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در بخش PICUو شناسايي استافيلوكوكوس اورئوس مقاوم به متيسيلين و
باكتريهاي مولد  ESBLبا استفاده از روشهاي فنوتيپي
شهال عباسپور  ،3جالل مردانه  ،*2ساناز دهباشي ،1سيده سميه جاسمي

1

 3آزمايشگاه ميكروبشناسي ،بيمارستان بهرامي ،دانشگاه علوم پزشكي تهران
2مرکز تحقيقات ميكروبشناسي باليني استاد البرزي ،بيمارستان نمازي ،دانشگاه علوم پزشكي شيراز
 1گروه پاتوبيولوژي ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي تهران
(دريافت مقاله -33/1/23 :پذيرش مقاله)33/4/27 :

چكيده
زمينه :عفونتهاي اکتسابي از بيمارستان از موضوعات مهم در سالمت بيمار ميباشد .طيفي از ارگانيسمهاي گرم منفي مسئول عفونتهاي
اکتسابي از جامعه هستند .خانواده انتروباکترياسيه در اين بين در ميان همه شايعترين گروه شناخته شده ميباشند .عفونتهاي ناشي از اين سويهها
همراه با يافتههاي باليني شديد جبرانناپذير همراه بوده که منجر به مرگومير ،بستري شدن طوالني مدت و افزايش هزينههاي درماني و از سويي
تأخير در بهکارگيري درمان مؤثر ،ميگردد .هدف از اين مطالعه بررسي الگوي حساسيت آنتيبيوتيكي ميكروارگانيسمهاي جدا شده از بيماران
بستري در بخش PICUو شناسايي استافيلوکوکوس اورئوس مقاوم به متيسيلين و باکتريهاي مولد  ESBLبا استفاده از روشهاي فنوتيپي بود.
مواد و روشها :در اين مطالعه از بيماران بستري در بخش  PICUبيمارستان بهرامي تهران بسته به ارگان درگير شونده نمونههاي مختلف
جمعآوري شد .براي جداسازي باکتريها از نمونههاي بيماران ،کشت بر روي محيطهاي انتخابي و غير انتخابي انجام شد .پس از شناسايي
ارگانيسمها به کمک آزمايشهاي بيوشيميايي ،آزمايش حساسيت آنتيبيوتيكي با استفاده از روش ديسک ديفيوژن انجام شد .شناسايي فنوتيپي
سويههاي استافيلوکوکوس اورئوس مقاوم به متيسيلين ( )MRSAبا استفاده از ديسک سفوکسيتين انجام شد .سويههاي توليدکننده  ESBLبا

استفاده از ديسکهاي سفتازيديم ( )CAZو سفتازيديم/کالووالنيک اسيد ( )CAZ/CLAشناسايي شدند.
يافتهها :شايعترين ارگانيسم جداشده از کل نمونههاي باليني ارسال شده به آزمايشگاه ،اشريشياکلي ( 24مورد) و پس از آن به ترتيب
پسودوموناس آئروژينوزا ( 3مورد) و استافيلوکوکوس اورئوس ( 8مورد) بود .از بين  8سويه استافيلوکوکوس اورئوس ايزوله شده از نمونههاي
مختلف باليني  7سويه ( 65درصد) مقاوم به متيسيلين ( )MRSAبودند .از بين  52باکتري گرم منفي جداشده  5مورد ( 3/7درصد) سويهها
 ESBLبوده است.
نتيجهگيري :روشهاي پيشگيري استاندارد جهت جلوگيري از گسترش مقاومت ضدميكروبي در بخشهاي مراقبت ويژه شامل رعايت بهداشت
دست ،استفاده از پوششهاي مناسب در هنگام کار با اين بيماران عفوني شده و کلونيزه شده با اين سويهها ميباشد .از وسايل اختصاصي و
تجهيزات براي اين قبيل بيماران بايد استفاده گردد .افراد کلونيزه شده يا عفوني شده در اتاقهاي مجزا و يا بخشهاي مخصوص اين بيماران قرار
داده شوند .بررسي فعال و شناسايي افراد کلونيزه شده با اين سويهها که بهعنوان مخزن عمل ميکنند ،ضروري است.

واژگان کليدي ،PICU :حساسيت آنتيبيوتيكي ،سويههاي  ،MRSAسويههاي توليدکننده .ESBL
* شیراز ،دانشگاه علوم پزشکي شیراز ،مرکز تحقیقات میکروبشناسي بالیني استاد البرزي
Email: Jalalmardaneh@yahoo.com
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الگوي حساسيت آنتيبيوتيكي ميكروارگانيسمهاي جدا شده از بيماران بستري

سال هفدهم /شماره  /4مهر و آبان 3131

/ 748طب جنوب

مقدمه
سالمت بیمار ميباشد .تخمین زده ميشود که در سال

گزارش شده است ( .)6طیفي از ارگانیسمهاي گرم

 2002بهطور کلي  1/7میلیون مورد عفونتهاي اکتسابي

منفي مسئول عفونتهاي اکتسابي از جامعه هستند .در

از بیمارستان رخ داده است ( 4/5مورد در هر 100

اين بین خانواده انتروباکترياسیه در میان همه شايعترين

پذيرش) ( )1و تقريباً  00000مورد مرگ در نتیجه يا

گروه شناخته شده ميباشند .متأسفانه ارگانیسمهاي

مرتبط با عفونت اکتسابي از بیمارستان است (.)2

مقاوم به چند دارو مانند پسودوموناس آئروژينوزا،

عفونتهاي اکتسابي از بیمارستان ششمین عامل منجر

اسینتوباکتر بوماني و انتروباکترياسیههاي تولید کننده

شونده به مرگ در اياالت متحده آمريکا ميباشند .همچنین

بتاالکتامازهاي وسیعالطیف ( 1)ESBLيا کارباپنمازها

2

دادههاي مشابهي از اروپا گزارش شده است (.)3

در تمام جهان در حال افزايش هستند ( .)4ظهور

عفونتهاي ناشي از باکتريهاي گرم منفي همراه با

کلبسیال پنومونیه و سراشیا مارسه سنس بیمارستاني

نگراني ويژهاي ميباشند .اين ارگانیسمهاي گرم منفي

تولید کننده بتاالکتاماز وسیعالطیف در ابتدا در حدود 30

در فراتنظیمي يا اکتساب ژنهاي کدکننده مکانیسمهاي

سال پیش گزارش گرديد ( ،)7شیوع عفونت ناشي از

مقاومت آنتيبیوتیکي بسیار کارآمد هستند .عالوهبر

اين سويههاي تولید کننده  ESBLنه تنها در

اين ،آنها داراي مکانیسم مقاومت ميباشند و بیشتر از

بیمارستانها بلکه در جوامع نیز در حال افزايش است

چندين مکانیسم علیه يک آنتيبیوتیک يا از يک

( .)8-10در اياالت متحده آمريکا و اروپا استفاده بیش

مکانیسم تنها چندين آنتيبیوتیک را تحت تأثیر قرار

از

مانند

ميدهد (.)4

سفالوسپورينهاي منجر به پديد آمدن ارگانیسمهاي

عفونتهاي اکتسابي از بیمارستان بیشتر مرتبط با

تولید کننده  ESBLشده است ( 11و .)12

وسايل پزشکي تهاجمي يا عملهاي جراحي ميباشند.

عفونتهاي ناشي از اين سويهها همراه با يافته هاي

عفونتهاي مجراي تنفسي تحتاني و گردش خون

بالیني شديد و جبرانناپذير است که منجر به مرگ و

کشندهترين و عفونتهاي مجراي ادراري شايعترين

میر ،بستري شدن طوالني مدت و افزايش هزينههاي

ميباشند (.)2-4

درماني و از سويي ديگر تأخیر در بهکارگیري درمان

دادههاي اخیر شبکه مراقبتهاي بهداشتي ملي آمريکا

مؤثر ،ميگردد (.)13-16

نشان داده که باکتريهاي گرم منفي مسئول بیش از 30

در بین باکتريهاي گرم مثبت بیماريزا شايع

درصد عفونتهاي اکتسابي از بیمارستان هستند و اين

سويههاي

به

باکتريها بهويژه در موارد پنوموني مرتبط با ونتیالتور

متيسیلین ( )MRSAاز عوامل عمده ايجادکننده

( 47درصد) و عفونتهاي مجراي ادراري ( 45درصد)

عفونت مرتبط با مراقبتهاي بهداشتي ميباشند (.)17

غالب هستند (.)5

عفونت ناشي از اين باکتريها معموالً بهوسیله

اندازه

از

داروهاي

استافیلوکوکوس

ارزان

اورئوس

قیمت

مقاوم

3

در بخشهاي  ICUدر اياالت متحده آمريکا باکتريهاي
گرم منفي در حدود  70درصد اين گونه عفونتها را
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Extended-Spectrum β-Lactamase
Carbapenemases
3
Methicillin-ResistantStaphylococcusaureus
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عفونتهاي اکتسابي از بیمارستان از موضوعات مهم در

سبب شده است و دادههاي مشابهي از ديگر نقاط جهان

شناسايي استافيلوکوکوس مقاوم به  ESBLدر بخش 743 /PICU

عباسپور و همكاران

مجراي معدي رودهاي آغاز ميگردد .کلونیزاسیون با

مهم در ظرفهاي مخصوص جمع آوري گرديد و در

روشهاي غیرمستقیم انتقال بیمار به بیمار ،MRSA

صورت تأ خیر در ارسال به آزمايشگاه ،نمونه در

دستهاي کارکنان مراقبت بهداشتي يا وسايل آلوده و

محیط انتفالي کري بالير 8جمع آوري و سپس به

سطوح محیطي آلوده رخ ميدهند ( 18و .)10

آزمايشگاه فرستاده شد .نمونه از نظر قوام ،رنگ،

در موارد نادري انتقال ارگانیسم به بیمار از راه خود

موکوس ،خون به صورت ماکروسکوپي و از نظر

کارکنان مراقبتهاي ويژه که با ارگانیسم کلونیزه

داشتن گلبول هاي قرمز و سفید به صورت

شدهاند بهطور مستقیم رخ ميدهد ( .)20هدف از اين

میکروسکوپي با استفاده از روش wet mount

مطالعه بررسي عفونت باکتريال بخش  4PICUو

بررسي شدند .آنگاه نمونههايي بر روي محیط غني

بررسي مقاومت آنتيبیوتیکي سويههاي جدا شده و

کننده براث منتقلشده و پس از  6ساعت از اين

همچنین شناسايي فنوتیپي سويههاي تولیدکننده

محیط کشت بر روي انتخابي و افتراقي نظیر مک

سويههاي

کانکي آگار ،هکتون انتريک آگار XLD ،0و

متيسیلین

سالمونال-شیگال آگار ( 10)SS Agarانجام شد .ديگر

بتاالکتامازهاي
استافیلوکوکوس

وسیعالطیف
اورئوس

مقاوم

و
به

( )MRSAبود.

نمونه هاي ارسالي پس از پردازش ،کشت بر روي
محیط هاي معمول میکروب شناسي انجام و در

مواد و روشها

صورت نیاز از محیط هاي افتراقي و انتخابي مربوطه

در اين مطالعه مقطعي که در يک سال از خرداد سال

استفاده گرديد .سويه هاي استافیلوکوکوس اورئوس

 1300تا خرداد  1301انجام شد ،از بیماران بستري

مقاوم به متيسیلین ( )MRSAدر ابتدا با بهکارگیري

در بخش  PICUبیمارستان بهرامي تهران پس از آگاه

روش هاي استاندارد بیوشیمیايي و مرسوم جهت

ساختن بیماران از اهداف مطالعه و کسب رضايت

تشخیص اختصاصي استافیلوکوکوس اورئوس از

کتبي از آنها و بر اساس پرسشنامه تنظیم شده ،بسته

جمله رنگ آمیزي گرم ،کاتاالز ،کوآگوالز،DNase ،

به ارگان درگیر شونده نمونههاي مختلف بهمنظور

آزمايش حساسیت به نووبیوسین تعیین هويت

بررسي از نظر عوامل عفوني آزمايشگاهي ارسال

گرديدند .سپس به منظور شناسايي فنوتیپي سويههاي

گرديد .نمونه هاي خون در محیطهاي مخصوص

استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متيسیلین

کشت خون کشت داده شد و سپس ساب کالچر بر

( )MRSAبر اساس دستورالعمل  ،)13( CLSIاز

روي محیط هاي بالد آگار ،5شکالت آگار ،6مک

ديسک سفوکسیتین استفاده گرديد .به اين منظور از

کانکي آگار ( 7)MACو  EMBانجام گشت و بسته

سويه مورد نظر غلظت  0/5مک فارلند تهیه شد و بر

به ارگانیسمهاي جداشونده آزمايشهاي تشخیصي

روي پلیت مولر هینتون آگار 11با سواب کشت داده و

مربوطه استفاده شد .نمونه هاي مدفوع کودکان داراي

ديسک سفوکسیتین ( 30میکروگرم) بر روي پلیت

4

8

5

9

Pediatric Intensive Care Unit
Blood Agar
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7
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6
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کلونیزاسیون غشاءهاي مخاطي ،پوست ،زخمها يا

اسهال حاد به منظور جداسازي باکتريهاي بیماريزا

سال هفدهم /شماره  /4مهر و آبان 3131

/ 756طب جنوب

بهمدت  24ساعت انکوبه گرديد و سپس اندازه هاله

استاندارهاي بالیني و آزمايشگاهي )CLSI(2010

ايجادشده خوانده شد .براي استافیلوکوکوس اورئوس

جهت انجام اين آزمايش تعريف شده ،انجام شد .در

هاله با اندازه  ≤22بهعنوان حساس و هاله

اين روش پس از تهیه رقت  0/5مک فارلند از

≥21میليمتر به عنوان مقاوم در نظر گرفته شد (.)13

باکتري در محیط تريپتي کیس سوي براث ()TSB

به منظور شناسايي استرپتوکوکوس هاي گروه D

کشت بر روي محیط مولر هینتون آگار انجام و پس

(گونه هاي انتروکوکوس) در سطح جنس ،کشت بر

از انکوباسیون محیط ها در دماي  36درجه سانتيگراد

روي محیط هاي بالد آگار و شکالت آگار انجام شد

بهمدت  18ساعت ،نتايج خوانده شد .بهمنظور

و کلوني هاي رشد نموده بر روي محیط ها با استفاده

شناسايي فنوتیپي سويه هاي تولید کننده  ESBLبر

از رنگ آمیزي گرم ،نوع همولیز ايجاد شده روي بالد

اساس پروتکل  CLSIپس از انجام تهیه غلظت 0/5

آگار ،و آزمايش هاي بیوشیمیايي کاتاالز ،رشد بر

مک فارلند از سوش مورد نظر و کشت بر روي

روي بايل اسکولین آگار 12و تیره نمودن محیط ،رشد

محیط مولر هینتون آگار ديسک هاي سفتازيديم

در حضور  6/5درصد  ،NaClتوانايي رشد در 45

() CAZ

درجه سانتي گراد و مقاومت به اپتوچین مورد تأيید

( ) CAZ/CLAبر روي محیط قرار داده شد و در

قرار گرفتند.

دماي  37درجه سانتيگراد بهمدت  18تا  24ساعت

باکتري هاي گرم منفي ايزوله شده از نمونههاي

انکوبه گرديد سپس هاله مهاري اطراف هر دو ديسک

و

اندازه گرفته شد و اختالف  5میليمتر و بیشتر

ارسالي

بهکمک

آزمايشهاي

مورفولوژي

بیوشیمیايي شامل رنگ آمیزي گرم ،اکسیداز ،کاتاالز،
حرکت ،سیترات ،TSI ،اندول ،متیل رد (،)MR
ووگس

پروسکوئر

(،)VP

اوره،

اورنیتین

دکربوکسیالز ( ،)ODلیزين دکربوکسیالز (،)LD
آرژينین دهیدروژناز ( ،)ADمورد شناسايي قرار
گرفتند (محیط هاي مورد استفاده ساخت شرکت مرک

و

سفتازيديم/کالووالنیک

اسید

به عنوان مثبت تلقي گرديد.
آناليز آماري
دادهها

به

کمک

نرمافزار

SPSS

( )USA، Il،Chicago،SPSS Incويرايش 10
مورد تجزيه و تحلیل آماري قرار گرفت.

آلمان) و باکتري شیگال به کمک آنتيسرمهاي
اختصاصي با استفاده از آگلوتیناسیون روي الم تعیین

يافتهها

سروتايپ شدند.

در يافتهها ،شايع ترين ارگانیسم جدا شده از کل

به منظور تعیین الگوي حساسیت و مقاومت ايزولهها

نمونه هاي بالیني ارسال شده به آزمايشگاه به بخش

به گروههاي آنتيبیوتیکي گوناگون (ساخت شرکت

 PICUباکتري اشريشیاکلي ( 24مورد) و پس از آن

 Spanاسپانیا) مؤثر بر روي باکتريهاي گرم منفي و

به ترتیب پسوددوموناس آئروژينوزا ( 0مورد) و

گرم مثبت ،آزمايش آنتي بیوگرام با استفاده از روش

استافیلوکوکوس اورئوس ( 8مورد) بود .شايعترين

12

13

Bile Esculin Agar
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قرار داده شد و در دماي  33-35درجه سانتيگراد

ديسک ديفیوژن بر اساس آنچه توسط سازمان
13

شناسايي استافيلوکوکوس مقاوم به  ESBLدر بخش 753 /PICU

عباسپور و همكاران

استرپتوکوکوس هاي گروه  5( Dمورد) بود

ارگانیسم ايزوله شونده از نمونههاي ادراري
اشريشیاکلي

و

(17مورد)

پس

از

(جدول .)1

آن

ميكروارگانيسم

n

ترشحات

خون

ادرار

مدفوع

خلط

زخم

کتتر

Dialysis
Water

اشريشیاکلي

24

)%8/3(2

)%70/8(17

-

)%4/1(1

-

)%4/1(1

)%12/5(3

-

پسودوموناس آئروژينوزا

0

-

)%33/3(3

)%44/4(4

-

)%22/2(2

-

-

-

کلبسیال

3

)%33/3(1

)%66/6(2

-

-

-

-

-

-

انتروباکتر

2

)%50(1

)%50(1

-

-

-

-

-

-

سیتروباکتر

1

)%100(1

-

-

-

-

-

-

-

پروتئوس

1

-

-

-

-

)%100(1

-

-

-

6

-

-

)%100(6

-

-

-

-

-

چشم

باکتريهاي گرم منفي

شیگال
باکتريهاي غیرتخمیرکننده
()NFB
Subtotal

6

)%16/6(1

)%16/6(1

-

-

)%16/6(1

-

)%50(3

-

52

6

24

10

1

4

1

6

0

باکتريهاي گرم مثبت
استافیلوکوکوس اورئوس

8

)%12/5(1

-

-

)%12/5(1

)%12/5(1

)%25(2

)%12/5(1

)%25(2

استرپتوکوکوسهاي گروه D

5

-

)%100(5

-

-

-

-

-

-

Subtotal
جمع کل ارگانیسمهاي جدا شده از

13

1

5

0

1

1

2

1

2

65

7

20

10

2

5

3

7

2

نمونههاي بالیني مختلف

نتايج آزمايش حساسیت آنتيبیوتیکي بر روي

شناسايي سويههاي تولید کننده آنزيمهاي بتاالکتاماز

ارگانیسمهاي جدا شده بیانگر آن بود که آنتيبیوتیک

وسیعالطیف ( )ESBLبیانگر آن بود که از بین 52

سیپروفلوکساسین بر روي همه باکتريهاي گرم منفي

باکتري گرم منفي جدا شده  5مورد ( 0/6درصد)

به استثناء اشريشیاکلي اثر ضد میکروبي بسیار خوبي

سويهها  ESBLبوده است.

داشته و داروي ونکومايسین مؤثرترين آنتيبیوتیک

در بین  24سويههاي جدا شده باکتري اشريشیاکلي 2

علیه ارگانیسمهاي گرم مثبت بود (جدول .)2

سويه ( 8/3درصد) و در بین  3سويه ايزوله شده

از بین  8سويه استافیلوکوکوس اورئوس ايزوله شده از

کلبسیال پنومونیه هر  3سويه ( 100درصد) تولید کننده

نمونههاي مختلف بالیني  6سويه ( 75درصد) مقاوم

آنزيمهاي بتاالکتاماز وسیعالطیف ( )ESBLبودند.

به متيسیلین ( )MRSAبودند .نتايج آزمايش فنوتیپي
بر روي باکتريهاي گرم منفي ايزوله شده بهمنظور
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جدول  )3فراواني ارگانيسمهاي جدا شده از نمونههاي بيماران بستري در بخش PICU

سال هفدهم /شماره  /4مهر و آبان 3131

/ 752طب جنوب

جدول  )2پروفايل حساسيت ضدميكروبي باکتريهاي جدا شده از بيماران بستري در بخش PICU
ميكروارگانيسم

نيتروفورانتوئين

ناليديكسيک اسيد

جنتامايسين

آميكاسين

کلبسیال

آمپيسيلين

)

)

سفالكسين

شیگال

%66/7(4

)%50(3

%66/7(4

0

0

0

0

%16/7(1

%33/3(2

)

)

%16/7(1
)

)%16/7(1

)%100(6

)%83/3(5

)%100(6

6

0

)%100(3

3

)%50(1

)%100(2

2

)%100(1

1

)%100(1

1

%16/7(1

%66/7(4

)

)

)

)%33/3(1

0

0

0

0

0

)%50(1

)%50(1

)%100(1

)%100(1

)%100(1

)%100(1

0

0

0

0

)%66/7(4

%66/7(2
)

)

انتروباکتر

0

)%50(1

)%50(1

)%50(1

سیتروباکتر

)%100(1

)%100(1

)%100(1

)%100(1

0

0

0

0

)%100( 1

0

پروتئوس

0

0
%66/7(2
)

0

6

%66/7(4

%33/3(1

0

0

)100(0

سفترياکسون

()NFB

کوتريموکسازول

غیرتخمیرکننده

)

)

)

)%50(3

سفتي زوکسيم

ارگانیسمهاي

%16/7(1

%16/7(1

%33/3(2

سيپروفلوکساسين

آئروژينوزا

0

0

)66/7(6

)88/0(8

)%75(18

)8/3(2

)%25(6

)33/3(8

n

پسودوموناس

)

)

)

)

)

)

گرم مثبت
سيپروفلوکساسين

ونكومايسين

جنتامايسين

کليندامايسين

آمپيسيلين

سفالكسين

اگزاسيلين

کلوگزاسيلين

ي گروه ِ
D

متيسيلين

استرپتوکوکوسها

)%20(1

)%60(3

)%20(1

)%20(1

0

0

)%20(1

)%20(1

ايميپنم

اورئوس

)

)

)

)

)

جمع

استافیلوکوکوس

%37/5(3

)%100(8

%37/5(3

)%50(4

0

%37/5(3

%12/5(1

%12/5(1

)%12/5(1

)%37/5(3

8

)%20(1

)%40(2

5

بحث

نتايج اين مطالعه نشان داد که باکتريهاي اشريشیاکلي

باکتريهاي خانواده انتروباکترياسیه ،پسودوموناس

و پسودوموناس آئروژينوزا شايعترين ارگانیسمهاي

آئروژينوزا ،اسینتوباکتر و مقاومتهاي دارويي سويههاي

جدا شونده از بیماران بستري در بخش PICU

مختلف اين ارگانیسمها و همچنین استافیلوکوکوس

کودکان ميباشند و اين باکتريها عالوهبر توانايي باال

اورئوس مقاوم به متيسیلین ( )MRSAو انتروکوکوس

در بیماريزايي ،داراي مقاومت آنتيبیوتیکي بسیار باال

مقاوم به ونکومايسین ( )VREاز مشکالت عمده در

و توانايي زياد در کسب ژنهاي مقاومت آنتيبیوتیکي

بخش بیمارستاني بهويژه بخشهاي  ICUميباشند و

از ديگر میکروارگانیسمها ميباشند .دادههاي آزمايش

عفونتهاي ناشي از اين سويهها همراه با مرگ و میر

حساسیت آنتيبیوتیکي بر روي ارگانیسمهاي جدا شده

بااليي است ( 17 ،3-5و .)21

نشان داد مقاومتهاي ضدمیکروبي مختلف بهويژه به
بتاالکتامها که از پرمصرفترين و ارزانترين گروههاي
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اشريشیاکلي

%20/2(7

%12/5(3

%87/5(21

%33/3(8

%45/8(11

%45/8(11

24

شناسايي استافيلوکوکوس مقاوم به  ESBLدر بخش 751 /PICU

عباسپور و همكاران

آنتيبیوتیکي ميباشند ،بسیار باال است و برخي از

عفونتهاي ناشي از پسودوموناس آئروژينوزا مقاوم به

سويهها بهويژه کلبسیال پنومونیه و اشريشیاکلي ،تولید

کارباپنم و بین  18/0درصد و  48درصد براي

آنزيمهاي بتاالکتاماز مينمايند که در نتیجه آن ،نیاز به

عفونتهاي ناشي از انتروباکترياسیههاي مقاوم به

استفاده از داروهاي جايگزين در درمان عفونتهاي

کارباپنماز ()CRE

ناشي از اين سويهها ميباشد .کارباپنمها نظیر ايميپنم

میزان مرگ و میر باالتري براي عفونتهاي ناشي از

و مروپنم آنتيبیوتیکهاي پیشنهادي خط اول درماني

پسودوموناس آئروژينوزا تولیدکننده متالوبتاالکتاماز

ناشي از سويههاي

( )MBL-PAنسبت به عفونتهاي ناشي از سويههاي

انتروباکترياسیه تولید کننده آنزيمهاي بتاالکتاماز

پسودوموناس آئروژينوزا غیر متالوبتاالکتاماز 10گزارش

آمدن

شده است (بهترتیب  51/2درصد در مقابل 32/1

براي عفونتهاي شديد
وسیعالطیف

()ESBLs

ميباشند.

پديد

انتروباکترياسیههاي مقاوم به کارباپنم بهدلیل محدود

درصد) 23( .و .)24

شدن انتخاب درمان ضدمیکروبي نگران کننده است

در سال  2006در مطالعهاي روي عفونتهاي

( 22و  .)23باکتريهاي گرم منفي تولید کننده

بیمارستاني در بخش  PICUدر ايران 17 ،مورد

کارباپنماز ( 14)CPGNsنگراني عمده در تمام جهان

پسودوموناس آئروژينوزا 0 ،مورد استافیلوکوکوس

ميباشند .عوامل گوناگوني شامل امکان مسافرتهاي

اورئوس که همه به متيسیلین مقاوم بودهاند ،گزارش

بینالمللي بهمنظور توريسم پزشکي و مهاجرت و

شده است ( .)25در بررسي ديگر در ايران شايعترين

محصوالت غذايي وارداتي مسئول وارد نمودن اين

ارگانیسمهاي گرم منفي ايزوله شده بهترتیب کلبسیال و

ارگانیسمها از کشور منبع به کشورهاي ديگر ميباشند.

پسودوموناس آئروژينوزا عنوان شده است ( .)26در

گسترش سريع کلبسیال پنومونیه تولید کننده کارباپنماز

بررسي کنوني شايعترين ارگانیسمهاي ايزوله شده

ديگر

بهترتیب اشريشیاکلي ،پسودوموناس آئروژينوزا و

تولید کننده کارباپنماز ( 16)CPEهمچون اشريشیاکلي

استافیلوکوکوس اورئوس بود که  75درصد از

به موازات  MRSAاز مشکالت درماني جدي هستند.

سويههاي

به

در حقیقت اخیراً پیشبیني ميشود که شمار

متيسیلین بودند .روشهاي پیشگیري استاندارد جهت

ايجاد شونده

جلوگیري از انتقال سويههاي مقاوم باکتريهاي از

سوم

جمله  MRSAدر بخشهاي مراقبت ويژه شامل

سفالوسپورينها احتماالً از تعداد  BSIsناشي از

رعايت بهداشت دست ،استفاده از پوششهاي مناسب

 MRSAدر آينده نزديک پیشي گیرد (.)23

نظیر دستکش وان در هنگام کار با اين بیماران عفوني

میزان مرگ و میر بااليي در عفونتهاي ناشي از

شده و کلونیزه شده با اين سويهها ميباشد .استفاده از

 CPGNsگزارش شده است .گزارشات مستند میزان

وسايل اختصاصي و تجهیزات براي اين بیماران و قرار

مرگ و میر را بین  51/2درصد و  05درصد براي

دادن افراد کلونیزه شده يا عفوني شده در اتاقهاي

14

جداگانه و يا بخشهاي مخصوص اين بیماران

()CPKP

15

و

بهمیزان

کمتري

عفونتهاي گردش خون ()BSIs
بهوسیله

اشريشیاکلي

مقاوم

17

به

نسل

Carbapenemase-Producing Gram Negative
Carbapenemase Producing Klebsiella pneumonia
Carbapenemase-producing Enterobacteriaceae
17
Blood-Stream Infections

استافیلوکوکوس

اورئوس

مقاوم

15
16
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non-MBL-PA

18
19
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شناسايي افراد کلونیزه شده با اين سويهها که بهعنوان

پیشنهاد مينمايد که جهت شناسايي سويههاي

مخزن عمل ميکنند ،ميباشد (.)27-20

 MRSAحتماً پلیتهاي مولر هینتون در دماي 33-35

يک فرضیه بر آن است که بررسي فعال بر پايه کشت

درجه سانتيگراد بهمدت  24ساعت کامل انکوبه

جهت سويههاي  MRSAو رعايت احتیاطهاي الزم و

گردند تا اين سويهها فرصت رشد را پیدا نمايند (.)30

مراقبتهاي بهداشتي میزان شیوع کلونیزاسیون ناشي از

مطالعه کنوني اگر چه اطالعاتي در زمینه شايعترين

اين سويهها را در بخش کاهش ميدهد (.)17

ارگانیسمهاي ايجاد کننده عفونتهاي بیمارستاني در

شناسايي سويههاي استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به

بخش  PICUو نیز میزان حساسیت آنها به

متيسیلین ( )MRSAاز مشکالت عمده در آزمايشگاه

آنتيبیوتیکهاي رايج ارائه ميکند ،اما بهمنظور

میکروبشناسي ميباشد .جهت شناسايي فنوتیپي در

دستيابي به نتايج کاملتر و تصمیمگیريهاي پايهاي،

ابتدا از ديسک اگزاسیلین استفاده ميگرديد زيرا هم از

نیاز به انجام مطالعات اپیدمیولوژيک با استفاده از

نظر تجاري در دسترستر بوده و نیز نسبت به

روشهاي ملکولي تايپینگ ميباشد که به ما امکان

متيسیلین فعالیت خود را هنگام نگهداري بهتر حفظ

دستیابي به منشاء ارگانیسمها و قرابتهاي ژنتیکي

مينمايد و بهکمک آن بهتر ميتوان سويههاي با

آنها را ميدهد از سوي ديگر مطالعه الگوي مقاومت

مقاومت ناهمگون را شناسايي نمود .با اين وجود

باکتريهاي جداشونده از مواد غذايي نیز داراي اهمیت

امروزه ديسک سفوکسیتین جايگزين اگزاسیلین شده

ميباشد زيرا بسیاري از مواد غذايي ممکن است

است زيرا آنتيبیوتیک سفوکسیتین بهتر ميتواند ژن

مسیري براي انتقال باکتريهاي مقاوم به آنتيبیوتیکها

 mecAرا تحريک نموده و endpointهاي واضح و

به انسان ها و محیطهاي بیمارستاني باشند (.)31-34

توسط

در اين مطالعه بهدلیل محدوديت زماني و هزينههاي

میکروبیولوژيست بسیار راحتتر ميباشد .از آنجايي

باالي روشهاي ملکولي ،اين مهم قابل انجام نبود و

که سويههاي  MRSAکه مقاومت ناهمگون را بیان

نیاز است محققین با فراهمآوري هزينه و امکانات

ميکنند نسبت به جمعیت حساس آهستهتر رشد

مربوطه بهمنظور يافتن اطالعات بسیار دقیقتر و

مينمايند ممکن است در دماي باالتر از  35درجه

جامعتر در اين جهت گام بردارند.

خواناتري

ميدهد

که

تفسیر

آن
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Abstract

Background: Hospital-acquired infections are a major challenge to patient. A range of gram-negative
organisms are responsible for hospital-acquired infections, the Enterobacteriaceae family being the most
commonly identified group overall. Infections by ESBL producers are associated with severe adverse
clinical outcomes that have led to increased mortality, prolonged hospitalization, and rising medical costs.
The aim of this study was to survey profile of antimicrobial susceptibility isolated microorganisms from
hospitalized patients in PICU ward and detection of methicillin-resistant Staphylococcus aureus and
ESBL-producing bacteria by phenotypic methods.
Material and Methods: In this study participants were patients hospitalized in PICU part of Bahrami
Hospital, Tehran, with attention to involved organ. For isolation of bacteria from patient’s samples, culture
performed on different selective and differential media. After confirmation of bacteria by biochemical
tests, susceptibility testing was performed by disc diffusion method. Phenotypic detection of MRSA
strains was performed using cefoxcitin disc. ESBL producing strains were detected by ceftazidime (CAZ)
and ceftazidime/clavulanic acid (CAZ/CLA) discs.
Results: Among all isolated organisms from clinical samples, the most common isolated organisms were
Escherichia coli (24 cases), Pseudomonas areoginosa (9 cases) and Staphylococcus aureus (8 cases),
respectively. Among eight MRSA isolated strains from different clinical samples, six strains (75%) were
MRSA. Among 52 isolated gram negative organisms, 5 strains (9/6%) were ESBL.
Conclusion: Standard interventions to prevent the transmission of antimicrobial resistance in health care
facilities include hand hygiene, using barrier precautions in the care of colonized and infected
patients, using dedicated instruments and equipment for these patients. The colonized or infected patients
should be isolated in single rooms, multibed rooms or areas reserved for such patients. Active surveillance
screening is necessary to identify asymptomatically colonized patients who may serve as undetected
reservoirs.
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