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مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایالم

بررسی میزان مقاومت دارويی سويه های اسینتوباکتر بومانی و ساير گونه هـای اسینتوباکتـر
جدا شده از سه بیمارستان در شهر تهران
4

دکتر نورخدا صادقی فرد ،*1دکتر رضا رنجبر ،2امیر قاسمی ،3دکتر ایرج پاکزاد ،1دکتر جواد زعیمی یزدی ،
احمد زاهری ،5علی همتیان ،1سبحان غفوریان.1

 )2مرکز تحقيقات بيولوژی مولکولی ،دانشگاه علوم پزشکی بقيه اهلل االعظم (عج)
 )3بخش ميکروبشناسی ،گروه پاتوبيولوژی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی تهران
 )4گروه ميکروبشناسی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شهيد صدوقی يزد
 )5دانشگاه آزاد اسالمی واحد جهرم
تاریخ پذیرش85/9/20 :

تاریخ دریافت85/7/11 :

چکیده:
مقدمه  :اسينتوباکترها باکتری های گرم منفی هستند که توانايی تخمير نداشته و بطور شااي در عفونتااای
بيمارساتانی نقااا دارناادن اسااينتوباکترها بانااواا اتوتناااای ر ات طلااب بيمارسااتانی بااه تاااداد ايااادی اا
آنتیبيوتيک ها مقاوم بوده و عامل عفونت های متادد اا جمله باکتريمی ،نومونی ،مننژيت ،عفونتااای مرارای
ادراری و عفونت اخماای جراحی هستندن
مواد و روشها :درطول اين مطالاه  66ايزوله اسينتوباکتر بومانی و  46ايزوله اا ساير گونه های اساينتوباکتر
مورد مطالاه قرار گر تن س اا شناسايی گونه ها با استفاده اا روشاای بيوشيميايی ،تايين حساسيت گونه هاا
به آنتی بيوتيک های مختلف ،با استفاده اا روش ديسک ديفيوتا انرام گرديدن
يا ته های ژوها :در اين مطالاه تمام ايزوله های اسينتوباکتار بومانی به آنتی بيوتيک های سفتيزوکسيم،
سفو رااوا ،سفتاايديم ،تيكارسيلين -کالوالنيک اسيد ،سفوتاکسيم ،ااترونام ،مرو نم ،سفيكسيم ،سفترياکساوا،
سفاوتاکسيم ،کااربنی سيلين و تيكارسيلين مقاوم و تمااام ايزولااه ها باه کليساتين حسااو بودنادن در ماورد
ايزوله های غيربومانی ،لی ميكسين  Bتناا آنتی بيوتيكی بود که بر عليه همه ايزوله ها موثر بودن
آنتی بيوتيكاای سفيكسيم ،مرو نم ،سفوتاکسيم ،کاربنی سيلين و سفترياکساوا اا جملاه آنتای بيوتيكااای
مورد استفاده بر علياه ايزولاه هاای غيربوماانی بودناد و باه ترتياب  %93/5 ،%93/5 ،%97/8 ،%100و %91/3
ايزولههای غير بومانی به اين آنتی بيوتيكاا مقاوم بودندن
نتيره گيری ناايی :نتايج اين مطالاه نشاا داد که ايزوله های بالينی اسينتوباکتر بويژه اساينتوباکتر بوماانی
مقاومت بااليی به آنتی بيوتيک ها بخصوص سفالوسپورين های نسل سوم و نی سايلين هاای وساي الطياف
نشاا می دهندن

واژه های کلیدی  :اسينتوباکتر بومانی ،عفونت بيمارستانی  ،آنتی بيوتيک ها  ،مقاومت دارويی

* نویسنده مسئول  :گروه میکروبشناسی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی ایالم
Email: sadeghifard@gmail.com
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 )1گروه ميکروبشناسی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی ايالم

بررسی میزان مقاومت دارویی سویه های اسینتوباکتر بومانی و سایر  – ...صادقی فرد و همکاران

مقدمه
اسينتوباکتر باکتری های گارم منفای بصاور کوکسای ياا
کوکوباساايل هسااتند و قاادر تخمياار ندارناادن اياان باکترياااا
نياامندياای غذايی کمی برای رشد داشته و می توانند در شرايط
نامساعد ،سطوح خشک و همچنين محيط آبای بماد طاوالنی
انده بمانندن اسينتوباکتر بومانی باه نادر عامال عفونات هاای
سخت در ا راد با سطح ايمنی طبيای می باشد ،همچنين کمتار
بانواا لور طبيای بدا شخص سالم شناخته شاده اسات (1و)2ن
عفونت اين باکتری بويژه در بيمارانی که در بخا های مراقبات
ويژه بيمارستاناا بستری هستند ،بسيار خطرناک می باشدن ا اراد
مبتال به سيستيک يبروايس ،نوترو نی ،نقص ايمنای حا ال اا
درماا و يا شكسته شدا سدهای د اعی بدا که بطور نرماال اا
حمله باکترياا جلوگيری می کنند ،در خطر عفونت با اسينتوباکتر
بومانی هستند ( 2و)3ن ميزاا کلونيزاسيوا اسينتوباکتر بومانی در
ا راد بستری شده در بيمارستاا ،بويژه در آناائيكه مد بساتری
شادا آناا به درااا کشيده و يا درماا آنتی ميكروبی وساي و ياا
درماا ضد سرطاا دريا ت داشاته اناد در حاال ا ازايا اسات
(1و)2ن عفونت اسينتوباکتر بومانی در بيمارساتاناا ،بطاور نسابتاً
شايای مراری تنفسی را درگير می کنادن همچناين اساينتوباکتر
بومااانی ماای توانااد عفونتاااای بيمارسااتانی مراارای ادراری و
عفونتاای اخم هم ايراد کند و عفونت ممكن است به سپتااای
سماای هم يشار ت نماياد ()4ن اساينتوباکتربومانی باه عوامال
ضدميكروبی بسيار مقاوم است که اين مقاومت می تواند ذاتای و
يا اا طريق بدست آوردا عااوامل تنتيكی مقاااااومت باشااادن
اکثاار سااويه هااای اسينتوباکتااار بوماانی باه آمپایسايلين،
آموکسی سيلين-کالوالنيک اسيد ،نیسيلين ضد استا يلوکوکی،
سفالوسپوريناای با طياف وساي ( براز سافتاايديم و سافپيم )،
تتراسايكلين ،ماکروليدها ،ريفامپين و کلرامفنيكل مقاوم هساتندن
مقاومت به بتاالکتامااهای غيرکاربا نمی در ايان بااکتری بطاور
بسيار شايای با توليد بايا اا حاااد سفااالوسپوريناا همااااراه
استن مقاومت به عوامل ضد ميكروبای در ميااا ايزولاه هااای
کلينيكی ممكن است درماااااا عفونتاااا را بسيار مشكل کناد
و همچنين اثر بادی بار روی نتاايج کلينيكای و هزيناه هااای
درمانی بگاذارد ( 5و)6ن بنظار مایرساد عوامال ضاد ميكروبای
جديدی که بتواند در مقابل اين باکتری االيت موثر داشته باشند
در آينده نزديک در قابل دسترو نباشد که اين موضوع اهميات
االيت عوامل ضااد ميكروبی رايج را بيشاتر مای کنادن در ايان
مطالاه اااليت ضاد ميكاروبی آنتی بيوتيک هااای وسي الطيف

مواد و روشها
جامعه مورد مطالعه و نمونه ها :در اين مطالااه 66ايزولاه
اسااينتوباکتر بومااانی و  46ايزولااه اا گونااه هااای ديگاار جاانس
اسينتوباکتر در وا ل امانی ارديباشت  82تا آباا  84اا بيماراا
مبتال به عفونت در بيمارستاناای اماام خمينای (ره) ،شارياتی و
سينا مورد بررسی قرار گر تندن اين باکترياا اا نمونه های باالينی
شااامل خااوا ،ادرار ،ترشااحا تنفساای و ترشااحا اخاام جاادا
گرديدندن
روشهای آزمايشگاهی :نمونه های بالينی بار روی محايط
مكانكی آگار و بالدآگار تلقيح گردياد و ليات هاای کشات داده
شده در حرار  37درجاه ساانتيگراد باه ماد  24-48سااعت
انكوبه شدندن در ور مشاهده رشد س اا رنگ آميزی گارم و
مشاهده کوکسی هاا و ديپلوکوکسای هاای گارم منفای ،تسات
اکسيداا انراام گر اتن در مرحلاه بااد باا اساتفاده اا تساتاای
بيوشاايميايی ،کشاات باار روی مكااانكی آگااار و انكوباساايوا در
حرارتاای  37درجه و  42درجه سانتيگراد  ،تست سيترا  ،تست
حرکت و کشت بر روی محيط  OFحاوی قند گلوکز تشاخيص
قطای انرام شدن
تعیین حساسیت به آنتی بیوتیکها :تاياين حساسايت باه
روش آگار ديسک ديفيوتا استاندارد ( )Kirby-Bauerانراام
گر تن جات انرام آامايا اا کلنی های بااکتری ،باا لولاه /5ن
مک ارلند سوسپانسيوا تاياااه شااد و س اا آغشاته کاردا
سواپ استريل با سوسپانسياااوا ،بخوبی بر روی محيط ماولاار
هينتوا آگااار خا گاارديدن ساپااس ديساااک هاای آنتای
بيوتيک به ا له استاندارد اا همديگار قرار داده می شدندن بااد
اا  24ساعت انكوباسيوا در حرار  37درجاه ساانتيگراد ،قطار
هاله عدم رشد برای هر آنتای بيوتيااک اندااه گيااری گردياد و
نتاايج بارای هار آنتای بيوتيک مطاباق با دستورالامل مربوطاه
بانواا حساو ،حدواسط و مقاوم ثبت شدن
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باار روی ايزوله هاای اساينتوباکتربومانی و ايزولاه هاای سااير
گونههای اسينتوباکتر که اا نمونه هاای کلينيكای بيمارساتاناای
امام خمينی(ره)  ،سينا و شرياتی تاراا بدست آمده بودند ،ماورد
تحقيق قرار گر تن
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آنتی بیوتیکهای مورد استفاده :در اين مطالاه اا 17
ديسک مختلف آنتی بيوتيک (شرکت  )Hi Mediaاستفاده
گرديد که شامل آنتی بيوتيكاای:
Ticarcillin(Ti75μg), Ceftriaxone(Ci30μg),
Cefixime(Cfx5μg), Meropenem(Mr 10 μg),
Aztreonam(Ao 30 μg), Cephotaxime(Ce 30 μg),

Ticarcillin/Clavulanic, Acid(Tc 75/10μg),
Ceftazidime(Ca 30μg), Cefoprazone(Cs 75μg),
Ceftizoxime(Ck 30 μg), Colistin(C l10 μg),
Polymixin B(Pb 300 μg), Amikacin(Ak 30μg),
Piperacillin/Tazobactam(Pt 100/10μg),
Carbenicillin(Cb 100μg),
Tobramycin(Tb 10μg),and Netillimicin(Nt 30 μg).

يافته های پژوهش
در ايان تحقيااق تمااااام  66ايزولاااه ای کااه بانااااواا
اسينتوباکتر بوماانی مشاخص گرديدناد ،الگاااوی بيوشايميايی
يكسااانی داشتندن  46ايزولااه ديگار جنس اسينتوباکتاار هم اا
نظااااار خصو يااااا بيوشيميايااای تشااخيص داده شاادندن
خصو يا بيوشيميايی آناا شامل تواناايی اکسايد نماودا قناد
گلوکز در محيط  ،OFتوانايی استفاده اا سيترا بانواا تناااا

منب کااربن ،اکسيداا منفی ،سولفيد هياادروتا منفاای ،اناادل
منفی ،ليزين دکربوکسيالا منفی ONPG ،منفی و رشاااد بار
جدول شماره  : 1توزيع فراوانی ايزوله های اسينتوباکتر بر حسب نوع نمونه بالينی
سويه ها

گونه های اسینتوباکتر
اسینتوباکترهای
اسینتوباکتر بومانی
غیر بومانی

جمع

نوع نمونه

تاداد

در د

تاداد

در د

تاداد

در د

خوا
ادرار
ترشحا اخم
ترشحا دستگاه تنفس
جم

21
37
5
3
66

31/8
56/1
7/6
4/5
100

8
19
8
11
46

17/4
41/3
17/4
23/9
100

29
56
13
14
112

25/9
50
11/6
12/5
100
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روی محيط مكانكی آگااار در حرار  42درجاه سانتيگاااراد و
قدر تحرک بودندن اا  110ايزولاه ماورد بررسای 65 ،ايزولاااه
( )%59/1اا بيمارساااتاا شااارياتی 27 ،ايااااازوله ( )%24/5اا
بيمااارستاا سينا و  18ايزوله ( )%16/4اا بيمارستاا امام خمينی
(ره) جدا شدندن
اا نمونه های مورد بررسی  56مورد( )%50اا کشت ادرار29 ،
ماااورد ( )%25/9اا کاشات خااوا 13 ،مورد ( )%11/6اا
تاارشحا اخم و  14مورد ( )%12/5اا ترشحا دستگاه تنفس
ايزولاه گاارديدند (جدول شماره )1ن
در اين مطالاه تمام ايزولاه های اسينتوباکتر بومانی به آنتی
بيوتيكاای سفتيزوکسيم ،سفو رااوا ،سفتاايديم ،تيكارسيلين-
کااالوالنيک اسيااد ،سفااوتاکسيم ،ااتاارونام ،ماارو نم،
سفيااكسيام ،سفتاارياکساوا ،سفوتاکسيم ،کاربنیسيلين و
تيكارسيلين مقاوم و تمام ايزوله ها به کليستين حساو بودندن در
جاادول شماااره  2الگوی مقاومت دارويی ايزولاه هاااای
اسينتوباکتر بومانی و اسينتوباکترهای غيربومانی نشاا داده شده
استن

بررسی میزان مقاومت دارویی سویه های اسینتوباکتر بومانی و سایر  – ...صادقی فرد و همکاران

جدول شماره  :2توزيع فراوانی الگوی مقاومت دارويی ايزوله های اسينتوباکتر بومانی و اسينتوباکترهای غير بومانی در
سه بيمارستان دانشگاه علوم پزشکی تهران

مقاوم
تعداد(درصد)

اسینتوباکتر بومانی
نیمه مقاوم
تعداد(درصد)

حساس
تعداد(درصد)

اسینتوباکترهای غیر بومانی
حساس
نیمه مقاوم
مقاوم
تعداد(درصد)
تعداد(درصد)
تعداد(درصد)

)100( 66
)100( 66
)100( 66

0
0
0

0
0
0

)58/7(27
)32/6( 15
)39/1( 18

)19/6( 9
)21/7( 10
)23/9( 11

)21/7( 10
)45/7( 21
)37( 17

)100( 66
)100( 66
)16/7( 11

0
0
)4/5( 3

0
0
)78/8( 52

)50( 23
)97/8( 45
)69/6( 32

)43/5( 20
)0( 0
)10/8( 5

)6/5( 3
)2/2( 1
)19/6( 9

)100( 66
)100( 66
)78/8( 52
)100( 66
)50( 33
)100( 66
)100( 66
)100( 66
0
)56( 37
0

0
0
)3( 2
0
)1/5( 1
0
0
0
)15/2( 10
0
0

0
0
)18/2( 12
0
)48/5( 32
0
0
0
)84/8( 56
)44( 29
)100( 66

)91/4( 42
)93/5( 43
)10/8( 5
)100( 46
)19/6( 9
)80/5( 37
)91/3( 42
)93/5( 43
)0( 0
)23/9( 11
)2/2( 1

)4/3( 2
)0( 0
)0( 0
)0( 0
)10/8( 5
)4/3( 2
)0( 0
)0( 0
)0( 0
)21/7( 10
)0( 0

)4/3( 2
)6/5( 3
)89/2( 41
)0( 0
)69/6( 32
)15/2( 7
)8/7( 4
)6/5( 3
)100( 46
)54/4( 25
)97/8( 45

بحث و نتیجه گیری

طی سالاای  1998-2001انرام گر ته است ،مشخص گرديد
که  90در د سويه ها به مرو نم حساو اند که با نتايج اين
تحقيق کامال در تضاد است ()8ن در مطالاهای که توسط Ayan
و همكاراا در سال  2003انرام گر ته است ،مشخص گرديد که
اا  52سويه مورد مطالاه ،همه اياازولاه هااا به يپراسيلين،
يپراسيلين -تااوباکتااام ،تيكااارسيلين -کالوالنيک اسيد،
سفپيم ،سفوتاکسيم ،سفتاااايديم ،سفترياکسوا ،جنتامايسين و
ااترونام مقاوم باااودهانااد و ماقاااومااات بااه
توبارامااايسيان ،سيپرو لاااوکسااااسين ،آمپاای سيليان-
سااولباکتام ،کوتريموکسااول و آميكاسين به ترتيب در ،%8 ،%5
 66% ،55%و  %74سويه هااا مشاهاده گاارديد ()9ن مطالاهای

امرواه ثابت شده است که اسينتوباکتر بومانی به اکثر آنتی
بيوتيكاای بتاالکتام و کينولوناا مقاومت نشاا میدهد و
مقاومت به آمينوگليكوايدها هم در حال ديدار شدا است ()7ن
در مطالاه حاضر نتايج حا ل اا بررسی مقاومات ضدميكروبی
نشاااا داده اسات که تنااا آنتیبيوتيكی که همااه سويه هااا
به آا حساو میباشناد کليستيان می باشدن همه ايزوله ها
مقاومت دارويای چندگااانه داشتند و به آنتی بيوتيكااای
سفتيزوکسيام ،سفو اارااوا ،سفتاايديم ،تيكارسيلين-
کالوالنياک اسيد ،سفاوتاکسيم ،ااتارونام ،ماارو نم ،سفيكسيم،
سفترياکسوا ،سفوتاکسيم ،کاربنی سيلين و تيكارسيلين مقاااوم
بودندن در مطالاااهای که توسط  Karlowskyو همكاراا در

32

Downloaded from sjimu.medilam.ac.ir at 8:30 IRDT on Thursday April 22nd 2021

سويه ها

نوع
آنتی بیوتیک
سفو رااوا
سفتاايديم
تيكارسيلين-
کالوالنيک اسيد
ااترونام
مرو نم
يپراسيلين-
تااوباکتام
سفتيزوکسيم
کاربنی سيلين
نتيلميسين
سفيكسيم
توبرامايسين
تيكارسيلين
سفترياکسوا
سفوتاکسيم
لی ميكسين B
آميكاسين
کليستين

ايزوله های اسینتوباکتر

دوره چهاردهم ،شماره سوم ،پاییز 85

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایالم

که توسط  Basustaogluو همكاراا در سال  2001به
منظور بررسی خصو يا ا يدميولوتيک سويههای اسينتوباکتر
بومانی انرام گاار ته است نشاا میدهد که اا  32سويه
اسينتوباکتر بومانی مورد بررسی ،همه ايزوله ها به ايمی نم
حساو بوده اند ()10ن
در مطالاه ای که توسط  Biendoو همكاراا در سال
 1998به منظور آنتی بيوتايپينگ اسينتوباکتر بومانی انرام گر ته
است مشخاص گارديد که اا  18ايازولااه
اسينتاوباکتاار بومااانی 15 ،ايزولااه باه تيكارسيلين،
تيكااارسيلين – کالوالنياک اسياد ،يپراسيليان هماراه با
تااوباکتاام ،سفساوليدين ،سفو ارااوا ،سفتااايديام و ااتاروناام
مقاااوم بودند که همخوانی نسبتا کاملی با يا ته های ما در در
اين تحقيق دارد ()11ن
در مطالاهای که توسط  Smolyakovو همكاراا به
منظور بررسی عفونتاای ناشی اا اسينتوباکتر بومانی با مقاومت
دارويی چناد گاانه انرام گر ت مشخص گرديد که  93در د
سويه ها به ايمی نم و  100در د سويه ها به کليستين و آمپی

ساولباااکاتام ،سفتاااياديام ،سفاپايام ،سيپااارو لااوکساسين،
جنتامايسين ،ايمی نم ،مرو نم ،يپراسيلين -تااوباکتام و

ميكسين  78%/8 ،Bسويه هااا به يپراسيلين – تااوباکتام و
 44%به آميكاسين حساو بودند که در اين مورد نتايج ماا با
نتايج تحقيق  Wangو همكاااراا مطابقت ندارد ()13ن
همچنين برخالف مطالاه  Smolyakovدر مطالاه
 Wangتمام سااويه هاا به ايمی نم و آمپای سيلين –
سولباکتام مقاوم بودند (12و )13ن
در اياا بايد به اين موضوع اشاره کرد که آنچه در اکثر
مطالاا به چشم می خورد اينست که تمام سويهها به
سفالوسپورين های نسل سوم ،تيكارسيلين -ااترونام و
تيكاارسيلين -کالوالنيک اسيد مقااوم و به کليستين حساو
هستندن با توجه به اينكه در کشور ما مطالاا کمی در رابطه با
خصو يا ا يدميولوتيک و الگوی مقاومت دارويی ايزولاه های
اسينتوباکتار انرام گر ته است لذا توجه به نقا اين باکتری
بانواا يک عامل بالقوه خطرناک در عفونت های بيمارستانی
ضروری به نظر می رسدن

سيلين – سولباکتام حساو بوند ()12ن
در مطالاه ای که توسط  Wangو همكاراا در سال 2003
بر روی ا يدمی هاای ناشی اا اسينتوباکتر بومانی مقاوم به دارو
در بخا  ICUانرام گر ت مشخص گااارديد که تماااام
سااوياه هااا به ااتارونام ،آميكااااسياان ،آمپااایسايالايان-
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