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جداسازي پسودوموناس و اسينتوباکتر از کشت خون بيماران
بستري در بيمارستان امام خميني کرمانشاه
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 4بخش ميكروبشناسي ،گروه پاتوبيولوژي ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي تهران
 2آزمايشگاه ميكروبشناسي ،بيمارستان امام خميني ،دانشگاه علوم پزشكي کرمانشاه
 3مرکز تحقيقات ميكروبشناسي باليني استاد البرزي ،بيمارستان نمازي ،دانشگاه علوم پزشكي شيراز
(دريافت مقاله -32/1/33 :پذيرش مقاله)32/8/22 :

چكيده
زمينه :عفونتهاي گردش خون ( )BSIsاز داليل اصلي ايجاد عوارض و مرگ ومير در مبتاليان هستند .ميزان مقاومت آنتيبيوتيكي در
بين پاتوژنهاي ايجادکننده عفونتهاي گردش خون در بيمارستان به ويژه در بين باکتريهاي گرم منفي از جمله پسودوموناس و
اسينتوباکتر در حال افزايش است .هدف از اين مطالعه جداسازي پسودوموناس و اسينتوباکتر از کشت خون بيماران بستري در بيمارستان

امام خميني کرمانشاه و سپس تعيين پروفايل حساسيت آنتيبيوتيكي ايزولهها بود.
مواد و روشها :در اين مطالعه مقطعي تعداد  2382نمونه خون از  2282بيمار بستري در بيمارستان مربوطه جمعآوري شد .نمونههاي
خون بيماران در درون محيطهاي مخصوص کشت خون تلقيح شدند و سپس ساب کالچر بر روي محيطهاي معمول ميكروبشناسي
انجام شد .پسودوموناس و اسينتوباکتر ايزوله شده از نمونههاي ارسالي به کمک تستهاي مورفولوژي و بيوشيميايي مورد شناسايي قرار
گرفتند .تست تعيين حساسيت آنتيبيوتيكي با استفاده از روش استاندارد ديسک ديفيوژن بر اساس پروتكل ارائه شده توسط سازمان
استاندارهاي باليني و آزمايشگاهي ( )CLSI 2012مورد مطالعه قرار گرفت.
 42مورد ( 44/2درصد) و پسودوموناس  42مورد ( 44/2درصد) از کل کشتهاي خون مثبت را به خود اختصاص دادند .ايزولههاي
اسينتوباکتر بيشترين مقاومت را نسبت به آنتيبيوتيکهاي سفكسيم ( 82/7درصد) ،سفتازيديم ( 83/4درصد) ،سفالوتين ( 73/1درصد) و
کوتريموکسازول ( 73/1درصد) نشان دادند و ايزولههاي پسودوموناس بيش از همه به کوتريموکسازول ( 82/7درصد) ،سفكسيم (82/7
درصد) ،سفترياکسون ( 73/1درصد) ،سفالوتين ( 73/1درصد) و سفتازيديم ( 23درصد) مقاوم بودند.
نتيجهگيري :در اين تحقيق وجود اسينتوباکتر و پسودوموناس مقاوم به دارو در کشت خون بيماران اثبات گرديد .با توجه به افزايش
رخداد مقاومت آنتيبيوتيكي برنامههاي نظارتي در تعيين نمودن گسترش گونه و الگوهاي مقاومت پاتوژن ايجادکننده عفونت خون مهم
است زيرا اين برنامهها اساس درمان تجربي مناسب را فراهم ميسازند.
واژگان کليدي :عفونت خون ( ،)BSIپسودوموناس ،اسينتوباکتر ،حساسيت آنتيبيوتيكي
* شیراز ،مرکز تحقیقات میکروب شناسي شناسي بالیني استاد البرزي ،دانشگاه علوم پزشکي شیراز
E-mail :jalalmardaneh@yahoo.com
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يافتهها :در طي اين مطالعه از  2382نمونه خون جمعآوري شده 2/2( 433 ،درصد) نمونه از نظر کشت باکتريال مثبت بودند .اسينتوباکتر

/ 321طب جنوب

مقدمه

سال هجدهم /شماره  /2خرداد و تير 4331

در حدود  11تا  11درصد عفونتهاي بیمارستاني را

باسیلهاي گرم منفي غیر تخمیرکننده در همه جا حضور

شامل ميشود و با بهترين میزان مرگ ومیر تمام

دارند .غیر تخمیر کنندهها ميتوانند سبب ايجاد طیف

باکتريميهاي اکتسابي از بیمارستان را به خود اختصاص

وسیعي از عفونتها شوند .پسودوموناس آئروژينوزا

ميدهد (.)6

فراوانترين میکروارگانیسم جداشونده بوده و پس از آن

پسودوموناس آئروژينوزا از نظر تاکسونومي متعلق به

اسینتوباکتر و استنوتروفوموناس مالتوفیلیا در ردههاي

کالس گاماپروتئوباکترها ،راسته پسودومونادالها و

بعدي قرار دارند .غیر تخمیرکنندهها ممکن است در

خانواده پسودوموناداسیه است ( .)7پسودوموناس

قدرت بیماريزايي و انتقال تفاوت داشته باشند و بسیاري

ارگانیسمي گرم منفي ،فاقد اسپور ،متحرک و از

به چندين دارو مقاوم هستند .به اين دلیل شناسايي غیر

باسیلهاي هوازي مطلق به طول  1/5تا  3میکرومتر و

تخمیرکنندهها بهمنظور مديريت صحیح بیماران ضروري
است .در آزمايشگاه میکروبشناسي بالیني شناسايي
تخمیر کنندهها بر اساس خصوصیات فنوتیپي است
(.)1-3

عرض  1/5تا  1/7میکرومتر است ( .)8بیماريزايي
پسودوموناس آئروژينوزا چند عاملي است .محصوالت
سلولي (لیپوپلي ساکاريد ( ،)LPSپیلي ،لکوسیدين و
آلژينات) و محصوالت خارج سلولي (پروتئازهاي قلیايي

داده شده است که در جمعیتهاي چند میکروبي در

سبب توانايي آن در ايجاد عفونت در میزبانهاي خود

شرايط تغذيهاي نامناسب نیز زندگي ميکنند .اين پاتوژن

ميگردد .پروتئازها سبب مهار کموتاکسي ،فاگوسیتوز و

تعداد زيادي عوامل بیماريزا از جمله آنزيمها،

متابولیسم اکسیداتیو نوتروفیلهاي انساني ميگردد.

توکسینها ،پیگمانها و گلیکوکالیکس تولید ميکند.

پروتئازها ممکن است سبب تخريب ايمنوگلوبولینها

قابلیتهاي بیوشیمیايي مفید و تشکیل اليههاي چسبناک

گردند و در نتیجه در برابر سیستم ايمني مقاومت حاصل

بر روي سطوح مختلف را دارد و به بسیاري از

نمايند (.)9

ضدعفونيکنندهها ،آنتيبیوتیکها و آنتي باديها مقاوم

پسودوموناس آئروژينوزا از طیف وسیعي از اجسام

است ( .)4اين ارگانیسم در محیطهاي مرطوب و گرم

بيجان ،حیوانات و محیط اطراف انسانها جدا شده و

يافت ميشود و ميتواند به فراواني از خاک ،آب و محیط

ميتواند در نقاط جغرافیايي مختلف در سراسر جهان

انسانها ايزوله شود .پسودوموناس آئروژينوزا ميتواند در

يافت شود .اين باکتري بهطور وسیعي در محیطهاي

نازوفارنکس و مجراي گوارشي تحتاني ساکن شود.
عمدتاً بهعنوان يک پاتوژن فرصتطلب در بیماران داراي
ضعف سیستم ايمني که مستعد گسترش سپتيسمي
هستند ايجاد بیماري ميکند .در انسانها پسودوموناس
آئروژينوزا دومین پاتوژن بیمارستاني گرم منفي در
بیمارستانهاست (.)5

مرطوب از جمله آب ،خاک و فاضالب وجود دارد.
گاهي براي گیاهان و سبزيجات بیماريزا است .بخشي از
تطبیقپذيري اين باکتري شامل توانايي تغییر فنوتیپیکي
خود از فرم غیر موکوئیدي به واريانتهاي موکوئیدي
است .واريانتهاي موکوئیدي پسودوموناس آئروژينوزا
میزان زيادي پليساکاريدهاي خارج سلولي (آلژينات)
تحت عنوان گلیکوکالیکس تولید ميکند .اين پوشش
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پسودوموناس آئروژينوزا بهعنوان باکتري محیطي شرح

و خنثي ،االستاز ،فسفولیپاز  Cو همولیزين رامنولیپید)

جاسمي و همكاران

جداسازي پسودوموناس و اسينتوباکتر از کشت خون322/ /

باکتري به سلولهاي میزبان و سطوح شده و موجب

نمودن اپیدمیولوژي پسودوموناس آئروژينوزا مقاوم به

تشکیل ماکروکلوني و دور نگهداشتن عوامل

سفپیم حیاتي است.

ضدباکتريايي هومورال و سنتتیک از سلولهاي باکتريايي

جنس اسینتوباکتر کوکوباسیل گرم منفي ،هوازي مطلق،

و تسهیل به دام انداختن مواد غذايي در محیطهاي آبي

غیر متحرک ،کاتاالز مثبت و اکسیداز منفي است.

ميگردد (.)11-11

محتواي  G+C DNAآن برابر  39تا  47مول/درصد

مقاومت به سفالوسپورينهاي وسیعالطیف درمان

است ( .)11گونههاي اسینتوباکتر نقش بسزايي در

عفونتهاي ناشي از پسودوموناس آئروژينوزا را با

کلونیزاسیون و عفونت بیماران بستري ايفا ميکند.

مشکل مواجهه کرده است .در مطالعهاي که در طي

آنها در انواعي از عفونتهاي بیمارستاني شامل

شش سال در آمريکا انجام شده  8/4درصد از ايزولهها

باکتريمي ،عفونت مجراي ادراري و مننژيت ثانويه

مقاوم به سفپیم بودهاند و میزان مرگ ومیر در مبتاليان

نقش دارند .اين باکتري بهعنوان يک عامل پنوموني

به عفونت ناشي از سويههاي مقاوم به سفپیم

اکتسابي از بیمارستان در بخشهاي  ICUبیمارستان

پسودوموناس آئروژينوزا  11/1درصد بوده است .در

مطرح است .توانايي تحمل خشکي و مقاومت به

صورتي که میزان مرگومیر عفونت ناشي از سويههاي

کالسهاي متعدد آنتيبیوتیکي از جمله فاکتورهاي

حساس  13/1درصد بوده است (.)13

اصلي در زنده ماندن و گسترش آن در محیط

پسودوموناس آئروژينوزا يکي از مهمترين باکتريهاي

بیمارستان است .بهطور کلي درمان عفونتهاي ناشي

گرم منفي است که سبب ايجاد عفونتهاي اکتسابي از

از گونههاي اسینتوباکتر بسیار مشکل است زيرا اغلب

مراقبت سالمت ميشود ( .)14-16اين عفونتها منجر

اعضاء اين جنس به طیفي از داروهاي ضدمیکروبي

به عوارض و مرگ ومیر بااليي ميگردد ( .)17هنگامي

مقاوم هستند ( 13و  .)14گونههاي اسینتوباکتر در

که به عفونتهاي شديد ناشي از پسودوموناس

محیط بیمارستان حضور دارند .اين ارگانیسمها اغلب

آئروژينوزا مشکوک هستیم درمان دارويي مناسب،

از طريق دست پرسنل بیمارستان بین بیماران و

صحیح و سريع حیاتي است زيرا عدم انتخاب داروي

همچنین بخشهاي مختلف پخش ميشود و در نتیجه

مناسب سبب ايجاد مرگ ومیر بااليي ميشود (.)18

در بخشهايي نظیر  ICUو توانبخشيها همراه با

عدم توانايي در انتخاب درمان مناسب سبب افزايش

مرگومیر قابل توجهي است ( .)15پرسنل پزشکي و

شیوع مقاومت دارويي در پسودوموناس آئروژينوزا

سطوح آلوده ميتوانند بهعنوان منبع مهم آلودگي در

ميگردد ( .)19حتي در سويههايي که در ابتدا حساس

طي طغیانهاي بیمارستاني مطرح باشند .عالوه بر اين

هستند نیز در طي درمان به سرعت مقاومت رخ

بسیاري از تجهیزات پزشکي مورد استفاده در

ميدهد ( .)11سفپیم از سفالوسپورينهاي نسل چهارم

بیمارستانها جهت انجام عملهاي جراحي ميتوانند

و از معدود عوامل باکتريايي است که هنوز بر علیه

با اسینتوباکتر آلوده باشند (.)16

پسودوموناس آئروژينوزا فعال باقي مانده است .با اين

اسینتوباکتر بوماني کوکوباسیل گرم منفي است که در

وجود افزايش مقاومت به سفپیم در بین اين

طي چند دهه گذشته از ارگانیسمي که بیماريزايي آن
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اطراف ماکروکلونيها را احاطه ميکند و سبب اتصال

ارگانیسمها قابل توجه است ( .)11از اين رو روشن
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سال هجدهم /شماره  /2خرداد و تير 4331

مورد سؤال بود به يکي از پاتوژنهاي مهم ايجادکننده

عفونت گردش خون ( )BSIمشکل جدي است که نیاز

عفونتهاي بیمارستاني تبديل شده است ( .)17طغیان

به توجه و درمان فوري دارد .اين عفونت خصوصاً اگر

عفونت اسینتوباکتر بوماني بهصورت منوکلونال بوده و

توسط باکتريهاي مقام به چند دارو ايجاد شود سبب

در کشورهاي مختلف جهان از جمله انگلستان ،فرانسه،

ايجاد مرگ ومیر بااليي ميگردد ( .)31کشت باکتريايي

اسپانیا ،اياالتمتحده آمريکا ،آفريقاي جنوبي ،کلمبیا،

به منظور جداسازي پاتوژن مورد نظر و دستیابي به الگوي

استرالیا و کره گزارش شده است ( .)18عفونتهاي

حساسیت ايزولهها دلیل اصلي تشخیص صحیح و

ناشي از اسینتوباکتر بوماني اغلب در بیماران داراي

مديريت  BSIاست .نتايج کشتهاي باکتريشناسي و

شرايط بحراني از جمله بیماران داراي عمل جراحي،

تستهاي تعیین حساسیت آنتيبیوتیکي در طي  3تا 4

افراد بستري شده در بخش  ICUو يا بستري شدن در

روز طول ميکشد .کلید اصلي دستيابي به نتیجه خوب

بیمارستان به مدت طوالني رخ ميدهد .اين باکتري به

در خصوص بیماران مبتال به سپسیس انتخاب

فراواني بهعنوان عامل اتیولوژيک مرتبط با ونتیالتور،

آنتيبیوتیک مناسب است که با توجه به نتايج حاصله در

عفونتهاي ادراري ،عفونتهاي زخم و عفونتهاي

يک آزمايشگاه از قبل مشخص ميشود ( .)31تشخیص

گردش خون شرح داده شدهاند .عفونتهاي ناشي از

سريع و درمان مؤثر جهت جلوگیري از عوارض و

سويههاي حساس به آنتيبیوتیک اسینتوباکتر معموالً با

کاهش دادن مرگ ومیر ناشي از  BSIضروري است.

ترکیبي از آمپيسیلین -سولباکتام يا کارباپنمها درمان

( .)33با توجه به اهمیت عفونتهاي باکتريال سیستم

ميشوند ،با اين وجود يکي از خصوصیات خطرساز

گردش خون و افزايش روز افزون مقاومت آنتيبیوتیکي

اين باکتري توانايي آن در مقاوم شدن به همه

و همچنین گسترش عفونتهاي ناشي از باکتريهاي غیر

آنتيبیوتیکها از جمله کارباپنمها است (.)19

تخمیر کننده شايع در بخشهاي مختلف بیمارستان،

پليمیکسینها و به میزان کمتر تیگسیکلین علیه

هدف از اين مطالعه جداسازي باکتريهاي غیر

ايزولههاي مقاوم به چند دارو فعالیت نشان دادهاند .با اين

تخمیرکننده شامل اسینتوباکتر و پسودوموناس از

وجود در طي سالهاي گذشته سويههاي مقاوم به

نمونههاي خون بیماران بستري شده در بیمارستان امام

کلیستین بهويژه در آسیا شناسايي شدهاند .ايزولههاي

خمیني کرمانشاه و سپس تعیین الگوهاي حساسیت

اسینتوباکتر مقاوم به تمام آنتيبیوتیکها از جمله

آنتيبیوتیکي ايزولهها بود.

سطح بسیار باال يا  XDRنامیده ميشوند .در طي سال

مواد و روشها

 1115طغیان تک کانوني عفونت ناشي از اسینتوباکتر

جامعه مورد مطالعه

بوماني مقاوم به چند دارو در چندين بیمارستان در
شیکاگو و شمال غربي اينديانا رخ داد .اين سويه از
اسینتوباکتر يک کارباپنماز کروموزومي کد شونده توسط
پالسمید را تولید مينمود (.)31

در اين مطالعه مقطعي که در طي يک سال (فروردين تا
اسفند  )1391در بیمارستان امام خمیني کرمانشاه انجام
شد ،تعداد  1381نمونه خون از  1185بیمار بستري در
بیمارستان مربوطه جمعآوري شد و براي هر يک
پرسشنامه تنظیم شده و کدگذاري گرديد .نمونهگیري از
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پليمیکسینها تحت عنوان سويههاي مقاوم به دارو با

جداسازي پسودوموناس و اسينتوباکتر از کشت خون327/ /

جاسمي و همكاران

افراد پس از مشخص نمودن هدف مطالعه براي آنها و

( ،)LDآرژنین دهیدروژناز (Merck Co. ( )AD

کسب رضايت کتبي آگاهانه از هر يک از افراد تحت

 )Germanyو در صورت نیاز برخي تستهاي

مطالعه صورت گرفت.

بیوشیمیايي خاص مورد شناسايي قرار گرفتند.

نمونهگيري

تست تعيين حساسيت آنتيبيوتيكي

نمونههاي خون بیماران توسط پرسنل آموزشديده

با استفاده از روش استاندارد ديسک ديفیوژن

پرستاري پس از ضدعفوني نمودن سطح پوست بیمار با

( )Disk Diffusion Methodبر اساس پروتکل

الکل  71درصد و سپس يد  1درصد ،از خون محیطي

ارائهشده توسط سازمان استانداردهاي بالیني و

جمعآوري شد .از هر بیمار بستري تحت مطالعه ،جهت

آزمايشگاهي ( )34( )CLSI 2012و استفاده از

مطالعه در دورههاي تب ،قبل از دريافت آنتيبیوتیک

ديسکهاي  9آنتيبیوتیک ( )HIMEDIA Co.شامل

نمونه خون محیطي گرفته شد و در درون محیطهاي

آمیکاسین ( ،)AKجنتامايسین ( ،)GMايميپنم (،)IMP

مخصوص کشت خون تلقیح شدند و جهت بررسي از

سفالوتین ( ،)KFکوتريموکسازول ( ،)SXTسفترياکسون

نظر عوامل عفوني به آزمايشگاه میکروبشناسي ارسال

( ،)CRسفتازيديم ( ،)CAZسیپروفلوکساسین ( )CIPو

گرديدند.

سفکسیم ( )CFMحساسیت آنتيبیوتیکي گونههاي
جداشده اسینتوباکتر به داروهاي متداول مؤثر علیه

جداسازي و شناسايي باکتري
ظرفهاي

کشت

خون

ارسالي

به

آزمايشگاه

میکروبشناسي در دماي  37درجه سانتيگراد انکوبه
شدند و سپس در دورههاي زماني مشخص ساب کالچر
بر روي محیطهاي معمول میکروبشناسي شامل
محیطهاي بالد آگار ( ،)Blood agarشکالت آگار
( ،)Chocolate agarمککانکي آگار ( MacConkey

] )Agar [MACو )Merck Co. Germany( EMB

باکتريهاي گرم منفي مورد مطالعه قرار گرفت .در اين
روش پس از تلقیح باکتري در محیط تريپتيکیس سوي
براث ( )TSBو انکوباسیون در  37درجه سانتيگراد
بهمدت  1تا  6ساعت و به دست آوردن غلظت  1/5مک
فارلند از باکتري ،کشت بر روي محیط مولر هینتون آگار
انجام و پس از انکوباسیون محیطها در دماي  36درجه
سانتيگراد به مدت  18ساعت ،نتايج خوانده شد.

سانتيگراد به مدت يک شبانهروز ،از نظر رشد باکتري و

نتايج حاصل از مطالعه به کمک نرمافزار SPSS ( SPSS

تشکیل کلوني بر روي محیطها مورد بررسي قرار گرفتند.

 )USA،Il ،Chicago،Incويرايش  19مورد تجزيه و

باکتريهاي گرم منفي ايزوله شده از نمونههاي ارسالي به

تحلیل آماري قرار گرفت.

کمک تستهاي مورفولوژي و بیوشیمیايي شامل تولید
پیگمان ،رنگآمیزي گرم ،اکسیداز ،کاتاالز ،حرکت،

يافتهها

سیترات ،TSI ،اندول ،توانايي رشد در  45درجه سانتي

در طي اين مطالعه از  1185بیمار بستري در بیمارستان

گراد ،OF ،متیل رد ( ،)MRووگس پروسکوئر (،)VP

 1381نمونه خون جمعآوري شد که  5/6( 133درصد)

اوره ،اورنیتین دکربوکسیالز ( ،)ODلیزين دکربوکسیالز

نمونه از نظر کشت باکتريال مثبت بودند .اسینتوباکتر 15
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مورد ( 11/1درصد) مثبت و پسودوموناس  15مورد

آنتيبیوتیکهاي سفکسیم ( 86/7درصد) ،سفتازيديم

( 11/1درصد) مثبت را به خود اختصاص دادند688 .

(81/1

و

مورد ( 47/3درصد) بیماران در بخش عفوني 334 ،مورد

کوتريموکسازول ( 73/4درصد) نشان دادند (جدول  )1و

( 11/1درصد) در بخش اورژانس 155 ،مورد (17/1

ايزولههاي پسودوموناس بیش از همه به کوتريموکسازول

درصد) در بخش داخلي 151 ،مورد در بخش ICU

( 86/7درصد) ،سفکسیم ( 86/7درصد) ،سفترياکسون

( 11/47درصد) 15 ،مورد ( 1/77درصد) در بخش

( 73/4درصد) ،سفالوتین ( 73/4درصد) و سفتازيديم

سوختگي 15 ،مورد ( 1درصد) در بخش  ENTو 3

( 61درصد) مقاوم بودند (جدول  .)1نتايج مطالعه حاضر

مورد ( 1/16درصد) در بخش چشم بستري بودند.

نشان داد که  16/7درصد ايزولههاي اسینتوباکتر و 13/3

بررسي الگوي مقاومت ايزولهها نشان داد که ايزولههاي

درصد سويههاي پسودوموناس نسبت به آنتيبیوتیک

اسینتوباکتر

بیشترين

مقاومت

را

نسبت

به

درصد)،

سفالوتین

درصد)

(73/4

ايميپنم مقاوم هستند.

جدول  )4الگوي حساسيت آنتي بيوتيكي گونههاي اسينتوباکتر جداشده از نمونههاي خون بيماران بستري در
بيمارستان امام خميني کرمانشاه
Sensitive
Intermediate
Resistant

IMP

KF

CR

CAZ

CIP

AK

CFM

GM

SXT

(11)73/3

(3)11

(7)46/6

(1)13/3

(11)73/4

(8)53/4

(1)13/3

(9)61

(1)13/3

__

(1)6/6

(1)13/3

(1)6/6

(1)6/6

(1)6/6

__

(1)6/6

(1)13/3

(4)16/7

(11)73/3

(6)41

(11)81/1

(3)11

(6)41

(13)86/7

(5)33/4

(11)73/4

IMP, imipenem; KF, cephalothin; CR, ceftriaxone; CAZ, ceftazidime; CIP, ciprofloxacin, AK, amikacin; CFM, cefixime; GM, gentamicin; SXT,
cotrimoxazole.

جدول  )2الگوي حساسيت آنتي بيوتيكي گونههاي پسودوموناس جداشده از نمونههاي خون بيماران بستري در
بيمارستان امام خميني کرمانشاه
Sensitive
Intermediate
Resistant

IMP

KF

CR

CAZ

CIP

AK

CFM

GM

SXT

(13)86/7

(1)13/3

(3)11

(3)11

(11)73/4

(11)73/4

(1)13/3

(3)11

(1)13/3

___

(1)13/3

(1)6/6

(3)11

(1)6/6

(1)6/6

___

(5)33/4

___

(1)13/3

(11)73/4

(11)73/4

(9)61

(3)11

(3)11

(13)86/7

(7)46/6

(13)86/7

IMP, imipenem; KF, cephalothin; CR, ceftriaxone; CAZ, ceftazidime; CIP, ciprofloxacin, AK, amikacin; CFM, cefixime; GM, gentamicin; SXT,
cotrimoxazole.

عفونتهاي گردش خون ( )BSIsناشي از باکتريها

بستري در  ،ICUبیماران نوتروپنیک و بیماران

سبب ايجاد عوارض مختلف و مرگ ومیر در مبتاليان

هموديالیزي) اختالفاتي در برنامههاي نظارتي اجرايي

ميگردند .میزان مقاومت آنتيبیوتیکي در بین

در کشورهاي مختلف جهان وجود دارد .بر اساس

پاتوژنهاي ايجادکننده عفونتهاي گردش خون در

آمارهاي ارائه شده از سوي گردآورندگان آمارهاي

بیمارستان بهويژه در بین باکتريهاي گرم منفي از

مربوط به مرگ ومیر ،عفونتهاي گردش خون دهمین

جمله پسودوموناس آئروژينوزا ،اسینتوباکتر بوماني و

علت منجر شونده به مرگ ومیر در اياالت متحده

کلبسیال پنومونیه در حال افزايش است ( .)35با توجه

آمريکا ميباشند .بروز واقعي عفونتهاي گردش خون
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بحث

به روشها و جمعیتهاي مورد مطالعه (مثالً بیماران

جاسمي و همكاران

جداسازي پسودوموناس و اسينتوباکتر از کشت خون323/ /

در بیمارستان ناشناخته است ،اما تخمین زده ميشود

موضوع ميتواند با مصرف خودسرانه داروها در کشور

که ساالنه تقريباً  151111مورد عفونت گردش خون

ما و همچنین انتقال بتاالکتامازهاي باکتريايي کد کننده

در اياالتمتحده آمريکا رخ ميدهد.

مقاومت به بتاالکتامها توسط عناصر ژنتیکي متحرک

مطالعات اخیر گزارش کردهاند که بروز عفونتهاي

در بیمارستانها رابطه مستقیمي داشته باشد .سفالوتین

گردش خون در بیماران بستري در بخش مراقبتهاي

و سفکسیم از جمله سفالوسپورينهايي بودند که

ويژه در حدود  1درصد است و در دريافتکنندگان

سويههاي اسینتوباکتر و پسودوموناس مقاومت يکساني

پیوند مغز استخوان  36درصد است ( .)36میزان مرگ

نسبت به آنها نشان دادند .سیپروفلوکساسین از

ومیر در بین بیماران بستري در  ICUدر حدود  35تا

آنتيبیوتیکهاي گروه کینولونها بود که ايزولهها

 53درصد است که میزان مرگ ومیر مرتبط با عفونت

مقاومت ( 11درصد) يکساني نسبت به آن نشان دادند

گردش خون در اين جمعیتها در حدود  16تا 41

و اگر چه هدف اين گروه آنتيبیوتیکها عناصر ژنومي

درصد است ( .)37گزارش شده که میزان مرگ ومیر

باکتري است که اين ميتواند به داليل مختلف از

زماني که درمان آنتيبیوتیکي نامناسب در بیماران

جمله بیان ژن  adeBو نیز بروز موتاسیون نقطهاي در

بستري در  ICUمبتال به عفونت گردش خون بهکار

ژنهاي  gyrAو  parCباشد.

برده ميشود دو برابر شده است يعني از  31درصد به

بر اساس گزارشات مانیکال ( )Manikalو همکاران

 61درصد رسیده است (.)37

تنها  51درصد ايزولههاي اسینتوباکتر مورد مطالعه

میزان باالي مقاومت آنتيبیوتیکي و همچنین الگوهاي

آنها به کارباپنمها حساس بودهاند .اين ايزولهها به

منطقهاي گسترش گونهها و حساسیت دارويي در

نسل سوم سفالوسپورينها نیز مقاوم بودهاند .میزان

جمعیت بیماران معین در جهت درمان تجربي

مقاومت به کارباپنمها در ايزولههاي بیمارستاني از

عفونتهاي گردش خون بیماران بستري در بیمارستان

صفر تا  111درصد گزارش شده است .بهطور کلي 11

بهکار گرفته ميشود ( 37و .)38

درصد ايزولهها به تمام آنتيبیوتیکها بجز به

ايزولههاي اسینتوباکتر و  13/3درصد سويههاي

آنتيبیوتیکهاي موجود ،کارباپنمها (مروپنم ،ارتاپنم،

پسودوموناس نسبت به آنتيبیوتیک ايميپنم مقاوم

دوريپنم) به فراواني براي درمان عفونت ناشي از

ميباشند که با توجه به اينکه کارباپنمها جزء آخرين

پسودوموناس آئروژينوزا استفاده ميشوند .متأسفانه

خطهاي دارويي در درمان عفونتهاي سويههاي

استفاده وسیع از آنها منجر به افزايش مقاومت شده

مقاوم ميباشند بسیار نگران کننده است .در کشور ما

است .بیشتر سويههاي پسودوموناس آئروژينوزا مقاوم

افزايش میزان مقاومت به آنتيبیوتیکهاي جديدتر

به کارباپنم در بیان  OprDنقص دارند ( 41و .)41

ميتواند با گسترش روزافزون تجويز بيرويه آنها

در گزارشي در کشور کره شايعترين ارگانیسم

توسط پزشکان در بیمارستانها و کلینیکها مرتبط

غیرتخمیرکننده جداشده از بخش  NICUرا گونههاي

باشد .در اين مطالعه ايزولههاي اسینتوباکتر به

پسودوموناس ( 11/4درصد) گزارش نمودهاند .میزان

سفتازيديم بیشترين مقاومت را نشان دادند که اين

مقاومت به باکتريهاي غیر تخمیرکننده از قبیل
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گونههاي پسودوموناس و اسینتوباکتر نسبت به

منظور جلوگیري از گسترش اين باکتريها در

کارباپنمها  6/5درصد بوده است ( .)33پسودوموناس

بیمارستان و انتقال آنها از بیمارستان به جامعه و

سويههاي  MDRبه سويههايي اتالق ميشود که به 3

همچنین عدم مصرف خودسرانه و عدم تجويز

مورد يا بیشتر از گروههاي آنتيبیوتیکي شامل

آنتيبیوتیکهايي که بهعنوان آخرين خطوط درماني

پنيسیلینهاي ضدپسودوموناس (مثالً پیپراسیلین)،

بهمنظور درمان عفونتهاي باکتريايي استفاده ميشوند،

سفالوسپورينهاي ضد پسودوموناس (مثالً سفتازيديم)،

حائز اهمیت است (.)44-47

فلوروکینولونها (مثالً سیپروفلوکساسین) ،کارباپنمها و
آمینوگلیکوزيدها (جنتامايسین ،توبرامايسین ،آمیکاسین)
مقاوم باشند (.)41
مطالعات مختلف در نقاط مختلف جهان نشان ميدهند
که باکتريها نسبت به کارباپنمها به سرعت در حال
مقاوم شدن ميباشند و بايد بهعنوان داروهاي خط آخر
جهت درمان بیماران مورد استفاده قرار گیرند ( .)43بر
اساس الگوهاي اپیدمیولوژيک سويههاي يک باکتري و
حساسیت آنتيبیوتیکي آنها ،ميتوان راهکارهايي
جهت پیشگیري طراحي کرد .ژن کدکننده مقاومت به
بسیاري از آنتيبیوتیکها از يک باکتري به ديگري به
آساني انتقال مييابد و از نظر بالیني نسبت به
آنزيمهاي کدشونده به وسیله ژنهاي کروموزومي
داراي خطر بیشتري است .از آنجايي که بسیاري از
کشورهاي جهان از جمله کشورهاي توسعهيافته و نیز
کشورهاي در حال توسعه هنوز دستورالعملهاي جامع
و قابلدسترسي جهت تعیین باکتريهاي مقاوم به چند

در همه کشورها تعیین الگوي مقاومت آنتيبیوتیکي
ارگانیسمهاي بیماريزا و فرصتطلب و بهويژه
گونههاي مرتبط با عفونتهاي اکتسابي از بیمارستان و
شناسايي ارگانیسمهاي داراي مقاومت چند دارويي از
اهمیت ويژهاي برخوردار است .در اين تحقیق وجود
اسینتوباکتر و پسودوموناس مقاوم به دارو در کشت
خون بیماران اثبات گرديد .با توجه به افزايش رخداد
مقاومت آنتيبیوتیکي برنامههاي نظارتي در تعیین
نمودن گسترش گونه و الگوهاي مقاومت پاتوژن
ايجادکننده عفونت خون مهم است زيرا اين برنامهها
اساس درمان تجربي مناسب را فراهم ميسازند.
سپاس و قدرداني
از پرسنل آزمايشگاه میکروبشناسي بیمارستان امام
خمیني کرمانشاه به دلیل همکاريهاي بيدريغشان
نهايت سپاسگزاري را داريم.
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Abstract
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Background: Bloodstream infections (BSIs) are an important cause of morbidity and mortality. The rates
of antibiotic resistance among pathogens causing health care-associated infections are increasing,
principally among Gram-negative organisms such as Pseudomonas, and Acinetobacter. The goal of this
study was isolation Pseudomonas spp. and Acinetobacter spp. from blood specimens in patients
hospitalized in Emam Khomeini hospital (Kermanshah) and subsequently determination susceptibility
patterns of isolates.
Materials and Methods: In this cross-sectional study 2382 blood samples collected from 2285
hospitalized patients. Blood specimens were inoculated in blood culture tubes media, and subsequently
subculture performed on common microbiological media. The isolated Pseudomonas, and Acinetobacter
were identified and confirmed by morphological and biochemical laboratory tests. Antimicrobial
sensitivity test was performed by using the standard disc diffusion method according to CLSI (2012)
recommendations.
Results: During present study 2382 blood samples were collected. 133 (5.6%) specimens were positive in
bacterial culture. Acinetobacter, and Pseudomonas were isolated from 15 (11.2%) and 15 (11.2%) of
positive blood cultures, respectively. The isolated Acinetobacter were most frequent resistant to cefixime
(86.7%), ceftazidime (80.1%), cephalothin (73.4%), and co-trimoxazole (73.4%). The Pseudomonas
isolates showed a high level of resistance to co-trimoxazole (86.7%), cefixime (86.7%), ceftriaxone
(73.4%), cephalothin (73.4%), and ceftazidime (60%).
Conclusion: In this research, drug-resistant Pseudomonas and Acinetobacter were identified in patient’s
blood cultures. In the face of increasing antibiotic resistance, surveillance programs have become
important in determination the species distribution and resistance patterns of pathogens causing
bloodstream infection, and thus are providing the basis for appropriate empirical therapy of patients.
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