپنمها در تست میکرودایلوشن  MICباالی  32میکروگرم
در میلی لیتر نشان دادند .هم چنین این ایزولهها مقاومت باالئی به
پیپرسیلین -تازوباکتام نشان دادند.
در میان سویههای اسینتوباکتر بومانی %82 ،مقاومت به چند
دارو داشتند .همانطورکه در جدول  2نشان داده شده است 27 ،نمونه
( )%54اسينتوباكتر بوماني نسبت به  3يا بيش از  3آنتي بيوتيك مقاوم
هستند و  16نمونه ( )%32به دو آنتي بيوتيك مقاومت نشان دادند .از
میان آنتی بیوتیکهای مورد بررسی ،سفی پیم و سفتازیدیم مقاومترین
و پیپراسیلین-تازوباکتام ،مروپنم و توبرامایسین حساسترین آنتی
بیوتیکها بودند .هم چنين در اين مطالعه مشخص گرديد كه هيچ
سويهاي از اسينتوباكتر بوماني مقاوم به همه آنتي بيوتيكها ايزوله
نشده و آنتي بيوتيكي مانند مروپنم و توبرامایسین وجود دارند كه
بروي این باکتری موثر باشد.
با توجه به شکل  1و دندروگرام رسم شده (نمودار  ،)1نتایج PFGE
نشان داد که ایزولههای اسینتوباکتر بومانی جدا شده از بیماران بستری
در بیمارستانهای شهر تهران دارای هفت الگوی ژنتیکی مختلف
میباشند .بهطورکلی ،الگوی ژنتیکی  )strain7) Fو  )strain2) Gاز
نمونههای اسپورادیک بوده و قرابت ژنتیکی زیادی با بقیه گروهها
نداشتند .در بین ایزولههای اسینتوباکتر بومانی جدا شده از بخشهای
بیمارستان میالد ،الگـوی ژنتیکـی  )strain1) Aو الگوی ژنتیکـی
 )strain3,5) Bمشاهده گردید .اغلب ایزولههای اسینتوباکتر بومانی
جدا شده از بخشهای مختلف بیمارستان بقیه ا( ...عج) ،دارای الگوی
ژنتیکی )  )strain4,8) Cو  )strain6) Dبودند .در نهایت ،الگوی ژنتیکی
 )strain9,10) Eتنها در بین ایزولههای اسینتوباکتر بومانی جدا شده
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از بیمارستان رسول اکرم (ص) مشاهده گردید ( جدول  .)3همانگونه
که در جدول مشاهده می شود ،گروههای حاوی الگوی ژنتیکی B، C
و  Dبیشترین نقش را در شیوع عفونت در بخش  ICUداشتهاند و سایر
گروههایی که در شیوع عفونت در سایر بخشها نقش داشته اند ،به
ترتیب گروه های  A، E، Fو  Gبودند.
با توجه به دندروگرام ،بیشترین قرابت ژنتیکی در بین گروه های
 Cو Dمشاهده شده است که می توان گفت این دو گروه دارای منشا
ژنتیکی یکسانی میباشند .هم چنین بین این دو گروه و گروه  Eقرابت
ژنتیکی با درجه کمتری وجود دارد و این احتمال وجود دارد که منشا
آنها از یک کلون باشد.
مقایسه نتایج آنتی بیوگرام و  PFGEنشان میدهد که تمامی
گروههای اسینتوباکتر بومانی جدا شده از بیمارستانهای شهر تهران به
سفی پیم و سفتازیدیم و بیش از  %98از گروهها به آزترونام مقاوم بودند.
تمام گروهها به غیر از گروه  Fنسبت به نورفلوکساسین مقاومت نشان
داده و هیچ یک از گروه ها به غیر از گروه  Gنسبت به افلوکساسین
حساسیت نداشتند .حساسیت به سیپروفلوکساسین فقط در گروه A
مشاهده شده و بقیه گروهها مقاوم بوده اند .مقاومت به توبرامایسین و
مروپنم فقط در گروههای  Bو  Cمشاهده شده و تنها گروههای  Eو G
به آمپی سیلین -سولباکتام مقاومت نشان دادند.

بحث

امروزه با استفاده از روشهای مختلف تیپ بندی در بیمارستانها،
از شیوع بسیاری از عفونتهای بیمارستانی جلوگیری شده و از این نظر
به اقتصاد و سالمت جوامع مختلف کمک شایانی شده است (.)11،9
اسینتوباکتر بومانی ،یک پاتوژن فرصت طلب با قدرت بیماری زایی باال
http://journal.fums.ac.ir
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تایپینگ مولکولی سویههای اسینتوباکتر بومانی

بوده و يكي از عوامل عفونتهای بیمارستانی طی  30سال گذشته به
شمار میرود .این باکتری در نقاط مختلف دنیا پراکنده بوده و سبب
مشکالت زیادی در انسان می گردد ( .)1-5این مطالعه با هدف تعیین
تیپهای مولکولی شایع ایزولههای اسینتوباکتر بومانی جدا شده از
بیماران در شهر تهران با روش مولکولی  PFGEکه ابزاری قدرتمند
جهت تایپینگ مولکولی میکروبها می باشد ،انجام گردید.
در این تحقیق  %71/5از ایزولهها اسینتوباکتر بومانی و %28/5
اسینتوباکتر لوفی و ساير اسينتوباكترها بودند كه تقريبا مشابه مطالعه
 Constantiniuو همکاران در طی سالهای  2001تا  2004بود كه
گزارش نمودند از  24ایزولههای کلینیکی جدا شده %71 ،اسینتوباکتر
بومانی و  %29اسینتوباکتر لوفی میباشد (.)15
یافتههای اين مطالعه همانند مطالعات  Bayugoدر سال  2002و
 Joshiدر سال  2003نشان داد که مقاومت آنتی بیوتیکی به صورت
جدی در حال افزایش است ،تا جاییکه  %82از ایزولههاي اسینتوباکتر
بومانی مورد بررسي ،فنوتیپ مقاومت به چند دارو ( )MDRرا دارا بودند.
آنها در مطالعات خود میزان جداسازي سویههای اسینتوباکتر بومانی
مقاوم به چند دارو را حدود  %45تا  %75گزارش کردند (.)17،16
در مطالعه حاضر ،همانند مطالعه فیض آبادی وهمکارانش و
برخالف مطالعه  Hujerو همکاران که میزان مقاومت به مروپنم و ایمی
پنم حدود  %20اعالم کردند ،میزان مقاومت به مروپنم و به ایمی پنم
باالی  %40بود ( .)19،18هم چنین نتایج این مطالعه برخالف مطالعه
آنتی بیوتیک

حساس
حدواسط
مقاوم
)تعداد(درصد )تعداد(درصد )تعداد(درصد

سفی پیم

)100( 50

0

0

سفتازیدیم

)100( 50

0

0

آزترونام

)98( 49

0

)2( 1

نورفلوکساسین

)96( 48

0

)4( 2

اوفلوکساسین

)92( 46

0

)8( 4

سیپروفلوکساسین

)92( 46

0

)8( 4

آمیکاسین

)90( 45

0

)10( 5

ایمی پنم

)78( 39

)2( 1

)20( 10

جنتامیسین

)64( 32

)6( 3

)30( 15

آمپی سیلین-سولباکتام

)%62( 31

)6( 3

)32(16

پیپراسیلین-تازوباکتام

)%48( 24

)2( 1

)50(25

مروپنم

)%44( 22

)2( 1

)54(27

توبرامایسین

)%28( 14

)4( 1

)28(34

جدول  1ـ تفکیک ایزولهها بر حسب مقاومت به آنتی بیوتیکها در سه
بیمارستان شهر تهران
http://journal.fums.ac.ir

 Valenciaو همکارانش می باشد که در اسپانیا انجام شد ( )20و در
آن ،مقاومت به ایمی پنم در حدود  %43بیان شد .در هرحال مطالعات
مختلف از جمله مطالعه  Zarrilliنشان میدهد که مقاومت به کرباپنم
ها در سراسر دنیا در حال افزایش میباشد (.)21
در این مطالعه ،نتایج  PFGEنشان داد که  7الگوی ژنتیکی مختلف
مسئول عفونتهای بیمارستانی شهر تهران میباشند که از  Aتا  Gنام
گذاری شدند .این یافتهها با نتایج تحقیقاتی که  Rakaو همکارانش
در کوزوو انجام دادند ،کامال مطابقت داشت( .)22این مطالعه نشان داد
که  %40از این باکتر یها از بخش  ICUجدا شده و بقیه از بخشهای
مختلف بیمارستانی جمع آوری گشته اند .از بین این  7الگوی ژنتیکی،
 2الگو  Fو  Gاز نمونه های اسپورادیک بوده و قرابت ژنتیکی زیادی
با سایر گروهها نداشتند که این نتیجه با نتایج حاصل از مطالعات
 Villalonو همکارانش در اسپانیا هم خوانی دارد (.)23
از بین سایر گروهها ،الگوی ژنتیکی  B، Cو  Dبیشترین نقش را در
شیوع عفونت در بخش  ICUداشته اند و بقیه گروهایی که در شیوع
عفونت در سایر بخشها دارای نقش بودند به ترتیب گروههای A، E، F
و  Gبودند،که این یافتهها با نتایج تحقیقاتی که  Durante-Mangoniو
همکارانش در ایتالیا انجام داده اند ،از نظر شناسایی گروههای موثر در
انتشار عفونت انطباق دارد (.)24
در این مطالعه ،تمامی گروههای اسینتوباکتر بومانی جدا شده از
بیمارستانهای شهر تهران به سفی پیم و سفتازیدیم مقاومت نشان
دادهاند که با مطالعات  Benو همکارانش که در همین زمینه در تایوان
انجام شده انطباق دارد ( .)25هم چنین مشابه مطالعه  Sengstockو
همکارانش در ایاالت متحده آمریکا بیش از  %98از گروهها به ازترونام
مقاوم بودهاند (.)26
برخالف مطالعه  Perezو همکارانش ،نتایج این مطالعه نشان داد که
تمام گروهها به غیر از گروه  Fنسبت به نورفلوکساسین و تمام گروهها به
غیر از گروه  Gنسبت به افلوکساسین مقاومت نشان میدهند (.)27
همانند مطالعه  Benو همکارانش در تایوان ،این بررسی نشان داد
که حساسیت به سیپروفلوکساسین فقط در گروه  Aمشاهده شده و
بقیه گروهها نیز مقاوم هستند (.)25
برخالف مطالعه  Zarrilliiو همکارانش در ایتالیا ،نتایج این بررسی نشان
داد که مقاومت به توبرامایسین فقط در گروههای  Bو  Cدیده شده و بقیه
گروهها نسبت به آن حساسیت نشان دادهاند و این آنتی بیوتیک به عنوان
یکی از موثرترین آنتی بیوتیکها در برابر اسینتوباکتر بومانی به شمار میرود.
الزم بهذکر است که علت این اختالف ناشی از نوع مطالعه ،منطقه جغرافیائی
مورد مطالعه ،نوع آنتی بیوتیک و روش اجرا میباشد (.)21

نتیجه گیری

بهطورکلی نتایج این مطالعه نشان داد که الگوهای ژنتیکی مختلفی
از ایزولههای اسینتوباکتر بومانی جدا شده از بیمارستانهای شهر تهران
وجود دارند و الگوهای مسئول در شیوع عفونت در یک بیمارستان با
هم قرابت ژنتیکی داشته و ممکن است دارای منشا ژنتیکی مشترکی
باشند .البته شباهت بین الگوهای موجود در بیمارستانهای مختلف
نیز دیده شده که میتواند نتیجه جابجایی بیماران در بیمارستانها
باشد .هم چنین نتایج این مطالعه نشان داد که بیشتر این الگوها به
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متناسب با آن ،آنتی بیوتیکهای مناسب تجویز گردند.

اکثر آنتی بیوتیکهای رایج مقاومند و الگوهای مقاومت دارویی در هر
بیمارستان با دیگری متفاوت بوده ،لذا طراحی برنامههای حفاظتی نظیر
کنترل عفونتهای ایجاد شده در بخشهای مختلف بیمارستانها به تشکر و قدردانی
خصوص بخش مراقبتهای ویژه بهطور جداگانه بسیار اهمیت دارد .هم
اين مطالعه در مركز تحقيقاتي بيولوژي مولكولي دانشگاه علوم
چنین بهتر است در هر بیمارستان ،با استفاده از روشهای مولکولی ،پزشكي بقيه ا ...اجرا شد ،لذا نويسندگان مقاله از همكاريهاي كاركنان
این باکتریها شناسائی و ویژگی مقاومت آنتی بیوتیکی آنها تعیین و آن مركز كمال تشكر را دارند.
جمع
ایزولههای
اسینتوباکتر

تعداد نمونههای مقاوم به یک یا چند آنتی بیوتیک
تعداد آنتی بیوتیک

1

2

3

4

<4

اسینتوباکتر بومانی

7

16

13

5

9

50

جدول  2ـ تعداد فراوانی ایزولههای اسینتوباکتر بومانی مقاوم به چندگانه دارو مورد بررسی در این مطالعه

)strain1) A

 10و  11و 12

جداشده از بخش اطفال بیمارستان میالد

گروه
گروه

)strain3,5) B

)strain3( 14,13
)strain5( 9,8,7,6,5,4,3,2,1

جداشده از بخش اطفال بیمارستان میالد
جداشده از  ICUبیمارستان میالد

گروه

)strain4,8) C

29,28,27,26,17,18,16,15
()strain4
)strain9( 32,31,30,19,18

جداشده از  ICUو بخش داخلی بیمارستان بقیه ا( ...عج)

)strain6) D

25,24,23,22,21,20

جداشده از  ICUبیمارستان بقیه ا( ...عج)

)strain9,10) E

48,47,41,40,39,38,37,36,35
)strain9( 8
)strain9( 46,45,44,43,42

جداشده از بخشهای اطفال و زنان بیمارستان رسول اکرم (ص)

گروه )strain7) F

34,33

جداشده از بخش داخلی بیمارستان بقیه ا( ...عج)

گروه )strain2) G

50,49

جداشده از بخش اطفال بیمارستان رسول اکرم (ص)

گروه
گروه

جدول  3ـ تطابق شماره بیماران و الگوهای ژنتیکی حاصل از دندروگرام

of sepsis. Med Glas Ljek komore Zenicko-doboj kantona.
2012; 9(2):311-316.
5. Wisplinghoff H, Schmitt R, Wöhrmann A, Stefanik D,
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Abstract

Background & Objectives: Currently, Acinetobacter baumannii is an important nosocomial pathogen insofar as its hospital
outbreaks have been described from various geographical areas. Since the discrimination of strains within a species is important for delineating nosocomial outbreaks, this study was conducted with the aim of genotyping the A. baumannii clinical
strains in Tehran via the pulsed-field gel electrophoresis (PFGE) method, which is the most accurate method used for the typing
of bacterial species.
Material & method: This study was performed on 70 isolates of Acinetobacter baumannii isolated from patients from Baqiyatallah, Rasoole Akram, and Milad hospitals in Tehran. Cultural and biochemical methods were used for the identification of the
isolates in species level, and then susceptibility tests were carried out on 50 isolates of A. baumannii using the disk diffusion
method. The PFGE method was performed on the isolates by Apa I restriction enzyme. Finally, the results of the PFGE were
analyzed.
Result: Acinetobacter baumannii strains isolated from hospitals in Tehran showed seven different genetic patterns, two of
which were sporadic. Also, genotypic profiles were different in each hospital, and different patterns of genetic resistance to
common antibiotics were observed.
Conclusion: Although diversity was observed among the strains of A. baumannii by the PFGE method in Tehran, no epidemic
strains were found among them.
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