
 98ی اول سال ماهه 6و  97ی اول سال ماهه 6های شایع در بیمارستان شهید فقیهی شیراز در تغییر الگوی مقاومت باکتری

 1، الله محمودی2بخشنده طاهره 1شقایق متقی،نویسندگان: 

 گروه داروسازی بالینی، دانشکده داروسازی شیراز، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران .1

شیراز، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، ،  رازیش یهیفق دیشه مارستانیب ،کنترل عفونت، واحد یآموزش پزشک پرستاری، واحدارشناس ک .2

 ایران

 نویسنده مسئول: الله محمودی

 رانیا راز،یش راز،یش یدانشگاه علوم پزشک راز،یش یدانشکده داروساز ،ینیبال یروه داروسازگ

 Mahmoudi_l@sums.ac.ir، ایمیل: 071-32424127، تلفن: 7146864685کد پستی: 

 

 :مقدمه

های شایع، . با توجه به گسترش این مقاومت، خصوصاَ در باکتریباشدمیبیوتیکی، یک چالش بزرگ و خطرآفرین برای سالمت بشر مقاومت آنتی

 است.انتخاب درمان مناسب برای بیماران با محدودیت جدی مواجه 

ها در سال Klebsiella pneumoniaeاست که بیش از یک سوم بیان کرده (ECDCها )مرکز اروپایی پیشگیری و کنترل بیماری

است. یکی از مشکالت جدی در بیوتیکی شایع بودهاند و مقاومت به چندین گروه آنتیبیوتیکی مرتبط، مقاوم بودهبه حداقل یک گروه آنتی 2013

 serratiaهای(، آنزیمKPC) K.pneumoniaeکارباپنمازها هستند که اغلب شامل کارباپنماز حاصل از این زمینه، 

marcescens (SMEو ایمی )پنماز/کارباپنماز غیر فلزی- A (IMI/NMC-Aمی ) ،باشند. در ایاالت متحده آمریکاKPC ها

ها، میکسین همراه با مقاومت به فلوروکینولونبه پلیهای مقاوم K.pneumoniaeباشند. ترین کارباپنماز در بالین میشایع

 است.ها در جنوب و جنوب شرق اروپا نیز گزارش شده، آمینوگلیکوزیدها و کارباپنم3های نسل سفالوسپورین



راکز درمانی( های جریان خون و مجاری ادراری )گرفته شده در جامعه یا در مترین دالیل عفونتیکی از رایج Escherichia coliباکتری 

ها و در سراسر جهان است. مقاومت این باکتری به سفالوسپورین نسل سوم و نیز مقاومت به سفالوسپورین نسل سوم، فلوروکینولون

 آمینوگلیکوزیدها به صورت ترکیبی، در جنوب شرق اروپا گزارش شده است.

شوند. ها و آزترئونام( میها، سفالوسپورینسیلینها )پنیبر اغلب بتاالکتام( موجب بروز مقاومت در براESBLالطیف )های بتاالکتاماز وسیعآنزیم

 شوند.تولید می E.coliو  K. pneumoniae ،K. oxytocaهای گرم منفی، به خصوص ها اغلب توسط میکروارگانیسماین آنزیم

های مقاوم کند. گونهطلب عمل میاست که اغلب به صورت فرصت Pseudomonas aeruginosaباکتری باسیلی گرم منفی دیگر 

سودومونال حساس های آنتیبیوتیکشود که تنها به یک یا دو دسته از آنتی( از این گونه، اینطور تعریف میXDRبه بسیاری از داروها )

ها دارد. اگرچه در آمریکا سیر این مقاومت رو به بیوتیکآنتیهای بیشتری عالوه بر سدهای ذاتی سودوموناس علیه ها مکانیسمباشند. این گونهمی

 باشد، ولی همچنان آمار باالیی وجود دارد.کاهش می

Acinetobacter baumannii باشد. در ها در بالین میترین باکترییکی از مقاوم، باکتری کوکوباسیلی گرم منفی دیگریست که

اند که این رقم بسیار باالتر ها مقاوم بودههای ویژه، به کارباپنمبه دست آمده از بخش مراقبتهای A. baumanniiاز  %50آمریکا، بیش از 

نیز هستند؛ به این  XDRهای مقاوم به کارباپنم، باشد. اغلب این گونه( می10%) K. pneumonia( و 20%) P.aeruginosaاز 

 اند.مقاوم Tigecyclineها، به جز کلیستین و بیوتیکمعنی که به تمام آنتی

ها و انتروکوک Staphylococcus aureusهای گرم مثبتی همچون توان به باکتریبرانگیز در بالین، میهای چالشاز دیگر باکتری

ها(. MRSAها مقاومند )سیلینشده توسط پالسمید، به پنیی تولید بتاالکتاماز حملواسطهها بهS.aureusاشاره کرد. امروزه بسیاری از 

 MRSA، فعالیت خوبی علیه PBP2aی یافتههای جدیدی هستند که به علت تمایل افزایش، بتاالکتامceftobiproleسفتارولین و 

 کند. توانایی تشکیل بیوفیلم دارد که زنده ماندن و تکثیر میکروارگانیسم را تسهیل می MRSAدارند. 

ر به دست آمده از بالین و محیط در بیمارستان امام حسین )ع( تهران در ایران، به کلیستین های اسینتوباکتطبق مطالعه انجام شده، تمام گونه

ی اسینتوباکتر ی مروری که بر روی مقاالت منتشر شده در ایران در زمینهدر مطالعهاند. مقاوم بوده Tigecyclineنسبت به  %77حساس و 

است. در ها، لیپوپپتیدها و آمینوگلیکوزیدها باال بودهها به جز کارباپنمبیوتیکت به تمام آنتیمقاوم 2007تا  2001های است، در بین سالانجام شده



ی ها افزایش یافته، در حالی که تغییر چندانی در مقاومت نسبت به دو دستهمقاومت به کارباپنم 2013تا  2012و  2011تا  2010های بین سال

، سودوموناس آئروژینوزای به دست آمده از بیماران ساکن تهران 2015و همکاران در سال  .Saderi Hی در مطالعه دیگر دیده نشده است.

اند. به کلیستین مقاوم بوده %90.9تازوباکتام و -به پیپراسیلین %63.6به سفتازیدیم،  %63.6به مروپنم،  %55.7پنم، به ایمی %55.7به میزان 

ها، باشد. پیش از بروز مقاومت به ونکومایسین در میان انتروکوکمی %1-60، 2013ر سال در کشورهای مختلف اروپایی د MRSAپراکندگی 

باشد که همزمان به در آمریکا رو به افزایش می E.faeciumاند، در حالی که آمار بوده E.faecalisها در بالین، اکثر این میکروارگانیسم

نشان داده است که  2011تا  2000های پژوهش انجام شده در ایران در بین سال 20بررسی مروری  سیلین مقاوم است.ونکومایسین و آمپی

 است.بوده %74و  %14، %14ها به ونکومایسین به ترتیب مقاومت کامل، متوسط و حساسیت انتروکوک

، E.coli ،P.aeruginosaهای کلبسیال، بیوتیکی در باکتریهای آنتیی مقاومتهدف از انجام این مطالعه، مقایسه

A.baumannii ،MRSA 97ی اول سال ماهه 6درمانی شهید فقیهی شیراز در -های مختلف بیمارستان آموزشیو انتروکوک در بخش 

 باشد.می 98و 

 روش کار:

د فقیهی شیراز توسط درمانی شهی -بیوگرام انجام شده در آزمایشگاه بیمارستان آموزشیجهت انجام این مطالعه، اطالعات مربوط به نتایج کشت و آنتی

های و بخش 2و  1های داخلی ICU، 2و 1های جراحی ICUهای استخراج و بررسی شد. این اطالعات، در رابطه با بخش WHO netافزار نرم

های ICUربوط به ها، اطالعات می بهتر دادهبندی و مقایسهباشد. جهت جمعمی 98و  97ی اول سال ماهه 6و نیز بخش عفونی در  4و  3، 2، 1داخلی 

 اند.های داخلی وعفونی با هم گزارش شدههای جراحی با هم و نیز بخشICUداخلی با هم، 

 گیری و بحث:نتیجه

رسیده و در   %100به  %0های داخلی از ICU، در سفوکسیتینبه اگزاسیلین یا  S.aureusمیانگین مقاومت ، 98ماه اول  6تا  97ماه اول  6ی در فاصله

ICU افزایش یافته است. مقاومت این باکتری نسبت به کلیندامایسین  %63.63به  12.49های داخلی از %( مانده و در بخش%100تغییر ) نجراحی بدوهای

یسین است. مقاومت نسبت به ونکوماافزایش یافته %74.99به  %56.25( و از %100افزایش، بدون تغییر ) %100به  %39.99های فوق، به ترتیب از در بخش



های و در بخش %0به  %100های داخلی از ICUها در برابر ونکومایسین در است. مقاومت انتروکوکبوده %0ی زمانی، ها در هر دو برههدر تمام بخش

ماه اول سال  6یسین در ، کلیندامایسین و ونکوماسفوکسیتینتغیر کرده است. در کل متوسط مقاومت این باکتری علیه اگزاسیلین یا  %60.71به  %0داخلی، از 

 اند.رسیده %0و  %86.95، %80.95به ترتیب به  98ماه اول سال 6است که این ارقام در بوده %0و  %49.99، %22.22ترتیب، به 97

های بتاالکتاماز از نندهو در برابر مهارک  %86.66به  %10های داخلی، از ICUدر  4یا  3های نسل مقاومت باکتری کلبسیال نومونیه در برابر سفالوسپورین

افزایش یافته است.  %79.99به  %88.89ها از و در برابر کارباپنم %99.33به  %88.89ها از کاهش یافته، درحالی که در برابر فلوروکینولون %78.09به  100%

( و در همین حال در این %90به  %100است )از داشته  4یا  3های نسل های جراحی، مقاومت رو به کاهشی در برابر سفالوسپورینICUاین باکتری در 

کلبسیال نومونیه در  است.( داشته%80به  %68.57ها )از ( و در برابر کارباپنم%100به  %82.86ها )از ها، مقاومت رو به افزایشی در برابر فلوروکینولونبخش

(، %77.27به  %66.66ها )از (، فلوروکینولون%99.99به  %61.11)از  4ا ی 3های نسل های داخلی، مقاومت رو به افزایشی در برابر سفالوسپورینبخش

 ( داشته است.%54.554به  %38.89ها )از ( و کارباپنم%93.18به  %66.67های بتاالکتاماز )از مهارکننده

( و %100ها )(، فلوروکینولون%100) 4ا ی 3ی زمانی در برابر سفالوسپورین نسل های داخلی، مقاومت متغیری در این فاصلهICUدر  E.coliباکتری 

( %0به  %39.99ها )از ( و کارباپنم%0به  %60ها )از های جراحی، مقاومت رو به کاهشی در برابر فلوروکینولونICU( نداشته است. گرچه در %0ها )کارباپنم

(، %58.20به  %60.41تجربه کرده است )از  4یا  3های نسل های داخلی کاهش اندکی در مقاومتش نسبت به سفالوسپوریندر بخش E.coliداشته است. 

 تر شده است.های بتاالکتاماز مقاومها و مهارکنندهها، کارباپنمدر حالیکه نسبت به فلوروکینولون

به  %71.43ها )از ، کارباپنم(%0به  %85.71ها )از های داخلی، در این فاصله زمانی نسبت به فلوروکینولونICUسودوموناس آئروژینوزا به طور متوسط در

تر )از ها اندکی حساسهای جراحی نسبت به فلوروکینولونICUتر شده است. به طور مشابه، در ( حساس%0به  %57.14( و آمینوگلیکوزیدها )از 66.67%

ها های داخلی، این باکتری نسبت به فلوروکینولون( شده است. بالعکس، در بخش%100به  %66.66تر )از ها مقاوم( اما نسبت به کارباپنم%77.77به  83.33%

( %100به  %73.33( و پیپراسیلین تازوباکتام )از %95.72به  %57.14(، آمینوگلیکوزیدها )از %88.88به  %57.14ها )از (، کارباپنم%95.72به  %57.14)از 

و  %78.95، %65 ترتیببه 97ماه اول سال  6تازوباکتام در ها و پیپراسیلینینولونها، فلوروکدر کل، مقاومت این باکتری نسبت به کارباپنم است.تر شدهمقاوم

  است.بوده %70.83و  %74.35، %83.33، 98ماه اول سال  6و نیز در  54.4%



مقاومت را تجربه نکرده است، در ها و آمینوگلیکوزیدها تغییر خاصی در ها، کارباپنمهای داخلی، در برابر فلوروکینولونICUدر  A.baumanniiباکتری 

های جراحی، ICUنتوباکتر در ی(. در عین حال، اس%18.84به  %100تر شده است )از سیلین سولباکتام به طرز چشمگیری حساسحالی که در برابر آمپی

تر شدن نسبت به تر شده است. این حساسومها مقا( و نسبت به آمینوگلیکوزیدها و کارباپنم%76.72به  %100تر )از ها حساسنسبت به فلوروکینولون

( افزایش و نسبت %66.66به  %56.25ها )از (. اگرچه مقاومت نسبت کارباپنم%29.16به  %100باشد )از های داخلی چشمگیرتر میها در بخشفلوروکینولون

 ( کاهش یافته است.%91.66به  %100به آمینوگلیکوزیدها اندکی کاهش )از 

، 3های نسل ها، سفالوسپورین، مقاومت کلبسیال نومونیه به فلوروکینولون2013تا  2010های منتشر شده، در اروپا در بین سالهای طبق گزارش

درنظر گرفت. در مجموع پیدایش  %21به  %15توان از ها را میآمینوگلیکوزیدها به طور معناداری افزایش یافته بود که  در نهایت مجموع این مقاومت

 ها در جنوب آمریکا، آمریکای مرکزی، خاورمیانه و آسیا رو به افزایش بوده است.در این سال KPCی اکترهای تولید کنندهانتروب

(( نشان داده 95.5%) Bمیکسین ( و پلی%90.9ها )کلیستین )میکسینای در تهران، بیشترین حساسیت باکتری سودوموناس آئورژینوزا نسبت به پلیدر مطالعه

 موارد مشاهده شد. %28.4و پیپراسیلین تازوباکتام در  %35.2، سفتازیدیم در %44.3اومت نسبت به مروپنم در شد. مق

های مختلف اروپا دارد و بیشترین مقاومت در جنوب اروپا گزارش شده است. های بسیاری در قسمتها تفاوتمقوامت اسینتوباکتر در برابر آنتی بیوتیک

برای غلبه بر  FDAکه توسط  ceftazidime-avibactamو  ceftolozane-tazobactamای جدیدی چون هبیوتیکمتاسفانه آنتی

 اند، فعالیت قابل اعتمادی در برابر این باکتری ندارند.اسینتوباکتر تأیید شده

 2009ی زمانی نسبت به کاهش در بازه رو به کاهش داشت، اگرچه این کاهش 2013تا  2010های ها در میان سالدر عفونت MRSAدر اروپا آمار حضور 

بوده و  MRSA 80%متوسط درصد  2013رود. در سال همچنان مشکل بزرگی برای سالمت بشر به شمار می MRSAکمتر قابل توجه بود.  2012تا 

 ها دیده شده است.اغلب در جنوب و شرق اروپا، دخالت این باکتری در بروز عفونت

انتروکوکی(، بسیار باالتر از سایر -های آنتیترین بتاالکتامسیلین )فعالسیلین و آمپیپنی (MICحداقل غلظت مهارکنندگی )ها نشان داده است که بررسی

(. PBP5( با تمایل پایین باشد ) مانند PBPسیلین )های متصل شونده به پنیتواند به دلیل بیان پروتئینهای رایج است که این امر میگرم مثبت

 کند.رو میها را با چالش بزرگی روبههای جدی ایجاد شده توسط آنباشند که همین امر درمان عفونتها مقاوم میا عمدتا به بتاالکتامهانتروکوک



درمانی  ها و صحت رژیمبیوتیکتواند ناشی از نظارت بیشتر بر تجویز آنتیاست که این امر میها کاهش یافتهی حاضر مقاومت برخی از باکتریدر مطالعه

های درمانی نادرست و تواند رژیمی آن میها شاهد افزایش مقاومت هستیم که دلیل عمدهها باشد. اگرچه متاسفانه هنوز در رابطه با برخی عفونتعلیه عفونت

 ها باشد.بیوتیکدلیل برخی آنتیمصرف بی

 


