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چکیده

زمينه و هدف :الگوهای مقاومت دارویی در بین پاتوژنهای باکتریایی بیمارستانی ،در بیمارستانهای مختلف یک کشور به صورت گستردهای میتواند متفاوت باشد .از آنجایی که
اسینتوباکتربومانی یکی از مهمترین عوامل عفونتهای بیمارستانی است ،بررسی الگوهای مقاومت دارویی در آن ضروری میباشد.

مواد و روشها :این مطالعه مقطعی -توصیفی بر روی  63نمونه اسینتوباکتر بومانی مقاوم به چند دارو ( )MDRو عامل عفونتهای بیمارستانی جدا شده از بیماران بستری در
بیمارستانهای استان فارس صورت گرفت .پس از تأیید و تشخیص باکتری با روشهای استاندارد باکتری شناسی ،میزان حساسیت آنها نسبت به  18آنتی بیوتیک مختلف ،از
جمله ایمی پنم ،مروپنم و سیپروفلوکساسین به روش آنتی بیوگرام (دیسک دیفیوژن) بررسی شد .نمونههایی که در تست آنتی بیوگرام نسبت به سه آنتی بیوتیک مذکور (ایمی
پنم ،مروپنم و سیپروفلوکساسین) مقاوم بودند ،جداسازی شدند و حداقل غلظت بازدارندگی ( )MICآنها بر روی ایزولههای اسینتوباکتر بومانی به روش رقیق سازی متوالی (ماکرو
دایلوشن) و بر طبق استاندارد  CLSIتعیین شد.
نتایج :در این مطالعه ،درصد ایزولههای اسینتوباکتربومانی مقاوم به ایمی پنم ،مروپنم و سیپروفلوکساسین در روش سریال دایلوشن به ترتیب  %60 ،%40/9و  %77/7بوده است.
نتیجه گیری :در این مطالعه ،سویههای اسینتوباکتر بومانی به آنتی بیوتیکهای مختلف مقاومت باالیی داشتند .با توجه به اهمیت این باکتری در عفونتهای بیمارستانی اعمال
اقداماتی در جهت جلوگیری از پراکندگی این باکتری ضروری میباشد.
کلمات کلیدی :اسینتوباکتر ،مقاومت آنتی بیوتیکی ،MIC ،ایمی پنم ،سیپروفلوکساسین ،مروپنم

مقدمه

میکروارگانیسمهای عامل عفونتهای بیمارستانی به دلیل مقاومت اسینتوباکتربومانی به  18آنتی بیوتیک مختلف خصوصا ایمی پنم ،مروپنم
به آنتی بیوتیکها مشکالت بزرگی را برای بیماران و بخش درمانی ایجاد و سیپروفلوکساسین سنجیده شده است.
میکنند ( .)1در بعضی از کشورها ،میزان عفونتهای بیمارستانی به
دالیل فقدان نظارت ،عدم پیشگیری از عفونت ،کاربرد نامناسب آنتی مواد و روش ها
در این مطالعه ،تعداد  63ایزوله اسینتوباکتربومانی در بیمارستانهای
بیوتیکها و ازدحام بیش از حد بیمارستانها باال میباشد ( .)2در بین
این باکتریها ،اسینتوباکتر بومانی یک پاتوژن مهم بیمارستانی است که استان فارس تشخیص و جمع آوری شدند .برای اطمینان از صحت
کنترل عفونتهای حاصل از آن ،به علت مقاومتهای دارویی چندگانه جنس و گونه باکتری ،تستهای استاندارد باکتری شناسی شامل رنگ
مشکل است .این مسئله درمان دارویی بیماران در وضعیت بحرانی را به آمیزی گرم ،اکسیداز ،حرکت ،OF ،رشد بر روی محیط مک کانکی در
ویژه در بخش مراقبتهای ویژه (جایی که بیشترین شیوع این باکتری  42درجه سانتی گراد و واکنش روی محیط  TSIانجام شد ( .)5سپس،
گزارش شده است) با دشواری روبهرو میکند ( .)3اخیرًا ،افزایش پراکندگی به منظور بررسی مقاومت دارویی اسینتوباکتربومانی تست آنتی بیوگرام
ایزولههای مقاوم به ایمی پنم ( )Imipenemدر شیوع بیمارستانی گزارش به روش دیسک دیفیوژن ( )7 ،5برای  18آنتی بیوتیک سفوکسیتین،
شده است .پیدایش اسینتوباکتر بومانی مقاوم به ایمی پنم( )IRAیک ریفامپین،تریمتوپریمسولفومتوکسازول،نالیدیکسیکاسید،سفتازیدیم،
مشکل جهانی است که تهدید کنندهی ادامه درمـان موفق عفونتهای سفوتاکسیم ،پیپراسیلین ،سیپروفلوکساسین ،آمیکاسین ،آمپی سیلین-
حاصل از این بـاکتری است ( .)4در این مطالعه ،حسـاسیت ایزولههـای سولباکتام ،جنتامیسین ،استرپتومایسین ،آزترونام ،ایمی پنم ،مروپنم،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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( PDR ( Pan Drug Resistantخوانده میشود ( .)8در این مطالعه،
 %97از ایزولههای اسینتوباکتر بومانی مورد بررسی  MDRبودند .در
بین  %97سویه اسینتوباکتر بومانی  ،MDRحداقل  %56از ایزولهها
 EDRبودند و هیچ اسینتوباکتر بومانی  PDRی در بین ایزولههای
مورد آزمون وجود نداشت .بین مقاومت آنتی بیوتیکی سویههای
اسینتوباکتر بومانی و جنسیت افرادی که از آن ها نمونه گرفته شده
است ،هیچ ارتباط معنی داری وجود نداشت.

توبرامایسین ،پلی میکسین  Bو تیگه سیکلین انجام شد .سویه کنترل
به کاررفته در تعیین حساسيت آنتیبيوتيكی به روش انتشار از ديسک،
اشریشیا کولی  ATCC25922بود .دیسک های به کارگرفته شده در
این تست ،از شرکت  HIMEDIAواقع در کشور هند ،خریداری شدند.
سویههایی که در طی آنتی بیوگرام نسبت به ایمی پنم ،مروپنم و
سیپروفلوکساسین مقاوم بودند جداسازی شدند و برای آنها  MICیا
حداقل غلظت بازدارندگی به روش رقیق سازی متوالی ( )7 ،6 ،5اندازه
گیری شد .به دلیل اهمیت بیشتر آنتی بیوتیکهای ایمی پنم ،مروپنم
و سیپروفلوکساسین در درمان عفونتهای حاصل از اسینتوباکتر بحث و نتيجه گيري
بومانی MIC،برای این سه آنتی بیوتیک در غلظتهای بین µg/ml
الگوهای مقاومت آنتی بیوتیکی در بین باکتریهای پاتوژن
( 0/078-8برای ایمی پنم و مروپنم) و ( 0/0625-32 µg/mlبرای بیمارستانی ممکن است به طور گستردهای از یک کشور به کشور
سیپروفلوکساسین) تعیین شد .سویه کنترل به کار رفته در تعیین دیگر و یا در مناطق مختلف یک کشور متفاوت باشند .مطالعات
 MICاسینتوباکتربومانی ATCC15308 ،بود.
قبلی نشان میدهند که درمان خط مقدم برای عفونتهای ناشی از
اسینتوباکتر بومانی شامل آمیکاسین ،کارباپنم (ایمی پنم ،مروپنم و
دوری پنم) سفتازیدیم و کوئینولونها میباشد ( .)9عالوه بر اینکه اکثر
نتایج
در این مطالعه مقطعی -توصیفی ،تعداد  63ایزوله كلينيكی باکتریهای پاتوژن نسبت به بعضی آنتی بیوتیکهای جدید از قبیل
اسینتوباکتر از بیمارستانهای نمازی ( 24ایزوله) ،سعدی(11ایزوله) ،سفالوسپورینهای وسیع الطیف (مثل سفوتاکسیم و سفتازیدیم) تقریبا
مطهری ( 15ایزوله) و قطب الدین (  13ایزوله) شهرستان شیراز به صورت کامل مقاوم شدهاند .پیش از این ،در سراسر جهان ،ایمی
جمع آوری و مورد آزمايش قرار گرفت؛ نمونهها شامل ادرار ( ،)10%پنم به عنوان فعالترین دارو در برابر عفونتهای ناشی از اسینتوباکتر
خون(  ،)44%خلط ( ،)5 %زخم ( ،)5 %ترشحات دستگاه تنفسی (  )16 %بود .اما اخیرا مدارکی دال بر پراکندگی سویههای مقاوم به ایمی پنم
و نمونه پوستی افراد دچار سوختگی ( )20%بودند .تمامی نمونهها از افراد ارائه شده است (10و .)11در بین اسینتوباکترها بیشترین مقاومت به
بستری در ( ICUشامل  % 35زن و  % 65مرد) به دست آمدند .ايزولههاي ایمی پنم ،در گونه بومانی دیده شده است .پیدایش گسترده مقاومت
اسینتوباكتر بوماني توسط تستهاي استاندارد باکتری شناسی مورد تاييد به ایمی پنم یک تهدید جدی برای درمان در آینده نزدیک است.
قرار گرفتند و سپس تست آنتي بيوگرام به روش انتشار از دیسک و  MICمقاومت و حساسیت آنتی بیوتیکی در بین کشورهای مختلف به دلیل
به روش سريال دايلوشن (ماکرودایلوشن) انجام شد .نتایج آنتی بیوگرام فاکتورهای محیطی و کاربرد مواد ضد میکروبی مختلف ،متفاوت است
برای  18آنتی بیوتیک به کار رفته در برابر ایزولههای اسینتوباکتر بومانی ( .)12در این مطالعه %40/9 ،ایزوله های اسینتوباکتربومانی مقاوم به
در این مطالعه در جدول  1آورده شده است.
ایمی پنم %77/7 ،مقاوم به سیپروفلوکساسین و % 60مقاوم به مروپنم
 MICمربوط به آنتی بیوتیکهای ایمی پنم ،مروپنم و بودند .در یک بررسی مشابه در سه بیمارستان آموزشی–درمانی در
سیپروفلوکساسین در برابر ایزولههای اسینتوباکتر بومانی در جدول تهران ،صد درصد ایزولههای اسینتوباکتربومانی به آنتی بیوتیکهای
 ،2شرح داده شده است.
مختلف از جمله سفتازیدیم و مروپنم مقاوم بودند ( .)12در بررسی
در جدول  ،3ایزولههای اسینتوباکتر بومانی مورد آزمایش ،از سيمهون و همکارانش ،حساسیت به ایمی پنم از  % 98/1در سال
نظر مقاومتشان به آنتی بیوتیکها به دستههای  2 - 15مقاومتی  1990میالدی به  %64/1در سال  2000میالدی و حساسیت به
تفکیک شده و تعداد و درصد آن ها مشخص شده است .همانطورکه سیپروفلوکساسین از  %50/5به  %13/1کاهش یافت ( .)13ولز در
در جدول  3مشاهده میشود ،در بین  18آنتی بیوتیک مورد آزمون ،انگلیس نشان داد که مقاومت ضد میکروبی اسینتوباکتربومانی با توجه
یک ایزوله اسینتوباکتر بومانی نسبت به  15آنتی بیوتیک و اکثریت به سویه باکتری ،مواد ضد میکروبی و موقعیت جغرافیایی متفاوت
آنها نسبت به  12آنتی بیوتیک مقاومت داشتند .این در حالی است است .مقاومت به سیپروفلوکساسین در نواحی از انگلیس با سطوح
که تقریبًا  8درصد ایزولههای مورد بررسی حداکثر دارای مقاومت مقاومت در حال تغییر از  %4تا  ،%50به  %6تا  %51تغییر پیدا کرده
به  4آنتی بیوتیک بودهاند .در صورتی که ایزولههای اسینتوباکتر است .با این حال ،حساسیت به ایمی پنم در نواحی از انگلیس %93
بومانی حداقل به  3کالس آنتی بیوتیک مقاوم باشند MDR (Multi( ،گزارش شده است (.)14در يك مطالعه در  UKكه توسط كارولين
 Drug Resistantنامیده میشوند .در مطالعات اخیر ،این  3کالس و همكارانش در سال  2002ميالدي انجام شد %46 ،ايزولهها مقاوم
آنتیبیوتیک به نامهای پنی سیلین یا سفالوسپورین ،آمینوگلیکوزید به سيپروفلوكساسين و  %2ايزوله ها مقاوم به ايمي پنم بودند (.)15
وکوئینولون مشخص شدند .در صورتی که این ایزولهها عالوه بر 3در مطالعهاي كه در سال  2009ميالدي در تهران توسط برومند و
کالس آنتی بیوتیک فوق به کارباپنم ها نیز مقاوم باشند ،به آنها همكارانش انجام شد % 53/4 ،از نمونهها مقاوم به سيپروفلوكساسين
( EDR (Extensive Drug Resistantگفته میشوند .چنانچه یک و  %24/6از آنها مقاوم به ايمي پنم گزارش شدند ( .)16در مطالعه
ایزوله اسینتوباکتر بومانی عالوه بر همه آنتی بیوتیکهای فوق ،ديگري كه توسط ماريا ايبانز در اسپانيا در سال  2004ميالدي
مقاومت به پلی میکسینها و تیگه سیکلین را نیز به دست بیاورد ،صورت گرفت %78 ،از نمونهها مقاوم به ايمي پنم بودند ( .)17میزان
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بررسی فنوتیپی مقاومت دارویی اسینتوباکتر بومانی دارای مقاومت دارویی چندگانه

مقاومت ایزولههای اسینتوباکتر نسبت به سیپروفلوکساسین دارای
اهمیت است ،زیرا در صورتی که ایزوله جدا شده از عفونتهای
بیمارستانی نسبت به سیپروفلوکساسین حساس باشد ،کاربرد بالینی
سیپروفلوکساسین نسبت به کارباپنمها بهتر است .از طرف دیگر،
گروه دیابت بارداری
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جدول  1ـ نتایج آنتی بیوگرام برای  18آنتی بیوتیک به کار رفته در برابر ایزولههای

اسینتوباکتربومانی

بسیاری از انواع اسینتوباکتر بومانی مقاوم به سیپروفلوکساسین،
نسبت به آنتی بیوتیکهای دیگر نیز مقاوم هستند .بنابراین ،به منظور
درمان این نوع عفونتها باید از آنتی بیوتیکهای دیگری از قبیل
داروی ترکیبی کارباپنم–سولباکتام ،کلیستین و یا تیگه سیکلین
استفاده نمود .بنابراین ،بررسی میزان مقاومت ایزولههای اسینتوباکتر
،حتی تنها نسبت به سیپروفلوکساسین ،اطالعات کافی برای پزشکان
در زمینه دست یابی به روشهای مناسب برای درمان عفونتهای
ناشی از ایزولههای اسینتوباکتر را به همراه خواهد داشت ( .)2بر
طبق گزارشها ،اکثر اسینتوباکتر بومانی جدا شده از نمونههای بالینی
دارای مقاومتهای باالی  %85به سیپروفلوکساسین بودند (.)8 ،4 ،2
از این رو به نظرسد که مقاومت به اسینتوباکتربومانی به صورت دائمی
در حال تغییر است و رسیدگی و توجه به این تغییر در کشورهای
مختلف ،امری ضروری است.
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جدول  - 3فراوانی مقاومت آنتی بیوتیکی در ایزولههای اسینتوباکتر بومانی در
این مطالعه
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Abstract

Background & Objectives: Resistance patterns among nosocomial bacterial pathogens in hospitals may vary widely from
country to country at any given point and within the same country over time. Acinetobacter baumannii is one of the most
important bacteria that cause hospital-acquired infections. Therefore, surveillance of the antibiotic resistance of Acinetobacter
baumannii is necessary, especially in our country, where there is death of relevant data.
Materials & Methods: This cross-sectional-descriptive study was performed on 63 MDR isolates of acinetobacter baumannii isolated from patients in Fars province hospitals. After Acinetobacter baumannii diagnosis with bacteriological standard
tests , we determined their susceptibility to the following antibiotics via the antibiogram method (disk diffusion): cefoxitine;
polymixin B; nalidixic acid; meropenem; tobramycin; imipenem; trimethoprim sulphametoxazole; ampicilin-sulbactam; azteronam; rifampicin; ceftazidim; gentamycin; cefotaxim; piperacillin; ciprofloxacin; streptomycin; amikacin; and polymixin B.
Minimum inhibitory concentration (MIC) for imipenem and ciprofloxacin against acinetobacter baumannii isolates was determined using the serial dilution method according to the CLSI guideline.
Results: The percentage of Acinetobacter baumannii isolates that were resistant to ciprofloxacin, imipenem, and meropenem
in the serial dilution method was 77.7%, 40.9%, and 60%, respectively.
Conclusion: High antimicrobial resistance in Acinetobacter baumannii species was observed in the present study; therefore, it
is necessary to implement some approaches for the prevention of bacterial spread.
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