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هاي جدا شده از بيماران بستري  بيوتيكي ميكروارگانيسم الگوي حساسيت آنتي

سيلين و  و شناسايي استافيلوكوكوس اورئوس مقاوم به متي PICUدر بخش
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 (27/4/33پذيرش مقاله:  -23/1/33دريافت مقاله: )

 چكيده
هاي  هاي گرم منفي مسئول عفونت طيفي از ارگانيسم باشد. هاي اکتسابي از بيمارستان از موضوعات مهم در سالمت بيمار مي عفونت :زمينه

ها  ناشي از اين سويههاي  عفونت .باشند مي شده  شناختهترين گروه  در اين بين در ميان همه شايعخانواده انتروباکترياسيه  .اکتسابي از جامعه هستند

هاي درماني و از سويي  ، بستري شدن طوالني مدت و افزايش هزينهيروم مرگکه منجر به  همراه بوده يرناپذ جبرانشديد  هاي باليني يافتههمراه با 

هاي جدا شده از بيماران  مبيوتيكي ميكروارگانيس الگوي حساسيت آنتيهدف از اين مطالعه بررسي  .گردد ثر، ميؤکارگيري درمان م هخير در بأت

 بود. هاي فنوتيپي با استفاده از روش ESBLهاي مولد  سيلين و باکتري و شناسايي استافيلوکوکوس اورئوس مقاوم به متي PICUبستري در بخش

هاي مختلف  نمونه بهرامي تهران بسته به ارگان درگير شونده بيمارستان PICUاز بيماران بستري در بخش در اين مطالعه  :ها مواد و روش

. پس از شناسايي شد انجام انتخابي و غير انتخابيهاي  محيط کشت بر روي هاي بيماران، ها از نمونه براي جداسازي باکتري. آوري شد جمع

يي فنوتيپي شناسابيوتيكي با استفاده از روش ديسک ديفيوژن انجام شد.  حساسيت آنتي آزمايشهاي بيوشيميايي،  آزمايش به کمکها  ارگانيسم

 با ESBL يدکنندهتولهاي  سويه .انجام شداز ديسک سفوکسيتين  با استفاده( MRSAسيلين ) هاي استافيلوکوکوس اورئوس مقاوم به متي سويه

 شناسايي شدند.( CAZ/CLA( و سفتازيديم/کالووالنيک اسيد )CAZهاي سفتازيديم ) ديسکاستفاده از 

 يببه ترتمورد( و پس از آن  24به آزمايشگاه، اشريشياکلي ) شده  ارسالهاي باليني  از کل نمونه هجداشدترين ارگانيسم  شايع :ها يافته

هاي  سويه استافيلوکوکوس اورئوس ايزوله شده از نمونه 8مورد( بود. از بين  8مورد( و استافيلوکوکوس اورئوس ) 3آئروژينوزا ) پسودوموناس

ها  درصد( سويه 7/3مورد ) 5 جداشدهباکتري گرم منفي  52( بودند. از بين MRSAسيلين ) متي درصد( مقاوم به 65سويه ) 7مختلف باليني 

ESBL  .بوده است 

هاي مراقبت ويژه شامل رعايت بهداشت  مقاومت ضدميكروبي در بخش هاي پيشگيري استاندارد جهت جلوگيري از گسترش روش :گيري نتيجه

باشد. از وسايل اختصاصي و  ها مي کار با اين بيماران عفوني شده و کلونيزه شده با اين سويه هاي مناسب در هنگام دست، استفاده از پوشش

هاي مخصوص اين بيماران قرار  هاي مجزا و يا بخش تجهيزات براي اين قبيل بيماران بايد استفاده گردد. افراد کلونيزه شده يا عفوني شده در اتاق

 کنند، ضروري است. مخزن عمل مي عنوان بهها که  د کلونيزه شده با اين سويهداده شوند. بررسي فعال و شناسايي افرا

 .ESBL يدکنندهتولهاي  ، سويهMRSAهاي  بيوتيكي، سويه ، حساسيت آنتيPICU :واژگان کليدي

ISMJ 2014; 17(4): 647-657 
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 مقدمه

هاي اکتسابي از بیمارستان از موضوعات مهم در  عفونت

 شود که در سال باشد. تخمین زده مي سالمت بیمار مي

هاي اکتسابي  میلیون مورد عفونت 7/1کلي  طور به 2002

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

مورد مرگ در نتیجه يا  00000 ( و تقريبا1ًپذيرش( )

 (. 2مرتبط با عفونت اکتسابي از بیمارستان است )

هاي اکتسابي از بیمارستان ششمین عامل منجر  عفونت

همچنین  باشند. الت متحده آمريکا ميشونده به مرگ در ايا

 (. 3هاي مشابهي از اروپا گزارش شده است ) داده

هاي گرم منفي همراه با  هاي ناشي از باکتري عفونت

منفي  هاي گرم د. اين ارگانیسمنباش اي مي نگراني ويژه

هاي  هاي کدکننده مکانیسم در فراتنظیمي يا اکتساب ژن

بر  آمد هستند. عالوهکاربسیار بیوتیکي  مقاومت آنتي

از  بیشترباشند و  داراي مکانیسم مقاومت مي ها آن ،اين

بیوتیک يا از يک  چندين مکانیسم علیه يک آنتي

ثیر قرار أبیوتیک را تحت ت مکانیسم تنها چندين آنتي

 (. 4دهد ) مي

مرتبط با  بیشترهاي اکتسابي از بیمارستان  عفونت

باشند.  حي ميهاي جرا وسايل پزشکي تهاجمي يا عمل

هاي مجراي تنفسي تحتاني و گردش خون  عفونت

ترين  هاي مجراي ادراري شايع ترين و عفونت کشنده

  .(2-4) باشند مي

هاي بهداشتي ملي آمريکا  هاي اخیر شبکه مراقبت داده

 30هاي گرم منفي مسئول بیش از  نشان داده که باکتري

و اين بیمارستان هستند  هاي اکتسابي از درصد عفونت

ويژه در موارد پنوموني مرتبط با ونتیالتور  ها به باکتري

درصد(  45هاي مجراي ادراري ) درصد( و عفونت 47)

 (.5غالب هستند )

هاي  در اياالت متحده آمريکا باکتري ICUهاي  در بخش

ها را  عفونت گونهدرصد اين  70گرم منفي در حدود 

اط جهان هاي مشابهي از ديگر نق و دادهاست سبب شده 

هاي گرم  طیفي از ارگانیسم (.6گزارش شده است )

در  د.از جامعه هستن هاي اکتسابي منفي مسئول عفونت

ترين  اين بین خانواده انتروباکترياسیه در میان همه شايع

هاي  سفانه ارگانیسمأباشند. مت مي شده  شناختهگروه 

پسودوموناس آئروژينوزا،  مانندمقاوم به چند دارو 

هاي تولید کننده  باکتر بوماني و انتروباکترياسیهاسینتو

 2يا کارباپنمازها 1(ESBL)الطیف  بتاالکتامازهاي وسیع

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

کلبسیال پنومونیه و سراشیا مارسه سنس بیمارستاني 

 30الطیف در ابتدا در حدود  تولید کننده بتاالکتاماز وسیع

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

نه تنها در  ESBLهاي تولید کننده  اين سويه

ها بلکه در جوامع نیز در حال افزايش است  بیمارستان

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

 ماننداز اندازه از داروهاي ارزان قیمت 

 هاي ارگانیسم پديد آمدنهاي منجر به  سفالوسپورين

 (. 12و  11شده است ) ESBLتولید کننده 

يافته هاي ها همراه با  هاي ناشي از اين سويه عفونت

 و  مرگکه منجر به  است ناپذير جبران و شديد بالیني

هاي  ، بستري شدن طوالني مدت و افزايش هزينهیرم

درمان  یريکارگ  به خیر در أدرماني و از سويي ديگر ت

 (.13-16گردد ) ثر، ميؤم

زا شايع  هاي گرم مثبت بیماري بین باکتري در

هاي استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به  سويه

از عوامل عمده ايجادکننده  3(MRSA)سیلین  متي

 (. 17باشند ) هاي بهداشتي مي عفونت مرتبط با مراقبت

 یلهوس به معموالًها  عفونت ناشي از اين باکتري

                                                 
1

Extended-Spectrum  β-Lactamase 
2

Carbapenemases 
3

Methicillin-Resistant Staphylococcusaureus 
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يا  ها پوست، زخم ،کلونیزاسیون غشاءهاي مخاطي

 باگردد. کلونیزاسیون  اي آغاز مي مجراي معدي روده

 ،MRSAهاي غیرمستقیم انتقال بیمار به بیمار  روش

لوده و آمراقبت بهداشتي يا وسايل  کارکنانهاي  دست

 (.10و  18دهند ) لوده رخ ميآسطوح محیطي 

خود راه انتقال ارگانیسم به بیمار از  در موارد نادري

يژه که با ارگانیسم کلونیزه هاي و مراقبت کارکنان

(. هدف از اين 20دهد ) طور مستقیم رخ مي اند به شده

PICU مطالعه بررسي عفونت باکتريال بخش
و  4

هاي جدا شده و  بیوتیکي سويه بررسي مقاومت آنتي

 یدکنندهتولهاي  همچنین شناسايي فنوتیپي سويه

هاي  الطیف و سويه بتاالکتامازهاي وسیع

سیلین  ورئوس مقاوم به متياستافیلوکوکوس ا

(MRSA) .بود 
 

 ها مواد و روش

که در يک سال از خرداد سال  در اين مطالعه مقطعي

از بیماران بستري  انجام شد، 1301تا خرداد  1300

پس از آگاه  بیمارستان بهرامي تهران PICUدر بخش 

ساختن بیماران از اهداف مطالعه و کسب رضايت 

بسته پرسشنامه تنظیم شده، و بر اساس  ها آنکتبي از 

 منظور بههاي مختلف  به ارگان درگیر شونده نمونه

بررسي از نظر عوامل عفوني آزمايشگاهي ارسال 

هاي مخصوص  هاي خون در محیط گرديد. نمونه

ساب کالچر بر  سپسکشت خون کشت داده شد و 

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

و بسته  انجام گشت EMBو  7(MAC)آگار  کانکي

هاي تشخیصي  آزمايش جداشوندههاي  به ارگانیسم

هاي مدفوع کودکان داراي  نمونه مربوطه استفاده شد.

                                                 
4

Pediatric Intensive Care Unit 
5

Blood Agar 
6

Chocolate Agar 
7

MacConkey Agar 

زا  هاي بیماري جداسازي باکتري به منظوراسهال حاد 

آوري گرديد و در  هاي مخصوص جمع مهم در ظرف

خیر در ارسال به آزمايشگاه، نمونه در أصورت ت

آوري و سپس به  جمع 8بالير محیط انتفالي کري

آزمايشگاه فرستاده شد. نمونه از نظر قوام، رنگ، 

ماکروسکوپي و از نظر  به صورتموکوس، خون 

 به صورتهاي قرمز و سفید  داشتن گلبول

 wet mountش میکروسکوپي با استفاده از رو

ي بر روي محیط غني يها بررسي شدند. آنگاه نمونه

ساعت از اين  6از  و پس شده منتقلکننده براث 

محیط کشت بر روي انتخابي و افتراقي نظیر مک 

و  XLD، 0کانکي آگار، هکتون انتريک آگار

انجام شد. ديگر  10(SS Agar)شیگال آگار -سالمونال

هاي ارسالي پس از پردازش، کشت بر روي  نمونه

شناسي انجام و در  هاي معمول میکروب محیط

انتخابي مربوطه  هاي افتراقي و صورت نیاز از محیط

هاي استافیلوکوکوس اورئوس  استفاده گرديد. سويه

کارگیري  ه( در ابتدا با بMRSAسیلین ) مقاوم به متي

هاي استاندارد بیوشیمیايي و مرسوم جهت  روش

تشخیص اختصاصي استافیلوکوکوس اورئوس از 

، DNaseگوالز، آآمیزي گرم، کاتاالز، کو جمله رنگ

یوسین تعیین هويت حساسیت به نووب آزمايش

هاي  منظور شناسايي فنوتیپي سويه سپس به .گرديدند

سیلین  استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متي

(MRSA بر اساس دستورالعمل )CLSI (13) از ،

ديسک سفوکسیتین استفاده گرديد. به اين منظور از 

و بر  شدمک فارلند تهیه  5/0سويه مورد نظر غلظت 

با سواب کشت داده و  11آگار روي پلیت مولر هینتون

بر روي پلیت  (میکروگرم 30)ديسک سفوکسیتین 

                                                 
8

Cary-Blair 
9

Hektoen Enteric Agar 
10

Salmonella Shigella Agar 
11

Mueller Hinton Agar 
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گراد  درجه سانتي 33-35قرار داده شد و در دماي 

اله هساعت انکوبه گرديد و سپس اندازه  24مدت  به

براي استافیلوکوکوس اورئوس  خوانده شد. يجادشدها

اله هحساس و  عنوان به ≥22با اندازه اله ه

 .(13) عنوان مقاوم در نظر گرفته شد بهمتر  میلي≤21

 Dهاي گروه  منظور شناسايي استرپتوکوکوس به

هاي انتروکوکوس( در سطح جنس، کشت بر  )گونه

هاي بالد آگار و شکالت آگار انجام شد  روي محیط

ها با استفاده  هاي رشد نموده بر روي محیط و کلوني

الد آمیزي گرم، نوع همولیز ايجاد شده روي ب از رنگ

هاي بیوشیمیايي کاتاالز، رشد بر  آزمايشآگار، و 

و تیره نمودن محیط، رشد  12روي بايل اسکولین آگار

 45، توانايي رشد در NaClدرصد  5/6در حضور 

يید أگراد و مقاومت به اپتوچین مورد ت درجه سانتي

 قرار گرفتند. 

هاي  هاي گرم منفي ايزوله شده از نمونه باکتري

هاي مورفولوژي و  آزمايشکمک  ارسالي به

آمیزي گرم، اکسیداز، کاتاالز،  بیوشیمیايي شامل رنگ

(، MR، اندول، متیل رد )TSIحرکت، سیترات، 

(، اوره، اورنیتین VPووگس پروسکوئر )

(، LD(، لیزين دکربوکسیالز )ODدکربوکسیالز )

(، مورد شناسايي قرار ADنین دهیدروژناز )يآرژ

تفاده ساخت شرکت مرک هاي مورد اس )محیط گرفتند

هاي  سرم کمک آنتي آلمان( و باکتري شیگال به

اختصاصي با استفاده از آگلوتیناسیون روي الم تعیین 

 سروتايپ شدند. 

ها  منظور تعیین الگوي حساسیت و مقاومت ايزوله به

)ساخت شرکت  گوناگونبیوتیکي  هاي آنتي به گروه

Span منفي و م هاي گر ثر بر روي باکتريؤ( ماسپانیا

بیوگرام با استفاده از روش  آنتي آزمايش، گرم مثبت

                                                 
12

Bile Esculin Agar 

ديسک ديفیوژن بر اساس آنچه توسط سازمان 

 13(CLSI)2010استاندارهاي بالیني و آزمايشگاهي 

تعريف شده، انجام شد. در  آزمايشجهت انجام اين 

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

( TSBاث )باکتري در محیط تريپتي کیس سوي بر

کشت بر روي محیط مولر هینتون آگار انجام و پس 

گراد  يدرجه سانت 36ها در دماي  از انکوباسیون محیط

منظور  ساعت، نتايج خوانده شد. به 18مدت  به

بر  ESBLهاي تولید کننده  شناسايي فنوتیپي سويه

 5/0پس از انجام تهیه غلظت  CLSIاساس پروتکل 

ر و کشت بر روي مک فارلند از سوش مورد نظ

هاي سفتازيديم  محیط مولر هینتون آگار ديسک

(CAZ و سفتازيديم/کالووالنیک اسید )

(CAZ/CLA بر روي محیط قرار داده شد و در )

ساعت  24تا  18مدت  گراد به درجه سانتي 37دماي 

مهاري اطراف هر دو ديسک اله هانکوبه گرديد سپس 

و بیشتر متر  میلي 5اندازه گرفته شد و اختالف 

 عنوان مثبت تلقي گرديد. به
 

 آناليز آماري

  SPSSافزار  به کمک نرم ها داده

(SPSS Inc،Chicago، Il،USA )10 ويرايش 

 مورد تجزيه و تحلیل آماري قرار گرفت.

 

 ها افتهي

ترين ارگانیسم جدا شده از کل  شايع ،ها يافتهدر 

هاي بالیني ارسال شده به آزمايشگاه به بخش  نمونه

PICU ( و پس از آن  24باکتري اشريشیاکلي )مورد

مورد( و  0ترتیب پسوددوموناس آئروژينوزا ) به

ترين  مورد( بود. شايع 8استافیلوکوکوس اورئوس )

                                                 
13

Clinical and Laboratory Standards Institute 
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هاي ادراري  ارگانیسم ايزوله شونده از نمونه

مورد( و پس از آن 17اشريشیاکلي )

 مورد( بود  5) Dهاي گروه  استرپتوکوکوس

 (.1)جدول 
 

 

 PICUهاي بيماران بستري در بخش  هاي جدا شده از نمونه فراواني ارگانيسم (3دول ج

سم
اني

رگ
روا

يك
م

 

n
 

 Dialysis کتتر زخم خلط مدفوع ادرار خون

Water 

ترشحات 

 چشم

 هاي گرم منفي باکتري

 - (%5/12)3 (%1/4)1 - (%1/4)1 - (%8/70)17 (%3/8)2 24 اشريشیاکلي

 - - - (%2/22)2 - (%4/44)4 (%3/33)3 - 0 پسودوموناس آئروژينوزا

 - - - - - - (%6/66)2 (%3/33)1 3 کلبسیال

 - - - - - - (%50)1 (%50)1 2 انتروباکتر

 - - - - - - - (%100)1 1 سیتروباکتر

 - - - (%100)1 - - - - 1 پروتئوس

 - - - - - (%100)6 - - 6 شیگال

هاي غیرتخمیرکننده  باکتري

(NFB) 
6 1(6/16%) 1(6/16%) - - 1(6/16%) - 3(50%) - 

Subtotal 52 6 24 10 1 4 1 6 0 

 هاي گرم مثبت باکتري

 %(25)2 %(5/12)1 %(25)2 %(5/12)1 %(5/12)1 - - %(5/12)1 8 استافیلوکوکوس اورئوس

 - - - - - - %D 5 - 5(100)هاي گروه  استرپتوکوکوس

Subtotal 13 1 5 0 1 1 2 1 2 

از  هاي جدا شده رگانیسمجمع کل ا

 هاي بالیني مختلف نمونه
65 7 20 10 2 5 3 7 2 

 
بیوتیکي بر روي  حساسیت آنتي آزمايشنتايج 

بیوتیک  هاي جدا شده بیانگر آن بود که آنتي ارگانیسم

هاي گرم منفي  سیپروفلوکساسین بر روي همه باکتري

به استثناء اشريشیاکلي اثر ضد میکروبي بسیار خوبي 

بیوتیک  ثرترين آنتيؤشته و داروي ونکومايسین مدا

 (.2هاي گرم مثبت بود )جدول  علیه ارگانیسم

سويه استافیلوکوکوس اورئوس ايزوله شده از  8از بین 

درصد( مقاوم  75سويه ) 6هاي مختلف بالیني  نمونه

فنوتیپي  آزمايشبودند. نتايج  (MRSAسیلین ) به متي

منظور  يزوله شده بههاي گرم منفي ا بر روي باکتري

هاي بتاالکتاماز  هاي تولید کننده آنزيم شناسايي سويه

 52( بیانگر آن بود که از بین ESBLالطیف ) وسیع

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

 بوده است.  ESBLها  سويه

 2هاي جدا شده باکتري اشريشیاکلي  سويه 24در بین 

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

درصد( تولید کننده  100سويه ) 3کلبسیال پنومونیه هر 

 ( بودند.ESBL) الطیف  هاي بتاالکتاماز وسیع آنزيم
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 PICUهاي جدا شده از بيماران بستري در بخش  باکتريضدميكروبي حساسيت  پروفايل (2جدول 

سم
اني

رگ
روا

يك
م

ين 
توئ

ران
فو

رو
نيت

يد 
اس

ک 
سي

يك
يد

نال
 

سي
ماي

نتا
ج

 ن

ين
اس

يك
آم

 

پي
آم

 
ين

سيل
 

ين
كس

فال
س

ون 
کس

ريا
سفت

ول 
از

کس
مو

تري
کو

 

يم
کس

زو
ي 

سفت
ين 

اس
کس

لو
وف

يپر
س

 

n
 

 اشريشیاکلي
18(75)% 

7(2/20%

) 

3(5/12%

) 

21(5/87%

) 
2(3/8) 6(25)% 8(3/33) 

8(3/33%

) 

11(8/45%

) 

11(8/45%

) 
24 

پسودوموناس 

 0 (100)0 0 0 0 0 0 (0/88)8 (7/66)6 0 0 آئروژينوزا

هاي  سمارگانی

غیرتخمیرکننده 

(NFB) 

1(7/16%

) 

1(7/16%

) 

2(3/33%

) 
3(50)% 

1(7/16%

) 
0 

1(7/16%

) 

2(3/33%

) 
1(7/16)% 6(100)% 6 

%7/66)4 شیگال

) 
3(50)% 

4(7/66%

) 
4(7/66)% 

1(7/16%

) 

4(7/66%

) 

4(7/66%

) 
0 5(3/83)% 6(100)% 6 

 کلبسیال
0 

2(7/66%

) 

1(3/33%

) 
1(3/33)% 0 0 0 

2(7/66%

) 
0 3(100)% 3 

 2 %(100)2 %(50)1 %(50)1 %(50)1 0 0 %(50)1 %(50)1 %(50)1 0 انتروباکتر

 1 %(100)1 %(100)1 %(100)1 %(100)1 %(100)1 0 %(100)1 %(100)1 %(100)1 %(100)1 سیتروباکتر

 1 %(100)1 0 0 0 0 0 %(100) 1 0 0 0 پروتئوس

            گرم مثبت

 

ين
اس

کس
لو

وف
يپر

س
 

سي
ماي

كو
ون

ين ن
يس

اما
جنت

ين 
يس

اما
ند

کلي
 

پي
آم

 
ين

سيل
ين 

كس
فال

س
ين 

سيل
گزا

ا
ين 

سيل
گزا

لو
ک

 

تي
م

 
ين

سيل
 

مي
اي

 
نم

پ
 

مع
ج

 

استافیلوکوکوس 

 اورئوس

3(5/37%

) 
8(100)% 

3(5/37%

) 
4(50)% 0 

3(5/37%

) 

1(5/12%

) 

1(5/12%

) 
1(5/12)% 3(5/37)% 8 

ها استرپتوکوکوس

 Dِي گروه 
1(20)% 3(60)% 1(20)% 1(20)% 0 0 1(20)% 1(20)% 1(20)% 2(40)% 5 

 

 بحث
هاي خانواده انتروباکترياسیه، پسودوموناس  باکتري

هاي  هاي دارويي سويه ينوزا، اسینتوباکتر و مقاومتژآئرو

ها و همچنین استافیلوکوکوس  مختلف اين ارگانیسم

( و انتروکوکوس MRSAسیلین ) اورئوس مقاوم به متي

کالت عمده در ( از مشVREمقاوم به ونکومايسین )

باشند و  مي ICUهاي  ويژه بخش بخش بیمارستاني به

ها همراه با مرگ و میر  هاي ناشي از اين سويه عفونت

 (.21 و 17 ،3-5بااليي است )

هاي اشريشیاکلي  نتايج اين مطالعه نشان داد که باکتري

هاي  ترين ارگانیسم و پسودوموناس آئروژينوزا شايع

 PICUتري در بخش جدا شونده از بیماران بس

بر توانايي باال  ها عالوه باشند و اين باکتري کودکان مي

بیوتیکي بسیار باال  زايي، داراي مقاومت آنتي در بیماري

بیوتیکي  هاي مقاومت آنتي و توانايي زياد در کسب ژن

 آزمايشهاي  باشند. داده ها مي از ديگر میکروارگانیسم

شده جدا هاي  سمبیوتیکي بر روي ارگانی حساسیت آنتي

ويژه به  هاي ضدمیکروبي مختلف به نشان داد مقاومت

هاي  ترين گروه ترين و ارزان ها که از پرمصرف بتاالکتام
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باشند، بسیار باال است و برخي از  بیوتیکي مي آنتي

ويژه کلبسیال پنومونیه و اشريشیاکلي، تولید  ها به سويه

یجه آن، نیاز به نمايند که در نت هاي بتاالکتاماز مي آنزيم

هاي  استفاده از داروهاي جايگزين در درمان عفونت

پنم  ها نظیر ايمي کارباپنم باشد. ها مي ناشي از اين سويه

هاي پیشنهادي خط اول درماني  بیوتیک و مروپنم آنتي

هاي  هاي شديد ناشي از سويه براي عفونت

هاي بتاالکتاماز  انتروباکترياسیه تولید کننده آنزيم

پديد آمدن باشند.  ( ميESBLsالطیف ) وسیع

دلیل محدود  هاي مقاوم به کارباپنم به انتروباکترياسیه

شدن انتخاب درمان ضدمیکروبي نگران کننده است 

هاي گرم منفي تولید کننده  باکتري (.23و  22)

نگراني عمده در تمام جهان  14(CPGNs)کارباپنماز 

هاي  افرتشامل امکان مسعوامل گوناگوني باشند.  مي

منظور توريسم پزشکي و مهاجرت و  المللي به بین

محصوالت غذايي وارداتي مسئول وارد نمودن اين 

باشند.  ها از کشور منبع به کشورهاي ديگر مي ارگانیسم

 گسترش سريع کلبسیال پنومونیه تولید کننده کارباپنماز

(CPKP)15 میزان کمتري ديگر  و به

اشريشیاکلي  همچون 16(CPEنده کارباپنماز )تولید کن

از مشکالت درماني جدي هستند.  MRSAبه موازات 

شمار شود که  بیني مي پیش در حقیقت اخیراً

ايجاد شونده  17(BSIs)هاي گردش خون  عفونت

وسیله اشريشیاکلي مقاوم به نسل سوم  به

ناشي از  BSIsاز تعداد  ها احتماالً سفالوسپورين

MRSA (. 23ه نزديک پیشي گیرد )در آيند 

هاي ناشي از  میزان مرگ و میر بااليي در عفونت

CPGNs  گزارش شده است. گزارشات مستند میزان

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

                                                 
14

Carbapenemase-Producing Gram Negative 
15

Carbapenemase Producing Klebsiella pneumonia 
16

Carbapenemase-producing Enterobacteriaceae 
17

Blood-Stream Infections 

هاي ناشي از پسودوموناس آئروژينوزا مقاوم به  عفونت

درصد براي  48درصد و  0/18کارباپنم و بین 

هاي مقاوم به  هاي ناشي از انتروباکترياسیه عفونت

گزارش شده است. همچنین  18(CRE)کارباپنماز 

هاي ناشي از  میزان مرگ و میر باالتري براي عفونت

الکتاماز  بتا پسودوموناس آئروژينوزا تولیدکننده متالو

(MBL-PAنسبت به عفونت ) هاي  هاي ناشي از سويه

گزارش  10تاالکتامازپسودوموناس آئروژينوزا غیر متالوب

 1/32درصد در مقابل  2/51ترتیب  شده است )به

  (.24و  23درصد(. )

هاي  اي روي عفونت در مطالعه 2006 در سال

مورد  17 در ايران، PICUبیمارستاني در بخش 

مورد استافیلوکوکوس  0پسودوموناس آئروژينوزا، 

اند، گزارش  سیلین مقاوم بوده اورئوس که همه به متي

ترين  ديگر در ايران شايعبررسي (. در 25است )شده 

ترتیب کلبسیال و  هاي گرم منفي ايزوله شده به ارگانیسم

(. در 26پسودوموناس آئروژينوزا عنوان شده است )

هاي ايزوله شده  ترين ارگانیسم شايع بررسي کنوني

ترتیب اشريشیاکلي، پسودوموناس آئروژينوزا و  به

درصد از  75که استافیلوکوکوس اورئوس بود 

هاي استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به  سويه

هاي پیشگیري استاندارد جهت  سیلین بودند. روش متي

هاي از  هاي مقاوم باکتري جلوگیري از انتقال سويه

هاي مراقبت ويژه شامل  در بخش MRSAجمله 

هاي مناسب  رعايت بهداشت دست، استفاده از پوشش

با اين بیماران عفوني  در هنگام کار واننظیر دستکش 

باشد. استفاده از  ها مي شده و کلونیزه شده با اين سويه

وسايل اختصاصي و تجهیزات براي اين بیماران و قرار 

هاي  دادن افراد کلونیزه شده يا عفوني شده در اتاق

هاي مخصوص اين بیماران  و يا بخشجداگانه 

                                                 
18

Carbapenem-Resistant  Enterobacteriaceae 
19

non-MBL-PA 
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هاي ديگر شامل بررسي فعال و  باشد. پیشگیري مي

عنوان  ها که به اسايي افراد کلونیزه شده با اين سويهشن

 (.27-20باشد ) کنند، مي مخزن عمل مي

يک فرضیه بر آن است که بررسي فعال بر پايه کشت 

الزم و  هاي و رعايت احتیاط MRSAهاي  جهت سويه

هاي بهداشتي میزان شیوع کلونیزاسیون ناشي از  مراقبت

 (.17هد )د ها را در بخش کاهش مي اين سويه

استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به هاي  شناسايي سويه

از مشکالت عمده در آزمايشگاه ( MRSAسیلین ) متي

در  شناسايي فنوتیپيباشد. جهت  شناسي مي میکروب

گرديد زيرا هم از  اگزاسیلین استفاده مي ديسکابتدا از 

تر بوده و نیز نسبت به  نظر تجاري در دسترس

نگهداري بهتر حفظ  هنگامخود را سیلین فعالیت  متي

هاي با  توان سويه کمک آن بهتر مي و بهنمايد  مي

مقاومت ناهمگون را شناسايي نمود. با اين وجود 

امروزه ديسک سفوکسیتین جايگزين اگزاسیلین شده 

تواند ژن  بیوتیک سفوکسیتین بهتر مي است زيرا آنتي

mecA  را تحريک نموده وendpoint هاي واضح و

دهد که تفسیر آن توسط  ناتري ميخوا

باشد. از آنجايي  تر مي میکروبیولوژيست بسیار راحت

که مقاومت ناهمگون را بیان  MRSAهاي  که سويه

تر رشد  کنند نسبت به جمعیت حساس آهسته مي

درجه  35نمايند ممکن است در دماي باالتر از  مي

 CLSIهمین منظور  گراد شناسايي نشوند به سانتي

هاي  نمايد که جهت شناسايي سويه د ميپیشنها

MRSA ً33-35هاي مولر هینتون در دماي  پلیت حتما 

ساعت کامل انکوبه  24مدت  گراد به درجه سانتي

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

ترين  اگر چه اطالعاتي در زمینه شايعکنوني مطالعه 

ي بیمارستاني در ها هاي ايجاد کننده عفونت ارگانیسم

ها به  و نیز میزان حساسیت آن PICUبخش 

منظور  کند، اما به هاي رايج ارائه مي بیوتیک آنتي

اي،  هاي پايه گیري تر و تصمیم يابي به نتايج کامل دست

نیاز به انجام مطالعات اپیدمیولوژيک با استفاده از 

باشد که به ما امکان  هاي ملکولي تايپینگ مي روش

هاي ژنتیکي  ها و قرابت به منشاء ارگانیسمدستیابي 

از سوي ديگر مطالعه الگوي مقاومت  دهد را مي ها آن

داراي اهمیت  زهاي جداشونده از مواد غذايي نی باکتري

 باشد زيرا بسیاري از مواد غذايي ممکن است مي

ها  بیوتیک آنتيهاي مقاوم به  باکتريانتقال  مسیري براي

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

هاي  دلیل محدوديت زماني و هزينه در اين مطالعه به

 اين مهم قابل انجام نبود و هاي ملکولي، باالي روش

آوري هزينه و امکانات  نیاز است محققین با فراهم

تر و  منظور يافتن اطالعات بسیار دقیق مربوطه به

 تر در اين جهت گام بردارند.  جامع
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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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