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 چکيده

ت طلب به عنوان یکی از مهمترین پاتوژن های فرصPseudomonas aeruginosa) ) سودوموناس آئروژینوزا :مقدمه

ایجاد کننده عفونت های بیمارستانی مطرح است. علیرغم پیشرفت های زیاد در سیستم های مراقبت بیمارستانی و معرفی طیف 

گسترده ای از عوامل ضد میکروبی، این باکتری همچنان از عوامل شایع ایجاد کننده عفونت در بیماران بستری در بخش های 

 به نسبت خصوص به و باکتریائی های ضد باکتری به دارو این افزون روز مقاومت بهه با توج  مختلف بیمارستان می باشد.

و  IMP ،VIM های های متالوبتاالکتامازهدف از این مطالعه تعیین ژن شود.چندان می دو آن مقاومت اهمیت بتاالکتام ترکیبات

SPM  بود تهران و قزوین های های شهرنی بیمارستانهای بالیجدا شده از نمونهسودوموناس آئروژینوزای های در ایزوله.  

های های بالینی مختلف از بیمارستاناز نمونهسودوموناس آئروژینوزا  ایزوله 053در این مطالعه توصیفی مقطعی،  روش بررسی:

های ا تستها ب  آوری گردید. پس از تایید ایزولهجمع 9019-9010های سال اخیر، سال دو طی های تهران و قزوینشهر

بیوتیک آنتی 98نسبت به   CLSIطبق توصیه (Kirby-Baur)بیوتیکی آنها با روش دیسک دیفیوژن بیوشیمیایی، حساسیت آنتی

استفاده شد  (Combined Disk)های ایزوله شده، از روش دیسک ترکیبی در سویه SMBLتعیین گردید. برای بررسی وجود 

 بررسی شد. PCRبا استفاده از روش  SPMbla و  IMPbla، 2-IMP,bla 1-VIMbla، 2-IMVbla-1 ،هایو حضور ژن

 مقاومت درصد کمترینو  %6/18سفپودوکسیم با  بیوتیکآنتی به مربوط مقاومت درصد بیشتریندر این مطالعه به ترتیب  نتایج:

ایزوله  (%30/30) 58ز ابودند.  کارباپنم مقاوم به سودوموناس آئروژینوزاایزوله  (%1/03) 908بود.  % 7/9 پلی میکسین با به مربوط

 VIMbla-1حامل ژن  (%7/91ایزوله ) IMPbla ،90-1حامل ژن  (%0/01ایزوله ) 97مولد متالوبتاالکتاماز،  سودوموناس آئروژینوزای

  بودند. VIMbla-1و  IMPbla-1 ایزوله به طور همزمان حامل هر دو ژن  (%0/5) 0به تنهایی و 

 آنزیم سبب تولید به آئروژینوا سودوموناس یبیوتیکی آنت روند مقاومت افزایش یدهنده نشان مطالعه این گيری:نتيجه

 سریع یشناسای مطالعه، موردهای  بیمارستان در مقاوم یهاسویه این یاهمیت بالین به توجه با لذا باشد.ی م متالوبتاالکتاماز

 هاارگانیسم این بیشتر انتشار از یجلوگیر جهت عفونت کنترل مناسب یزارهااب یکارگیر و به ها آنزیم این مولد یهاارگانیسم

 است. یضرور

 بیوتیکیمقاومت آنتی، متالوبتاالکتاماز، سودوموناس آئروژینوزا واژگان کليدی:
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 اهمیت موضوع -1-1

بیانگر موفقیت انسان در  زا در سده اخیر، از یک سو،های عفونت بررسی سیر تحول پیکار با میکروارگانیسم

وقفه طبیعت دهنده تالش بی های نوین است و از سوی دیگر نشان بیوتیکها از طریق تولید آنتیکنترل عفونت

باشد. کشف داروهای ضد  ها می بیوتیکبقاء این مخلوقات میکروسکوپی از راه ایجاد مقاومت به آنتی در

های بشر در زمینه سالمت در طول تاریخ است که تاکنون جان میکروبی بدون شک یکی از مهمترین پیشرفت

دیدی نیست، اما هر لحظه رو به ها نفر را نجات داده است. مقاومت داروهای ضد میکروبی اگرچه مسأله جمیلیون

ها، مختلف و متفاوت بوده، بیوتیکهای مقاومت باکتریایی در برابر آنتیرود. مکانیسمخطرناک شدن پیش می

های بیوتیکهاست که عامل مقاومت در برابر آنتیهای بتاالکتاماز توسط باکترییکی از مهمترین آنها تولید آنزیم

های بتاالکتام باعث از بین رفتن اثرات بیوتیکها از طریق هیدرولیز هسته مرکزی آنتیبتاالکتام است. این آنزیم

های بتاالکتامازی هستند که توسط برخی شوند. متالوبتاالکتامازها، از جمله آنزیمآنها و غیر فعال شدن آنها می

ها بطور شود. این آنزیمام میهای بتاالکتبیوتیکهای مقاوم ترشح شده و باعث مقاومت به اکثر آنتیباکتری

کنند. ها ایفا میاند و نقش اصلی را در مقاومت ذاتی و اکتسابی باکتریها توزیع شدهوسیعی در میان باکتری

هستند.  هاها به جز منوباکتاممتالوبتاالکتامازها طیف سوبسترایی وسیعی دارند و قادر به هیدرولیز تمام بتاالکتام

لذا قابلیت انتقال به ، توانند در پالسمید یا کروموزوم ادغام شونداینتگرون قرار گرفته و می ها داخلاین آنزیم

ها را دارند. اما بطور برجسته و شاخص باکتریاسه های دیگر از جمله انتروهای سودوموناس و باکتریسایر سویه

های متالوبتاالکتاماز، اولین بار آنزیم. شودبه وفور مشاهده می سودوموناس آئروژینوزاهای ژن این آنزیم در سویه

گزارش شد. پس از آن از نواحی مختلف دنیا شامل آسیا،  سودوموناس آئروژینوزا در ژاپن از باکتری 5115سال 

 سودوموناس آئروژینوزا هایاروپا، استرالیا، امریکای شمالی و جنوبی نیز گزارش شده است. در حال حاضر سویه

های بندی آنزیمهای متفاوتی برای طبقهالگو. شودالوبتاالکتامازها از سراسر دنیا گزارش میتولید کننده مت
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   -Bush- Jacoby گیرد به وسیله ها که بیشتر مورد استفاده قرار میبتاالکتاماز وجود دارد. یکی از این روش

Medeiros و خصوصیات فیزیکی مانند وزن  ها، ممانعت کنندگیابداع گردیده است که بر اساس نوع سوبسترا

 3های بتاالکتاماز هستند که در گروه متالوبتاالکتامازها از جمله آنزیماست.  ملکولی و نقطه ایزوالکتریک بنا شده

 فلزهای دو ظرفیتی )مانند اند، و به کاتیونقرار گرفته Ambler بندیاز طبقه Bو کالس  Bushبندی از طبقه

 باکتریایی و هایامروزه شاهد روز افزون مقاومت ور برای فعالیت آنزیمی خود نیاز دارند.روی( به عنوان کوفاکت

ناشی از ی هاعفونت های موجود در درمانناشی از آنها در جهان هستیم. این مسئله یکی از بحرانی هاعفونت

های مذکورند، باعث باال رفتن مکه قادر به تولید آنزی هاییانتقال و انتشار سریع ارگانیسم هاست.این باکتری

های هایی که در ایجاد عفونت. از جمله باکتریبیمارستانی مربوط در سراسر دنیا شده استی هاعفونت میزان

یکی از عوامل  سودوموناس آئروژینوزا کرد. اشاره سودوموناس آئروژینوزاتوان به بیمارستانی دخیل است، می

باشد و در افرادی که دچار ضعف سیستم ایمنی هستند سبب ارستانی میهای بیماصلی ایجاد کننده عفونت

پوستی )به خصوص افراد دچار سوختگی(، باکتریمی، عفونت مغز  ،5هایی مانند عفونت گوش میانیبیماری

های مغزی، کراتیت، انتروکولیت، تب شانگهای )مشابه حصبه(، اندوکاردیت، استخوان و مفاصل، مننژیت و آبسه

سودوموناس گردد. ریشه کن نمودن عفونت های ایجاد شده توسط نی و عفونت مجاری ادراری میپنومو

ای کم، مقاومت به محدوده دمایی وسیع و همچنین مقاومت نسبت به مواد ضد به دلیل نیازهای تغذیهآئروژینوزا 

 ها، دشوار است.بیوتیکآنتی میکروبی و

 

                                                           
1-Swimmers ear 
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 مقدمه -1-2

 سهداوناسودوم یخانواده -1-2-1

ی هوازی کننده های غیرتخمیرهای گرم منفی یا باسیلشامل دسته بزرگی از باسیل سهداسودومونای خانواده

 های بسیار ساده است. از بین باسیل اجباری هستند که اکسیداز مثبت و متحرک بوده و قادر به رشد در محیط

سه براساس داسودومونا یهخانوادگیرد. نواده قرار میدر این خا %51تا  52های بالینی، های جدا شده در نمونه

( Vو  I، IIاما تنها سه گروه ) شوندبندی میطبقهپنج گروه  درو خصوصیات رایج کشت  rRNA/DNAشباهت 

، از اعضاء جنس سودوموناس )سودومونادها( تشکیل شده و IIو  Iهای ههای انسانی هستند. گروشامل پاتوژن

سودوموناس  .(5-3) باشدمی ایاستنوتروفوموناس )گزانتوموناس( مالتوفیلوه منفرد به نام شامل یک گر Vگروه 

ها به ندرت سشود، سایر سودومونازای انسانی در این گروه محسوب میترین عامل بیماریعمده آئروژینوزا

 (. 3کنند )بیماری ایجاد می

 تاکسونومی سودوموناس آئروژینوزا -1-2-2

-به صورت زیر میو خصوصیات رایج کشت  rRNA/DNAشباهت براساس  وموناس آئروژینوزاسود بندیطبقه

 (.  3باشد )

 تاکسونومی سودوموناس آئروژینوزا 1-2جدول 
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 آئروژینوزا سودوموناس یتاریخچه -1-2-3

سودوموناس قبل از توسعه و گسترش میکروبیولوژی پزشکی مدرن مستنداتی مبنی بر این که  5دوگت

ک جراح ی 3، سدیلوت5112گردد ارائه کرد. سال های جراحی میهای جدی و عفونتمنجر به آسیب 2اینوزآئروژ

 4فوردوس، 1251 سال های آبی رنگ را در زخم سربازان زخمی مشاهده کرد.نظامی فرانسوی، تشکیل چرک

 آن را پیوسیانین نامید. کریستالین به دست آمده از یدانه از این باکتری شد و مادهموفق به استخراج رنگ

ارگانیسم   1گسارد 5112ای شکل با پیگمان را بررسی کرد، در سال ابتدا ارتباط ارگانیسم میله 1لوک، 5112

اظهار  7، اوسلر2151. (4) مسئول این پیگمانتاسیون را توصیف کرد و نامش را باسیلوس پیوسیانوس گذاشت

دیده بوده و باعث ایجاد عفونت اولیه در  های آسیب بافت ثانویه طلب یا داشت که ارگانیسم اغلب مهاجم فرصت

زایی در افراد با اختالل ایمنی و به دلیل عفونت سودوموناس آئروژینوزا، 5112 گردد. در دهههای سالم میبافت

نوان یکی از ی انسانی شناخته شد. از آن زمان، این باکتری به عبیماران دچار سوختگی، به عنوان پاتوژن عمده

ها، خون و مجاری ادراری مورد توجه واقع شده های باکتریایی و عفونت بیمارستانی در ریهعوامل مهم عفونت

در  (.1بیوتیکی و افزایش مقاومت چند دارویی این باکتری حائز اهمیت بوده است ) است. همچنین مقاومت آنتی

، داویس 5111 نامید. ینپیوسیان سو گونه آن را سودومونا را اتخاذ اسسودومون، نام ژنریک 1میگوال ،5112سال 

را کشف کردند و این پدیده را کوئوروم سنسینگ  سودوموناس آئروژینوزاهای و همکارانش ارتباط بین باکتری

های گوناگون خارج سلولی و عدم اطالع از وردهآبه خاطر تولید فر آئروژینوزا سودوموناس. (1) گزارش نمودند

و  هخود را در علوم بیولوژی و پزشکی پیدا کرد یزایی آن به تدریج اهمیت و جایگاه ویژهدقیق بیماریچگونگی 

                                                           
1-Doggett 

2-Pseudomonas aeruginosa 

3-Sedillot 

4-Fordos  

5-Luke 

6-Gessard 

7-Osler 

8-Migula 
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ینوم، میکروکوکوس ژینوزوم، باکتریوم آئروژباکتریوم آئرو: های گوناگونی را مانندها نامگام با تکوین این یافتههم

، باکتریوم پیوسیانوم، پیوسیانه ودوموناسپس، باسیلوس پیوسیانوسینوزوس، ژپیوسیانوس، باسیلوس آئرو

 برای آن در نظر گرفتندرا  سودوموناس آئروژینوزاو در نهایت  پسودوموناس وندرلیو سودوموناس پلی کلرپ

(4،7،1). 

 گذاری سودوموناس آئروژینوزا نام -1-2-4

. خانواده قرار داده شده است گذاری در ابتدای نامدر هنگام نامباشد و ی یونانی سودو به معنی کاذب میواژه

میکروبیولوژی برای اشاره به جرم کاربرد  در تاریخچه monی کلمه باشد، ریشهی موناس به معنی واحد میواژه

آئروژینوزا در زبان التین به  به کار رفته است. اسم خاص نیاز به اکسیژن دارند یی کههادر عفونتاً داشته و غالب

در واقع، علت اصلی چنین تعبیری در مورد این  .باشدمیهایی به رنگ مس( لکه )پر از معنای اکسید مس

-میها مربوط به رنگ پیگمان )سبز یا آبی متمایل به سبز( تولید شده در کشت حاصل از این باکتری باکتری

-ای چینبه معن ruginosaبه معنای پیر یا قدیمی و پسوند  aeچنین ممکن است پسوند یونانی هم .(5باشد )

 (.2خوردگی یا ناهمواری معنی شود )

 مورفولوژی و مشخصات -1-2-5

 های تیپیکارگانیسم-1-2-5-1

 1/2 -1/2ی تقریبی ای شکل با اندازهمتحرک با یک یا چند فالژل قطبی و باسیل میله سودوموناس آئروژینوزا

های منفرد، جفتی و گاهی در به صورتباشد. این ارگانیسم گرم منفی است، میکرومتر می 1/5 -3میکرومتر در 

 (.3،1باشد )شود و فاقد اسید فاست و اسپور میهای کوتاه دیده میزنجیره
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 کشت -1-2-5-2

های کشت افتراقی که برای رشد های آزمایشگاهی مثل بالدآگار و محیطها برروی اکثر محیطسودوموناس

موارد رشد دارند. در  %11در حدود  SSکنند. روی محیط د میانکی( رشکرود )مانند مکانتروباکتریاسه بکار می

هایی با جالی فلزی مشاهده دار آن کلنیایجاد کرده و روی سطح شیب (ALK/ALK)فرم قلیا /قلیا  TSIمحیط 

 (.52،55باشد )می سودوموناس آئرژینوزاهای می شود. کشت، آزمایش اختصاصی برای تشخیص عفونت

                  دخصوصیات رش -1-2-5-3

رشد بهینه کند، دمای به خوبی رشد می C42- 4°وسیعی از دما  محدوده خنثی و  Hpدر  سودوموناس آئروژینوزا

 سسودوموناو   پوتیدا سسودوموناهای سایکروفیل وجه تمایز آن با گونه C4°است. رشد در دمای  C31°آن 

کند. این ارگانیسم های فلوئورسنت سودوموناس کمک میبه افتراقش از سایر گونه C42°، در دمای فلورسنس

های نسبتاً کمی مانند گلوکز، ریبوز و گلوکونات را از طریق کربوهیدراتاکسیداز مثبت و غیرتخمیرکننده است و 

  (.3،52،53دهد )متابولیسم اکسیداتیو مورد استفاده قرار می

 ژنتیک -1-2-6

دهد که این باکتری دارای ژنوم منحصر به فردی است. تعیین نشان می نوزاسودوموناس آئروژیزایی متنوع بیماری

 1172میلیون جفت باز در  3/1ها از دهد ژنوم آنانجام گرفته نشان می سودوموناس آئروژینوزا 2222توالی ژنوم 

را با  زاسودوموناس آئروژینوشود و های تنظیمی را شامل میها، ژناز این ژن % 4/1ژن تشکیل شده است. 

-های نامساعد میدر محیط ،زا و سازگارپذیرهای اختصاصی برای تنظیم یک باکتری بیماریبیشترین تعداد ژن

جزایر از ژنوم آن متغییر است که در  % 52باشد می درصدG+C (72-12 )سازد. کروموزوم این باکتری غنی از 

بدین ترتیب این  ،کنندرا کد می ExoUاز جمله  زای شناخته شدهیابد. جزایر فاکتورهای بیماریسازمان می
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فراهم  سودوموناس آئروزینوزازایی را برای شوند که بیشترین تنوع بیمارینامیده می 5جزایر، جزایر پاتوژنیسیته

 (.54کنند )می

 ژنیکساختمان آنتی -1-2-7

-و پیلـی می H،Oهای ژنیژنی گوناگـون بوده و دارای انواع آنتاز نظر آنتی سودوموناس آئروژینوزا

سروتایپ را مشخص کرده که با  57وجود  Oساکارید ژنی، بر اساس انواع لیپوپلیی آنتیباشد. تجزیه

ی در همه OMPژن پروتئینی پوشش خارجی به نام اند. آنتیواکنش آگلوتیناسیون قابل شناسایی

شود. فاژ تایپینگ در گونه محسوب میژن مشترک وجود دارد و آنتی سودوموناس آئروژینوزاهای سویه

گیری انتشار این باکتری از لحاظ اپیدمیولوژیک و باکتریوسین تایپینگ مانند پیوسین تایپینگ در پی

 (.51ای یافته است )های بیمارستانی ارزش ویژهاپیدمیک عفونت

 متابولیسم -1-2-8

کند و آنرا به نیتریت احیا ترات رشد میبجز مواقعی که در حضور نی سودوموناس آئروژینوزامتابولیسم 

ها نیست، اما از لحاظ قادر به تخمیر کربوهیدرات سودوموناس باشد.نماید، در سایر موارد هوازی اجباری میمی

های کشت ترین محیطماده آلی بوده و حتی بر روی ساده 12پذیر است و قادر به متابولیزه بیش از تغذیه انعطاف

سازد. این باکتری باشد. این خصوصیات متابولیکی، نقش سودوموناس را در طبیعت نمایان میمیرشد نیز قابل 

 .(3،51در آب و خاک یافت شده و در تجزیه مواد آلی نقش دارد )

                                                           
1-Island pathogenesis 
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 بیوشیمیایی  خصوصیات -1-2-9

آز، . اورهکندقوی بوده و ژالتین را به سرعت هیدرولیز میدارای قدرت پروتئولیتیکی  سودوموناس آئرژینوزا

اکسیداز، کاتاالز و آرژینین دهیدروالز مثبت است. لیزین دکربوکسیالز، الکتوز و اورنیتین دکربوکسیالز منفی 

 .(57،51منفی است ) H2Sاست و  AIK/AIKبه صورت  TSIو  KIAو روی  ++--=IMViCاست. 

 1بیوفیلم -1-2-11

ها ی سلولشوند؛ اجتماعات به هم چسبیدهیافت می هم چسبیده ها در طبیعت به صورت بهباکتریً معموال

 از ماتریکس یکی وسیلهه ب همگی سطح یک روی شده تثبیتهای باکتریدهد. تشکیل بیوفیلم را می

-اند. این اگزوپلیشده میکروبی)اگزوپلیمر گسترده گلیکوکالیکس( احاطه منشاء با آلی پلیمری مواد

ال به سطح، ـل اتصیـاعث تسهـدهند؛ ببیوفیلم را تشکیل می وزن خشک % 12ساکاریدها که بیش از 

های ها از الیه. ساختار فیزیکی بیوفیلمشودتشکیل میکروکلنی و مقاومت به مواد ضدمیکروبی می

گونه  یکبا  هابیوفیلمنازک حصیری مسطح تا ترکیبات شبه قارچی متغیر است. در برخی موارد 

 برروی شده تشکیل هایبیوفیلملی و نامیده شده است، monoculture که آیدمی وجود به باکتری

باشند می هاباکتریگوناگونی از  هایازگونهای بیشتر آمیزه که، ریه و غیره روده مـثل مخاطیوح سط

توان به ی زندگی گروهی در قالب بیوفیلم میهای قابل مالحظه. از ویژگیگویند multiculture را

های محیطی از جمله ها و بیوسایدها، حفاظت از استراتژیبیوتیکومت به آنتیگیر مقاافزایش چشم

پاسخ ایمنی میزبان، به عالوه سهولت انتقال ژن و اشتراک تولیدات متابولیک در داخل اجتماعات 

های گرم منفی . آلژینات تولید شده توسط باکتریها اشاره کردبیوفیلم به دلیل مجاورت نزدیک سلول

 (.1،51،22باشد )ی بیوفیلم میعامل اصلی تولیدکننده سودوموناس آئروژینوزاز جمله مختلف ا

                                                           
1 - Biofilm 
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 1کوئوروم سنسینگ -1-2-11

ها کوئوروم ها از طریق تبادل اطالعات با سایر سلولکنش آنها و میانسلول در باکتریبه مکانیسم ارتباط سلول 

ی گرم منفی و گرم مثبت کنترل غلظت سلولی و بیان هاهای باکتریشود. یکی از تفاوتسنسینگ نامیده می

باشد. از جمله فرایندهای های شیمیایی کوئوروم سنسینگ میزا از طریق سیگنالفاکتورهای بیماری

 توان به موارد زیر اشاره کرد: فیزیولوژیکی تحت کنترل کوئوروم سنسینگ می

بیوتیک، سوارمینگ، تشکیل بیوفیلم، حفاظت از مکانیسم های ثانویه، تولید آنتیبیولومینسانس، تولید متابولیت

دفاعی میزبان، اسپوروالسیون، تولید فاکتورهای ویروالنس و غیره. کوئوروم سنسینگ نقش مهمی در تشکیل 

بیوفیلم دارد، به این دلیل کوئوروم سنسینگ و بیوفیلم مرتبط به هم هستند. سیستم کوئوروم سنسینگ 

توسط دو سیستم تیپ  سودوموناس آئروژینوزااست، ویروالنس  LuxIRکه از نوع تیپ  سودوموناس آئروژینوزا

lux مجزا از هم که las  وrhl ها بر شود. نامگذاری این دو سیستم برگرفته از اثرگذاری آننام دارند کنترل می

ید فاکتورهای ویروالنس در پردازش و تول rhlو  las است. سیستم( rhl)و رامنولیپید ( las)روی تولید االستاز 

ها و ، رامنولیپیدها، پیوسیانین، لکتینAپروتئاز، اگزوتوکسین متعددی نقش دارند که عبارتند از: االستاز، آلکالین

شوند: آسیل هموسرین بندی میهای سیگنالینگ در سه گروه عمده طبقهسوپراکسید دیسموتاز. مولکول

اند با هایی که از نظر شیمیایی به هم مرتبط. تیپS/autoinducer 2Lux، الیگوپپتیدها و (AHLs) 2هاالکتون

متنوع از نظر ساختاری را ً های کامالی گسترده از مولکولی سیگنالینگ سلول به سلول یک مجموعهارائه

 (. 1، 25دهد )تشکیل می

 

                                                           
1 - Quorum sensing 

2- Acyl-homoserine lactones 
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 زاییفاکتورهای باکتریایی درگیر در بیماری -1-2-12

کند که ها، پروتئازها و غیره را بیـان میارها و تولیدات سلولی متنوعی مانند ادهزینساخت سودوموناس آئروژینوزا

 (.54باشد )در ارتبـاط با توانـایی آن در ایجاد بیماری می

 زای سطح سلولیفاکتورهای بیماری -1-2-12-1

 :باشدشامل موارد زیر می سودوموناس آئروژینوزازای سطح سلولی فاکتورهای بیماری

  فالژل -1-2-12-1-1

که فاقد فالژل است، متحرک بوده  سودوموناس مالئیهای موجود در جنس سودوموناس به استثناء ی گونههمه

های مختلف سودوموناس اهمیت ها در شناسایی گونهباشند. تعداد و محل قرارگیری فالژلو دارای فالژل می

، فالژل وانی، سبب کاهش شدید ویروالنس شدههای حیها در مدلفقدان فالژل در برخی سویهدارند. 

دو نوع فالژلین )پروتئین  گردد.ها میسبب کموتاکسی و حرکت باکتری در طی دوره تهاجم به بافت

که هتروژنوس بوده و دارای وزن مولکولی  aسازنده فالژل( در ساختمان فالژل این باکتری به کار رفته است: نوع 

kDa 12-41  نوع  بوده وb باشد و وزن مولکولی آن هموژنوس می کهkDa 13  .ها فالژلینذکر شده است

فالژل   اغلب می توانند به عنوان لیگاندهایی برای ماکروفاژها و سایر سلول های فاگوسیت عمل کنند.

د شوکند. فالژل ایمونوژنیک قوی محسوب میزایی نقش مهمی را از طریق اتصال به اجزا غشاء ایفا میدر بیماری

فالژل  .شودسمی میبادی ضدفالژلی موجب کاهش تهاجم سیستمیک و سپتیو ایمونیزاسیون غیرفعال با آنتی

 (. 54شود )بعنوان یک کاندید مهم برای طراحی واکسن محسوب می
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 پیلی  -1-2-12-1-2

سودوموناس ای هباشند. بسیاری از سویهمی سودوموناس آئروژینوزاهای نازک در سطح پیلی یا فمبریه رشته

اند که اغلب قطبی و گاهی هستند که در سطح باکتری توزیع شده IVدارای تعداد زیادی از پیلی نوع آئروژینوزا 

های های قرمز از سایر باکتریباشند. پیلی این باکتری به دلیل عدم انجام آگلوتیناسیون گلبولپیرامونی می

کتری به دلیل حرکات انقباض ناگهانی که ناشی از توانایی جمع شود. هم چنین پیلی این باای متمایز میروده

باشد که امکان انتشار در سطوح آبی و ها پیچیده میشدن پیلی است، نسبت به پیلی سایر پروکاریوت

ها در سطوح جامد مسئول حرکت باکتریکند. پیلی کلونیزاسیون سریع در مسیر جریان هوا را تسهیل می

پلیمرهای پروتئینی )از زیر  از این نوع پیلی، باشد.صال و ورود برخی باکتریوفاژها مینیز ات ( وtwitching)حرکت 

و عملکرد آنها شامل  اسمبلیولی  .شودایجاد می ،PilAواحدهای پیلین( تولید شده از یک تک ژن تحت عنوان 

کند گری میتلیال را واسطههای اپیپیلی اتصال به موسین و سلول باشد.می  pilc, e, d, bمانند  تعداد زیادی ژن

حضور  زایی را دارند.های فاقد فیمبریه نیز قدرت بیماریزایی ضروری نیست زیرا سویهاما وجود آن برای بیماری

ی حرکت و کلونیزاسیون و اتصال به پیلی در تشکیل بیوفیلم، اتصال به فاژ، ترانسفورماسیون، تغییر جهت و نحوه

DNA ( 54نقش دارد .) 

  1ساکاریدلیپوپلی -1-2-12-1-3

LPS باشد که از یک لیپید پیچیده به نام لیپید های گرم منفی میی باکتریساختار اختصاصی دیوارهA  و یک

های توان به حفاظت سلولمی LPSاز عملکردهای قسمت پلی ساکاریدی متصل به آن تشکیل شده است. 

د تأثیر متوسط بر مقاومت باکتری در برابر فاگوسیته شدن به وسیله باکتریایی در مقابل اپسونیزاسیون، ایجا

مورفونوکلئر، مقاومت نسبت به عمل باکتریوسیدی کمپلمان در سرم، گیرنده باکتریوفاژی، ممانعت های پلیسلول

                                                           
1  - Lipopoly saccharid 
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ارید ساکلیپوپلی Aها اشاره کرد. قسمت لیپید ی شناسایی باکتریاز نفوذپذیری غشاء خارجی و نقش در پدیده

های فسفاته بیشتر و فقدان بتاهیدروکسی مریستیک اسید از دیگر از نظر ساختاری به دلیل داشتن گروه

های واجد موتانت چرا که سویه شتهویروالنس دا خاصیت Oهای گرم منفی، متفاوت است. زنجیره جانبی باکتری

 (.51،22)باشند در این زنجیره، در مقایسه با سویه وحشی خود غیرویروالن می

 آلژینات -1-2-12-1-4

 ساکارید موکوئیدی از پلیمرهای تکراری باشد. این اگزوپلیساکاریدی این باکتری میآلژینات کپسول پلی

D- مانورونیک اسید وL-شود. آلژینات همانند گلوکورنیک اسید ساخته میLPS  سودوموناس سبب اتصال

ها به سطوح سهای بیوسنتز آلژینات زمانی که سودوموناسی ژنرونوی شود.تلیال تنفسی میبه اپی آئروژینوزا

بیان آلژینات در غلظت پائین  یابد.شود، درنتیجه تولید آلژینات افزایش میشوند، القاء میسلولی متصل می

های کدکننده آلژینات روی کروموزوم قرار گرفته و باعث گیرد، ژننیتروژن و اسموالریته باال بهتر صورت می

کد کننده آنزیم  AlgDکد کننده آنزیم فسفومانو موتاز و ژن  AlgCشود مثال ژن های مختلفی میتز آنزیمسن

GDP– های تنظیمی آلژینات از دسته ژن .استآنزیم کلیدی در سنتز آلژینات باشد که مانوز دهیدروژناز می

 AlgQ, Rشوند، نتز کننده آلژینات میهای سباعث مهار ژن AlgS, T .اشاره کرد AlgP, Q, S, T, Rتوان به می

 باشند.می (R) های فعال کننده نسخه برداریژن

های موکوئیدی این باکتری شامل: مهار و تداخل زای مرتبط با آلژینات در سویهعملکردهای بیماری

ها و هر نوع پاسخ حفاظتی میزبان، تشکیل بیوتیکمستقیم فاگوسیتوز، حفاظت باکتری از آنتی

بادی از های آزاد سمی، توانایی تولید آنتیها، کسب رادیکالیلم، جلوگیری از کموتاکسی لکوسیتبیوف

ها، تسهیل مورفونکلئر، اتصال به موسینهای پلیطریق عملکرد ادجوانتی، تحریک پاسخ لکوسیت
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ایط گیری میکروکلنی باکتریایی در شرهای اکسیژن سمی و شکلفعالیت کمپلمان، افزایش رادیکال

 .(54،51،51،22،23باشد )زنده می

 زای ترشحیفاکتورهای بیماری -1-2-12-2

 باشد:شامل موارد زیر می سودوموناس آئروژینوزازای ترشحی فاکتورهای بیماری

 پیوسیانین-1 -1-2-12-2

این ارگانیسم باشد. این پیگمان منحصر به می سودموناس آئروژینوزای آبی تولید شده توسط دانهپیوسیانین رنگ

شود و در ها تولید میدرصد سویه 12بوده به همین علت نام دیگر این باکتری باسیل پیوسیانیک است که در 

تضعیف پاسخ ایمنی ، IL-8زای متعددی هم چون افزایش کسب فسفر نقش دارد. پیوسیانین اثرات بیماری

دانه تولید سوپراکسید و پراکسید هیدروژن این رنگ دهد.ها را نشان میمیزبان و القاء آپوپتوزیس در نوتروفیل

های نیتروژنی های پیوسیانین عبارتند از: تولید واسطهکند.  فعالیتکه اشکال سمی اکسیژن هستند را کاتالیز می

ی افزایش رهاسازی االستاز نوتروفیلی و افزایش االستاز به وسیلهآنتی -فعال، کنترل سیستم عدم تعادل االستاز

پیوسیانین را  اًهای ایمونوتراپی مستقیمباشد. استراتژیپروتئاز می -α-5رفعال شدن اکسیداتیو مهارکننده غی

 (. 55،54،24،21دهد )هدف قرار می

 پیووردین -1-2-12-2-2

باشد. پیووردین یک محلول در آب و غیر محلول در کلروفرم می دالتون، 5122 وزن مولکولیبا  این پیگمان

 سودوموناس آئروژینوزاباشد، مولکول کوچکی که آهن را از محیط برای استفاده در متابولیسم میسیدروفور 

کند. عالوه بر پیووردین این باکتری نیاز به سیدروفور دیگر پیوچیلین برای دسترسی به آهن و کسب کسب می

به اثبات رسیده است؛ به  سودوموناس آئروژینوزازایی قدرت تهاجمی بیشتر دارد. نقش پیووردین در بیماری
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از  سودوموناس آئروژینوزازای معلوم شده است ترشح پیووردین توسط دیگر فاکتورهای بیماری اًطوری که اخیر

 (.54،21شود )و اندوپروتئاز و دیگر ترشحات کنترل می Aجمله اگزوتوکسین 

 آلکالین پروتئاز-1-2-12-2-3

از  سودوموناس آئروژینوزاباشد که توسط ی فیبرین میتئاز لیزکننده)پروتئاز قلیایی( یک پرو آلکالین پروتئاز

ای مشهود های قرنیهزایی آن فقط در عفونتشود. اگرچه نقش بیماریترشح می Iطریق سیستم ترشحی تیپ 

گیری فیبرین اولیه شرکت زایی عفونت ریوی حاد از طریق ممانعت از شکلرود در بیماریاست، اما احتمال می

 (. 54نقش دارد ) سرکوب ایمنیشود و در می IL-2باعث شکستن  این پروتئاز د.کن

 IVپروتئاز  -1-2-12-2-4

نقش دارد. این آنزیم در تخریب قرنیه و ایجاد کراتیت نقش  سودوموناس آئروژینوزازایی در بیماری IVپروتئاز 

نیز ثابت  Dو  A ،Bهای سورفاکتانت روتئینزایی عفونت ریوی از طریق تخریب پنقش آن در بیماری اًردارد. اخی

 (.54شده است )

 االستاز -1-2-12-2-5

شود. این آنزیم به فضای خارج سلولی ترشح می سودوموناس آئروژینوزا IIIاالستاز توسط سیستم ترشحی تیپ 

زاء غشاهای پایه و ها، فاکتورهای کمپلمان، اجبسیاری از پروتئین ها نظیر: االستین ریه انسان، ایمونوگلوبولین

)سرین پروتئاز(   LasAفعالیت االستوالیتیک آن نتیجه فعالیت حداقل دو پروتئین کند.می تجزیهها را موسین

سفرین با تجزیه تراناین آنزیم  باشند.می lasR، که تحت کنترل ژن است)متالوپروتئاز حاوی روی(   LasBو

 MMP2 (Matrixعال کردن آنزیمی تحت عنوان ف همچنین با .دارد میزبانی در اکتساب آهن نقش

metalloproteinase-2شود به چشم ها آسیب رسانده و با تجزیه های قرنیه تولید می( که به وسیله سلول
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و اجزا کمپلمان به   IL ،16CD-2. االستاز با تخریب شودباعث ایجاد کراتیت می IV, V, VIهای تیپ کالژن

 (.54ست )عنوان ایمونوساپرسور مطرح ا

 Cفسفولیپاز  -1-2-12-2-6

کند یکی با وزن مولکولی باال که همولیتیک بوده و دیگری دو نوع فسفولیپاز تولید می سودوموناس آئروژینوزا

حساس به حرارت بوده، این آنزیم  Cباشد. فسفولیپاز فسفولیپاز با وزن مولکولی پایین که غیرهمولیتیک می

-به فضای خارج سلولی ترشح می سودوموناس آئروژینوزا IIIسیستم ترشحی تیپ نوع همولیتیک آن از  اًخصوص

ی اصلی سورفاکتانت ریه است را تجزیه نموده و موجب آزاد توانند فسفوریل کولین را که مادهاین دو میشود. 

-ها میینها و لکوترها، ترومبوکسانآسیل گلیسرول و کولین شده که منجر به تشکیل پروستاگالندینشدن دی

-زایی آسیبدهد و در بیماریها را هدف قرار میهمولیتیک فسفولیپیدهای غشاء یوکاریوت Cفسفولیپاز گردد. 

این شود. کند، به عالوه منجر به سرکوب نوتروفیل میزبان میشرکت می سودوموناس آئروژینوزاهای ریوی شدید 

 (.54،57،27شود )سفر آن پائین باشد تولید میکه میزان قند محیط باال بوده و میزان فآنزیم هنگامی

 رامنو لیپیدها -1-2-12-2-7

دو نوع  کند.می تجزیهگلیکولیپیدی است که فعالیت شبه دترجنتی داشته و فسفولیپیدهای غشایی را 

-کرداز جمله عمل .دی رامنولیپید-2 رامنولیپید مونو -5 شود:تولید می سودوموناس آئروژینوزارامنولیپید توسط 

ها، تحـریک ترشح موسین، تخریب ماکروفاژهای مشتق شده از توان به توقف زنش مژکهای رامنولیپید می

ی تلیال، توسعههای اپیها، ممانعت از فعالیت فاگوسیتی ماکروفاژها، اختالل انتقال یون در سلولمنوسیت

 (.57،27،21رد )بیوفیلم، تنظیم پاسخ کوئوروم سنسینگ و حرکت شناور باکتری اشاره ک
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 Aاگزوتوکسین  -1-2-12-2-8

و یکی از عوامل مهم مرگ و میر می باشد.  سودوموناس آئروژینوزاسم اصلی تولید شده توسط  Aاگزوتوکسین 

زایی بیشتر است. شدت بیماری مولد توکسینشود و در سویه های ها  تولید نمیاین توکسین در تمامی سویه

به  IIتشکیل شده است و توسط سیستم ترشحی تیپ  KD16ینه با وزن مولکولی اسید آم 153این آنزیم از 

و تخریب  ، توقف سنتز پروتئین2EFشود. این آنزیم باعث غیر فعال شدن فضای خارج سلولی ترشح می

آنها  های سفید و تغییر در عملکرد و تعدادبا تاثیر بر روی گلبول ،Aاگزوتوکسین . گردد میهای یوکاریوتی سلول

دارای  5ETA .شوددر نهایت موجب نقص در سیستم ایمنی بیماران بخصوص بیماران سوختگی عفونی شده می

 با وزن مولکولی  Bقسمت  که خاصیت آنزیماتیک دارد. Da25222با وزن مولکولی  Aقسمت  دو جزء است:

Da37222  کند.به عنوان قسمت متصل شونده عمل میکه ETA ی تحت عنوان توسط یک ژن ساختارtoxA 

 (. 54،21) شودی یک اپران قرار دارند، تنظیم میکه رو regBو  regAکد شده و به وسیله دو ژن 

 IIIسیستم ترشحی تیپ  -1-2-12-3

های سودوموناس به عنوان یک و گونه در میان یرسینیا، سالمونال، شیگال III (TTSS)سیستم ترشحی تیپ 

سودوموناس  IIIکند. سیستم ترشحی تیپ های میزبان عمل میبه سلولمکانیسم در تزریق مستقیم سموم 

پروتئین بوده و ساختار شبه پیلوسی داشته که امکان انتقال مستقیم  22-32متشکل از  آئروژینوزا

ها از طریق ساختار سوزن مانند با تشکیل ها را از عرض غشاء باکتریایی به سیتوپالسم یوکاریوتسایتوتوکسین

های به طور متغیر در استرین ExoUو  ExoS ،ExoTسایتوتوکسین  سهدهد. ها را میر غشاء یوکاریوتسوراخ د

-های میزبان تزریقی میبه سلول سودوموناس آئروژینوزا IIIشود و توسط سیستم ترشحی تیپ مختلف بیان می

 (. 54،32کنند )ها از ایمنی طبیعی میزبان جلوگیری میشود. این سایتوتوکسین

                                                           
1-Exo toxin A  
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ExoS - (اگزوآنزیمS): هاتوسط فاگوسیت باکتری فاگوسیتوز از مانع که است دو عملکردی پروتئین یک 

 آپوپتوزیس القای موجب و داشته نقش های غیرفاگوسیتیسلول درون به باکتری تهاجم در همچنین شود،می

های یوکاریوتی به سایر پروتئین +NADریبوز را از -ADPانتقال این آنزیم  .شودمی میزبان هایدر سلول سریع

متصل  GTPچندین پروتئین که به  و Vimentin ،Ras آن از پروتئین های هدف کند.کاتالیز می (EF2)غیر از 

در حرکت لیزوزوم ها دخالت دارند،  GTPهای اتصالی به به دلیل اینکه پروتئین توان نام برد.میا شوند رمی

ETS  ها در مقابل کشته شدن توسط ماکروفاژها و نوتروفیل موناس آئروژینوزاسودوممکن است موجب محافظت

  .(35) شود

:ExoT -  سایتوتوکسین کوچکی است که مشابهExoS های فعالیتGAP  وADP- ریبوزیل ترانسفرازی

 (.54،32اثرات مشابهی روی اسکلت سلولی یوکاریوتی دارد )  ExoTدارد.

:ExoU - کند. سفولیپازی دارد. غشاهای سلول یوکاریوتی را تخریب میفعالیت فسفولیپاز / لیزوفExoU  به

ی شدیدی شناخته شده است. فعالیت سایتوتوکسیسیته TTSSعنوان سایتوتوکسین قوی ترشح شده از طریق 

 (.54،32تلیال و ماکروفاژها دارد )های اپیدر سلول

 زایی سودوموناس آئروژینوزابیماری -1-2-13

سیستیک   بیماران درهای بیمارستانی بخصوص یکی از عوامل اصلی ایجاد کننده عفونت وژینوزاسودوموناس آئر

د. سپسیس ناشی از این باکتری یک عارضه باشمی ایمنی سیستم نقص دچار ها و افرادسوختگی، فیبروزیس

زای بیماریبه فاکتورهای  سودوموناس آئروژینوزازایی بیماری(. 32جدی متعاقب عفونت سوختگی است )

ی فراوانی دهندهنشان سودوموناس آئروژینوزاهای ناشی از ترشحی و سطح سلولی وابسته است. بیماری

های ی بافتباشد که امکان کلونیزاسیون و عفونت در همهزایی این پاتوژن میفاکتورهای بیماری

که منجر به است شماری یدارای فاکتورهای ب سودوموناس آئروژینوزاکند. پستانداران را فراهم می
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-های میزبان، آسیب به بافت میزبان، فراخوانی التهاب و اختالل مکانیسمافزایش چسبندگی به سلول

ها شامل: عفونت جراحات گروه متنوعی از عفونت سودوموناس آئروژینوزاشود. های دفاعی می

عفونت جراحی، آماس  سوختگی، سیستیک فیبروزیس، عفونت مجاری اداری، عفونت سیستم تنفسی،

های ، عفونت قرنیه، عفونتهای گوارشیهای بافت نرم، عفونت استخوان و مفصل، عفونتپوست، عفونت

در بیماران نوتروپنی و  خصوصاًسمی های سیستمیک، پنومونی و سپتیخونی، باکتریمی، انواع عفونت

مشکل جدی در بیماران  ینوزاسودوموناس آئروژ(. عفونت 53, 33-31) کندایجاد میپیوندی را 

-شود؛ به طوری که میزان مرگبستری مبتال به سرطان، سیستیک فیبروزیس و سوختگی محسوب می

در درجه اول یک پاتوژن  سودوموناس آئروژینوزا است. % 12ومیر در این بیماران نزدیک به 

سمی و مرگ ر به سپتیباشد که منجهای بیمارستانی میترین عامل عفونتبیمارستانی است و مهم

 .(34،31شود )می

 های سودوموناس آئروژینوزابیماری -1-2-14

 باکتریمی -1-2-14-1

تواند منجر به باکتریمی هایی است که میترین میکروارگانیسمیکی از خطرناک سودوموناس آئروژینوزا

فراوانی است.  بیوتیکیهای چند آنتیشود. باکتریمی سندرم خطرناکی است که نیازمند درمان

گزارش شده است و سپتی 1-22% امروزه در مطالعات مختلف  سودوموناس آئروژینوزاباکتریمی با 

در افراد مسن و دارای ضعف سیستم ایمنی به خصوص دارای گرانولوسیتوپنی شایع  سمی آن اغلب

-میاز بیمارستان ایجاد کننده باکتریمی اولیه اکتسابی  ین عاملچهارم سودوموناس آئروژینوزا است.

 5باکتریمی ممکن است با ضایعات اریتماتوز پوستی همراه باشد که به آن اکتیما گانگرونوزوم باشد.

                                                           
1  - Ecthyuma gangrenosum 
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ها بغل یا روی اندام اکتیما گانگرونوزوم اغلب به صورت ضایعات پتشی در ناحیه پرینه، زیر گویند.می

های بین سال باشند.می ینوزاسودوموناس آئروژشود که ضایعات، زخمی شونده و حاوی دیده می

باکتریمی سودوموناسی در اروپا و آمریکای التین اتفاق افتاده است. بنابراین  % 42، 5111تا  5117

 (.51،31،37ممکن است که فاکتورهای طبیعی و شرایط اقلیمی در بروز این بیماری موثر باشند )

 های دستگاه تنفسی عفونت -1-2-14-2

ی باشد. این ارگانیسم رتبهمی سودوموناس آئروژینوزاگزینی ترین محل برای النهدستگاه تنفسی شایع

 24-41که در عرض  اول را به عنوان پاتوژن مسبب پنومونی مربوط به دستگاه تنفس مصنوعی دارد

های نای عفونت . این ارگانیسم با تشکیل بیوفیلم درون تراشهشودساعت بر روی دستگاه کلونیزه می

 نادر است و معموال سودموناس آئروژینوزا توسطپنومونی اکتسابی از جامعه  نماید.ی ایجاد میپنومون

های ریوی مزمن یا سابقه مصرف ها، بیماریای نظیر: بدخیمیهای زمینهدر افراد دارای بیماری

بیمارستان به خصوص  ICUبخش در بیماران بستری شده در دهد.مخدرهای داخل رگی، رخ می

شود که اند این ارگانیسم به دفعات در سیستم تنفس فوقانی کلونیزه میتومی شدهئی که تراکآنهای

را با  % 12-72ومیر گزارشات آمار مرگ .شوندپنومونی میمبتال به (، % 7تعداد کمی از این بیماران )

ن )در گرم توبرامایسیمیلی 322دهد. استنشاق روزانه توجه به سختی تشخیص و درمان نشان می

 (.51،31شود )صورت عدم بروز مقاومت داروئی( برای درمان بیشتر توصیه می

 عفونت مزمن دستگاه تنفس -1-2-14-3

های هوایی در افراد مستعد به عفونت مانند سیستیک این باکتری دلیل اصلی عفونت مزمن راه

ودکننده، خلط، تب و باشد. بیماری با عفونت مزمن عبرونشیت مزمن میفیبروزیس و بیماری پان

 اثراترسد گیرد، دارویی که به نظر میترشحات ریوی همراه است. درمان توسط ماکرولیدها صورت می
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ضدسودوموناسی ندارد اما فعالیت ضدالتهابی داشته و باعث توقف تولید فاکتورهای ویروالنس باکتری 

 (.51،31باشد )می شود. بیشترین داروی مصرفی کالریترومایسین و آزیترومـایسینمی

 عفونت استخوان و مفاصل -1-2-14-4

و  شود: باکتریمی، ورود مستقیم به استخواناین عفونت حداقل از سه مکانیسم مختلف حاصل می

شود که با تزریق مستقیم داروهای آلوده ایجاد می معموالًجوار گسترش یافته. باکتریمی عفونت هم

 خود به خوددر این بیماری وجود ندارد و درصورت وجود  باشد. تبعامل اصلی استئومیلیت می

راه باشد. آرتریت ردیت هممنفی است مگر این که با اندوکا معموالً. کشت خون کندمیفروکش 

در  معموالًی سگردد. استئـومیلیت سـودومونای با تزریق دارویی آلوده ایجاد میسسپتیک سودومونا

بیوتیک درمانی در آنتی معموالًشود. اند دیـده میـاز شدهافرادی که دچار شکستگی یا جـراحی ب

ی سهای بتاالکتامی ضدسودومونابیوتیکدارویی با آنتیاستئومیلیت بسیار دشوار است. درمان تک

های آسیب دیده استئومیلیت باشد. سیپروفلوکساسین به دلیل نفوذ خوب در بافتدرمان انتخابی می

توجه به مقاومت باال به سیپروفلوکساسین درمان با مشکل مواجه شده  داروی انتخابی است. اما با

  (.51،31،31است )

 دستگاه ادراری عفونت -1-2-14-5

نادر است، به استثناء:  سودموناس آئروژینوزاعفونت اولیه دستگاه ادراری اکتسابی از جامعه به علت 

های دستگاه اغلب عفونت هستند. و جراحات طناب نخاعی یآناتومیک اختالالتافرادی که دارای 

 (.% 1باشد )تقریبا نتیجه کاتتریزاسیون بلند مدت می ادراری منشاء بیمارستانی دارند که اغلب در

سومین عامل عفونت های دستگاه  سودموناس آئروژینوزاانتروکوک، های و گونه کلی اشریشیابعد از 

ال با برداشت کاتتر یا دیگر فاکتورهای مستعد عفونت معمو باشد.ادراری اکتسابی از بیمارستان می
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های ادراری بسیار مشکل شود، اما درمان عفونت های پروستاتیک در حضور سنگکننده برطرف می

 .(51،37) است

 هاسوختگی -1-2-14-6

هاست که از طریق فلور خود بیماران یا از یکی از علل شایع عفونت در سوختگی سودموناس آئروژینوزا

مرگ و میر ناشی از آن )معموال ناشی از سپتی سمی(،  شود.در زخم های سوختگی کلونیزه میمحیط 

، سولفادیازین نقره است که سترین پماد ضد سودوموناشایع ارتباط مستقیمی با درصد سوختگی دارد.

را در ، خواص آنتی باکتریال و نیز تداوم آن ceriumافزودن  به صورت پروفیالکسی اثر بیشتری دارد.

نیترات نقره موضعی اغلب مرگ و میر بیماران با سوختگی شدید را  دهد.اسکار زخم افزایش می

 .(51،37) ، نفوذ خوبی در اسکار زخم دارد(mafenide)کرم سولفونامید متیله شده  دهد.کاهش می

 هازخم -1-2-14-7

ست و فراوانی آن وابسته به های جراحی ایکی از علل شایع جدا شده از زخم سودموناس آئروژینوزا

در مطالعات انجام شده در ایاالت  باشد.ای بیمار میمحل، وسعت و همچنین وضعیت بالینی زمینه

گزارش شده  ICUدر بیماران  % 52ها  و در بخش % 7های جراحی تقریبا متحده، بروز آن در زخم

 .(37)است

 پوست و چشم -1-2-14-8

ممکن است منجر به  (<Lforming units (CFU)/m-colony 610) تماس طوالنی مدت با آب آلوده

های پوستی نظیر: فولیکولیت، درماتیت مرطوب فضاهای بین انگشتی یا التهاب گوش خارجی عفونت

، دارای خصوصیات: راش ماکولوپاپوالر یا اسودوموناس آئروژینوزفولیکولیت به علت  شود.

های معدنی و ال شنا کردن در استخرهای شنای آلوده، چشمهوزیکولوپوستوالر منتشر، معموال به دنب
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اند، اما ها معموال خود محدود شوندهاین بیماری .(شود )بیماری گوش شناگرانوان آب گرم ایجاد می

التهاب سطحی گوش  بیوتیک تراپی ممکن است نیاز باشد.گاهی درمان موضعی یا به ندرت آنتی

 Malignant otitis) دان ممکن است گاهی به شکل مهاجم و بدخیمخارجی در افراد دیابتیک و نوزا

externa) ای، با مرگ گوش خارجی و درگیری اعصاب جمجمه تخریب تواند منجر بهدیده شود که می

تواند عفونت گوش میانی ایجاد کرده و در نوزادن می سودوموناس آئروژینوزا گردد. % 22و میر 

در چشم به  سودوموناس آئروژینوزا باشد.ها و بالغین میدر بچه 5مزمنمتداولترین عامل اوتیت چرکی 

، پروتئاز و ETA ،ETSنکروز قرنیه در اثر تولید  تواند اولسر و کراتیت ایجاد کند.خصوص قرنیه می

-کراتیت سودومونایی یک اورژانس پزشکی محسوب می دهد.سایر محصوالت سایتوتوکسیک روی می

منبع  باشند.چشمی شامل: کونژکتیویت، اندوفتالمیت و سلولیت اوربیتال می هایسایر عفونت شود.

-های مژه و ابرو میهای چشمی: لنزهای تماسی، داروهای چشمی و ریملشایع ارگانیسم در عفونت

 .(51،37) باشند

  2سیستیک فیبروزیس -1-2-14-9

 .شودنمی محسوب پاتوژن اولیه یک سیستیک فیبروزیسدر بیماران مبتال به  آئروژینوزاسودوموناس

های ناشی از محققین معتقدند که آسیب ریوی ایجاد شده در این بیماران به وسیله عفونت

و تولید بیش از حد پروتئازها در موسین، فیبرونکتین را  نفلوانزاهموفیلوس آو  اورئوس یلوکوکاستاف

( برای GM1رسپتورهای گانگلیوزیدی )های اپیتلیال کنده و باعث در معرض قرار گیری از سطح سلول

دار غیر موکوئید به اپیتلیوم های پیلیاین حالت باعث اتصال سویه شود.می سهای سودوموناادهزین

-ها شده، تشکیل بیوفیلم داده و در شرایطی نزدیک به بیتنفسی شده و باکتری در نهایت وارد ریه

                                                           
1  - Chronic suppurative otitis media 

2  - Cystic Fibrosis 
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موجب محافظت ارگانیسم در مقابل تخریب به وسیله آلژینات  کند.هوازی شروع به تولید آلژینات می

ها نه تنها به وسیله فاکتورهای ویروالنس ریه شود.ها شده و عفونت مزمن ایجاد میفاگوسیت

، IIIآسیب دیده، بلکه فاکتورهای سلولی میزبان )مانند ازدیاد حساسیت تیپ  سودوموناس آئروژینوزا

های هیدروالیتیک مثل کاتاالز نیز کانونی برای ایجاد زیمهای آزاد اکسیژن و آنرهاسازی رادیکال

، در C.Fبدست آمده از بیماران   سودوموناس آئروژینوزا هایاکثر ایزوله باشند.ها میآسیب به ریه

این تغییرات شامل: از دست دادن تمام یا  تغییر یافته از لحاظ ساختمانی دارند. LPSپوشش خود یک 

باشد که منجر به فقدان وجود واکنش اختصاصی ، میO (AgO)ی پلی ساکارید قسمتی از زنجیره جانب

ناقص، اغلب نسبت به اثر سرم  LPSسویه های دارای  شود.ها میدر بسیاری از سویه Oسروتایپ 

 LPSهر دو نوع  باشد.حساسند، که نیازمند فعالیت هر دو مسیر کالسیک و آلترناتیو کمپلمان می

تواند می  MAC، کمپلکسLPSانند کمپلمان را فعال کنند، اما تنها در فرم ناقص توکامل و ناقص می

های حساس به سرم توانایی بقاء در جریان خون را ندارند که این سویه در غشای خارجی استقرار یابد.

 .(37،42) سازگاری دارد C.Fموضوع با میزان بسیار کم سپتی سمی در بیماران 

 اپیدمیولوژی -1-2-15

های دیگر پیشنهاد شده ولی موقعیت شناخته شده است و گونه سودوموناس گونه در جنس 12یش از ب

در محیط باعث توجه به این  سودوموناس آئروژینوزاها هنوز نامشخص است. انتشار همه جایی تاکسونومیک آن

های گوناگون را ن بقاء در میزبانها امکابیوتیکای و مقاومت باال به آنتیباکتری شده است. حداقل نیازهای تغذیه

های مرطوب، آب، خاک به عالوه روی در محیط عمدتاً سودوموناس آئروژینوزادهد. می سودوموناس آئروژینوزابه 

های مناسب برای کلونیزاسیون این باکتری شامل: شود. دیگر محیطها یافت میها، سبزیجات و گلمیوه

لنزهای تماسی، کف داخلی کفش، داروهای تزریقی  ن، روی دوش، محلولهای معدنی، وااستخرهای شنا، چشمه
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(، تجهیزات درمانی غیرههای آبی مصرفی در بیمارستان )مایعات دیالیز، قطرات چشمی و قاچاقی، محلول

باشد. از بین موارد مذکور، استخرهای شنا به دلیل وجود های بخور میهای سیفون و دستگاهتنفسی، سینک

ترین منبع برای رشد ساعد برای رشد این باکتری از جمله: آب، حرارت، هوادهی و آلودگی انسانی مهمشرایط م

به ندرت به عنوان بخش فلور میکروبی افراد  سودوموناس آئروژینوزاشود. محسوب می سودوموناس آئروژینوزا

مجرای گوارشی و نقاط مرطوب بدن تر کلونیزاسیون در افراد سالم در ی اهمیت کمشود. در درجهسالم یافت می

دهد. افرادی که دچار سوختگی هستند با ریسک باالی عفونت به از جمله گلو، موکوس بینی و زیر بغل رخ می

-های سالم این باکتری را در مخاط بینی، پوست یا حلق خود حمل میانسان % 7اند. بیش از این باکتری مواجه

کلونیزاسیون پوستی آن در بیماران دچار سوختگی بعد از گزارش شده است. نیز در نمونه مدفوع  % 24کنند و 

سودوموناس که  دانبسیاری از مطالعات نشان داده برسد. % 12روز از سوختگی، ممکن است به  1گذشت 

های های مختلف بدن و بخشعفونت های بیمارستانی است، اما شیوع آن در قسمت % 52عامل تقریبا  آئروژینوزا

گزارش شده  51-21% های اکتسابی بیمارستانی نرخ شیوع آن در پنومونی تلف بیمارستان متفاوت است.مخ

های دهه های سوختگی درترین میکروارگانیسم جدا شده از زخمهای آن شایع ترین و خطرناکگونه است.

 .(51، 45-43) است گذشته بوده است، ولی امروزه در کشورهای پیشرفته به طور قابل توجهی کاهش یافته

  تشخیص -1-2-16

 ،ستریمایدهای کشت ساده مثل محیط، آمیزی گرماز رنگ سودوموناس آئروژینوزاجهت تشخیص 

های اکسیداز و کاتاالز، واکنش در کانکی آگار، تستشامل رشد در محیط مکهای بیوشیمیایی )تست

لنی )مورفولوژی کلنی، تولیدات توجه به ظاهر کهمچنین و ( بررسی تحرکو  OF، تست TSIمحیط 

 . (23،24)شود (( استفاده میتولید پیگمان پیوسیانین در محیط مولرهینتون آگارپیگمان)
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 واکسن و ایمونوتراپی -1-2-17

ای پیشرفت کرده است های عفونی در حد قابل مالحظهبیوتیکی در کنترل بیماریاگرچه درمان آنتی

کن ی کامال درمان یا ریشهسی با مصرف داروهای ضدسودوموناسهای سودومونااما بسیاری از بیماری

برای سودوموناس آئروژینوزا ژن از اند. چندین آنتیها مزمن گردیدهاند بدین ترتیب بیمارینشده

فاظت بخش توانند تا حدودی ایمنی حتوسعه ایمونوتراپی فعال و غیرفعال ارزیابی شده است که می

توان ها استفاده شده است که از آن جمله میی واکسنها برای توسعهبدین منظور از آن .ایجاد نمایند

سلول کامل کشته شده اشاره  ، فالژل وAهای خارج سلولی، اگزوتوکسین ، آلژینات، پروتئین LPSبه

معرض خطر به ویژه بیماران  ی افراد درها از نظر بالینی برای استفادهکرد. هیچ یک از این واکسن

های کاندید در فاز اول تا سوم عفونی در دسترس نیست. با این حال، هم اکنون برخی از واکسن

   باشد.آزمایشات بالینی می

باشد که می سودوموناس آئروژینوزاو االستاز از دیگر فاکتورهای ویروالنس  IVآلکالین پروتئاز، پروتئاز 

 (.42ها در فاز مطالعاتی قرار دارد )بررسی ایمونوتراپی آن

 سودوموناس آئروژینوزاهای ناشی از بیماری درمان -1-2-18

ها به دلیل نشود. اکثر درماهای مقاوم میها منجر به پیدایش ایزولهبیوتیکی آنتیرویهتجویز بی

وم چند دارویی با شکست های مقای نامناسب با دفاع ناکافی در برابر پاتوژنبیوتیکی اولیهدرمان آنتی

شود تا مقاومت چند دارویی را در بیوتیکی استفاده میشوند. به این دلیل از ترکیبات آنتیمواجه می

ی عوامل های متداومی در توسعهها پوشش دهد. پس از معرفی کاربنی سیلین، پیشرفتگرم منفی

الوسپورین نسل چهارم، مروپنم های سفبیوتیکی آنتیی صورت گرفت که باعث توسعهسضدسودومونا

بیوتیکی صورت های جدید آنتیهای زیادی که در تولید نسلو کارباپنم گردید. با وجود پیشرفت
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بیوتیکی، دارو درمانی با استفاده از یک بتاالکتام همراه با گرفته است اما به دلیل مقاومت چند آنتی

ه به داروهایی مثل پزشکــان دوبـار 25رن فلوروکینـولون و آمینـوگلیکوزید صورت گـرفت. در ق

های مهم عفونتمیکسین به عنوان گروه ضدمیکروبی موثر روی آوردند. به طور کلی کلیستین و پلی

را نباید به صورت تک دارویی درمان نمود. اگر از درمان تک دارویی  آئروژینوزا سودوموناسبالینی 

شود. از یک پنی سیلین مؤثر اکتری سریعاً مقاوم میاستفاده شود، احتمال موفقیت پائین است و ب

یا پیپراسیلین( به همراه یک آمینوگلیکوزید که معموالً مزلوسیلین ) سودوموناس آئروژینوزاعلیه 

لیه این گردد. سایر داروهای مؤثر عباشد، استفاده میجنتامایسین، توبرامایسین یا آمیکاسین می

های جدیدتر از جمله سیپروفلوکساسین. در میان زترونام و کینولونپنم، آباکتری عبارتند از: ایمی

 یباشند. سفتازیدیم در درمان اولیههای جدیدتر، سفتازیدیم و سفوپرازون مؤثر میسفالوسپورین

-بیوتیکها موثرترین آنتیو کارباپنم Eمیکسین پلی رود.به کار می سودوموناس آئروژینوزاهای عفونت

 .(3،1،53،51باشند )های مقاوم چند دارویی میهها علیه ایزول

 هابیوتیکآنتی-1-2-19

ها بشر همواره در چالش برای یافتن دارویی موثر بر از زمان شناخته شدن موجوداتی تحت عنوان باکتری

ایجاد ای از داروها هستند که برای از بین بردن عوامل ها دستهبیوتیکآنتی های ناشی از آن بوده است.عفونت

بیوتیک باید دارای صفاتی آنتی .شوندبه صورت گسترده در سراسر دنیا مصرف می های عفونی،بیماریی کننده

 (.41) باشدنسان استفاده کرد که باید شامل موارد زیر میهای اجهت درمان بیماریباشد تا بتوان از آن 

 در بدن موجود زنده قدرت ضد میکروبی قوی داشته باشد. -

مطلوب ایجاد نکند. به عبارتی سمی یا همولیتیک و یا اثرات ار واکنش زیان بخش و نادر بدن بیم -

 دن اثر انعقادی نداشته باشد.های بهای آلرژیک نداشته باشد و بر پروتئینهیستامین مانند یا واکنش

http://www.tebyan.net/Nutrition_Health/dites/disease_dites/other_disease/2004/11/28/9470.html
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 در خون، سرم فیزیولوژیک و مایعات بدن محلول باشد. -

 ساختمانی نسبتاً پایدار و ثابت داشته باشد. -

ها را به عنوان توان آنبسیاری از مواد دارای همه این خصوصیات نیستند وتنها چند مورد را دارند که نمی

 ال در نظر گرفت.بیوتیک ایدهآنتی

 های غیر بتاالکتامبیوتیکآنتی -1-2-19-1

  5آمینو گلیکوزیدها-1-2-19-1-1

گیرند. آمینوگلیکوزیدها از ساخت این گروه از عوامل ضد میکروبی از نظر ساختمانی در یک خانواده قرار می

از های ناشی کنند. آمینوگلیکوزیدها اصوال برای درمان عفونتپروتئین باکتری در سطح ریبوزوم جلوگیری می

شوند. آمینوگلیکوزیدها دارای هسته آمینوسیکلیتول هستند که هسته های گرم منفی هوازی استفاده میباسیل

ممکن است اینوزیتول یا سایر قندهای حلقوی باشد که آمینه هستند. این هسته در اکثر آمینوگلیکوزیدها 

تاثیر باکتریوسیدال آمینوگلیکوزیدها به مشتقات استرپتامین است. استرپتامین نیز یک قند حلقوی آمینه است. 

شود. استرپتومایسین در غلظت کم می mRNAپیام  2واسطه هسته استرپتامین آنها است که سبب غلط خوانی

سبب تغییر  mRNAریبوزومی متصل شده و با ایجاد تغییر شکل در ساختار  s32از زیر واحد  12Sبه پروتئین 

به فرم خشن  3(S)شود. سودوموناس با تغییر از فرم صاف می tRNAط و غلط خوانی آنها توس mRNAکدهای 

(R)4 دهند. همچنین با ایجاد وتغییر لیپوپلی ساکارید سطحی، انتقال این داروها را به داخل سلول کاهش می

ریبوزومی، مانع از شناسایی و اتصال  s32در زیر واحد  12Sموتاسیون در ژن کروموزومی کد کننده پروتئین 

                                                           
1  - Amino glycosides 

2- Miss reading  

3-Smooth 

4-Rough 
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شوند. آمیکاسین، جنتامایسین، نتیل میسین و توبرامایسین ریبوزوم می s32مینوگلیکوزیدها به زیر واحد آ

 (.47آمینوگلیکوزیدهای ضد سودوموناس هستند که تاثیر آمیکاسین بیشتر از همه است )

 های بتاالکتام بیوتیکآنتی-1-2-19-2

 عکس العمل گیرند،می قرار محیطی ناسازگاری مقابل رد وقتی که هستند ایزنده هوشمند موجودات هاباکتری

 ظهور و آنها شدن مقاوم به منجر دهد،می رخ هاباکتری در که ژنتیکی تغییرات بیان دیگر به. دهندمی نشان

-آنتی معرض در باکتری حساسند وقتی ذاتی طور به هاباکتری بیشتر شود.می هابیوتیکآنتی به مقاوم اشکال

 توانایی باکتری، اطالعات ژنتیکی در تغییر یعنی دارد وجود آن در جهش بروز امکان گیرد،می رقرا بیوتیک

باکتریایی ی هاعفونت درمان جهت مناسبی داروهای هابتاالکتام .دهدمی باکتری به را بیوتیکبه آنتی مقاومت

م بتاالکتامها، داشتن حلقه خصوصیت مشترک تما .گیرندهستند که در سراسر جهان مورد استفاده قرار می

مرکزی چهار ضلعی بتاالکتام و جلوگیری از تشکیل دیواره سلولی، به عنوان مکانیسم اولیه عملکرد است. وجود 

شوند، شاخص قرار گرفتن داروی مربوطه در یکی از های اضافی یا جایگزین که به حلقه بتاالکتام اضافه میحلقه

 (. 41است ) 4یا منوباکتام 3کارباپنم، 2، سفم5سیلینهای پنیزیرگروه

 هاپنی سیلین -1-2-19-2-1

های گرم منفی هوازی و های هوازی گرم مثبت و فاقد بتاالکتاماز، بعضی باکتریها عمدتا علیه باکتریسیلینپنی

هسته ها از نظر ساختمان شیمیایی دارای یک سیلینهوازی فعال هستند. پنیهای بیو بعضی باکتری 1پر نیاز

باشند که از یک حلقه تیازولیدین متصل به یک حلقه ک مینیسیالآمینو پنی -1اصلی و مشترک به نام اسید 

حلقه بتاالکتام متصل  1به کربن شماره  (R-COOH)بتاالکتام تشکیل شده است و از طرفی یک زنجیره جانبی 

                                                           
1 - Penicillin 

2 - Cephem 

3- Carbapenem  

4- Monobactam  

5- Fastidious  
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الی وابسته به این زنجیره جانبی هستند. پنی باکتریها از لحاظ فارماکولوژی وآنتیاست که در واقع پنی سیلین

شوند و از عمل ترانس پپتیداسیون دیواره سلولی ممانعت های ترانس پپتیداز میها مانع از فعالیت آنزیمسیلین

آید که در برابر آورند. در نتیجه دیواره سلولی ساخته نخواهد شد و یا اینکه دیواره نازکی به وجود میبه عمل می

رود گردد و در نتیجه غشای سیتوپالسمی پاره شده و باکتری از بین میی داخلی باکتری حساس میفشارها

(41.) 

 هاسفالوسپورین-1-2-19-2-2

ها دارای یک هسته آمینوسفالوسپورانیک اسید هستند که از یک حلقه بتاالکتام متصل به یک سفالوسپورین

شود تحت هسته آن که در هیدرولیز اسیدی ایجاد مییازین تشکیل شده است. تحلقه شش ضلعی دی هیدرو

است که فعالیت ضد میکروبی و  7و  3گیرد که از آن جمله جانشینی در ریشه تاثیر تغییراتی قرار می

حلقه بتاالکتام به تولید -7دهد. همچنین جانشینی یک گروه متوکسی در موقعیت خصوصیات آنرا تغییر می

شود که این داروها دارای مقاومت بسیار باالیی به انواع بتاالکتامازها هستند. ر میها منجگروه جدید سفامایسین

های حساس به پنی سیلین موثر بوده و جانشین مفیدی در این موارد ها در برابر اغلب ارگانیسمسفالوسپورین

های در عملکرد آنزیم ها از طریق اختاللها فعالیت ضد میکروبی خود را همانند پنی سیلیناست. سفالوسپورین

 (.15، 12شوند )ها میترانس پپتیداز انجام داده و مانع سنتز دیواره سلولی در باکتری

 هاکارباپنم-1-2-19-2-3

آورند. تیناماسین از باکتری استرپتومایسس کالیته حاصل ها را از طریق صناعی از تینامایسین بدست میکارباپنم

بیوتیک کربنی تشکیل شده است. دو آنتی 1قه بتاالکتام و یک حلقه غیر اشباع ها از یک حلشود. کارباپنممی

های بتاالکتام است بیوتیکترین آنتیپنم یکی از وسیع الطیفایمی .باشدپنم و مروپنم میمهم در این گروه ایمی

شود. ستاتین تجویز میهای کلیوی حساس است، همواره همراه با سیالدر توبول 5این دارو به دی هیدرو پپتیداز 
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باشد اما به دی هیدرو پپتیداز کلیوی مقاوم بوده و عوارض جانبی کمتری پنم میطیف اثر مروپنم مشابه ایمی

شوند، بنابراین در این موارد باید به همراه پنم مقاوم میهای مختلف سودوموناس به سرعت به ایمیدارد. گونه

 (.12، 13یک آمینوگلیکوزید تجویز شود )

 هامنوباکتام -1-2-19-2-4

-3باشند که دارای یک هسته منوسیکلیک )اسید ها میها خانواده منحصر به فردی از بتاالکتاممنوباکتام

شوند فعالیت های خاک تولید میهای طبیعی که توسط تعدادی از باکتریآمینوباکتامیک( هستند. منوباکتام

های سنتتیک انجامیده وی فعالیت و ساختمانشان به توسعه منوباکتاممیکروبی دارند اما مطالعه بر رضعیف ضد

دهند. با اصالح ساختمان کلی این که فعالیت ضد میکروبی بسیار باال و پایداری را در برابر بتاالکتامازها نشان می

ه است. اولین بیشتر شد نیسریا وآئروژینوزا، هموفیلوس آنفوالنزا  سودوموناسبیوتیک فعالیتش در برابر آنتی

5باشد. آزترئونام با اتصال به داروی این گروه، آزترئونام بود که طیف فعالیت آن مشابه آمینوگلیگوزیدها می
3PBP  

 (.14شود )مانع از تقسیم سلولی باکتری می

 بیوتیکیمقاومت آنتی -1-2-21

 تحت شودمی باعث که شود می گفته میکروارگانیسم یک در خاص ویژگی یک بروز به بیوتیکیآنتی مقاومت

 به و است بوده حساس مذکور داروی به نسبت قبال که حالی در هم آن .نگیرد قرار میکروبی آنتی داروهای تاثیر

 نداشتن یا رویهبی مصرف. شد نخواهد میکروارگانیسم آن رشد توقف یا مرگ موجب دیگر دارو آن ترتیب این

 . (11) شودمی تلقی باکتریایی هایمقاومت بروز در اساسی هایلشچا از یکی بیوتیکآنتی درست مصرف الگوی

زا، محل عفونت در داخل های متنوعی دخیل است که شامل نوع باکتری عفونتدر بروز مقامت دارویی فاکتور

باشد. در تالش انسان برای کاهش می بیوتیک در بدن، غلظت دارو و وضعیت ایمنی بیماربدن، توزیع آنتی

                                                           
1-Penicillin binding protein  
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های ها و سهولت در گسترش ژنبیوتیکبیوتیکی بایستی به دو فاکتور مهم استفاده بی رویه از آنتیآنتی مقاومت

این امر موجب  شود وهای مقاوم افزوده میمقاومت دارویی توجه نمود. به طوری که روز به روز بر تعداد باکتری

 (.11ه است )ها، پزشکان و متخصصان صنایع دارویی شدنگرانی میکروبیولوژیست

 کیبیوتیچگونگی ایجاد مقاومت آنتی-1-2-21-1

 :(17) به طور کلی چهار مکانیسم عمده برای ایجاد مقاومت وجود دارد که عبارتند از

 نفوذپذیری پایین سل وال )مقاومت ذاتی( -5

تولید بتاالکتامازها، آمینوگلیکوزیدازها و سفالوسپورینازهای خارج سلولی کروموزومی یا  -2

 پالسمیدی

 بیوتیکهای پروتئینی اتصال به آنتیتغییر در جایگاه -3

 کند.بیوتیک را به خارج پمپ میمکانیسم افالکس فعال که آنتی -4

کاهش تراکم درون سلولی از  آئروژینوزا سودوموناس یبیوتیکآنتی اومتـهای مقرین مکانیسمـتاصلی

-روموزومی، آنزیمـدی و کـارج سلولی با منشاء پالسمی، تولید بتاالکتامازهای خها5افالکس پمپیق طر

-کاهش نفوذپذیری غشاء باکتری در کانالده ساختمان شیمیایی آمینوگلیکوزیدها و ـهای تغییردهن

 سودوموناسان غشاء خارجی ـها از میکـبیوتیآنتیعبور  یدهـدو مسیر عمباشد. ریز میهای پورین

و تخریب آن و  باکتری ساکاریدلیپوپلیهای عرضی پلموجود در یم های منیزیون انتقال ،آئروژینوزا

های پر از آبی که تشکیل کانال ایگونهبه  باشدمیغیراختصاصی  هایان پورینـاز می مسیر دوم عبور

کیلودالتون  1تر از های بزرگربال مولکولی از عبور مولکولـبه صورت یک غ ودهد را در غشاء می

 .(11،31،33)د کنیجلوگیری م

                                                           
1-Efflux pump 
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 یمنشاء مقاومت داروی -1-2-21-2

 یمنشاء ژنتیک-1-2-21-3

 مقاومت کروموزومی -1-2-21-3-1

باکتری به داروهای  یهای کنترل کنندهجهش خود به خودی در ژن یاین مقاومت در نتیجه

یک  یکروموزومی بیش از همه بر اثر تغییر در ساختمان گیرنده هایجهشدهد. ضدمیکروبی رخ می

های دارویی های ساختمانی اغلب گیرندهکوچکی از کروموزوم باکتری ژن یشوند. ناحیهدارو مقاوم می

رود و یا تغییر شکل از بین می ها PBP،گاهی بر اثر جهش .کنداز جمله آمینوگلیکوزیدها را کد می

های مقاوم نسبت به جهشدهد به طوری که داروهای بتاالکتام قادر به اتصال نیستند، در نتیجه می

ها را دفع بیوتیکآنتی هاافالکس پمپ. در جهش خود به خودی، آیدداروهای بتاالکتام به وجود می

مانده جهش یافته و امکان های باقیشود و باکتریبیوتیک تخریب میها با آنتیکند. کلنی باکتریمی

های کنند. جهشوم چندگانه ایجاد میهای مقاهای مقاوم، کلنیمقاومت دارویی وجود دارد؛ باکتری

ها های ذاتی و اپرونهای تنظیمی که قادر به افزایش بیان ژنهای توپوایزومراز و جهشای در ژننقطه

 .(33, 11, 12شوند )بیوتیکی میهستند در برخی شرایط منجر به مقاومت آنتی

 مقاومت خارج کروموزومی -1-2-21-3-2

به  DNAجایی قطعات های باکتریایی از طریق جابهها بین سویهی ژنمقاومت کسب شده با مبادله

دهند. از سلولی به سلول دیگر انتقال می اشود. این پالسمیدها اطالعات رمی عنوان پالسمیدها حاصل

های مقاومت به یک و گاهی چند داروی ضدمیکروبی را ای از پالسمیدها هستند که ژندسته Rعوامل 

هایی که سبب از بین های پالسمیدی مربوط به مقاومت دارو معموالً تولید آنزیمژنکنند. حمل می

سودوموناس مقاومت چند دارویی در  کنند.شوند را کنترل میبردن اثر داروهای ضدمیکروبی می
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های گوناگون و انتقال افقی ی رخدادهای ژنتیکی متعددی از جمله کسب جهشبه وسیله آئروژینوزا

 (. 33, 12شود )بیوتیکی ایجاد میاوم آنتیهای مقژن

 منشاء غیرژنتیکی -1-2-21-4

هایی که به صورت ها نیاز دارد. پس میکروارگانیسمفعالیت اغلب داروهای ضد میکروبی به تکثیر فعال باکتری

د، با این یابند ممکن است به صورت فنوتیپی به داروها مقاوم گردنمتابولیک غیر فعال هستند یعنی تکثیر نمی

هایی از بدن ایجاد باشند. یا اینکه میکروارگانیسم ممکن است در محلهای بعدی کامالً حساس میحال نسل

هایی که قبالً برای ایجاد مقاومت بیان شد مثل عفونت کنند که دارو نتواند در آنجا وارد شود. اغلب مکانیسم

غشا سلولی و می تواند از موارد غیر ژنتیکی مقاومت کاهش غلظت داخل سلولی دارو، کاهش جذب دارو از طریق 

 (.15باشد )

 بتاالکتامازها -1-2-21

های بتاالکتاماز است. بتاالکتام، تولید آنزیمهای گرم منفی به عوامل ضد میکروبی مکانیسم اصلی مقاومت باسیل

باشند و تاکنون ه بتا میصفح 1هلیکس آلفا و 55های گلوبوالری هستند که دارای ها پروتئینبتاالکتاماز

ها پیوند آمیدی حلقه بتاالکتام را شکسته و ها تعیین شده است. این آنزیمساختمان سه بعدی تعدادی از آن

بیوتیکی را با شکست مواجه کنند، در نتیجه درمان آنتیهای بتاالکتام را برای باکتری بی اثر میبیوتیکآنتی

 (.13) کنندمی

 بتاالکتامازها یبندطبقه-1-2-21-1

های ایجاد باکتری بخصوص ها پدیده مقاومت در بسیاری ازآنها،های بتاالکتاماز در میان باکتریبا پیدایش آنزیم

ناشی از آنها را با مشکالت ی هاعفونت بیمارستانی در حال افزایش است. در نتیجه درمانی هاعفونت کننده

 (Bush- Jacoby- Medeiros)و عملکردی   (Ambler)صورت مولکولی  بتاالکتامازها به دو .جدی روبرو ساخته است
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، هنگامی که فقط سکانس چهار اسید 5112در سال  Amblerبندی مولکولی توسط شوند. طبقهبندی میطبقه

آمینه از بتاالکتامازها شناسایی شده بود، صورت گرفت. بتاالکتامازها براساس ساختاراولیه به چهار کالس 

 .شوندتقسیم می Dتا   Aمولکولی 

 شود.ها میها و سفالوسپورینباعث هیدرولیز پنی سیلین :Aکالس 

هایی ها بوده و در باکتریباشد که قادر به هیدرولیز کارباپنممی (zn): متالوبتاالکتامازهای وابسته به روی Bکالس 

بر اساس تفاوت آمینواسیدی که در  Bس کال اند.گزارش شده آئروژینوزا سودوموناسو  سراشیامارسسنسمانند 

 شودتقسیم می 3B ،2B ،1B کالس زیر 3به  ها وجود داردجایگاه فعال این آنزیم

ها و ولیز سفالوسپورینبتاالکتامازها اشاره نمود که توانایی هیدر Ampc  به توان: که از آنها می  Cکالس

 ها را دارند .سفومایسین

 ها هستند.اکساسیلین و ها بر علیه کلوکسازین 5OXA با قدرت هیدرولیز فراوان مثل : بتاالکتامازهاییDکالس 

بتاالکتامازها  براساس پروفایل سوبسترایی و پروفایل  ارائه شد 5111که در سال  ،Bushبندی در طبقه

 شوند: تقسیم می و چندین زیر گروه مهارکنندگی به سه گروه

 شوند.های بتاالکتامازی مانند کالوالنیک اسید مهار نمیکه توسط مهارکنندهسفالوسپورینازهایی هستند  :5گروه

های بتاالکتامازی مهار شود. توسط مهارکننده: پنی سیلینازها یا سفالوسپورینازها یا هر دو را شامل می2گروه

 .شوندسیم میتق  f ،2e ،2d،2c  ،2br   2be ، 2b ،2a 2گروه زیر 1شوند. بر اساس سوبسترای خود به می

شامل متالوبتاالکتامازهایی هستند که در سایت فعال آنها فلز روی وجود دارد که برای تخریب حلقه  :3گروه

ها طیف سوبسترائی وسیعی دارند و قادر به هیدرولیز تمام گیرد. این آنزیمبتاالکتام مورد استفاده قرار می

توانند در پالسمیدها ها داخل اینتگرون قرار گرفته و میند. این آنزیمها به جز منوباکتام )آزترئونام( هستبتاالکتام

                                                           
Oxacillinase 1-   
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های دیگر از جمله های سودوموناس و باکترییا کروموزوم ادغام شوند. لذا قابلیت انتقال به سایر سویه

.  بلکه توسط شوندهای بتاالکتامازی مهار نمیها را دارند. متالوبتاالکتامازها توسط مهارکنندهانتروباکتریاسه

 .(13،14) شوند( و گروه تیول مهار میEDTAهای فلزی از قبیل اتیلن دی آمین تترا استیک اسید )شالته کننده

 متالوبتاالکتامازها -1-2-21-1-1

های بتاالکتام بود که در اواخر جنگ بیوتیکهای علم پزشکی، کشف و معرفی آنتییکی از مهمترین دستاورد

های خانواده بیوتیکها نسبت به داروها، به ویژه آنتیظهور مقاومت در میان باکتری فت.جهانی دوم صورت گر

سیلین به عنوان گردد. در آن دوران، پنیسیلین در جنگ جهانی دوم برمیرویه پنیبتاالکتام به زمان استفاده بی

بنی بر مقاومت افراد نسبت به داروی اعجاز قرن معرفی شد اما در اثر مصرف بیش از حد این دارو گزارشاتی م

ها علیه آنتی باکتری ،که ییهایکی از مهمترین مکانیسماین دارو در نقاط مختلف جهان گزارش شده است. 

به  توانهای بتاالکتاماز، میاز آنزیم. های بتاالکتاماز استبرند تولید آنزیمهای بتاالکتام به کار میبیوتیک

های مقاوم ترشح شده و باعث مقاومت به اکثر آنتی د که توسط برخی باکتریمتالوبتاالکتامازها اشاره کر

متالوبتاالکتامازها طیف سوبسترایی وسیعی دارند و قادر به هیدرولیز تمام  .شودهای بتاالکتام میبیوتیک

نند در پالسمید یا تواها داخل اینتگرون قرار گرفته و میاین آنزیمژن هستند.  هاها به جز منوباکتامبتاالکتام

 خانواده  های دیگر از جملههای سودوموناس و باکتریلذا قابلیت انتقال به سایر سویه، کروموزوم ادغام شوند

به وفور  سودوموناس آئروژینوزاهای ها را دارند. اما بطور برجسته و شاخص ژن این آنزیم در سویهباکتریاسه انترو

 سودوموناس آئروژینوزا در ژاپن از باکتری 5115متالوبتاالکتاماز، اولین بار سال  هایآنزیم .(12شود )مشاهده می

پس از آن از نواحی مختلف دنیا شامل آسیا، اروپا، استرالیا، امریکای شمالی و جنوبی نیز گزارش  گزارش شد.

شود اسر دنیا گزارش میمتالوبتاالکتامازها از سر مولد سودوموناس آئروژینوزا هایشده است. در حال حاضر سویه

(11.) 
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  متالوبتاالکتامازهاهای قابل انتقال انواع ژن -1-2-21-1-2

 .(11)د که عبارتند از: شونتقسیم میانواع مختلف متالوبتاالکتامازها بر اساس ساختار مولکولی به 

                                                                    AIM, GIM, IMP, SIM, SPM, VIM, DIM, NDM و KHM 

 

-1IMP: 

باشد که دارای یک فلز روی در سایت فعال آنزیم به همراه سه هیستیدین و یک می 1Bاز زیر کالس  IMPآنزیم 

در ژاپن گزارش  آئروژینوزا سودوموناس 17203GNاز سویه  5111پالسمیدی در سال  IMPسیستئن است. 

های قابل انتقال قرار گرفته که توانایی انتقال به همه سویه ایپالسمیدی کونژوگه گردید. الل مقاومتی بر روی

در اوکازاکی ژاپن شناسایی شد  سراشیا مارسسنس 9106Tnژن مشابهی از سویه  5115را دارد. سال  سودوموناس

است که  KD32 لیاسید آمینه و وزن مولکو 241با  پروتئینیاین آنزیم (. 11شناخته شد ) IMP-1و تحت عنوان 

های گرم منفی که قرار دارد. ازجمله باکتری III( در داخل اینتگرون کالس kb522بر روی پالسمید بزرگی )

 سیتروباکتر فروندی، آلکالیجنز گزیلواکسیدانس، اکلی، کلبسیال پنومونیهیاشریشبه  توانهستند می IMP-1مولد 

 (.17اشاره کرد ) اسینتو باکترهای و سویه

-2VIM: 

. این باشدمیکیلو دالتون  21و دارای وزن مولکولی  1Bاز زیر کالس ، هاست3MBL خانواده ازدومین این آنزیم 

اولین بار  VIM-1آنزیم آنزیم انتشار و گسترش وسیعی در اروپا، امریکای جنوبی، شرق دور و ایالت متحده دارد. 

گزارش شده است. این آنزیم  5117ایتالیا سال  Veronaدر بیمارستانی در  سودوموناس آئروژینوزااز سویه 

 قرار دارد.  Iژن آن روی اینتگرون کالس باشدکه میآمینو اسید  211بصورت یک پروتئینی با 
                                                           
1  - Imipenemase 

2 - Verona integron-encoded metallo-beta-lactamase 

3-Metallo-Beta-Lactamase  
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جدا شد که بصورت  (Verona)در همان بیمارستان  آکروموباکتر گزیلواکسیدانساز سویه  VIM-1همچنین بعدا 

به غیر از ایتالیا از VIM  قرار داشت. Iدالتونی روی اینتگرون کالس کیلو  32 اییک پالسمید غیرکونژوگه

 (.11است ) شدهکشورهای دیگر اروپایی و ترکیه نیز گزارش 

 - 1SPM: 

بوده و نسبت به  1Bکالس  زیراین آنزیم از  ، ایزوله شده است.5117برزیل سال  Sao Pauloاز  SPMآنزیم 

آمینواسیدی در  24بعلت وجود یک قطعه  SPMدارد. توالی  IMPبه  بیشترین شباهت را MBLهای دیگر آنزیم

عمل  Loopبوده و این قطعه بعنوان  VIMو  IMPجایگاهی بعد از سایت فعال آنزیم، کامأل متفاوت از توالی 

محتوای  SPMlabشود. ها شده و منجر به هیدرولیز آنها میکرده، باعث تقویت اتصال این آنزیم به بتاالکتام

در  10ISCRها در ارتباط نبوده، بلکه حضور با اینتگرون و ترانسپوزون SPMنتیکی منحصر به فردی دارد ژ

قدرت هیدرولیز  VIMو  IMPمانند   SPM.باشددر حرکت و انتقال آن، دخیل می است که مجاورت این ژن

پنی سیلین، آمپی سیلین،  انند:ها هستند مپنی سیلین SPMکالوالنیک اسید و آزترئونام را ندارد. سوبسترای 

 .(11)و سفالوتین  پیپراسیلین، کاربنی سیلین

- 2GIM:   

از بیماران مختلف ایزوله شد که حاوی کالس جدیدی از  سودوموناس آئروژینوزا، در آلمان پنج سویه 2222سال 

د. توالی امینو اسیدی میکسین حساس بودنفقط به پلیها  بودند، این ایزوله GIMها تحت عنوان بتاالکتاماز

1-GIM  1شباهت زیادی به-IMP (5/43  ،)4درصد-IMP (5/43  و)6درصد-IMP (1/43  از خانواده ،)درصد

VIM: 7-VIM (2/35  و) 1,4,5درصد-VIM (1/21  و )درصدSPM (21  .دارد )های اکثر ژن ماننددرصدmbl ،

1-GIMbla بر روی اینتگرون کالس I  و توسط پالس داشتهقرار ( مید کوچکیkb 41حمل می )( 11شود.) 

                                                           
1- Sao Paulo metallo-β-lactamase  

2 - German Imipenemase 
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- 1SIM: 

 IMPشباهت زیادی به  SIMباشد.  می 1Bکالس  زیرجدا گشته است و از  بومانی اسینتوباکتر این آنزیم از سویه

ها مانند این آنزیم توانایی هیدرولیز طیف وسیعی از بتاالکتام دارد. (9IMPدرصد به  14و  12IMPدرصد به  11)

بر روی  SIMblaهای وسیع الطیف و کارباپنمازها را دارد. ژن به طور محدودی سفالوسپورین ها،ینپنی سیل

 (.12واقع شده است ) I اینتگرون کالس

- 2AIM: 

1-AIM  اولین عضو از زیر گروه جدیدMBLدهد، این آنزیم از یک زن بومی استرالیا با نقص ها را تشکیل می

 bp151دارای ژنوم  AIM ایزوله شده است. شده بود، سودوموناس آئروژینوزا سیستم ایمنی که دچار عفونت با

است و نسبت به دیگر  3Bامینو اسیدی است. این آنزیم از زیر کالس  321باشد که کد کننده یک پروتئین می

مانند  AIMblaدر مجاورت  10ISCRکمتر شناخته شده است. حضور   IMP, VIM, SIM, GIMها مثلآنزیم

SPM، ( 12در انتقال این ژن دخیل است.) 

-3NDM: 

 NDM-1 به علت، همین به .کند می مقاوم هابیوتیکآنتی بسیاری از برابر در را هاباکتری که است جدیدی آنزیم 

 دیگر است نام شده هابیمارستان در های شدیدجهانی موجب نگرانی بهداشت مشکل و کننده یک تهدید عنوان

این (. 11است ) PCM یا(Plasmid Encoding Carbapenem Resistant Metallo Beta-lactamase) این آنزیم

کلبسیال و  کلی اشریشیادر دهلی نو گزارش شده است. این ژن گسترش وسیعی در  2221آنزیم در سال 

سترش به کشورهای دیگر نیز گ NDM-1های حامل باکتری 2252در هند و پاکستان دارد. در اواسط  پنومونیه

                                                           
1- Seoul Imipenemase  

2 - Australia Imipenemase 

3  -  New – Delhi – Metallo –beta – lactamase 
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 ژن .گیردهای مسافر صورت مییافته است مثل ایالت متحده، به احتمال بیشتر این انتقال توسط توریست

 و شده مشاهده نیز پنومونیه کلبسیال در پالسمید این .دارد روی پالسمیدهای متحرک قرار بر NDM-1کدکننده 

 سرتاسر در نیز دارویی انتشار مقاومت باعث و شود منتقل نیز دیگر متفاوت باکتریایی هایبه سویه است قادر

 (. 11گردد ) جهان

- 1DIM: 

 GIM  (12شباهت زیادی به DIMتوالی امینو اسیدی  این آنزیم برای اولین بار از کشور هلند گزارش شده است.

ها و بطور محدودی ها، کارباپنمدرصد( دارد. این آنزیم طیف وسیعی از سفالوسپورین 41) IMPدرصد( و 

قرار گرفته است  Iهای مقاومتی دیگر بر روی اینتگرون کالس همراه ژن DIMکند. آزترئونام را نیز هیدرولیز می

 (.72باشند )ها میها کدکننده مقاومت نسبت به آمینوگلیکوزیدها و ضد عفونی کنندهکه این ژن

-:KHM   

بیماری که از کاتتر دستگاه ادراری  در ،در ژاپن سیتروباکتر فروندییک نوع جدید از متالوبتاالکتامازهاست که از 

سایر پالسمیدی به راحتی قابل انتقال به  یهادیگر آنزیم کرد ایزوله شده است. این آنزیم نیز ماننداستفاده می

م و ها )آزترئوناها مقاوم بوده ولی در برابر کارباپنمی است. این آنزیم نسبت به اکثر بتاالکتامیهای باکتریاگونه

 (.75) دهدکارومونام( حساسیت نشان می

 متالوبتاالکتامازها های مهار کننده -1-2-21-1-3

یک بتاالکتام )آمپی سیلین( و مهارکننده  ، حاویمعرفی شد این دارو کالوالنات-آموکسی سیلین 5112 در سال

مورد استفاده  ESBLی مقاوم به هاباکتریناشی از  یهاعفونتدرمان  و در .بتاالکتامازی )کالوالنیک اسید( است

 مثل سولباکتام و تازوباکتام که برای مهار هاییاز این قبیل و یا مهار کننده هایی. مهار کنندهدگیر میقرار 

                                                           
1  -  Dutch Imipenemase 
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ESBL رود، در مورد ها بکار میMBLهای فلزی از قبیل ها توسط شالته کنندهها کاربردی ندارد. بلکه این آنزیم

مرکاپتو پروپیونیک  – 2، 2(SMAسدیم مرکاپتو استیک اسید ) ،5(EDTAستیک اسید )اتیلن دی آمین تترا ا

 (.11شوند )و گروه تیول مهار می 3(MPAاسید )

 تشخیص متالوبتاالکتامازها -1-2-21-1-4

باشد می 1ژنوتیپی های و روش 4فنوتیپی های شامل روش هازمتالوبتاالکتاماموجود برای تشخیص  های روش

(11.) 

 متالوبتاالکتامازها شناسایی فنوتیپی -1-2-21-1-4-1

های معتبر برای وجود ندارد. تست هازمتالوبتاالکتامافنوتیپی استانداری برای تشخیص  های متاسفانه روش

ها هایی است که توسط سودوموناس یا تعدادی از اعضای خانواده انتروباکتریاسهتشخیص احتماال وابسته به ژن

  (.11) دهدمیزان مقاومت را نشان می شود وحمل می

، MIC آگار، روش دیسک دیفیوژنتوان به می، رودبه کار می ها MBLبرای تشخیص  که فنوتیپی های روشاز 

Hodge test ،DDST Method،   Combined Disk  وE- test  .اشاره کرد 

، MICو  پلیت به روش دیسک دیفیوژن ، اجرای غربالگریمورد استفاده فنوتیپی های روشلیکن پر کاربردترین 

 .(11) باشدمی E- testدیسک ترکیبی و های تاییدی مانند همچنین تست

                                                           
2-Ethylen diamino tetraacetic acid 

3- Sodium mercaptoacetic acid  

4-2- Mercaptopropionic acid 

4 - Clinical microbiology 

5 - Molecular detection 
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  :های غربالگریتست -1-2-21-1-4-1-1

1-MIC: 

حداقل غلظتی از دارو که سبب ممانعت از رشد باکتری در محیط شده و به عنوان حداقل غلظت ممانعت 

تست براث دایلوشن باید در محیط مولر هینتون براث پس از تلقیح  د.شونامیده می کنندگی از رشد

ساعت انکوباسیون،  51الی  51سوسپانسیون میکروبی استاندارد و آنتی بیوتیک مورد نظر صورت گیرد. پس از 

 سیپروفلوکسازین و برای MICمیزان شود که در نظر گرفته می MBLمولد های سودوموناس درصورتی ایزوله

 (.72باشد ) >g/mlμ51پنم و برای ایمی >g/mlμ32، سفتازیدیم > g/mlμ4م سفپی

 آگار: دیسک دیفیوژنروش -

دیسک دیفیوژن باید بر روی محیط مولر هینتون آگار که توسط سوسپانسیون میکروبی مطابق با  تست غربالگری

 37-31نکوباسیون در دمای ساعت ا 51الی  51کدورت نیم مک فارلند تلقیح شده است، صورت گیرد و پس از 

ها طر هاله عدم رشد ارگانیسمهای آنتی بیوتیکی مورد نیاز و همچنین قدرجه سانتی گراد، قرائت شود. دیسک

  2متعاقب این روش تست دیسک ترکیبی گیرد.صورت می CLSIها طبق استانداردهای در برابر هر یک از دیسک

 (.73گیرد )انجام می

 ست های تاییدی:ت -1-2-21-1-4-1-2

 :تست دیسک ترکیبی-

ها از پلیتی MBLاین روش برای تشخیص وجود . در گیردمیاین تست متعاقب، آزمایش دیسک دیفیوژن انجام 

پنم )هاله عدم از رشد ایمی به های مقاومسویه گردد.است، استفاده می EDTAبا یا بدون  پنمکه حاوی ایمی

 رشد از ممانعت منطقه افزایش ،دنشوانتخاب می (MBL)بتاالکتاماز  متالو بررسی تولید ( جهتmm51کمتر از 

                                                           
1  - Minimal Inhibitory Concentration 

2 - Combined Disk 
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 در مثبت متالوبتاالکتاماز عنوان به به تنهایی پنمایمی دیسک به نسبت ≥mm7مقدار به IPM-EDTAدیسک 

 (.73شود )گرفته می نظر

E- test-: 

این نوارها از دو نیمه تشکیل شده،  .دشواستفاده می  AB BioDisk, Solna, Swedenدر این تست از نوارهای 

گرادیانی از  (IPI)( و در نیمه دیگر  g/mlμ211-4پنم) های مختلف ایمیگرادیانی از غلظت (IP)در یک نیمه 

به   E- test mblتفسیر  قرار دارد. EDTA (g/mlμ14-5)همراه با غلظت ثابتی از  پنمغلظت های مختلف ایمی

بزرگتر یا  IPIبه   IPMICیا اگر نسبت EDTAدر حضور  پنمایمی MICشتر، صورت کاهش سه رقت یا بی

بین ( Phantom Zone)باشد. همچنین اگر ناحیه اضافی به نام باشد بیانگر تولید متالوبتاالکتاماز می 1مساوی 

ر دچار تغییر در انتهای باریک شونده بیضی مها IPI یا IPیا هاله عدم رشد  مشاهده شود و  IPIو IPقسمت های 

 (.71گردد )متالوبتاالکتاماز تلقی میمولد  IPIبه  IP MICشکل گردند بدون در نظر گرفتن نسبت 

 متالوبتاالکتامازها شناسایی ژنوتیپی -1-2-21-1-4-2

استفاده شده برای  های گیرد، همانند روشها مورد استفاده قرار میMBLژنتیکی که برای تشخیص  های روش

 و پروب  PCR،DNAبه روش  توانمیها  باشد. از جمله این روشهای وسیع  الطیف میالکتامشناسایی بتا

 (.11اشاره کرد )یابی  توالی

- 1PCR: 

ای از مولیس ابداع گردید که مجموعهتوسط کری 5112مراز اولین بار در اواسط دهه واکنش زنجیره پلی

العاده به به طور اختصاصی و با حساسیت فوق DNAاز  های بیوشیمیایی است که طی آن قطعه مشخصیواکنش

یابی نیست توان قطعه کوچکی از یک ژنوم بزرگ را که قابل دستگردد. به این ترتیب میتعداد زیادی تکثیر می

                                                           
1 - Polymerase chain reaction 
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به طور انبوه تولید و استفاده کرد. این فرایند، کاربردهای زیادی در تحقیقات بیولوژیکی از جمله تشخیص 

شخیص سریع عوامل بیماریهای عفونی، تشخیص قبل از تولد امراض ژنتیکی، تجزیه و تحلیل مولکولی، ت

ترین روش مولکولی مورد استفاده جهت ترین و رایجمولکولی نمونه های تاریخی و صدها مورد دیگر دارد. ساده

ه با استفاده از پرایمرهای باشد کمی PCRتعیین وجود آنزیم متالوبتاالکتاماز متعلق به یک خانواده استفاده از 

برای شناسایی  PCRاز  انواع مختلفی گیرد.اولیگونوکلئوتیدی اختصاصی برای هر ژن متالوبتاالکتاماز انجام می

MBL(11) گیردمیمورد استفاده قرار  ها.  

 :DNAهای هیبریداسیون به وسیله پروب -

 هایاز است در این روش بین انواع مختلف ژنبرای هر ژن یک پروب ن ،است اختصاصی این روش برای هر ژن

دار شده با بیوتین یا رادیوایزوتوپ جهت شناسایی های الیگونوکلئوتیدی نشانپروب افتراق قائل شد. تواننمی

  (.11ند )ای، تحت شرایط هیبریداسیون طراحی شدهای نقطهجهش

 متالوبتاالکتامازها  درمان -1-2-21-1-5

های هایی که حامل این ژناز باکتری. دنبیشتر روی پالسمیدها قرار دار MBLهای مهای کدکننده آنزیژن

اشاره کرد و به مقدار کمتر گروه  باکتر اسینتوو  سودوموناس آئروژینوزابه  توانپالسمیدی هستند، می

به  زهای وسیع الطیف،ها به علت دارا بودن بتاالکتامااین باکتری باشند.ها میانتروباکتریاسه نیز دارای این ژن

به  ،، به دلیل پیوستگی ژنتیکیMBL مولدهای سویه .بیوتیکی مقاومت طبیعی پیدا کردندهای آنتیاکثر کالس

 .دهندها و آمینوگلیکوزیدها مقاومت نشان میهای آنتی بیوتیکی از جمله سولفانامیدها، کینولونخانوادهاکثر 

های ضدمیکروبی هستند که برای درمان بیوتیکم از مهمترین آنتیو مروپن پنمها از جمله ایمیکارباپنم

ها به اما به دلیل افزایش مقاومت برخی باکتری روند.به کار می MBLهای مولد های ناشی از باکتریعفونت

این شود که داروی موثری بر علیه از آزترئونام با دوزهای باال استفاده می امروزه بیشتر ،و مروپنم پنمایمی
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گیرند در درمان متالو آنزیمی که در آزمایشگاه مورد استفاده قرار میهای  مهارکننده. شودها محسوب میباکتری

و  Bمیکسین از پلیها عفونتاین برای درمان  . همچنینها کاربردی ندارندهای ناشی از این باکتریعفونت

 (.12،11) کرداستفاده توان نیز می کلسیتین

 متالوبتاالکتامازها اپیدمیولوژی -1-2-21-1-6

شناسایی  5111در ژاپن سال  سودوموناس آئروژینوزا 17203GNمتالوبتاالکتامازهای پالسمیدی اولین بار از سویه 

 .، امریکای جنوبی دارد)ایتالیا( اروپا بخصوص ژاپن، انتشار و گسترش وسیعی در شرق دور IMPآنزیم  گردید.

و پراکندگی وسیعی در سراسر دنیا دارند و باعث مقاومت نسبت به آنتی گسترش  VIMهای امروزه ژن

هایی نظیر ایتالیا، کره جنوبی، یونان، ژاپن و تایوان اند. این آنزیم بیشتر در کشوردههای بتاالکتامی شبیوتیک

 (.12،11از آلمان گزارش شده است )GIM  از برزیل و امریکای جنوبی و SPM. شودمشاهده می
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 مروری بر متون-2-2

- Ana C  مقاوم به کارباپنم  سودوموناس آئروژینوزا ایزوله 43نشان دادند که از  2222و همکاران در سال

 522ها نسبت به کلیستین )بیمارستان مختلف برزیل، همه این ایزوله 52پنم و مروپنم( بدست آمده از )ایمی

درصد(، آزترئونام  1/31بیشترین حساسیت را نسبت به پیپراسیلین/ تازوباکتام ) نینهمچدرصد( حساس بودند. 

ها، گتی فلوکساسین با درصد( داشتند. کمترین فعالیت را فلوروکینولون 1/27درصد( و جنتامایسین با ) 2/32)

(MIC90 > 8 mg/L; 11.6% susceptible)  و سیپروفلوکساسین با(MIC90 > 4 mg/L; 11.6% susceptible) 

 (.77بودند ) SPMblaدرصد ( دارای ژن  1/34ایزوله ) PCR 51داشتند. با استفاده از روش 

- Park  35پنم، مقاوم به ایمی آئروژینوزا سسودوموناایزوله بالینی  11در کره از  2223و همکاران در سال 

 2و  VIMblaایزوله حاوی ژن  PCR، 21مثبت بودند در حالی که با روش   MBLهای فنوتیپیایزوله با روش

 (.71گزارش کردند ) IMPblaایزوله حاوی ژن 

بدست آمده از  آئروژینوزا سسودوموناایزوله  17و همکاران در هند بر روی   Arunagiriطی مطالعاتی که -

ها لهدرصد ایزو 7/12های مختلف بیمارستانی انجام دادند. بوسیله روش دیسک ترکیبی نشان دادند که نمونه

 MBLها مولد درصد ایزوله 5/72ها مقاوم به مروپنم هستند. همچنین درصد ایزوله 5/72پنم و  مقاوم به ایمی

 IMPblaدرصد( حامل ژن  3سویه ) 2و  VIMblaدرصد( حامل ژن  5/15سویه ) 45ها بودند. از میان این ایزوله

 (.71بودند )

-Sader   و همکاران درSao Paulo مورد بررسی قرار  را آئروژینوزا سسودوموناایزوله  31، 2221ال برزیل در س

 3/1ایزوله ) 3و  VIMblaدرصد( حاوی ژن  1/32ایزوله ) 55و  SPMblaدرصد( دارای ژن  1/11ایزوله ) 22دادند. 

 (.12بودند ) IMPblaدرصد ( دارای ژن 
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Pitout -  پنم که طی مقاوم به ایمی آئروژینوزا ساسودوموننمونه  245و همکاران در پاریس در بررسی که روی

درصد(  41) 552های فنوتیپی آوری شده بود، انجام دادند. با استفاده از تستجمع 2222 - 2224های سال

 MBLدرصد( ایزوله مولد  41) 527 (PCR) با استفاده از تست ژنوتیپی در حالیکه، بودند MBLایزوله مولد 

 (.15بودند ) IMPblaدرصد( حامل ژن  2) 4و  VIMblaدرصد( حامل ژن  43) 523 ها. از بین این ایزولهبودند

 از شده جمع آوری آئروژینوزا سودوموناس ایزوله 522 میان ازو همکاران در ترکیه   Altoparlakدر مطالعه -

 1/11) 25 آنها میان از که بودند مقاوم پنمدرصد آنها به ایمی 1/32سوختگی،  عفونتهای به مبتال بیماران

 یدارا MBLsکننده  تولید هایایزوله تمامی و شدند شناسایی ها متالوبتاالکتامازمولد  عنوان به درصد( ایزوله

 (.12بودند ) چندگانه مقاومت

- Ellington  در لندن، با استفاده از روش  2227ایزوله کلینیکی در سال  12و همکاران با بررسیMultiplex 

PCR  ایزوله واجد ژن  55نشان دادند کهIMPbla  ایزوله واجد ژن  41وVIMbla  .ای که واجد ژن ایزوله 55است

IMPbla  :ی واجد ژن ایزوله 41از  سویه اسینتوباکتر و 5 سویه کلبسیال، 2 سویه سودوموناس، 1بودند شامل

VIMbla، 41 ای که واجد ژن سویه کلبسیال بودند. ایزوله5سودوموناس و  سویهSPMbla  وSIMbla  باشد شناسایی

 (.13نشد )

ها انجام شده است. در متالوبتاالکتامازهای مطالعه کامل و مفصلی در مورد آنزیم 2221در کشور تایوان سال  –

مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت مشخص شد  GIMbla, SIMbla, SPMbla, VIMbla, IMPblaهای این مطالعه ژن

شناسایی   GIMbla, SPMbla, SIMbla هایباشد. ژنمی فراوانیها دارای بیشترین زولهدر میان ای 2,3,11VIM blaکه 

 اسینتوباکتربومانیو  سودوموناس آئروژینوزاهای متالوبتاالکتامازها های حامل ژن. بیشترین ایزولهنشدند

 (.14بودند)
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Camargo - با مقاومت چندگانه روژینوزا سودوموناس آئسویه  47ای که روی و همکاران در برزیل با مطالعه

هستند. این در حالی است که با  MBLایزوله مولد  53روش های فنوتیپی داشتند. نشان دادند که با استفاده از 

 (.11بودند ) MBLایزوله مولد  PCR 54تست استفاده از 

 نوع دو کشور این در .ندگیریم قرار یارزیاب مورد باپنمارک به مقاوم یهاسویه یتمام ساالنه ژاپن کشور در -

 نشده یگزارش متالوبتاالکتامازی هاآنزیم انواع سایر از تاکنون اما اندشده گزارش VIM و  IMPرباپنمازاک

 (.11)است

-Gomes   های به بررسی شیوع آنزیم 2252و همکاران در سالMBL  در برزیل پرداختند. نتایج بررسی نشان

درصد  77های فنوتیپی با استفاده از تست جدا شده از خون، آئروژینوزا ساسودومونایزوله   231داد که از 

 11 مثبت نشان داده شدند. ازMBL درصد PCR،32مثبت بودند. در حالی که استفاده از تست MBL ها ایزوله

د نیز درص 51 بوده و SPM-1ها حامل درصد از ایزوله 15 ،پنم بودندای که مقاوم به ایمیایزولهدرصد(  1/34)

 (.17بودند ) VIM-2حامل 

بدست آمده از  آئروژینوزا سسودومونا ایزوله 521بر روی  2252طی مطالعاتی که صادقی و همکاران در سال  -

بیوتیکی درصد مقاومت آنتیپنم بودند. سویه مقاوم به ایمی 42انجام دادند،  اراکهای مختلف شهر بیمارستان

، % 37، % 5/55نتامایسین، سفتازیدیم و سیپروفلوکساسین به ترتیب برابر با پنم، جنسبت به آمیکاسین، ایمی

 (.11بود ) % 1/57و  % 1/21، % 7/51

 جدا آئروژینوزا سودوموناس ایزوله 552بر روی در زنجان   2255در مطالعه دیگری که توسط فوالدی سال  -

سیلین، آمیکاسین، های آموکسیبیوتیکنتیقاومت به آانجام گرفت درصد م بالینی مختلف هاینمونه از شده

 ،% 3/57، % 7/12تتراسیکلین، سفوتاکسیم، جنتامایسین، سیپروفلوکساسین و سفتازیدیم به ترتیب برابر با 

 (.11بود ) % 1/22، % 1/22، % 1/21، % 1/43، % 4/11 
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درصد  ،انجام دادند ژینوزاآئرو سسودوموناایزوله  522روی  2252ای که صادری و همکاران سال در مطالعه

، % 73بیوتیکی نسبت به آمیکاسین، جنتامایسین، سفتازیدیم و سیپروفلوکساسین به ترتیب برابر با مقاومت آنتی

 (.12) بود % 11، % 73، % 11

بدست آمده از  آئروژینوزا سایزوله سودومونا 522خسروی و همکاران در اهواز طی تحقیقاتی که بر روی  -

مثبت در  E-test، MBLپنم با استفاده از متد های مقاوم به ایمیی ایزولهی سوختگی انجام دادند. همههاعفونت

ای که بود و ایزوله VIMblaدارای ژن  ها ( ایزوله% 51/ 1) 1نتایج بدست آمده نشان داد که  نظر گرفته شدند،

 (.15شناسایی نشد ) ،باشد IMPblaحاوی ژن 

های  را که طی سال آئروژینوزا سودوموناسهای در بیمارستان امام خمینی تهران ایزوله شاه چراغی و همکاران -

مورد بررسی  PCRتوسط   VIM, blaIMPbla ،SPMblaهای جمع آوری شده بود را از لحاظ وجود ژن 2227-2221

 (.12ها یافت نشدند )شناسایی شد و سایر ژن VIMblaکه فقط ژن  قرار دادند.

جدا شده از بخش سوختگی  سودوموناس آئروژینوزاهای ایزولهای که بر روی کاران با مطالعهمیهنی و هم -

 45نمونه بالینی جدا شده،  522از بین  نشان دادند که E-testبیمارستان طالقانی اهواز انجام دادند. با روش 

 ای که حاوی ژنبودند و ایزوله VIMblaدرصد ( حاوی ژن  1/51ایزوله ) 1پنم بودند. نمونه دارای مقاومت به ایمی

IMPbla (.71شناسایی نشد ) ،باشد 

 از شده جدا آئروژینوزا سودوموناس ایزوله 522 روی برتوسط شکیبایی و همکاران  2227 سال در که بررسی -

 شگزار،E-testبا روش  متالوبتاالکتاماز مولد ایزوله هیچ شد، انجام کرمان شهر شفا بیمارستان سوختگی بخش

 .(13) نگردید
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 اهداف پژوهش-3-1

 اهداف کلی طرح-3-1-1

 PCRبا روش  SPMو  IMP ، VIMالوبتاالکتامازهایمولد مت یسودوموناس آئروژینوزا های بالینیایزوله شناسایی

 

 

 اهداف جزئی طرح-3-1-2

های بالینی )نسبت جدا شده از نمونه آئروژینوزای سودوموناسهای بیوتیکی سویهالگوی حساسیت آنتی تعیین -

تتراسیکلین، مروپنم،  پنم،ایمیپلی میکسین،  آمیکاسین، آزترئونام،سفپودوکسیم، سفپیم،  یهابیوتیکی آنتبه 

 ،لووفلوکساسین سیپروفلوکساسین، سفوتاکسیم، سفتازیدیم،تازوباکتام، پیپراسیلین،  -پیپراسیلینجنتامایسین، 

 .(افلوکساسین، توبرامایسین، تیکارسیلین و کاربنی سیلین

 .(MDRبیوتیک )های مقاوم به چند آنتیتعیین ایزوله -

  .های مقاوم با استفاده از روش دیسک ترکیبییهدر سو متالوبتاالکتامازهابررسی فنوتیپی  -

 .MBLهای مولد در ایزوله  SPMbla و IMPbla , VIMbla های ژنتعیین فراوانی  - 

 

 

 هاتعریف واژه 3-1-3

MBL :Metallo-Beta-Lactamase ،ها به جز قادر به هیدرولیز تمام بتاالکتامهای متالوبتاالکتاماز که آنزیم

 ستند.ه هامنوباکتام

 



67 
 

 های طرحمحدودیت -3-1-4

دارد و کمبود های استانها، عدم دسترسی سریع به سویهمشکالتی مانند از بین رفتن سویهانجام این تحقیق با 

های بالینی در طی مراحل متعدد همراه است.سویه  

 

 هدف از تحقیق حاضر -3-1-5

 سودوموناس آئروژینوزای هایایزولهدرIMP, SPM VIM بتاالکتامازیمتالو فراوانیبررسی هدف از این تحقیق، 

 .بود PCRبا روش  های قزوین و تهران  های منتخب شهریمارستانبالینی بهای جدا شده از نمونه

 

 نوع پژوهش -3-2

 .باشد( میPrevalence Rateمقطعی )میزان شیوع  -یک مطالعه توصیفی پژوهش اخیر

 

 جامعه پژوهش -3-3

( از بیماران خلط  و ، برونکو آلوئوالر الواژ، تراکئال، زخمخونادرار،  های شامل نمونهتلف )های کلینیکی مخنمونه

 تصادفی جمع -به صورت مقطعیهای مختلف شهر های تهران و قزوین ه بیمارستانبستری یا مراجعه کننده ب

مورد  بطور تصادفی  کیهای کلینیجدا شده از نمونه سودوموناس آئروژینوزاایزوله  312. تعداد گردیدوری آ

بیوتیکی )خصوصا مقاومت متالوبتاالکتامازی( مشخص گردد.  ارزیابی قرار گرفت تا میزان شیوع مقاومت آنتی

 هایژن حضور های مقاوم )فنوتیپی(سپس در سویه

,1-VIMbla ,2-VIMbla, 1-IMPbla, 2-IMPbla و SPMbla مورد بررسی قرار گرفت. 
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 واحد پژوهش -3-4

 .های تهران و قزوینهای شهر آوری شده از بیمارستانجمع سودوموناس آئروژینوزاییزوله بالینی ا 312

 

 متغیرها -3-5

 پیوسته اسمی-ای: متغییر زمینهسودوموناس آئروژینوزاهای هسوی

IMP, SPM, VIM :پیوسته اسمی -ایمتغییر زمینه 

 پیوسته اسمی-ایبیوتیکی: متغییر زمینهمقاومت آنتی

 

 روش انتخاب نمونه -3-6

  حجم نمونه با استفاده از فرمول زیر محاسبه شده است:

 

 

 

 روش اجرای پژوهش -3-6

 هاآوری نمونهجمع -3-6-1

 و شهر تهران)ع( امام حسین  از بیمارستان سودوموناس آئروژینوزاایزوله  312جهت انجام این مطالعه در مجموع 

 یبالین یهاها از نمونهیآوری گردید. باکترجمع قزوینشهر  شهید رجایی و بوعلی، کوثر، قدس بیمارستان های

 آزمایشگاه به انتقال از ها جدا شدند و پسشامل ادرار، خون، ترشحات تنفسی، مدفوع و سایر نمونه مختلف
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 ایشات بعدیآزم انجام یبرا گرادسانتی درجه  -72فریزر در های تائید شده،گردیدند. ایزوله هویت تعیین مجدداً

 .شدند یدارنگه

 شده یآورجمع سودوموناس آئروژینوزا هایایزوله تأیید و شناسایی -3-6-2

این های بیوشیمیایی مختلف استفاده شد. تستاز  شده، آوریجمع سودوموناس آئروژینوزا یهاایزولهتأیید جهت 

بررسی  ،2OFتست  ،5TSIحیط اکسیداز، واکنش در م کانکی آگار، تستها شامل رشد در محیط مکتست

 . بوددرجه سانتی گراد و تولید پیوسیانین در محیط مولر هینتون آگار  42تحرک، رشد در 

 های مورد نیازمحیط کشت -3-6-3

 :از عبارتند سودوموناس آئروژینوزا تعیین هویت جهت رفته کار به هایمحیط

 مولر هینتون آگار. و SIMگر آیرون آگار، تریپل شو، فرمانتاتیو -اکسیداتیو، کانکی آگارمحیط مک

 کانکی آگارمحیط مک -3-6-3-1

 پپتون، محیط حاوی این رود.می کار به هاباکتری توسط الکتوز قند مصرف بررسی برای کانکی آگار محیط مک

 باشد.می رد نوترال و سدیم کلرید الکتوز، صفرا، نمک

 OFمحیط  -3-6-3-2

ای غیر تخمیری مورد استفاده قرار های گرم منفی میلهمصرف قند در باکتریاین محیط برای تشخیص نوع 

 گیرد.می

  

                                                           
1 - Triple Sugar Iron Agar 

2 - Oxidative – Fermentation  
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 TSIمحیط  -3-6-3-3

هیدروژن  سولفید گاز تولید همچنین و ساکاروز الکتوز، گلوکز، قندهای مصرف تشخیص برای TSIمحیط 

 رود.می کار به باکتری توسط

 SIMمحیط  -3-6-3-4 

 .به کار می رود   (mutility)،اندول و حرکتSH2 تولید برای تعیین  امد است ومحیطی نبمه ج، SIMمحیط 

 هاایزوله ینگهدار -3-6-4

 کلنی 4 الی 5 حدود مختلف بالینی هاینمونه از شده جداسودوموناس آئروژینوزا  هایایزوله نهایی تائید از پس

 و منتقل گلیسرول درصد 22 واجد براث یتریپتی کیس سومحیط  حاوی لیتری میلی 1/5های  به میکروتیوب

 گرادسانتی درجه 37 در انکوباتور ساعت 2 مدت به هامیکروتیوب مزبور، محیط در ها کلنی نمودن حل از پس

 5 مدت به ابتدا را هاباشد، میکروتیوبمی هاباکتری رشد از ناشی که محیط کدورت دیدن با سپس و داده قرار

 گرادسانتی درجه -72 فریزر به بلند مدت نگهداری جهت سپس و گرادسانتی جهدر 4 یخچال در ساعت 4 الی

-می مفید سرمایی شوک از جهت جلوگیری هانمونه کردن فریز از قبل یخچال در نگهداری ( نمودیم منتقل

 به فاصله تصادفی صورت به مولکولی، تشخیص مرحله شروع تا هاایزولهنگهداری  زمان مدت طی در(. باشد

 کشت دوباره  MHBمحیط در شدن دفریز از بعد و خارج فریزر از ها نمونه از تعدادی ماهه سه و ماهانه فتگی،ه

 کاسته آنها کنندگی قدرت رشد از باکتری، شدن فریز زمان مدت طی در شود حاصل اطمینان تاشدند  داده

 .باشد نشده
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   Disk Diffusionبیوتیکی با روشبررسی الگوی حساسیت آنتی -3-6-5

بیوگرام )دیسک دیفیوژن( توسط تست آنتیسودوموناس آئروژینوزا  هایبیوتیکی ایزولهتعیین الگوی مقاومت آنتی

این  .باشد می آگار روی بر یبیوتیک آنتی مقاومت بررسی جهت استفاده مورد تست ترین متداول کهانجام شد 

به  (CLSI)کمیته ملی استانداردهای آزمایشگاه بالینی  تست بر اساس انتشار در دیسک و بر اساس دستورالعمل

 ATCC 27853 سودوموناس آئروژینوزااز سویه استاندارد  بیوتیک مختلف انجام شد. دیسک آنتی 51 استفاده از

 استفاده شد. آزمونکیفی  جهت کنترل

  بیوگرام یمواد و وسایل مورد نیاز تست آنت  -3-6-5-1

 گارآ هینتون مولر کشت محیط 

 شرکت  بیوتیکی آنتی یهادیسک(MAST، )انگلستان: 

 میکرو 52) جنتامایسین ،گرم( کرومی 52) پنمایمی ، میلی گرم( 32) آزترئونام ، میلی گرم( 32) آمیکاسین

 ، سفپیمگرم( میکرو 52)سفپودوکسیم ،گرم( میکرو 1) سیپروفلوکساسین ،گرم( میکرو 52) سفوتاکسیم ،گرم(

 میکرو 552) تازوباکتام -پیپراسیلین ،گرم( میکرو 52)، مروپنمگرم( میکرو 52) پلی میکسین ، گرم( میکرو 32)

 افلوکساسین ،گرم( میکرو 1) لووفلوکساسین ،گرم( میکرو 32) سفتازیدیم، گرم( میکرو 522) ، پیپراسیلینگرم(

 گرم( میکرو 52) ربنی سیلینو کاگرم( میکرو 52)، تیکارسیلین گرم( میکرو 52) ، توبرامایسینگرم( میکرو 52)

  .CLSIاستاندارد  جداول اساس به

 فارلند. مکنیم تهیه جهت باریوم کلرید و سولفوریک اسید 

   سودوموناس آئروژینوزاسویه استاندارد ATCC27853  

  یمتر سانتی 52 مصرف یکباری هاپلیت 

  پنس و استریل ایپنبه سواپ 
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  استریل فیزیولوژی سرم ترلیمیلی 2 تا 5 حاوی آزمایش لوله 

   فارلندمکنیماستاندارد لوله حاوی 

  عدم رشد هاله قطر گیری اندازه مخصوص کش خط 

 فارلند مک نیم معادل میکروبی سوسپانسیون تهیه  -3-6-5-2

سودوموناس  خالصساعته( و  51-24های تازه )کلنیاز  ،فارلند مکمعادل نیم میکروبی سوسپانسیون تهیه برای

 محلول کدورت با آن کدورت مقایسه با ، سپستلقیح کرده استریل فیزیولوژی سرم حاوی لوله در روژینوزاآئ

 این OD یا نوری جذب .نمودیم تهیه فارلند مک نیم معادل میکروبی سوسپانسیون فارلند،مک نیم استاندارد

 باشد. 5/2تا  21/2 حدود بایستی نانومتر 121 موج در طول سوسپانسیون

 هادیسک کیفی کنترل -3-6-5-3

 منظور این برای .نددش کنترل کیفیت لحاظ از آزمایش، برای استفاده از قبل بیوتیکی ی آنتیهادیسک تمامی

 سودوموناس آئروژینوزاسویه استاندارد  از مستقیم روش به (فارلند مک نیم )معادل میکروبی سوسپانسیون ابتدا

ATCC27853 شد. در  داده خطی کشت آگار هینتون مولر محیط روی استریل سوآپ توسط سپس شد، تهیه

 .شدند داده قرار محیط روی بر پلیت جداره از مترمیلی 51و  از یکدیگر متر میلی 22 فاصله با هادیسک نهایت،

 بیوگرام یروش کار تست آنت -3-6-5-4

فارلند تهیه کردیم. به این نیم مک بیوگرام ابتدا سوسپانسیون باکتریایی معادل غلظت جهت انجام تست آنتی

میلی لیتر سرم فیزیولوژی تلقیح کرده،   2های را در لوله سودوموناس آئروژینوزاچندکلنی خالص  صورت که

قرار دادیم تا به کدورت مورد نظر برسند  گراددرجه سانتی 37شیکردار در دمای  ها را در انکوباتورسپس لوله

آگار هینتونروی محیط مولر چمنیکشت  اید(. در مرحله بعد به کمک سواپ پنبه)کدورت معادل نیم مک فارلن

 و نده شددادبیوتیکی بر روی محیط کشت قرار های آنتی، دیسکدقیقه از کشت 51دیم. پس از گذشت انجام دا
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 51-24گراد به مدت  یسانتدرجه  31-37ی دما در هایتپل ها،یسکد دادن قرار از یقهدق 51 ذشتگ از بعد

 CLSIاستانداردهای  به توجه با آن یرتفس و یریگاندازه کش خط با رشد عدم هاله قطر گردید. انکوبهساعت 

 .بندی شدندگروه حساس، حد متوسط و مقاوم تقسیم 3ها به ایزوله قطر هاله عدم رشد،انجام گرفت و بر حسب 

 تامازهامتالوبتاالکش دیسک ترکیبی جهت تشخیص فنوتیپی آزمای -3-6-6

 الزم مواد و وسایل -3-6-6-1

 پنمایمیبیوتیک آنتی 

 محلول EDTA )نیم موالر( 

 فارلندمک نیم استاندارد محلول 

  سودوموناس آئروژینوزاسویه استاندارد ATCC27853 

 متریسانتی 52 مصرف یکبار هایپلیت 

 پنس و استریل ایپنبه هایپسوا 

 استریل فیزیولوژی سرم رلیتمیلی 2 تا 5 حاوی آزمایش هایلوله 

 عدم رشد هاله قطر گیریاندازه مخصوص کشخط 

 کار روش -3-6-6-2

پنم به تنهایی و همراه با مهارکننده مولد متالوبتاالکتاماز، از دیسک ایمیهای جهت تشخیص فنوتیپی سویه

EDTA (52 استفاده شد. در این مرحله ایزوله )بودند جهت انجام تست  پنمهایی که مقاوم به ایمیمیکرو گرم

 پس از تهیه محیط مولر هینتون آگار، سوسپانسیون میکروبی با غلظت نیم مک دیسک ترکیبی انتخاب شدند.

پنم + و ایمی به تنهایی پنمبیوتیکی ایمیآنتی دقیقه، دیسک 51فارلند در محیط مذبور تلقیح شد و پس از 

EDTA (32-52  را به فاصله حداقل)24از یکدیگر روی محیط قرار دادیم و پس از  متر سانتی 1/2میکروگرم 
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گیری شد. چنانچه هاله عدم رشد اطراف گراد، هاله عدم رشد اندازهدرجه سانتی 37ساعت انکوباسیون در دمای 

باشد سویه مورد  پنم تنهاایمیمتر، نسبت به دیسک میلی 7بیشتر و یا مساوی  EDTAپنم همراه ایمی دیسک

 در نظر گرفت.متالوبتاالکتاماز به عنوان مولد آنزیم  CLSIتوان طبق استاندارد ا میبررسی ر

 E- test( با روش MICتعیین حداقل غلظت مهاری ) -3-6-6-3

انجام گرفت. در  ایمی پنمبرای آنتی بیوتیک  CLSIطبق توصیه  E-testتعیین حداقل غلظت مهاری به روش 

از سویه استاندارد برای انجام کنترل کیفی آزمایش استفاده شد.  CLSIیفی این آزمون مطابق با جدول کنترل ک

به شکل زیر انجام و تفسیر  CLSIمطابق با دستورالعمل  ایمی پنمبرای  E-testبا روش  MICتعیین 

 (.70شد)

 آماده کردن سوسپانسیون میکروبی و تلقیح آن  -3-6-6-4

تهیه  )9-0× 893 (ارای کدورت معادل استاندارد نیم مک فارلندابتدا از نمونه ها یک سوسپانسیون میکروبی د

سپس از این سوسپانسیون   ( است9× 793با سالین رقیق شد که تقریبا معادل) 9193گردید سپس به میزان 

میکرولیتر با استفاده از میکروپیپت برداشته و بر روی محیط مولر هینتون  0باکتریایی بعد از مخلوط کردن مقدار 

در هر نقطه می باشد. کلیه مراحل در شرایط  CFU  393ر قرار دادیم. تلقیح نهایی روی آگار تقریبا معادلآگا

 03-96درجه سانتی گراد بمدت  07-05کامال آسپتیک انجام شد. بعد از تلقیح نمونه ها پلیت ها در دمای 

ان کنترل مثبت نیز انجام گرفت. ساعت انکوبه شد کلیه مراحل فوق بر روی یک پلیت فاقد آنتی بیوتیک بعنو

هم چنین در هر پلیت خانه ای برای سویه استاندارد و کنترل منفی که تلقیح میکروبی در آن انجام نمی شود در 

 نظر گرفته شد.
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 پلیمراز یاواکنش زنجیره -3-6-7

 SPMbla و  VIMbla ,2-VIMabl, 1-IMPbla, 2-IMPbla-1های ژن حضورهمه ایزوله های مولد متالو بتاالکتاماز از نظر 

 ( بررسی شدند.5با استفاده از پرایمر های اختصاصی )جدول 

های سازی شد. در نهایت، ایزولهبا سویه استاندارد بهینهها تک ژن جهت تکثیر تک PCRسپس شرایط واکنش 

 بالینی به منظور شناسایی هر سه ژن ارزیابی شدند. 

 :DNA استخراج -3-6-7-1

ایل مورد نيازمواد و وس  

 سمپلر و سر سمپلر -

 1/5میکروتیوب  -

 shaker)) شیکر -

 میکروسانتریفیوژ -

 درجه 37انکوباتور  -

 درجه سانتی گراد 522 بن ماری  -

 دراپ نانو -

 به شرح ذیل انجام گرفت:  boilingاستفاده از روش  باDNA مراحل استخراج  -

ساعته( داریم، به این  24) ت تازهکش از هایی نیاز به کلنی boilingبه روش  DNAبرای استخراج   .5

بتاالکتامازها مثبت شدند برای استخراج متالو منظور نمونه هایی که در آزمون فنوتیپی از نظر تولید 
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DNA ایزوله  و رشد درجه سانتی گراد 31 ساعت انکوباسیون در دمای 24بعد از  .کشت داده شدند

 شدند. مورد نظر آماده استخراج  های

مقطر استریل  آب  λ222حاوی میلی لیتر  1/5 فکلنی از هر نمونه را داخل ویال اپندور 1تا  3ابتدا  .2

 حل کردیم.

 می کنیم تا اینکه کامالً حل شوند. shakeبا استفاده از شیکر آن قدر نمونه ها را  .3

قرار دادیم به طوری  درجه ساتی گراد(، 522) دقیقه، داخل بن ماری جوش 51-52به مدت  راویال ها  .4

 ه سطح آب جوش دو سوم ویال را در بر گیرد.ک

اپندورف(، سانتریفوژ  ) با استفاده از سانتریفوژ g 54222 دقیقه، با دور 1-52سپس ویال ها را به مدت  .1

به   PCRمی باشد، برای انجام واکنش  DNA)سوپرناتانت( ویال ها که حاوی  محلول روییو  کردیم

 اپندورف استریل منتقل شد.

استخراج  PCR ،DNAاین روش به صورت روزانه انجام گرفت و برای حصول به نتایج بهتر در   استخراج به

 شده ذخیره نمی شد.

 استخراج شده DNA یکم یارزیاب -3-6-7-2

استخراج شده به کمک جذب نوری در طول موج  DNAاسپکتروفتومتری غلظت و خلوص نمونه  UV با روش

nm 212 آید.زیر بدست میبا استفاده از رابطۀ  212 و 

 DNA( مقدار  g/mlµ)  = نانومتر 212در قرائت شده OD  ×عکس رقت ×  DNAضریب خاموشی 

میکرولیتر با آب  411به  1را به نسبت استخراج شده  DNAباشد. ابتدا نمونه ی م DNA،12 یضریب خاموش

نانومتر  212و  212ای هموجآن را در طول  ODمقطر استریل رقیق کرده و سپس میزان جذب نوری یا 

 گیری کردیم.اندازه
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 : PCRمواد مورد نیاز جهت انجام -3-6-7-3

 sdNTP  )نوکلئوتیدها( 

  پیشروپرایمر (F) و پیرو(R) 

 DNA الگو  

 Taq DNA Polymerase  

  دیونیزهآب مقطر  

 بافرPCR -x52  

 PCR واکنش  انجام پروسۀ -3-6-7-4

 زنیا مورد وسایل و مواد -3-6-7-4-1

 آبی، زرد، کریستالی و سر سمپلر سمپلر ست 

 بمیکروتیو  μl222- μl122     

 کلریدستگاه ترموسا   

  اصلی و افزودن سوسپانسیون ظرف یخ )تمام مراحل تهیه DNAالگو و آنزیمTaq DNA polymerase  

 (گیرد. یخ انجام یبر روباید 

 دیونیزه مقطر آب 

 مثبت کنترل هایسویه 

 اختصاصی پرایمرهای 

 Master Mix  
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 SPMو   VIM  ,IMPمتالوبتاالکتامازی یهاآنزیم تکثیر –3-6-8

 مورد استفاده یپرایمرها -3-6-8-1

هدف طراحی  DNAاز  مکمل ناحیه مورد نظر به صورت کامالً اختصاصی و PCR مورد استفاده در پرایمرهای 

شرکت توسط مکارانش بوده و  و ه Shibataمورد استفاده بر اساس مطالعه  پرایمرهای توالی شوند. می

 ذکر شده 5-3در جدول  . توالی و اندازه قطعات تکثیر شده توسط این پرایمرهاسنتز شده است ماکروژن کره

 (.   13است )

      

 ی بکار رفته در این مطالعهپرایمرها -1-3جدول 

 

 

 نام ژن توالی نوکلئوتیدی اندازه محصول

bp117   ACCGCAGCAGAGTCTTTGCC blaIMP-1 F1 

ACAACCAGTTTTGCCTTACC blaIMP-1 R1 

bp171   GTTTTATGTGTATGCTTCC blaIMP-2 F2 

AGCCTGTTCCCATGTAC blaIMP-2 R2 

Bp215   AGTGGTGAGTATCCGACAG  blaVIM-1 F3 

ATGAAAGTGCGTGGAGAC blaVIM-1 R3 

Bp125   ATGTTCAAACTTTTGAGTAAG blaVIM-2 F4 

CTACTCAACGACTGAGCG blaVIM-2 R4 

bp711   GCGTTTTGTTTGTTGCTC blaSPM-1 F5 

TTGGGGATGTGAGACTAC blaSPM-1 R5 
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و   SPM ,IMPمتالوبتاالکتامازی یهاآنزیمجهت تکثیر  PCRحجم و غلظت مواد  -3-6-8-2

VIM 

 21نهایی در حجم  SPMbla و  VIMbla ,2-VIMbla, 1-IMPbla, 2-IMPbla-1,هایژنبرای هر یک از  PCRواکنش 

 .ذکر شده است 2-3در جدول  PCRغلظت و حجم نهایی مواد  میکرو لیتر انجام گرفت.

 

 IMVblaو  IMPbla، SPMbla یهاژنبرای  PCRحجم و غلظت نهایی مواد  -2-3جدول 

 

 حجم ترکیبات واکنش

 )میکرولیتر(

 غلظت

Master Mix 71/25  - 

Primer Forward 5 10 pmol 

Primer Reverse 5 10 pmol 

Taq pol 5 u/μl 21/2  - 

Template DNA 5 - 

 - 21 حجم نهایی
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 IMVblaو  IMP bla، SPMblaی، هاتکثیر ژندمایی جهت برنامه  -3-6-8-3

نشان داده شده  3-3در جدول  SPMblaو  IMP bla، VIMblaهایبرنامه دمایی دستگاه ترموسایکلر جهت تکثیر ژن

 است.

 

 SPMblaو  IMP bla، VIMblaهایدمایی دستگاه ترموسایکلر جهت تکثیر ژن برنامه 3-3جدول 

 

final 

extension 

extension annealing denaturation initial 

denaturation 
 ژن

72°C for 

10min 

72°C for 

1min 

53°C for 

1min 

96°C for  1min 96°C for  5min blaIMP 

72°C for 

10min 

72°C for 

1min 

53°C for 

1min 

96°C for 

1min 

96°C for 

5min 
blaVIM 

72°C for 

10min 

72°C for 

1min 

53°C for 

1min 

96°C for 

1min 

96°C for 

5min 
blaSPM 

 

 آگارز ژل یرو PCRو الکتروفورز محصوالت  یآشکارساز -3-6-9

 انجام شد.  PCRمحصوالت ارزیابی منظور این مرحله از آزمایشات به

 وسایل مورد نیاز برای الکتروفورزمواد و  -3-6-9-1

 دستگاه الکتروفورز 

 سمپلر و سر سمپلر 

  پودر آگارز 
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 DNA Size marker  یاDNA Ladder (bp522) 

 Loading buffer  و اتیدیوم بروماید 

 TBE buffer  X12  

 یآمیزرنگ محلول -3-6-9-2

 گیری محصوالت قرار محل تا یمدار ژل آمیزیرنگ به نیاز ژل داخل درPCR محصول  وDNA شناسایی  جهت

 مطالعه این در مورد استفاده محلول شود،می استفاده آمیزیرنگ برای مختلفی هایمحلول کند، مشخص را ما

 DNAبازهای  بین در گیریطریق قرار از محلول این باشد،می شونده اینترکاله مواد جزء که بود بروماید اتیدیوم

 قرار بنفش ماوراء اشعه معرض در را بایستی ژل شناسائی جهت کند،می مشخص ژل سطح در را محصول محل

 آن زائیسرطان محلول این از استفاده مخاطرات از .نماید ایجاد نارنجی فلورسانس بروماید اتیدیوم تا دهیم

 تفادهاس استاندارد و مناسب ماسک و دستکش از و رعایت نکات ایمنی کلیه باید استفاده هنگام در لذا باشدمی

 لیتر میلی 5در را بروماید اتیدیوم تجاری پودر از گرممیلی 52بایستی  ذخیره و استوک محلول تهیه جهت .نمود

 .نمائیم نگهداری مستقیم نور از دور به و بسته در ظرف در و نموده حل مقطر آب

 ژل تهیه  روش و انجام الکتروفورز -3-6-9-3

گرم  3/5در قالب کوچک،  ٪5یه ژل تهی برایه شد: ته ٪5مورد نظر، ژل  یهاژنبا توجه به وزن  مطالعهین ادر 

  حلبافر  داخل  در  آگارز کامالً تاجوشانیم می  را آن وحل کرده   X5TBEیتر بافر  لیلی م 532پودر آگارز در 

ی هر ازا درجه به 12تا  41 حدود به شده تهساخ  آگارز محلول یدما یدنرس. پس از گردد  شفاف محلول و شود

 . بعدشودیم یختهر قالب  داخل ژل  یتنها  در واضافه شده  سایبر گرین محلول یکرولیترم یتر ژل، یکلیلی م 52

 بافر یبه حد تانک داخل می گیرد. قرار الکتروفورز تانک داخل در ژل و آورده در را شانه ابتدا ژل  کامل  بستن  از

TBE محصول  از یکرولیترم 1 د.نبپوشا کامالً را ژل یرو کهریزیم یمPCR   را با یک میکرولیتر بافر سنگین
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ی دارد، منفشارژ   DNAیی که آنجامی گیرد. از  قرار هاچاهک داخل یآرام به سپس وکننده کامال مخلوط کرده 

 قطب سمت به الکتروفورز موقع تا باشد یمنف یقطب طرف به هانمونه یدبا شدن الکتروفورز یبرا علت ینهم به

-می شروع الکتروفورز ( وV12-72) شده یمتنظ ولتاژ و شده وصل برق منبع به الکتروفورز تانکد. کن حرکت مثبت

 شود.یم مشاهده لومیناتور ترانس دستگاه با و شده خارج  تانک از ژل کردی ط را ژل طول ٪71 نمونه یوقت د.شو

 تهیه کرد.  داک ژل دستگاه توسط را ژل  عکس توانیم
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:فصل چهارم  

 نتایج

   

 جداول                                        

 رهاانمود

 ها عکس                                         

 

4 
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 هانمونه یآورجمع -4-1

 های بالینی مختلف شامل ادرار،از نمونهسودوموناس آئروژینوزا ایزوله  312در این مطالعه توصیفی مقطعی، 

 ،بوعلی بیمارستان های و امام حسین شهر تهران از بیمارستان شهترا و  زخم، خلط، برونکوآلوئوالر الواژخون، 

 . جمع آوری گردید قزوینشهر و والیت  ، کوثرشهید رجائی

 

 بالینی نمونهنوع آوری شده بر اساس جنسیت و های جمعتوزیع فراوانی ایزوله -4-2

درصد( ایزوله مربوط به  32) 521جمع آوری شده از نمونه های بالینی،  آئروژینوزای سودوموناسایزوله  312از 

، رونکو آلوئوالر الواژبدرصد( ایزوله مربوط به  7,4) 21درصد( ایزوله مربوط به خون،  31,7) 521های ادرار، نمونه

درصد( ایزوله مربوط  7,7) 27 و درصد( ایزوله مربوط به خلط 1,1) 24زخم، درصد( ایزوله مربوط به  52,3) 43

و  رددرصد( نمونه مربوط به جنس م 47,7) 517های بالینی مورد بررسی، . از نمونه(2-4)نمودار  بود شهبه ترا

  .نشان داده شده است 5-4که در نمودار  بودند زناندرصد( نمونه مربوط به  12,3) 513
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 جنسیتبر اساس  شده آوری جمع هایایزوله نسبی فراوانی توزیع -1-4نمودار 

 
 

 به کار رفته در این مطالعهمختلف بالینی های توزیع فراوانی نمونه -2-4نمودار 
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 سودوموناس آئروژینوزا یهاایزوله تائید -4-3

بررسی ها شامل این تستبیوشیمیایی مختلف استفاده شد. میکروب شناسی و های تستها از ایزوله تأییدجهت 

بررسی تحرک،  ،  OFتست ،TSIاکسیداز، واکنش در محیط  کانکی آگار، تسترشد در محیط مکمیکروسکوپی، 

 . بود در محیط مولر هینتون آگار گمانو تولید پی ، رشد در محیط سیتریمید آگارگراددرجه سانتی 42رشد در 

 

 یبیوتیکتعیین حساسیت آنتی -4-4

 درصد بیشترین شده است. بیان 5-4 در جدول س آئروژینوزاسودوموناهای ایزوله یبیوتیکیآنت حساسیت الگوی

 درصد کمتریندرصد و  1/41سفوتاکسیم با  و درصد 1/11با  سفپودوکسیم بیوتیکآنتی به مربوط مقاومت

، نسبت به (% 4/31) ایزوله 531 بود.درصد  1/22و آمیکاسین  درصد 7/5 باپلی میکسین  به مربوط مقاومت

  7/35 بودند که از نظر تولید متالوبتاالکتاماز مورد بررسی قرار گرفتند. همچنین، یر حساسغ و مروپنم پنمایمی

مقاوم بودند  ی به کار رفتهها بیوتیک آنتیاز  یا تعداد بیشتری کالس آنتی بیوتیکی ها نسبت به سه درصد ایزوله

  .در نظر گرفته شدند (Multi Drug Resistance)  چندهایی با مقاومت دارویی به عنوان ایزوله که
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 سودوموناس آئروژینوزاهای الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی ایزوله -1-4جدول 

 حساس، تعداد)%( ، تعداد)%(حدواسط مقاوم، تعداد)%( بیوتیکآنتی
 1( % 4/5) 2 341( % 1/11) سفپودوکسیم

 227( % 1/14) 52( % 4/3) 555( % 7/35) سفپیم
 214( % 1/72) 24( % 1/1) 72( % 1/22) آمیکاسین

 541( 3/42) 71( % 7/25) 521( % 31) آزترونام
 344( % 3/11) 2 1(% 7/5) پلی میکسین

 224( % 14) 22( % 3/1) 524( % 7/21) پنمایمی
 251( % 4/15) 57( % 1/4) 557( % 4/33) پنممرو

 511( % 1/11) 1( % 4/5) 541( % 7/45) جنتامایسین
 234( % 1/11) 35( % 1/1) 11 (% 3/24) تازوباکتام-لینپیپراسی

 253( % 1/12) 35( % 1/1) 521( % 3/32) پیپراسیلین
 221 (% 7/11) 57( % 1/4) 524 (% 4/31) سفتازیدیم

 21( % 1)  515( % 5/43) 575( % 1/41) سفوتاکسیم
 511( % 7/11) 52 (% 4/3) 543 (% 1/42) سیپروفلوکساسین

 513 (% 3/12) 7 (% 2)  512(% 7/41) ساسینلووفلوک
 512( % 12) 55( % 5/3) 517( % 1/44) افلوکساسین
 221( % 1/11) 1( % 4/5) 542( % 42) توبرامایسین
 517( % 4/13) 7( % 2) 511( % 1/44) تیکارسیلین

 511( % 5/47) 51( % 3/4) 572( % 1/47) کاربنی سیلین
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 سودوموناس آئروژینوزا بالینی هایایزولهدر  دیسک دیفیوژن یجه آزموننت از نمایی -1-4شکل

 

 

  (Combined Disk) ینتایج آزمون تایید -4-4-1

)هاله و مروپنم پنم به ایمی غیر حساسدرصد( ایزوله  4/21) 531آئروژینوزا، ایزوله بالینی سودوموناس  312از 

 مقاومت الگویبودند.  MBL( ایزوله مولد % 22/42) 11، ایزوله 531از  بودند.( mm57عدم رشد کمتر از 

در بین  مقایسه شده است. 2-4در جدول  MBL (non-MBL) فاقد و MBLمولد های بیوتیکی ایزولهآنتی

مربوط به نمونه  ایزوله (% 4/22) 53، خونهای مربوط به نمونهایزوله  MBL، 24 (4/45 %) مولد هایایزوله

 1و  برونکو آلوئوالر الواژ مربوط به نمونهایزوله  (% 3/52) 1 ،شهرات مربوط به نمونه ایزوله (% 3/52) 1 ،ادرار

 بودند. خلط مربوط به نمونه ایزوله (% 2/1) 3و  زخممربوط به ایزوله  (% 3/52)
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 MBL و غیر مولد های مولد مقایسه الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی سویه -2-4جدول 

 

 

 

کآنتی بیوتی  
(% م، تعداد )مقاو (% حدواسط، تعداد )  (% حساس، تعداد )   

MBL non-MBL MBL non-MBL MBL non-MBL 

41(% 1/12)  سفیپیم   (1/25 %)13   (7/5 %)5   (1/3%)55   (1/51%)1   (7/74%)251  

11(%522) سفپودوکسیم  (3/11%)172  2 2 2  (7/5%)1  

31(%2/71)  پیپراسیلین   (1/22%)17   (1/53%)1   (1/7%)23   (51%)55   (2/11%)222  

13(%4/15)  لووفلوکساین   (1/31%)527  2  (4/2%)7   (1/1%)1   (51%)157  

13(%4/15) کربنی سیلین   (5/42%)557  (7/5%)5   (1/4%)54  (1/1%)4   (5/11%)155  

33(%1/11)  آمیکاسین   (4/53%)31   (1/53%)1  (1/1%)15   (3/21%)57   (2/51%)237  

41(%3/17) آزترونام   (4/27%)12  (5/52%)7   (1/32%)11  (1/1%)1   (41%)354  

15(%1/71)  مروپنم   (1/22%)11   (1/1%)1  (5/4%)52   (4/3%)2  (3/73%)254  

41(%1/77)  توبرامایسین   (1/32%)11   (7/5%)5   (4/5%)4   (7/22%)52   (5/11%)315  

15(%1/71)  اوفلوکساسین   (3/31%)521  (7/5%)5   (4/3%)52   (3/52%)1   (3/21%)157  

-پیپراسیلین

 تازوباکتام
 (3/21%)31   (5/75%)21   (1/51%)1   (1/7%)22  (5/24%)54   (3/71%)222  

5(%7/5)  پلی میکسین   (7/5%)1  2 2  (3/11%)17   (3/11%)172  

41(%1/12) ایمی پنم  (2/51%)11  (3/52%)1  (1/1%)51  (1/1%)4  (3/71%)222  

15(%1/17) جنتامایسین   (1/32%)11  2  (7/5%)1   (5/52%)7   (1/11%)512  

41(%1/77)  سفتازیدیم   (5/27%)71  (7/5%)5   (1/1%)51   (7/22%)52   (1/17%)751  

12(%2/11)  سفوتاکسیم   (4/54%)525   (1/53%)1   (41%)543  2  (1/1%)21  

نسیپروفلوکساسی  (1/17%)15   (1/35%)12   (4/3%)2   (4/3%)52  (1/1%)1   (5/11%)512  

15(%1/17)  تیکارسیلین   (31%)521  (7/5%)5   (5/2%)1   (3/52%)1   (12%)515  
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 نمایی از آزمون دیسک ترکیبی نشان داده شده است. 2-4در شکل 

 MBLمولد سودوموناس آئروژینوزا های تست تاییدی فنوتیپی جهت شناسایی سویه -2-4شکل 

 

 
 در ایزوله های دارای ژن متالوبتا الکتاماز E- testروش  ( باMICنتایج حداقل غلظت مهاری ) -3-4نمودار 

25/9%25/9%25/9%

22/3%

20/00%

21/00%

22/00%

23/00%

24/00%

25/00%

26/00%

27/00%

1 2 32 32
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 SPMو  IMP ،  VIMمتالوبتاالکتاماز  یهاآنزیم تشخیصی برا PCR آزمایش -4-5

با  MBLهای مولد در سویه SPMblaو  IMPbla، 2-IMPbla, 1-VIMbla ،2-VIMbla-1  یهاژن شناساییدر ادامه 

 سودوموناس آئروژینوزایایزوله  (% 22/42) 11از  انجام شد. PCRبا روش فاده از پرایمرهای اختصاصی و است

و یا به  به تنهایی VIMlab-1حامل ژن  (% 7/51ایزوله ) IMPbla ،53-1حامل ژن  (% 3/21ایزوله ) MBL ،57مولد 

و  IMPbla-1 ژن  دوحامل هر ور همزمان به طایزوله  (% 2/1) 3 صورت ترکیبی بودند. در این مطالعه همچنین

1-VIMbla .بودند  

 های  ژن آمده است. 3-4در جدول  های متالو بتاالکتامازیمختلف حامل ژن بالینیهای توزیع فراوانی نمونه

2-IMPbla،  2-VIMlab  وSPMbla  مشخصات کامل ایزوله های  جدا سازی نشدند.در ایزوله های مورد مطالعه ما

 آمده است. 3-3در جدول  VIM-1و  IMP-1لوبتا الکتاماز های مولد متا

 های متالوبتاالکتاماز ژن شناسایی مربوط به (% 5)الکتروفورز ژل آگارزنمای  1-4و  4-4 ،3-4در شکل همچنین 

IMP, SPM, VIM است شده داده نشان. 
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 بتاالکتامازی های متالومختلف حامل ژن بالینیهای توزیع فراوانی نمونه 3-4جدول 

برونکو  تراکئال خلط زخم

 آلوئوالر الواژ

 متالوبتاالکتامازژن  ادرار خون

(1/55%)2 2 2 (1/55%)2 (2/45%)7  (1/31%)1  IMP 

(4/51%)2 2 2 2 (1/32%)4 (1/13%)7 VIM 

2 2 2 2 2 2 SPM 

2 2 2 2 (3/33%)5 (7/11%)2 VIM   وIMP 

 

 

 درصد. 1بر روی ژل آگارز  IMPbla-1 حامل ژن PCRالکتروفورز محصوالت  -3-4شکل 
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 درصد. 1بر روی ژل آگارز   VIMbla-1 ژن PCRالکتروفورز محصول  -4-4شکل 

 

 

درصد.  1بر روی ژل آگارز  IMPbla-2و   VIMbla-2 ژن PCRالکتروفورز  -5-4شکل 
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 VIM-1و  IMP-1مشخصات کامل ایزوله های مولد متالوبتاالکتاماز های  4-4جدول 

 نوع متالو  MIC آنتی بیوتیک 

 بتاالکتاماز 

source ward ایزوله سن  جنس 

 ها

IMP= R,MEM= R, CPM= R, AK= R, CTX= R, CAZ= R, TC= 

R, CIP= R, GM=R, PB= S, PTZ= R, OFX= R, TN= S, ATM=R, 

LEV=R, PRL=R,CPD= R 

≥ 

16 

 VIM-

1 

 P.S 11 زن ICU خون

16 

IMP= R,MEM= R, CPM= R, AK= S, CTX= I, CAZ= S, TC= R, 

CIP= R, GM=R, PB= S, PTZ= R, OFX= R, TN= S, ATM=I, 

LEV=R, PRL=R,CPD= R 

≥ 

24 

 VIM-

1 

 P.S 32 مرد داخلی خون

26 

IMP= R,MEM= R, CPM= R, AK= R, CTX= R, CAZ= R, TC= 

R, CIP= R, GM=R, PB= S, PTZ= I, OFX= R, TN= R, ATM=I, 

LEV=R, PRL=I,CPD= R 

≥ 

32 

 VIM-

1 

 P.S 22 زن عفونی ادرار

176 

IMP= R,MEM= R, CPM= R, AK= R, CTX= R, CAZ= R, TC= 

R, CIP= R, GM=R, PB= R, PTZ= R, OFX= R, TN= R, 

ATM=R, LEV=R, PRL=R,CPD= R 

>32  VIM-

1 

 P.S 71 مرد عفونی زخم

177 

IMP= R,MEM= R, CPM= R, AK= R, CTX= R, CAZ= R, TC= 

R, CIP= R, GM=R, PB= S, PTZ= R, OFX= R, TN= R, ATM=R, 

LEV=R, PRL=R,CPD= R 

≥16  VIM-

1 

 P.S 74 زن عفونی ادرار

179 

IMP= R,MEM= R, CPM= R, AK= R, CTX= R, CAZ= R, TC= 

R, CIP= R, GM=R, PB= S, PTZ= R, OFX= R, TN= R, ATM=R, 

LEV=R, PRL=R,CPD= R 

>32  IMP-

1 

الر ونکوالوئوبر

 الواژ

ICU 24 زن P.S 

192 

IMP= R,MEM= I, CPM= S, AK= S, CTX= R, CAZ= S, TC= R, 

CIP= S, GM=R, PB= S, PTZ= S, OFX= R, TN= R, ATM=S, 

LEV=R, PRL=S,CPD= R 

>32  VIM-

1 

 P.S 33 مرد عفونی ادرار

213 

IMP= R,MEM= R, CPM= R, AK= R, CTX= R, CAZ= R, TC= 

R, CIP= R, GM=R, PB= S, PTZ= R, OFX= R, TN= S, ATM=R, 

LEV=R, PRL=R,CPD= R 

≥32  IMP-

1+ 

VIM-

1 

 P.S 27 زن عفونی خون

217 

IMP= R,MEM= R, CPM= R, AK= R, CTX= R, CAZ= R, TC= 

R, CIP= R, GM=R, PB= S, PTZ= R, OFX= R, TN= R, ATM=R, 

LEV=R, PRL=R,CPD= R 

>24  IMP-

1 

 P.S 03 زن جراحی زخم

223 

IMP= R,MEM= R, CPM= R, AK= S, CTX= R, CAZ= R, TC= 

R, CIP= R, GM=R, PB= S, PTZ= I, OFX= R, TN= R, ATM=I, 

LEV=R, PRL=R,CPD= R 

>16  IMP-

1 

 P.S 71 مرد عفونی ادرار

224 

IMP= R,MEM= R, CPM= R, AK= R, CTX= R, CAZ= R, TC= 

R, CIP= R, GM=R, PB= S, PTZ= R, OFX= R, TN= R, ATM=R, 

LEV=R, PRL=R,CPD= R 

>16  IMP-

1 

 P.S 33 زن عفونی خون

231 

IMP= R,MEM= R, CPM= R, AK= R, CTX= R, CAZ= R, TC= 

R, CIP= R, GM=R, PB= S, PTZ= R, OFX= R, TN= R, ATM=R, 

LEV=R, PRL=R,CPD= R 

≥24  IMP-

1+ 

VIM-

1 

 P.S 01 زن داخلی ادرار

234 

IMP= R,MEM= R, CPM= R, AK= I, CTX= R, CAZ= R, TC= S, 

CIP= R, GM=R, PB= S, PTZ= S, OFX= S, TN= R, ATM=R, 
≥16  IMP- الر برونکوالوئو ICU 72 زن P.S 



95 
 

LEV=S, PRL=S,CPD= R 1 241 الواژ 

IMP= R,MEM= R, CPM= R, AK= R, CTX= R, CAZ= R, TC= 

R, CIP= R, GM=R, PB= S, PTZ= R, OFX= R, TN= R, ATM=R, 

LEV=R, PRL=R,CPD= R 

≥32  IMP-

1 

 P.S 27 زن عفونی خون

244 

IMP= R,MEM= R, CPM= R, AK= R, CTX= R, CAZ= R, TC= 

R, CIP= R, GM=R, PB= S, PTZ= R, OFX= R, TN= R, ATM=R, 

LEV=R, PRL=R,CPD= R 

>16  IMP-

1 

 P.S 32 زن داخلی خون

245 

IMP= R,MEM= R, CPM= R, AK= R, CTX= R, CAZ= R, TC= 

R, CIP= R, GM=R, PB= S, PTZ= R, OFX= R, TN= R, ATM=R, 

LEV=R, PRL=R,CPD= R 

≥32  IMP-

1 

 P.S 72 زن ICU ادرار

247 

IMP= R,MEM= R, CPM= R, AK= R, CTX= R, CAZ= R, TC= 

R, CIP= R, GM=R, PB= S, PTZ= I, OFX= R, TN= S, ATM=I, 

LEV=R, PRL=R,CPD= R 

>32  IMP-

1 

 P.S 33 زن داخلی خون

252 

IMP= R,MEM= R, CPM= R, AK= R, CTX= R, CAZ= R, TC= 

R, CIP= R, GM=R, PB= S, PTZ= R, OFX= R, TN= R, ATM=R, 

LEV=R, PRL=S,CPD= R 

≥32  IMP-

1+ 

VIM-

1 

 P.S 21 مرد عفونی ادرار

254 

IMP= R,MEM= R, CPM= R, AK= R, CTX= R, CAZ= R, TC= 

I, CIP= R, GM=R, PB= S, PTZ= R, OFX= R, TN= S, ATM=R, 

LEV=R, PRL=R,CPD= R 

>24  VIM-

1 

 P.S 34 مرد جراحی خون

264 

IMP= R,MEM= R, CPM= R, AK= I, CTX= R, CAZ= R, TC= 

R, CIP= R, GM=R, PB= S, PTZ= R, OFX= R, TN= R, ATM=R, 

LEV=R, PRL=I,CPD= R 

≥ 

24 

 IMP-

1 

نخو  ICU 04 زن P.S 

277 

IMP= R,MEM= R, CPM= R, AK= R, CTX= R, CAZ= R, TC= 

R, CIP= R, GM=R, PB= S, PTZ= S, OFX= S, TN= S, ATM=S, 

LEV=S, PRL=S,CPD= R 

≥ 

24 

 IMP-

1 

 P.S 21 مرد عفونی ادرار

278 

IMP= R,MEM= R, CPM= R, AK= R, CTX= R, CAZ= R, TC= 

R, CIP= R, GM=R, PB= S, PTZ= R, OFX= R, TN= R, ATM=R, 

LEV=R, PRL=R,CPD= R 

≥ 

32 

 IMP-

1 

 P.S 17 زن ICU خون

279 

IMP= R,MEM= R, CPM= R, AK= R, CTX= R, CAZ= R, TC= 

R, CIP= R, GM=R, PB= S, PTZ= I, OFX= R, TN= R, ATM=R, 

LEV=R, PRL=I,CPD= R 

≥16  IMP-

1 

 P.S 31 زن داخلی ادرار

292 

IMP= R,MEM= R, CPM= R, AK= R, CTX= R, CAZ= R, TC= 

R, CIP= R, GM=R, PB= S, PTZ= I, OFX= R, TN= R, ATM=R, 

LEV=R, PRL=R,CPD= R 

≥ 

24 

 IMP-

1 

 P.S 11 مرد جراحی زخم

295 

 MIC   :22/2 - 32دامنه
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 بحث-5-1

ی از دالیل مهم شیوع مقاومت آنت یها یکک بیوتیی سرانه از آنت استفاده بیش از حد و خود حاضردر حال 

رویه داروهای بتاالکتام وسیع الطیف و بستری طوالنی مدت افزایش بیباشد. ی در مناطق مختلف م یبیوتیک

بتاالکتاماز )معموال دارای  متالو های مولدشوند. باکتری می MBLهای تولید کننده بیماران سبب انتشار باکتری

زا است و منجر به باشند که درمان آنها مشکل جدی میهای  چندگانه( عامل عفونتدارویی مقاومت الگوی 

های گروه بتاالکتام را دارند که بیوتیک ها توانایی هیدرولیز تمامی آنتیگردد. این آنزیم افزایش مرگ و میر می

های گرم منفی در یافت می شوند. به خاطر توانایی باکتری ودوموناس و اسینتوباکترهای سبیشتر در باکتری

های گرم منفی شایع مانند  ها  به سایر باکتریرود که این آنزیمانتقال ژنتیکی مانند پالسمیدها، بیم آن می

-کننده آنزیم شایع تولید هایهای متعددی از باکتری و کلبسیال انتقال یابند، کما این که گزارش کلی اشریشیا

 (.14بتاالکتاماز در سراسر دنیا شده است ) های متالو

 آورند عبارتند از:به طور خالصه مشکالتی که متالوبتاالکتامازها به وجود می

Aها هستند.که براحتی قابل انتقال به سایر باکتری اندها روی پالسمید واقع شدههای کد کننده این آنزیم: ژن 

Bها باعث گسترش این گونه به اعضای خانواده انتروباکتریاسه سودوموناس آئروژینوزااز  هازایش انتقال این ژن: اف

 ها شده است.در برابر سایر باکتری هااز مقاومت

Cشود، بلکه باعث ایجاد مقاومت به آمینوگلیکوزیدها ها می: متالوبتاالکتامازها نه تنها سبب مقاومت به کارباپنم

 شود.یز مین
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D(.12،14شود )ها می: نبود مهار کننده دارویی مؤثر سبب محدودیت مصرف کارباپنم 

با توجه به های بیمارستانی است.  طلب و یکی از عوامل مهم عفونت پاتوژنی فرصتسودوموناس آئروژینوزا 

های ام، سبب ایجاد عفونتمقاومت روز افزون این باکتری به داروهای ضد میکروبی بخصوص ترکیبات بتاالکت

  (.11) شودهای پوستی )در افراد دچار سوختگی( میسمی و عفونت شدید مانند پنومونی، سپتی

 1/11سفپودوکسیم با  های بیوتیکآنتی به مربوط مقاومت درصد بیشترین ،مطالعه بر اساس نتایج حاصل از این

 پلی میکسین با آنتی بیوتیک های  به مربوط یت حساس درصد بیشتریندرصد و  1/41سفوتاکسیم با و  درصد

انجام دادند درصد  2252ای که صادری و همکاران سال در مطالعه بود.درصد  1/72و آمیکاسین  درصد 3/11

، %73بیوتیکی نسبت به آمیکاسین، جنتامایسین، سفتازیدیم و سیپروفلوکساسین به ترتیب برابر با مقاومت آنتی

ها بطور چشمگیری پائین بود شاید بیوتیکدر مطالعه ما میزان مقاومت نسبت به این آنتی بود. 11%، 73%، 11%

(. در مطالعه دیگری که توسط فوالدی 12بیوتیک تجویز شده باشد )یکی از دالیل این تفاوت، نحوه درمان و آنتی

وتاکسیم، جنتامایسین، های آمیکاسین، تتراسیکلین، سفبیوتیکانجام گرفت درصد مقاومت به آنتی 11سال 

بود که با  % 1/22، % 1/22، % 1/21، % 1/43، % 4/11، % 3/57سیپروفلوکساسین و سفتازیدیم به ترتیب برابر با 

  قبیل از هاژن انواع پذیرنده  ،یژنتیک ماهیت  سبب به ا آئروژینوز سودوموناس(. 11مطالعه همخوانی داشت )

 مقاوم ها کبیوتیی آنت انواع به  نسبت سریعاً تواندی م سبب همین به  و باشدی م هاترانسپوزون و پالسمید

 مختلف، یها کبیوتیی آنت به نسبت مقاومت کسب در ارگانیسم اینی باال قابلیت به توجه با  بنابراین. شود

 خصوص به هابیوتیکی آنت از رویهی ب استفاده .است یضرور یباکتر این حساسیت تغییرات بر مستمر نظارت
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-می   محسوب داروها این به  نسبت  یباکتر  این شدن مقاوم یبرا خطر عوامل از هاکارباپنم و هافلوروکینولون

 .شود

به ترتیب ین و سفتازیدیم سپنم، سیپروفلوکسا ایمی یها بیوتیکی اخیر میزان مقاومت نسبت به آنتیدر مطالعه

 2223ای که توسط ژاپنی و همکاران در سال طی مطالعه بود.  ددرص 4/31درصد و  1/42، درصد 7/21برابر با 

 درصد 7/51، درصد 5/27، درصد 5/17ها به ترتیب برابر با  بیوتیکآنتیاین مقاومت به انجام گرفت، میزان 

های مذکور به  بیوتیک آنتی، میزان مقاومت را نسبت به 2227(. صادری و همکاران در سال 11گزارش گردید )

در بررسی صورت گرفته توسط (. همچنین 11عنوان کردند )درصد  2/74، درصد 2/41، درصد 2/31 یبترت

 11، درصد 13، درصد 13ها برابر با بیوتیک، درصد مقاومت به این آنتی2221در سال  میرصالحیان و همکاران

 1/14برابر با به ترتیب میزان ، نیز این 2221ی ایراجیان و همکاران سال (. در مطالعه522گزارش گردید ) درصد

-ی آنت به مقاومت میزان افزایش کل در مطالعات این روند(. 525عنوان شد )درصد  522، درصد 7/11، درصد

 که این به توجه با است. پنمایمی مورد در از جمله ،یدارای نوسانات افزایش این یول .دهدی م نشان را هابیوتیک

 در مقاومت تفاوت تواند؛نوسانات می این علت است. شده استفاده دیسک رانتشا روش مطالعات از همه در

 و است تأمل برانگیز موضوع این کل در اما باشد. استفاده های مورددیسک یا نوع و عفونت، نوع ،مختلف مناطق

 .گیرد قرار تعمق و بررسی مورد باید بیشتر

ایزوله ( % 22/42) 11، ی غیر حساس به کارباپنم هانوزاسودوموناس آئروژیایزوله  531در مطالعه اخیر از میان 

 بودند. مولد متالوبتاالکتاماز سودوموناس آئروژینوزای
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بودند، که از این  MBLها مولد درصد ایزوله 5/72، سودوموناس آئروژینوزاایزوله  517از  Arunagiriی در مطالعه

در  (.71میزان در مقایسه با مطالعه ما بسیار پائین بود ) بودند که این IMPblaدرصد( ایزوله حامل ژن  3) 2میان 

انجام گرفت، هیچ ایزوله مولد  سودوموناس آئروژینوزاایزوله  522توسط شکیبایی بر روی  2227بررسی که سال 

MBL  وش های مولد متالوبتاالکتاماز از رجهت غربالگری سویه اخیر مطالعه در .(14)گزارش نگردیدIMP-

EDTA پنم، مولد های مقاوم به ایمیدرصد سویه 22/42ده شد. مشخص شد که استفاMBL  .مطالعه دربودند 

و  شاهچراغی مطالعه (، در15درصد ) 1/51میزان  این 2227 سال در E-testروش  با همکاران خسروی و

 میزان IPM-EDTAروش  با 2224فرانسه سال  در .(12است ) درصد 72 میزان این  E-testروش  همکاران با

نتایج مطالعه اخیر با نتایج مطالعات ذکر  .(11) است گردیده گزارش درصد 35 کره در کشور و (11) درصد 41

های مختلف و تفاوت در میزان مقاومت در سایر  تواند استفاده از روش شده متفاوت بود، علت این تفاوت می

 35پنم، مقاوم به ایمیسودوموناس آئروژینوزا یزوله ا 11و همکاران در کره از  Parkی مناطق باشد. در مطالعه

 (.71بودند ) IMPblaدرصد( ایزوله حامل ژن  22/2) 2بودند که از این میان،  MBLایزوله مولد 

به روش دیسک ترکیبی همانند روش بررسی در این  MBLای که در پاریس جهت تعیین فنوتیپ در مطالعه

برای شناسایی  PCRها واجد این فنوتیپ بودند. بعد از انجام تست ولهدرصد این ایز 41تحقیق انجام گرفت 

درصد همخوانی با نتایج حاصل از روش فنوتیپی داشت. این  522ها حدود بر روی این ایزوله MBLهای مولد ژن

(. نتیجه این 15باشد )با روش دیسک ترکیبی می SMBLمطالعه نشان دهنده دقت در روش شناسایی فنوتیپی 

بوده  CLSIهای تاییدی رود از روش بکار می MBLررسی نشان داد که روش دیسک ترکیبی که برای فنوتیپی ب
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های متالوبتاالکتامازی مطابقت دارد. در مطالعه اخیر انجام گرفته میزان شیوع ژن PCRو  E-testو با روش 

های مولد افزایش شیوع سویه های قبلی انجام گرفته در ایران است، که نشان دهندهبیشتر از مطالعه

 متالوبتاالکتامازها است. 

 MBLمولد سودوموناس آئروژینوزا های درصد از ایزوله 1/22در هند انجام شد  2221در بررسی که در سال 

 که شد داده نشان گرفت، انجامژاپن  در کشور که یامطالعه در(. 11) ی ما مطابقت داشتکه با مطالعهبودند، 

 دریافت مختلفی های بیوتیکآنتی  درمان جهت MBL مولد یهاآئروژینوزا سودوموناسبا  شده یونعف بیماران

هایی است آئروژینوزا سودوموناس انواع از بیشتر هاباکتری نوع این عفونت توسط از ناشی میر و مرگ و می کنند

 ،هابیمارستان در مقاوم یهاسویه این یبالین اهمیت به توجه با لذا(. 17) که متالوبتاالکتاماز منفی هستند

 از یجلوگیر جهت عفونت کنترل مناسب یابزارها یکارگیر به و هاآنزیم این مولد یهاارگانیسم سریعی شناسای

 .است یضرور ها ارگانیسم این بیشتر انتشار

ایزوله  57 ،زمولد متالوبتاالکتاما سودوموناس آئروژینوزایایزوله  11از میان  مشخص شد که مطالعهاین در 

یا به صورت  و به تنهایی VIMlab-1حامل ژن  (درصد 7/51ایزوله ) IMPbla ،53-1حامل ژن  درصد( 3/21)

و  IMPbla-1 حامل هر دو ژن به طور همزمان ایزوله  (درصد 2/1) 3 حاضر  ترکیبی بودند. همچنین در مطالعه

1-VIMbla .2های   ژن بودند-IMPbla،  2-VIMlab  وSPMbla جدا سازی نشدند.ر ایزوله های مورد مطالعه ما د  

، با شدند جدا درصد( 1/31) ادرارو درصد(  2/45) خونمتالوبتاالکتاماز از  مولدهای سویه اکثر مطالعه این در

را  پالسمید یا کروموزوم به نتقالو توانایی ا ی داشته اینتگرونغالبا ماهیت  MBLهای آنزیماین که  به توجه
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-در مطالعه دارد.ها پاتوژن به سایرو سرایت انتقال  در  MBLنشان از  توانایی ایزوله های بالینی مولد لذاد، ندار

-های مقاوم به ایمی سودوموناس برای شناسایی متالوبتاالکتامازها در 2252و همکاران در سال   Gomesایی که

پنم بودند. در ون مورد بررسی مقاوم به ایمیهای خدرصد از نمونه 1/34پنم انجام دادند، نشان داده شد که 

ها مشاهده درصد( در بین ایزوله 4/21) پنم تقریبا مشابه با این مطالعهمقاومت به ایمیی ما نیز فراوانی مطالعه

ی سودوموناس، کلبسیال و ایزوله 12و همکاران بر روی  Ellingtonای که توسط طی مطالعه(. 17) گردید

ایزوله به  5ایزوله و  2ایزوله،  1بودند که از این تعداد  IMPblaایزوله مولد ژن  55ام گرفت، اسینتوباکتر انج

 حدودترتیب در سودوموناس، کلبسیال و اسینتوباکتر مشاهده شد، شیوع این ژن در مطالعه اخیر با فراوانی 

ای که واجد ژن ایزوله مشابه مطالعه ما گزارش شد. همچنین در مطالعه آنها (درصد 34/51 -57)متوسط 

SPMbla  های در تایوان مطالعه کامل و مفصلی در مورد آنزیم 2221در سال (. 13)باشد شناسایی نشد

مورد بررسی  GIMbla, SIMbla, SPMbla VIMbla, IMPblaهای در این مطالعه ژنکه  ها انجام شدمتالوبتاالکتاماز

 هایژن ،باشندها دارای بیشترین میزان میدر میان ایزوله VIMbla 2,3,11های قرار گرفت و مشخص شد که ژن

 GIMbla, SPMbla, SIMbla (14) وجود نداشتند.  

میزان مطالعه ما  برخالفدرصد گزارش شد که  SPMbla ،1/11و همکاران میزان شیوع ژن  Saderدر مطالعه 

گردید که فراوانی آن کمتر از میزان درصد مشاهده  IMPbla ،3/1و میزان شیوع شیوع باالیی را نشان می دهد 

باشد،  IMPblaای که حامل ژن در بررسی که میهنی و همکاران انجام دادند ایزوله(. 12)باشد  ی ما میمطالعه

دهنده  . مطالعات اخیر نشان(71) درصد بود 3/21ی ما شیوع این ژن برابر با شناسایی نشد، لیکن در مطالعه
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سودوموناس که  باشد و از آنجائی ها توسط متالوبتاالکتامازها در ایران می بیوتیک آنتیافزایش مقاومت به 

ها در باشد. باید این نوع ایزولههای بیمارستانی مطرح میطلب در محیط به عنوان یک پاتوژن فرصت آئروژینوزا

آنها صورت گیرد تا از  های حاصل از های بالینی تشخیص داده شوند تا درمان مناسب جهت عفونتآزمایشگاه

  .شیوع هر چه بیشتر آنها جلوگیری شود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



114 
 

 گیرینتیجه -5-2

تواند گامی مهم و اساسی در درمان می بتاالکتاماز ی متالوهاآنزیم های مولدشناسایی سریع و ردیابی ایزوله

 شمار رود.ه ها بهای ناشی از این ایزولهعفونت

 

 پیشنهادات

 NDM, AIM, GIMهای مانند آنزیم MBLهای آنزیمر ارزیابی سای -

  M-TEM, SHV, CTXهای مانند آنزیم ESBLهای آنزیمارزیابی  -

 تر در بازه زمانی طوالنی MBLارزیابی میزان شیوع مولدین  -

 

 

 

 

 

 



115 
 

References 

 

1- Giamarellou H. Prescribing guidelines for serve Pseudomonas infections. J Antimicrob 

Chemother. 2002; 49:229- 233. 

2- Lam J. and Chan R. Production of mucoid microcolonies by Pseudomonas aeruginosa 

whitin infected lungs in cystic fibrosis. Infect Immune. 2000; 28: 546-556. 

3- Giamarellos-Bourboulis EJ, Papadimitriou E, Galanakis N, et al. Multidrug resistance 

to antimicrobials as a predominant factor influencing patient survival. J Antimicrob 

Agents. 2006; 27:476-481.  

4- Rossolini GM, Mantengoli E. Treatment and control of severe infections caused by 

multiresistant Pseudomonas aeruginosa. Clin Microbiol Infect. 2005; 11:17–32. 

5- Gilardi GL. Characterization of Pseudomonas aeruginosa species isolated from 

clinical specimens. Appl Microbiol. 2001; 21 (3): 414-419. 

6- De Kievit TR. Quorum sensing in Pseudomonas aeruginosa biofilms. Environ 

Microbiol. 2009; 11(2): 279–288.   

7- Nicas T I and Bradley J. The role of exoenzyme S in infections with Pseudomonas 

aeruginosa. J Infect Dis. 2003; 152 (4): 716-720. 

8- Pollack M. Pseudomonas aeruginosa exotoxin A. New England J Med. 1999; 302 

(24): 1360-1362. 

9- Japoni A, Farshad S, Alborzi A. Pseudomonas aeruginosa: Burn Infection, Treatment 

and Antibacterial Resistance. Iranian Med J. 2009; 11(3):244-253. 

10- Muller M. Pyocyanin iduces oxidative stress in human endothelial cells and modulates 

the glutathione redox cycle. Free Radic Biol Med. 2002; 1 (11): 1527-1533. 



116 
 

11- Lau GW, Hassett DJ, Ran H, Kong F. The role of pyocyanin in Pseudomonas 

aeruginosa infection. Trends Mol Med. 2004; 10(12): 599-606. 

12- Driscoll JA, Brody SL, Kollef MH. The epidemiology, pathogenesis and treatment of 

Pseudomonas aeruginosa infections. Drugs. 2007; 67:351-368.  

13- Satti L, Abbasi Sh, Ahmed Qumar T, Khan MSH, Hashmi AZ. In Vitro Efficacy of 

Cefepime against Multi-Drug Resistant Pseudomonas aeruginosa – An Alarming 

Situation in our Setup. Drug Resistance J. 2011; 1: 12-16. 

14- Kipnis E, Sawa T, Wiener-Kronish J. Targeting mechanisms of Pseudomonas 

aeruginosa pathogenesis. Med Mal Infect. 2006; 36: 78–91. 

15- Gerald BP, Reuben R. Mandell, Infectious diseases. 2010; 2835-2857. 7th Ed. 

16- Ramsey DM, Wozniak DJ. Understanding the control of Pseudomonas aeruginosa 

alginate synthesis and the prospects for management of chronic infections in cystic 

fibrosis. Mol Microbiol. 2005; 56:309-22. 

17- Guedes SE, Dias W, da Silva D. Study of biological characteristics of pseudomonas 

aeruginosa strains isolated from patients with cystic fibrosis and from patients with 

extra-pulmonary infections. Bras J Infect Dis. 2008; 12:86-8.  

18- Wendelboe A, Baumbach J. Outbreak of Pseudomonas aeruginosa infections caused 

by a contaminated cystoscope. New Mexico Epidemiol Rep. 2007; 6:1-4. 

19- Michalkiewicz J, Stachowski J, Barth C, Patzer J, Dzierzanowska D, Madalinski K. 

Effect of Pseudomonas aeruginosa exotoxin A on IFN-synthesis: expression of 

costimulatory molecules on monocytes and activity of NK cells. Immunol. 1999; 

69(3):359-366. 



117 
 

20- Fogle MR, Griswold JA, Oliver JW, Hamood AN. Anti-ETA IgG neutralizes the 

effects of Pseudomonas aeruginosa exotoxin A. J Surg Res. 2002; 106(1):86-98. 

21- Mittal R,  Aggarwal S, Sharma S, Chhibber S, Harjai K . Urinary tract infections 

caused by Pseudomonas aeruginosa: A minireview, J of Infect and Public Healt, 

2009; 2:101-111. 

22- Matar G, Ramlawi F, Hijazi NKhneisser I, Abdelnoor A. Transcriptionlevels of 

pseudomonas aeruginosa exotoxinA gene and severity of symptoms inpatients with 

otitis externa. Current Microbiol. 2002; 45:350-354. 

23- Schumann J, Bluethmann H, Tiegs G. Synergism of Pseudomonas aeruginosa 

exotoxin A with endotoxin, superantigen, or TNF results in TNFR.- and TNFR.- 

dependent liver toxicity in mice. Immuno Lett. 2000; 74(2):165-172. 

24- Johnson JM, Churck GM. Alignment and structure prediction of divergent protein 

families: periplasmic and outer membrane proteins of Bacterial efflux pumps. J Mol 

Biol. 1999; 287(3): 695-715. 

25- Murray RGE, Holt JG, Krieg NR, Sneath PHA. Bergey’s manual of systematic 

bacteriology. Williams and Wilkins, Baltimore. 2001; p: 141-219. 

26- Winstanley C, Coulson MA, Wepner B, Morgan JA, Hart CA. Flagellin gene and 

protein variation amongst clinical isolates of Pseudomonas aeruginosa. Microbiol. 

1996; 142 (8): 2145-2151. 

27- Murate T, Gotoh N, Nishino T. Characterization of outer membrane efflux proteins 

OpmE, OpmD and OpmB of Pseudomonas aeruginosa: molecular cloning and 

development of specific antisera. FEMS Microbiol Lett. 2002; 217(1): 57063. 



118 
 

28- Soberón-Chávez G, Lépine F, Déziel E. Production of rhamnolipids by Pseudomonas 

aeruginosa. Appl Microbiol Biotechnol. 2005; 68: 718–725. 

29- Guedes SE, Dias W, da SD. Study of biological characteristics of pseudomonas 

aeruginosa strains isolated from patients with cystic fibrosis and from patients with 

extra-pulmonary infections. Bras J Infect Dis. 2008; 12(1):86-88. 

30- Barbieri JT, Sun J. Pseudomonas aeruginosa ExoS and ExoT. Rev Physiol Biochem 

Pharmacol. 2004; 152:79–92. 

31- Nikbin VS, Aslani MM, Sharafi Z, et al. Molecular identification and detection of 

virulence genes among Pseudomonas aeruginosa isolated from different infectious 

origins. IJM. 2012; 6(3):118-123. 

32- Sacha P, Wieczorek P, Hauschild T, et al. Metallo-beta-lactamases of Pseudomonas 

aeruginosa: a novel mechanism resistance to beta-lactam antibiotics. Folia Histochem 

Cytobiol. 2008; 46:137-42. 

33- Hamud-Socoro AA. Pseudomonas aeruginosa resistance to tetracycline and triclosan. 

Cantaurus. 2004; 12: 7-9. 

34- Manafi A, Kohanteb J, Mehrabani D, et al. Active immunization using exotoxin A 

confers protection against Pseudomonas aeruginosa infection in a mouse burn model. 

BMC Microbiol. 2009; 9(23):1-5. 

35- Fink-Barbancon V, Goranson J, Zhu L, Sawa T, et al. ExoU expression by 

Pseudomonas aeruginosa correlates with acute cytotoxicity and epithelial injury. Mol 

Microbiol. 1997; 25(3):547-557. 



119 
 

36- Maschmeyer G, Braveny I. Review of the Incidence and prognosis of Pseudomonas 

aeruginosa infections in cancer patients in the 1990s. Eur J clin Microbiol Infect Dis. 

2000; 19: 915- 925. 

37- Borriell P, Patrick RM, Guido F. Topley and wison's microbiology and microbial 

infections. 2006; p: 1591-1607.  

38- Rastegar lari A, Bahrami H, Alaghehbandan R. Pseudomonas infections in Tohid burn 

center. Iran Burns. 1998; 24: 637- 641. 

39- Karimi Estahbanati H, Pour Kashani P, Ghanaatpisheh F, et al. Frequency of 

Pseudomonas aeruginosa serotypes in burn wound infections and their resistance to 

antibiotics. Burns. 2002; 28: 340- 348. 

40- Gerd D, Gerald BP. Vaccines and immunotherapy against Pseudomonas aeruginosa. 

Vaccine. 2008; 26: 1011-1024. 

41- Tranb WH and Scheidhauer R. Surveillance of Pseudomonas aeruginosa in intensive 

care units. Antimicrob Agents Chemother. 2001; 44 (4): 243-259. 

42- Mastoraki A, Douka E, Kriaras I et al. Pseudomonas aeruginosa susceptible only to 

colistin in intensive care unitpatients. Surg Infect. 2008; 9:153-160.  

43- Cigana C, Lore NI, Bernardini ML, Bragonzi A. Dampening Host Sensing and 

Avoiding Recognition in Pseudomonas aeruginosa Pneumonia. J of Biomedicine and 

Biotechnol. 2011; Article ID 852513.  

44- Forbes BA, Sahm DF, Weissfeld AS. Diagnostic Microbiology. 11th Ed. Missouri: 

Mosby Company. 2002; p: 389-391. 



111 
 

45- Eberl L and Tummler B. Pseudomonas aeruginosa and Burkholderia cepacia in cystic 

fibrosis: genome evolution, interactions and adaptation. J of Med Microbiol. 2004; 

294:123–131. 

46- Ang JY, Ezike E, Asmar BI. Anti bacterial resistance. Indian j pediatrics. 2004; 229-

239. 

47- Richard JF, Mary EH, Wdee T, Quang ND, Victor N, Yitzhak T. Selectively 

Guanidinylated Aminoglycosides as Antibiotics. Chem Med Chem. 2012; 7(7): 1237–

1244.             

48- Wilke MS, Lovering AL, Strynadka NCJ. Β-Lactam antibiotic resistance: a current 

structural perspective. Curr Opin Microbiol. 2005; 8:525-533.  

49- Van EHL and Dubos R.Unearthing antibiotics. J Exp Med. 2006; 203(2): 259. 

50- Leski TA and Alexander T. Role of Penicillin-Binding Protein 2 (PBP2) in the 

Antibiotic Susceptibility and Cell Wall Cross-Linking of Staphylococcus aureus 

Evidence for the Cooperative Functioning of PBP2, PBP4, and PBP2A. J Bacteriol. 

2005; 187(5):1815-1824. 

51-   Smith RG. Penicillin and cephalosporin drug allergis: a paradigmshift. J Am 

PodiatrMed Assoc. 2008; 98: 479-488. 

52- Van Delden C, Iglewski BH. Cell-to-cell signaling and Pseudomonas aeruginosa 

infections. Emerg Infect Dis. 1998; 4: 551-500. 

53- Thomason KS, ListervPD. Other beta- lactamas antibiotics. In: Gorbach SL, Bartlett 

JG, lacklow NR. Infectious diseases. 3th Ed. Baltimore, Williams and Wilkins. 2004; 

P: 204 -208. 



111 
 

54- Al-Jasser AM. Extended – spectrum beta- lactamase (ESBL): aglobal problem. Kuwait 

Med J. 2006; 38(3): 171-185. 

55- Fred CT. Mechanisms of Antimicrobial Resistance in Bacteria. American J Med. 

2006; 119 (6): 3–10. 

56- Murray PR, Drew WI, Kobayash GS, Thompson JH. Medical microbiology. 

International Student Edition. 1999; p: 103-107. 

57- Siegel MD, Robert E, Emerging Gram-Negative Antibiotic Resistance: Daunting 

Challenges, Declining Sensitivities, and Dire Consequences. Respiratory Care. 2008; 

53: 4. 

58- Aeschlimann JR. The role of multidrug efflux pumps in the antibiotic resistance of 

Pseudomonas aeruginosa and other gram-negative bacteria. Society of Infectious. 

Pharmacotherapy. 2003; 23(7):916-924. 

59- Hawkey PM. The origins and molecular basis of antibiotic resistance. BMJ. 1998; 

317:657-660. 

60- Abigail AS, Dixie D. Revengoof the microbes; how bacterical resistance is under 

minning the antibiotic miracle. 2005; p: 80-90. 

61- Barza M. Potential mechanisms of increased disease ishumans from antimicrobial 

resistance in food animals. Clin Infeect Dis. 2002; 34(3): 123–125. 

62- Gupta V. Metallo beta lactamases in Pseudomonas aeruginosa and Acinetobacter 

Species. Investing. Drugs. 2008; 17(2):131-143. 

63- Samuelsen O, Buarø L, Giske CG, et al. Evaluation of phenotypic tests for the 

detection of metallo-beta-lactamase-producing Pseudomonas aeruginosa in a low 

prevalence country. J Antimicrob Chemother 2008; 61(4):827-830. 



112 
 

64- Rodríguez-Martínez JM, Poirel L, Nordmann P. Molecular epidemiology and 

mechanisms of carbapenem resistance in Pseudomonas aeruginosa. Antimicrob Agents 

Chemother. 2009; 53(11):4783-4788. 

65- Mendiratta DK, Deotale V, Narang P. Metallo beta lactamase producing Pseudomonas 

aeruginosa in a hospital from a rural area. Indian J Med Res.2005; 121:701-703.        

66- Walsh TR, Toleman MA, Poirel L, et al. Metallo-betalactamases: The quiet before the 

storm? Clin Microbiol Rev 2005; 18(2):30. 

67- Koh TH, Babini GS, Woodford N, et al. Carpapenem hydrolyzing IMP-1 beta 

lactamase in Klebsiella pneumoniae from Singapore. Lancet. 1999; 353: 2162. 

68- Arya SC, Agarwal N. International Travel with Acquisition of Multi-Drug Resistant 

Gram Negative Bacteria Containing the New Delhi Metallo-Beta-lactamase Gene, Bla 

NDM-1. Travel Med Infect Dis. 2011; 9(1):47-48. 

69- Kim Y, Tesar C, Mire J, et al. Structure of Apo- and Monometalated Forms of NDM-

1-A Highly Potent Carbapenem-hydrolyzing Metallo-β-lactamase. PloS One. 2011; 

6(9): 24621. 

70- Poirel L, Rodriguez-Martinez JM, Al Naiemi N, et al. Characterization of DIM-1, an 

integron-encoded metallo-beta-lactamase from a Pseudomonas stutzeri clinical isolate 

in the Netherlands. Antimicrob Agents Chemother. 2010; 54:2420-2424. 

71- Sekiguchi J, Morita K, Kitao T, et al. KHM-1, a Novel Plasmid-Mediated Metallo-β-

Lactamase from a Citrobacter freundii Clinical Isolate. Antimicrob Agents Chemother 

2008; p.4194-4197. 



113 
 

72- Franklin C, Liolios L, Peleg AY. Phenotypic detection of carbapenem-

susceptiblemetallo-beta-lactamase-producing gram-negative bacilli in the clinical 

laboratory. J Clin Microbiol. 2006; 44 (9): 3139 -3144. 

73- Clinical and Laboratory Standards Institute. Performance standards for antimicrobial 

susceptibility testing. M100-S20. CLSI, Wayne, PA. 2010. 40: 2755-2759. 

74- Walsh TR, Bolmstrom A, Qwarnstrom A, et al. Evaluation of a new Etest for detection 

metallo beta lactamases in routine clinical testing. J Clin Microbiol. 2002; 40: 2755-

2759. 

75- Mihani F, Khosravi A. Isolation of Pseudomonas aeruginosa strains producing 

metallo beta lactamases from infections in burned patients and identification of 

blaIMP and blaVIM genes by PCR. Iranian J Med Microbiol 2007; 1(1): 23-31. 

76- Pitout JDD, Gregson DB, Poirel L, et al. Detection of Pseudomonas aeruginosa 

producing metallo beta lactamases in a Large centralized labratory. J Clin Microbiol 

2005; 43: 3129-3135. 

77- Ana CG, Liana CM , Suzane S , Hélio S. Dissemination in distinct Brazilian regions of 

an epidemic carbapenem-resistant Pseudomonas aeruginosa producing SPM Metallo-

β-lactamase. J Antimicrob Chemother 2003; (52): 699–702. 

78- Park JJ, Oh EJ, Lee S, Kim SI, Park YJ, Kang MW. Prevalence of metallo beta 

lactamase among Pseudomonas aeruginosa and Acinetobacter baumannnii in a 

Korean university hospital and comparison of screening methods for detecting metallo 

beta lactamase. J Microbiol Methods 2003 ;( 54):411-418. 

79- Arunagiri K, Sekar B, Sangeetha G, John J. Detection and Characterization of 

Metallo-β-lactamases in Pseudomonas  aeruginosa by Phenotypic and Molecular 



114 
 

Methods from Clinical Samples in a Tertiary Care Hospital. West Indian Med J. 2012; 

61:778. 

80- Sader HS, Reis AO, Silbert S, Gales AC. IMPS, VIMs and SPMs: the diversity of 

metallo-β-lactamases produces by carbapenem-resitant Pseudomonas aeruginosa in a 

Brazillian hospital. Clin Microbiol Infect. 2005; 11:73-76. 

81- Pitout JDD, Gregson DB, Poirel L, McClure JA, Le P, Church DL. Detection of 

Pseudomonas aeruginosa producing metallo beta lactamases in a Large centralized 

labratory. J Clin Microbiol. 2005; 43:3129-3135. 

82- Altoparlak U, Aktas F, Celebi D, Ozkurt Z, Akcay MN. Prevalence of metallo-beta-

lactamase among Pseudomonas aeruginosa and Acinetobacter baumannii isolated 

from burnwounds and in vitro activities of antibiotic combinations against these 

isolates. Burns 2005; 31(6):707-10. 

83- Shibata N, Doi Y, Yamane K, Yagi T, Kurokawa H, Shibayama K, Kato H, Kai K, 

Arakawa Y. PCR typing of genetic determinants for metallo-beta-lactamases and 

integrases carried by gram-negative bacteria isolated in Japan, with focus on the class 

3 integron. J Clin Microbiol. 2003 Dec; 41(12):5407-13. 

84- Lee MF, Peng CF, Hsu HJ and Chen YH. Molecular characterization of the metallo-β- 

Lactamase genes in imipenem-resistant Gramnegativebacteria from a university 

hospital in Southern Taiwan. Int J Antimicrob Agents. 2008; 32(6): 475-480. 

85- Camargo CH, Nascimento AB,  Mondelli AL, Montelli AC, Sadatsune T. Detection of 

SPM and IMP metallo-β-lactamases in clinical specimens of Pseudomonas aeruginosa 

from a Brazilian public tertiary hospital. Braz J Infect Dis. 2011; 15(5):478-481. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Shibata%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14662918
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Doi%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14662918
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Yamane%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14662918
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Yagi%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14662918
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kurokawa%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14662918
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Shibayama%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14662918
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kato%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14662918
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kai%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14662918
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Arakawa%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14662918
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14662918


115 
 

86- Shibata N, Doi Y, Yamane K, et al. PCR typing of genetic determinants for metallo-β-

lactamases and integrases carried by Gram-negative bacteria isolated in Japan, with 

focus on the class 3 integron. J Clin Microbiol. 2003; 41(12): 5407-5413. 

87- Gomes FMR, Caiaffa-Filho HH, Burattin MN, Rossi F. Metallo-beta-lactamases 

among imipenem-resistant Pseudomonas aeruginosa in a brazilian university Hospital. 

Clin Sci. 2010; 65:825-829. 

88- Sadeghi A, Rahimi B, Shojapour M. Molecular detection of metallo-β-lactamase genes 

BlaVIM-1, blaVIM-2, blaIMP-1, blaIMP-2 and blaSPM-1 in Pseudomonas 

aeruginosa Isolated from hospitalized patients in Markazi province by Duplex-PCR. 

African J Microbiol 2012; 6(12): 2965-2969. 

89- Imani Fooladi AA, Rostami Z, Shapouri R. Antimicrobial resistance and ESBL 

prevalence in Pseudomonas aeruginosa strains isolated from clinical specimen by 

phenotypic and genotypic methods, Zanjan, Iran. Iranian J Med Microbiol. 2011; 

10:189-198. 

90- Saderi H, Lotfalipour H, Owlia P, Salimi H. Detection of Metallo-β-Lactamase 

Producing Pseudomonas aeruginosa Isolated From Burn Patients in Tehran, Iran. 

2010; 41:10 

91- Khosravi AD, Mihani F. Detection of metallo-β- lactamase-producing Pseudomonas 

aeroginosa strains isolated from burn patients in Ahwaz, Iran. Diagn Microbiol Infect 

Dis 2008; 60(1): 125-128. 

92- Shahcheraghi F, Nikbin VS, Shooraj F, et al. characterization of blaVIM1, blaIMP1 

and blaSPM metallo-β-lactamase genes in Pseudomonas aeruginosa isolated from 

Imam Khomaini hospital of Tehran. Pejouhandeh 2010; 2(68): 67-72. 



116 
 

93- Shakibaie MR, Shahcheraghi F, Hashemi A, Adeli NS. Detection of TEM, SHV And 

PER type Extended-Spectrum- Lactamase Genes among Clinical Strains of 

Pseudomonas aeruginosa isolated from burnt patients at Shafa-Hospital, Kerman, 

Iran. Iranian J Med Sci. 2008; 11(2): 49-54. 

94- Walsh T. The emergence and implications of metallo-betalactamases in Gram-negative 

becteria. Clin Microbiol Infect. 2007; 13(1):113. 

95- Aoki S, Hirakata Y, Kondoh A, et al. Virulence of metallo beta lactamase producing 

Pseudomonas aeruginosa in vitro. Antimicrob Agents Chemother.2004; 48:1876-78.    

96- Varaiya A, Kulkarni N, Kulkarni M, Bhalekar P, Dogra J. Incidence of metallo beta 

lactamase producing Pseudomonas aeruginosa in ICU patients. Indian J Med Res. 

2008; 127:398-402.     

97- Hirakata Y, Yamaguchi T, Nakano M, Izumikawa K, Mine M, Aoki S. Clinical and 

Bacteriological characteristics of IMP-type metallo-β-lactamase-producing 

Pseudomonas aeruginosa. Clin Infect Dis. 2003; 37:26-32. 

98- Japoni A, Alborzi A, Kalani M, Nasiri J, Hayati M, Farshad SH. Susceptibility 

patterns and cross-resistance of antibiotics against Pseudomonas aeruginosa isolated 

from burn patients in the south of Iran. Burns. 2006; 32: 343-347. 

99- Saderi H, Karimi Z, Owlia P, Bahar A A, Akhavi Rad S M B. Phenotypic Detection of 

Metallo- beta- lactamase producing pseudomonas aeruginosa strain Isolated from 

Burned patients. Iran J pathol. 2008; 3(1): 20-24. 

100- Mirsalehian A, Feisabadi M, Akbari Nakhjavani F, Jabal ameli F, Goli H. Prevalence 

of extended spectrum beta lactamases among strains of Pseudomonas aeruginosa 

isolated from burn patients. Iranian J Med Sci. 2008; 66: 333-337. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bhalekar%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18577797
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Dogra%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18577797


117 
 

101- Fazeli H, Moslehi T Z, Irajian GR, Salehi M. Determination of Drug resistance 

patterns and detection of bla-VIM gene in Pseudomonas aeruginosa strains Isolated 

from burned patients in the Emam Mosa Kazem hospital, Esfahan, Iran. Iranian J 

Med Sci. 2008; 4: 3: 1-8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



118 
 

Abstract 

Back ground: Pseudomonas aeruginosa is an opportunistic pathogen and one of the most 

frequent pathogens in nosocomial infections. It causes different types of infections including 

urinary tract infections and Bacteremiae. This bacterium shows high resistance to majority of 

antibiotics including β-lactams. The aim of this study was detection of IMP, VIM and SPM 

Metallo- beta- lactamase genes in Pseudomonas aeruginosa isolates. 

Method: In this cross-sectional study, 350 Pseudomonas aeruginosa isolates were collected 

from the various clinical specimens in Tehran and Qazvin hospitals from 2011 to 2013. After 

identification of isolates by biochemical tests, antibiotic susceptibility (Kirby-Baur method) was 

done according to CLSI advice against 18 antibiotics. The Combined Disk method was then 

carried out for detection of MBLs and the bla IMP, bla VIM and bla SPM genes were determined by 

PCR. 

Results: In this study, cephpodoxim and polimixin with 98.6% and 1.7% resistance showed the 

highest and lowest resistance against isolates. A total of 350 isolates, 138 (34.9%) isolates were 

carbapenem- resistant. From 138 isolates, 58 (42.02%) isolates were metallo-beta-lactamase 

producer which 17 isolates (29.3%) and 13 isolates (19.7%) carried blaIMP-1 and blaVIM-1 genes, 

respectively. Also 3 (5.2%) isolates carried both of the blaIMP and blaVIM genes simultaneously.   

Conclusion: Considering the moderate prevalence and clinical importance of MBL-producing 

isolates, rapid identification of them and use of the appropriate infection control measures are 

necessary to prevent further spread of infections by these organisms. 

Key words: Pseudomonas aeruginosa, Mtallo-Beta-Lactamase, Antibiotic resistance  
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