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چکیده

زمينه و هدف :باکتری پسودوموناس آئروژینوزا به طور وسیع در طبیعت پراکنده بوده و برای انسانها یک پاتوژن فرصتطلب محسوب میگردد که منجر به بیماریهای وسیع
الطیف از جمله عفونتهای ادراری ،عفونت در افراد دچار سوختگی ،عفونتهای تنفسی ،سپتیسمی و باکتریمی میگردد .این باکتری به فراوانی مقاومت به عوامل ضدمیکروبی متعدد
را نشان میدهد .عفونت جدی ناشی از مقاومت به آنتیبیوتیکهای ضد پسودوموناسی متداول یک مشکل جدی است .هدف از این مطالعه بررسی مقاومت آنتیبیوتیکی پسودوموناس
آئروژینوزا جداشده از بیماران بستری در بیمارستان طالقانی اهواز به کمک روش دیسک دیفیوژن میباشد.
مواد و روشها :در این مطالعه ،تعداد  111سویه پسودوموناس آئروژینوزا از بیماران بستری در بیمارستان ابوذر شهرستان اهواز ایزوله گشته و بررسی شدند .کشت نمونههای بالینی
بر روی محیطهای میکروبشناسی انجام شد .تست آنتیبیوگرام با استفاده از روش دیسک دیفیوژن بر اساس آنچه توسط سازمان استاندارهای بالینی و آزمایشگاهی جهت انجام
این تست تعریف شده ،انجام گشت.
نتایج :در این بررسی ،بیشترین تعداد سویههای پسودوموناس آئروژینوزا از نمونههای زخم ( )%48/6ایزوله شد .بررسی الگوی مقاومت ایزولهها نشان داد که بیشترین حساسیت را
نسبت به آنتیبیوتیک کلیستین ( )%78/3از خود نشان میدهند .سویههای ایزوله شده این ارگانیسم به آنتیبیوتیکهای گروه بتاالکتام مقاومت باالیی نشان دادند.
نتیجهگیری :گستردگی این باکتری در بیمارستانها ،در بین پرسنل بیمارستانی و مکانهای مرطوب سبب میشود که این موارد به عنوان یک مخزن ژنهای مقاومت عمل نمایند.
بنابراین نقش مشارکت تجهیزات بیمارستانی و پرسنل در گسترش ژنهای مقاومت و تعیین الگوی مقاومت باید ارزیابی شود.
کلمات کلیدی :پسودوموناس آئروژینوزا ،عفونت بیمارستانی ،مقاومت آنتیبیوتیکی.

مقدمه

باکتری پسودوموناس آئروژینوزا ( )Pseudomonas aeruginosaبه
ندرت به عنوان بخشی از میکروفلور انسانی در افراد سالم ایفای نقش
میکند ( .)1این ارگانیسم به طور وسیع در طبیعت پراکنده بوده و
برای انسانها یک پاتوژن فرصتطلب محسوب میگردد که منجر به
بیماریهای وسیعالطیف از جمله عفونتهای ادراری ،عفونت در افراد
دچار سوختگی ،عفونتهای تنفسی ،سپتیسمی و باکتریمی میگردد.
این باکتری یک عامل اولیه پنومونی مرتبط با ونتیالتور در بخش
مراقبتهای ویژه ( )ICUمیباشد ( .)1،2پسودوموناس آئروژینوزا در
جهت تبدیل شدن به عامل عمده عفونتهای بیمارستانی فرصتطلب
پیش میرود و عامل ایجادکننده  9تا  10درصد از عفونتهای
بیمارستانی ( )Nosocomial infectionsاست .همچنین ،این باکتری
عامل عمده عفونتهای ریوی مزمن دخیل در مرگ بیماران مبتال به
سیستیک فیبروزیس ( )Cystic fibrosisاست .یک دلیل عمده موثـر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* نويسنده مسئول :جالل مردانه ،مرکز تحقیقات میکروبشناسی بالینی استاد البرزی ،دانشگاه علوم
پزشکی شیراز ،شیراز ،ایران .تلفنEmail: Jalalmardaneh@yahoo.com 09171892158 :
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در برتر بودن آن به عنوان یک پاتوژن ،مقاومت ذاتی باالی آن به
بسیاری از آنتیبیوتیکها میباشد ( .)3،4این ارگانیسم به عنوان یک
پاتوژن فرصتطلب انسانی عامل عمده مرگومیر مرتبط با عفونت
در بین بیماران بدحال و همچنین عامل بیشترین موارد مرگومیر
عفونتهای ناشی از باکتریهای گرم منفی است ( .)5پسودوموناس
آئروژینوازا به ویژه در بیماران دارای نقص سیستم ایمنی ( oImmun
 )suppressionکه نیاز به بستری شدن طوالنی مدت دارند ،منجر
به عواقب جبرانناپذیری میگردد .همچنین عنوانشده که باکتریمی
( )Bacteremiaناشی از آن همراه با مرگومیر باالیی نسبت به باکتریمی
ناشی از دیگر باکتریهای گرم منفی است .ضعف ایمنی زمینهای و
همچنین مقاومت به آنتیبیوتیکهای متعدد از فاکتورهای موثر میباشند
( .)6، 5بیماران بستریشده در خطر ویژه کسب عفونتهای بیمارستانی
در نتیجه بیماری زمینهای جدی ،از بین رفتن پوششهای حفاظتی
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غشاء و سدهای پوستی در نتیجه استفاده از وسایل پزشکی تهاجمی
و طوالنی شدن زمان ماندن در بیمارستان از فاکتورهای خطر هستند.
برخورد با عوامل ضدمیکروبی مختلف ممکن است این قبیل بستری
شدن را پیچیده نماید و شرایط مساعد را به سمت بروز مقاومت و
زنده ماندن در رقابت با فلور باکتریایی میزبان و یا با سویههای منتقل
شونده از طریق بیمارستان ایجاد نماید .این باکتری به فراوانی مقاومت
به عوامل ضدمیکروبی متعدد را نشان میدهد .عفونت جدی ناشی از
مقاومت به ضدمیکروبیالهای ضدپسودوموناسی متداول یک مشکل
جدی است (.)7،8
پسودوموناس آئروژینوزا یک مقاومت ذاتی بسیار باال به داروهای
ضدمیکروبی نشان میدهد .این ویژگیها و خصوصیات به وسیله فشار
انتخابی موتاسیونها در ژنهای کروموزومی که منجر به بیان بیش از حد
ژن  ،ampCمهار یا غیرفعال شدن  oprDو بیان بیش از حد پمپهای
خارجکننده ( )Efflux pumpsدارو میگردد .عالوه بر این میتواند
فاکتورهای مقاومت دارویی را به وسیله انتقال افقی ژنی از طریق عناصر
ژنی متحرک کد شونده برای کارباپنمازهای کالس ( Bتحت عنوان
متالوبتاالکتامازها ( )metallo-beta-lactamasesنیز نامیده میشوند) که
همه بتاالکتامها به استثناء آزترونام ( )Aztreonamرا هیدرولیز مینمایند،
دریافت نماید ( .)9-11سویههایی از پسودوموناس آئروژینوزا با مقاومت
دارویی وسیع (Extreme-drug resistant Pseudomonas aeruginosa
 ))(XDRPaدر بسیاری از بیمارستانها ظهور نموده و تهدیدکننده جدی
سالمت ملی میباشند .انتخابهای دارویی برای عفونتهای ناشی از این
میکروارگانیسمهای مقاوم محدود میشود .در نتیجه ،پدید آمدن این
سویههای مقاوم در عفونتهای بیمارستانی همراه با افزایش مرگومیر و
طوالنی شدن زمان بستری بیمار میگردد .بهترین راه برای کاهش این
مرگومیر جلوگیری از این عفونتها است .عفونت ناشی از این سویههای
 XDRPaهمراه با مرگومیر باال یعنی در حدود  37درصد میباشد
( .)12-14مقاومت آنتیبیوتیکی به عنوان یک مشکل بالینی در حال
رشد و یک تهدیدکننده عمده سالمت ملی است .عفونتهای ناشی از
میکرواگانیسمهای مقاوم به آنتیبیوتیک به طور شاخصی منجر به طوالنی
شدن زمان بستری و افزایش بروز مرگومیر و باالتر رفتن هزینههای
درمانی در مقایسه با میکروارگانیسمهای حساس به آنتیبیوتیک میگردد.
پسودوموناس آئروژینوزا رتبه دوم را در بین پاتوژنهای گرم منفی
ایجادکننده عفونتهای بیمارستانی دارد ( .)15مقاومت آنتیبیوتیکی
مشکل بهداشت ملی جهانی است ،اگرچه همه کشورها درگیر آن هستند،
اما گسترش این مشکل در کشورهای در حال توسعه ناشناخته است.
هدف از این مطالعه بررسی پروفایل حساسیت آنتیبیوتیکی سویههای
پسودوموناس آئروژینوزا جداشده از بیماران بستری در بیمارستان طالقانی
اهواز است.
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کتبی آگاهانه از هر یک از افراد تحت مطالعه صورت گرفت.
به منظور جداسازی باکتری پسودوموناس آئروژینوزا ،بسته به ارگان
درگیرشونده ،نمونههای مختلف جهت بررسی از نظر عوامل عفونی به
آزمایشگاه ارسال گردیدند .نمونههای مختلف (نمونههای خون ابتدا در
درون محیطهای مخصوص کشت خون تلقیح شدند) ،بر روی محیطهای
بالد آگار ( ،)Blood agarشکالت آگار ( ،)Chocolate agarمک کانکی
آگار ( )MacConkey Agar (MACو  EMBانجام کشت داده شدند و
پس از انکوباسیون در دمای  37درجه سانتیگراد به مدت یک شبانهروز،
از نظر رشد باکتری و تشکیل کلونی بر روی محیطها مورد بررسی قرار
گرفتند .بسته به ارگانیسمهای جداشونده ،تستهای تشخیصی مربوطه
استفاده شد .باکتریهای گرم منفی ایزوله شده از نمونههای ارسالی
به کمک تستهای مورفولوژی و بیوشیمیایی شامل رنگآمیزی گرم،
اکسیداز ،کاتاالز ،حرکت ،سیترات ،TSI ،اندول ،متیل رد ( ،)MRووگس
پروسکوئر ( ،)VPاوره ،اورنیتین دکربوکسیالز ( ،)ODلیزین دکربوکسیالز
( ،)LDآرژنین دهیدروژناز ( ،)ADمورد شناسایی قرار گرفتند (شرکت
مرک ،آلمان) .به منظور تعیین الگوی حساسیت و مقاومت ایزولهها به
گروههای آنتیبیوتیکی مختلف موثر بر روی باکتریهای گرم منفی ،تست
آنتیبیوگرام با دیسکهای آنتیبیوتیکی (شرکت پادتن طب ،ایران) مورد
نظر و استفاده از روش دیسک دیفیوژن بر اساس آنچه توسط سازمان
استاندارهای بالینی و آزمایشگاه ی ( nClinical and Laboratory Sta
 )dards Institute (CLSI) 2010جهت انجام این تست تعریفشده ،انجام
شد .در این روش پس از تلقیح باکتری در محیط تریپتی کیس سوی براث
( )TSBو انکوباسیون در  37درجه سانتیگراد به مدت  2تا  6ساعت و به
دست آوردن غلظت تهیه رقت  0/5مک فارلند از باکتری ،کشت بر روی
محیط مولر هینتون آگار انجام و پس از انکوباسیون محیطها در دمای 36
درجه سانتیگراد به مدت  18ساعت ،نتایج خوانده شد.
آنالیز آماری :نتایج حاصل از مطالعه به کمک نرمافزار SPSS
نسخه  19مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.

نتایج

در طی این مطالعه  111سویه پسودوموناس آئروژینوزا از نمونههای
ارسالی از بیماران بستری در طی یک دوره  6ماهه ایزوله گشت که  34مورد
( )%30/6از نمونههای ارسالی از بیماران بستری در بخش  42 ،ICUمورد
( )%37/8از بخش زنان 2 ،مورد از بخش اطفال ( 22 ،)%1/8مورد ()%19/8
از بخش مردان و  11مورد ( )%9/9از بخش ترمیمی ایزوله گشت .در این
بررسی بیشترین تعداد سویههای پسودوموناس آئروژینوزا از نمونههای
زخم  )%48/6( 54ایزوله گشت (جدول  .)1بررسی الگوی مقاومت ایزولهها
نشان داد که بیشترین حساسیت ( ))%78/3( 87را نسبت به آنتیبیوتیک
کلیستین از خود نشان میدهند .سویههای ایزوله شده این ارگانیسم به
آنتیبیوتیکهای گروه بتاالکتام از جمله پنیسیلینهای ضدپسودوموناسی
نظیر کاربنیسیلین و پیپراسیلین مقاومت باالیی نشان داده و این
مواد و روشها
جامعه مورد مطالعه :در این مطالعه مقطعی که در طی آذر آنتیبیوتیکها علیه این ارگانیسم نسبتا غیرموثر میباشند (جدول.)2
 1390تا اردیبهشت  1391انجام شد ،تعداد  111سویه پسودوموناس
گردیدند
آئروژینوزا از بیماران بستری در بیمارستان طالقانی اهواز ایزوله
بحث
و برای هر یک پرسشنامه تنظیمشده و کدگذاری گردید .نمونه گیری
پسودوموناس آئروژینوزا شایعترین پاتوژن جداشونده از بیماران مبتال به
رضایت
از افراد پس از مشخص نمودن هدف مطالعه برای آنها و کسب
عفونت ثانویه پس از جراحی شدید یا سوختگیها میباشد .میزان مرگومیر
http://journal.fums.ac.ir
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جدول  1ـ فراوانی سویههای پسودوموناس آئروژینوزا جداشده از نمونههای مختلف
بیماران
نمونه

تعداد ()%

Blood

)8/1( 9

Urine

)5/4( 6

Wound

)48/6( 54

Biopsy

)37/8( 42

جمع

)100( 111

جدول  2ـ پروفایل مقاومت آنتیبیوتیکی سویههای پسودوموناس آئروژینوزا جداشده
از بیماران بستری
آنتیبیوتیک

حساس ()%

مقاوم ()%

Ciprofloxacin

)18( 20

)82( 91

Imipenem

)14/5( 16

)85/5( 95

Cefotaxime

)8( 9

)92( 102

Gentamicin

)19( 21

)81( 90

Carbenicillin

)10( 11

)90( 100

Piperacillin

)19/8( 22

)80/2( 89

Cotrimoxazol

)14/5( 16

)85/5( 95

Amikacin

)11/7( 13

)88/3( 98

Colistin

)78/3( 87

)21/7( 24

Ampicillin

)11/7( 13

)88/3( 98

در عفونتهای گردش خون ناشی از این ارگانیسم به  50درصد میرسد.
مقاومت ذاتی و اکتسابی به عوامل ضدمیکروبی در میزان مرگومیر بیماران
مبتال به عفونت ناشی از این باکتری نقش دارند .در بین آنتیبیوتیکهای
موجود ،کارباپنمها (مروپنم ،ارتاپنم ،دوریپنم) به فراوانی برای درمان عفونت
ناشی از پسودوموناس آئروژینوزا استفاده میشوند .متاسفانه استفاده وسیع
از آنها منجر به افزایش مقاومت شده است .بیشتر سویههای پسودوموناس
آئروژینوزا مقاوم به کارباپنم در بیان OprDنقص دارند ( .)16-18نتایج حاصل
از مطالعه حاضر نشان داد که پسودموناس آئروژینوزا به آنتیبیوتیکهای
گروه بتاالکتام از جمله پنیسیلین های ضدپسودوموناسی مقاومت بسیار
باالیی را نشان میدهد و این گروه وسیع آنتیبیوتیکی بر روی این ارگانیسم
نسبتا غیر موثر میباشند .تنها آنتیبیوتیکی که بر روی این باکتری موثر
بود ،کلیستین (پلی میکسین  )Eبود که آنتیبیوتیکی نسبتا توکسیک
بوده و خاصیت نوروتوکسیک( ( )Neurotoxicو نفروتوکسیک ( oNephr
 )toxicدارد و به عنوان آخرین خط دفاعی در درمان عفونتهای ناشی از
این ارگانیسم مقاوم به چند دارو نظیر پسودوموناس آئروژینوزا ،اسینتوباکتر
بائومانی و انتروباکتریاسیههای تولیدکننده آنزیمهای کارباپنماز بکار میرود
http://journal.fums.ac.ir

( .)19از سویی دیگر میزان این مقاومت و نتایج بدست آمده را پس از
حصول اطمینان و تایید کیفی دیسکهای آنتیبیوتیکی تولیدشونده توسط
شرکتهای داخلی که در اغلب آزمایشگاههای بالینی مورد استفاده قرار
میگیرد ،میتوان مد نظر قرار داد.
با افزایش سهولت مسافرت و جابجایی افراد و بیماران در جهان
انتقال ارگانیسمهای مقاوم به دارو در بین کشورهای جهان و حتی بین
استان و شهرهای یک کشور به سهولت امکانپذیر میگردد .مقاومت
با واسطه پالسمید  )R-plasmid) Rبه فراوانی و به شیوههای مختلف
از طریق باکتری انتقالدهنده این پالسمید ،امکانپذیر میگردد .انتقال
از این طریق سبب مقاومت به  3یا  5آنتیبیوتیک و یا حتی بیشتر
میگردد .مقاومتهای آنتیبیوتیکی متعدد به کالسهای آنتیبیوتیکی
موثر نظیر بتاالکتامها ،آمینوگلیکوزیدها و کینولونها به طور عمومی در
حال پیدایش است و به میزان فراوانی در باکتریهای گرم منفی دیده
میشود ( .)20-23ایزولههای پسودوموناس آئروژینوزا درجات مختلفی
از مقاومت ذاتی را نشان میدهند که نسبت به انتروباکتریاسیهها به
اغلب آنتیبیوتیکها کمتر حساس هستند .به مدت طوالنی فکر میشد
که این مقاومت وابسته به نفوذناپذیری است ،اما هم اکنون مشخص
شده که یک فعلوانفعال نفوذناپذیری با خروج چند دارویی عمدتًا با
واسطه  MexA-MexB-OprMانجام میشود .پروتئین  ،MexBوسیع
الطیف بوده که در غشاء سیتوپالسمی باکتری قرار گرفته است ،پروتئین
 OprMیک پروتئین تشکیلدهنده منفذ است که یک پورتال خارجی
را از طریق غشاء خارجی فراهم مینماید ،پروتئین  MexAاین ترکیبات
را به طور فیزیکی به هم متصل میسازد .فراتنظیمی MexA-MexB-
 OprMبه میزان فراوانی همانند آنچه در موتاسیون  nalBدر لوکوس
 MexRرخ میدهد ،میزان  MICپنی سیلینها ،سفالوسپورینها،
کینولونها ،تتراسایکلین و کلرامفنیکل را افزایش میدهد .در مطالعه
ما سویههای مورد بررسی مقاومت باالیی را به ایمیپنم ( 85/5درصد)
بهعنوان عضوی از آنتیبیوتیکهای گروه کارباپنم نشان دادند .مقاومت
پسودوموناس آئروژینوزا نسبت به ایمیپنم متفاوت از مقاومت نسبت به
مروپنم است .به طوری که در این باکتری ،پمپهای خارج کننده دارو
یعنی  MexA-MexB-OprMترکیبات آمفیپاتیک را از سلول باکتریایی
خارج مینمایند .به نظر میرسد از آنجایی که ایمیپنم فاقد هیچ یک از
زنجیرههای لیپوفیلیک فنیل یا زنجیرههای جانبی هتروسیکلیک است،
این موضوع سبب میشود که در مقاومت به ایمیپنم بیتأثیر باشد و
مقاومت به ایمیپنم وابسته به  OprDاست و سویههای که فاقد پروتئین
 OprDهستند ،به این آنتیبیوتیک مقاوم هستند .نقش اصلی این
پروتئین برداشت اسیدآمینههای بازی به صورت غیرفعال در طول غشاء
خارجی میباشد .از طرف دیگر ،این پروتئین منفذهایی را در غشاء باکتری
تشکیل میدهد که به آنتیبیوتیکهای گروه کارباپنم امکان عبور از غشاء
خارجی سلولی باکتری را میدهد ،اما به نظر میرسد بقیه بتاالکتامها
توانایی عبور از آن را ندارند .مروپنم همانند ایمیپنم برای ورود به باکتری
از مسیر  )OprD pathway) OprDاستفاده مینماید .برخالف ایمیپنم،
توسط پمپ خارجکننده  MexBخارج میگردد ،زیرا دارای زنجیره جانبی
هتروسیکلیک است .به منظور بروز مقاومت به ایمیپنم نیاز به هر دو
مسیر یعنی فراتنظیمی  MexA-MexB-OprMو فقدان  OprDمیباشد.
در نتیجه احتمال اینکه یک سلول باکتریایی دچار هر دو این جهشها و
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جالل مردانه و همكاران

 ریبوتایپینگ و، الکتروفورز آنزیمی چندکانونی،)PFGE(  درحالیکه ژل الکتروفورز، است10-14  کمتر از،در نتیجه بروز مقاومت به مروپنم گردد
. سلول باکتریای بیوتایپینگ استفاده نمود10-7  در هرOprD موتانهای مقاوم به ایمیپنم فاقد
، گستردگی این باکتری در بیمارستانها.)24-16،27( ظاهر میشوند
در بین پرسنل بیمارستانی و مکانهای مرطوب سبب میشود که این نتیجهگیری
 بنابراین نقش،موارد به عنوان یک مخزن ژنهای مقاومت عمل نمایند
با توجه به رشد بسیار سریع مقاومتهای آنتیبیوتیکی به دلیل
مشارکت تجهیزات بیمارستانی و پرسنل در گسترش ژنهای مقاومت استفاده بیرویه از این داروها به ویژه در کشورهای در حال توسعه نیاز به
 در حال حاضر به کمک تکنیکهای ژنتیکی به همراه ارزیابی الگوی مقاومت ارگانیسمهای بیماریزا و به ویژه گونههای مرتبط با.باید ارزیابی شود
تستهای فنوتیپی میتوان به ارتباط سویههای ایزوله شده از جایگاههای عفونتهای اکتسابی از بیمارستان و شناسایی ارگانیسمهای دارای مقاومت
 مشخص شدن این الگویهای مقاومت آنتیبیوتیکی. نمونههای بیماران و در نهایت چند دارویی است، بخشهای مختلف بیمارستان،مختلف
 به منظور یافتن این ارتباط بین ویژه هر ناحیه جغرافیایی میتواند در جهت برنامهریزی پروتکلدرمانی. دست یافت،شناسایی منبع آلودگی
سویههای بالینی و محیطی میتوان از برخی تکنیکها از جمله آنالیز به به منظور جلوگیری از ظهور و گسترش ارگانیسمهای مقاوم به چند دارو
. پالس فیلد مورد استفاده قرار گیرد، تستهای فنوتیپی،کمک برش توسط آنزیمهای اندونوکلئاز
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Abstract

Background &Objective: Pseudomonas aeruginosa is a rod-shaped, Gram-negative, glucose-nonfermenting aerobic bacterium. It is widespread in natural environments and it is an opportunistic pathogen for humans that can lead to a broad spectrum
of disease such as urinary, burn, respiratory infections, and septicemia. The aim of this study was to determe antibiotic resistance profile of P. aeruginosa strains isolated from hospitalized patients in Taleghani hospital (Ahvaz, Iran).
Materials & Methods: This cross-sectional study was conducted on 111 P. aeruginosa strains isolated from hospitalized patients. Clinical specimens were cultured on microbiological media. Subsequently, drug susceptibility test was performed using
the disc diffusion method according to CLSI recommendations.
Results: The more P. aeruginosa strains were from wound specimens (48.6%). In antimicrobial susceptibility testing, colistin
exhibited the greatest anti-Pseudomonas activity (78.3%). Isolates demonstrated resistance to beta-lactam antimicrobials such
as antipseudomonal penicillins, including piperacillin and carbenicillin.
Conclusion: The spread of these bacteria in hospital personnel and wet areas could be a suitable reservoir of resistance genes.
Therefore, it is necessary to evaluate the antimicrobial resistance profile and the effect of hospital equipment and personnel in
the dissemination route of resistance genes.
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