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مقدمه:

مقاومت آنتی بیوتیکی ،یک چالش بزرگ و خطرآفرین برای سالمت بشر میباشد .با توجه به گسترش این مقاومت ،خصوصاَ در باکتریهای شایع،
انتخاب درمان مناسب برای بیماران با محدودیت جدی مواجه است.
مرکز اروپایی پیشگیری و کنترل بیماریها ( )ECDCبیان کردهاست که بیش از یک سوم Klebsiella pneumoniaeها در سال
 2013به حداقل یک گروه آنتیبیوتیکی مرتبط ،مقاوم بودهاند و مقاومت به چندین گروه آنتیبیوتیکی شایع بودهاست .یکی از مشکالت جدی در
این زمینه ،کارباپنمازها هستند که اغلب شامل کارباپنماز حاصل از  ،)KPC( K.pneumoniaeآنزیمهای serratia
 )SME( marcescensو ایمیپنماز/کارباپنماز غیر فلزی )IMI/NMC-A( A -میباشند .در ایاالت متحده آمریکاKPC ،ها
شایعترین کارباپنماز در بالین میباشندK.pneumoniae .های مقاوم به پلی میکسین همراه با مقاومت به فلوروکینولونها،
سفالوسپورینهای نسل  ،3آمینوگلیکوزیدها و کارباپنمها در جنوب و جنوب شرق اروپا نیز گزارش شدهاست.

باکتری  Escherichia coliیکی از رایجترین دالیل عفونتهای جریان خون و مجاری ادراری (گرفته شده در جامعه یا در مراکز درمانی)
در سراسر جهان است .مقاومت این باکتری به سفالوسپورین نسل سوم و نیز مقاومت به سفالوسپورین نسل سوم ،فلوروکینولونها و
آمینوگلیکوزیدها به صورت ترکیبی ،در جنوب شرق اروپا گزارش شده است.
آنزیمهای بتاالکتاماز وسیعالطیف ( )ESBLموجب بروز مقاومت در برابر اغلب بتاالکتامها (پنیسیلینها ،سفالوسپورینها و آزترئونام) میشوند.
این آنزیمها اغلب توسط میکروارگانیسمهای گرم منفی ،به خصوص  K. oxytoca ،K. pneumoniaeو  E.coliتولید میشوند.
باکتری باسیلی گرم منفی دیگر  Pseudomonas aeruginosaاست که اغلب به صورت فرصتطلب عمل میکند .گونههای مقاوم
به بسیاری از داروها ( )XDRاز این گونه ،اینطور تعریف میشود که تنها به یک یا دو دسته از آنتیبیوتیکهای آنتیسودومونال حساس
میباشند .این گونهها مکانیسمهای بیشتری عالوه بر سدهای ذاتی سودوموناس علیه آنتیبیوتیکها دارد .اگرچه در آمریکا سیر این مقاومت رو به
کاهش می باشد ،ولی همچنان آمار باالیی وجود دارد.
 ،Acinetobacter baumanniiباکتری کوکوباسیلی گرم منفی دیگریست که یکی از مقاومترین باکتریها در بالین میباشد .در
آمریکا ،بیش از  %50از A. baumanniiهای به دست آمده از بخش مراقبتهای ویژه ،به کارباپنمها مقاوم بودهاند که این رقم بسیار باالتر
از  )20%( P.aeruginosaو  )10%( K. pneumoniaمیباشد .اغلب این گونههای مقاوم به کارباپنم XDR ،نیز هستند؛ به این
معنی که به تمام آنتیبیوتیکها ،به جز کلیستین و  Tigecyclineمقاوماند.
از دیگر باکتریهای چالشبرانگیز در بالین ،میتوان به باکتریهای گرم مثبتی همچون  Staphylococcus aureusو انتروکوکها
اشاره کرد .امروزه بسیاری از S.aureusها بهواسطه ی تولید بتاالکتاماز حملشده توسط پالسمید ،به پنیسیلینها مقاومند (MRSAها).
سفتارولین و  ،ceftobiproleبتاالکتامهای جدیدی هستند که به علت تمایل افزایشیافتهی  ،PBP2aفعالیت خوبی علیه MRSA
دارند MRSA .توانایی تشکیل بیوفیلم دارد که زنده ماندن و تکثیر میکروارگانیسم را تسهیل میکند.
طبق مطالعه انجام شده ،تمام گونههای اسینتوباکت ر به دست آمده از بالین و محیط در بیمارستان امام حسین (ع) تهران در ایران ،به کلیستین
حساس و  %77نسبت به  Tigecyclineمقاوم بودهاند .در مطالعهی مروری که بر روی مقاالت منتشر شده در ایران در زمینهی اسینتوباکتر
انجام شدهاست ،در بین سالهای  2001تا  2007مقاومت به تمام آنتیبیوتیکها به جز کارباپنمها ،لیپوپپتیدها و آمینوگلیکوزیدها باال بودهاست .در

بین سالهای  2010تا  2011و  2012تا  2013مقاومت به کارباپنم ها افزایش یافته ،در حالی که تغییر چندانی در مقاومت نسبت به دو دستهی
دیگر دیده نشده است .در مطالعهی  Saderi H.و همکاران در سال  ، 2015سودوموناس آئروژینوزای به دست آمده از بیماران ساکن تهران
به میزان  %55.7به ایمیپنم %55.7 ،به مروپنم %63.6 ،به سفتازیدیم %63.6 ،به پیپراسیلین-تازوباکتام و  %90.9به کلیستین مقاوم بودهاند.
پراکندگی  MRSAدر کشورهای مختلف اروپایی در سال  %1-60 ،2013می باشد .پیش از بروز مقاومت به ونکومایسین در میان انتروکوکها،
اکثر این میکروارگانیسمها در بالین E.faecalis ،بودهاند ،در حالی که آمار  E.faeciumدر آمریکا رو به افزایش میباشد که همزمان به
ونکومایسین و آمپیسیلین مقاوم است .بررسی مروری  20پژوهش انجام شده در ایران در بین سالهای  2000تا  2011نشان داده است که
مقاومت کامل ،متوسط و حساسیت انتروکوکها به ونکومایسین به ترتیب  %14 ،%14و  %74بودهاست.
هدف از انجام این مطالعه ،مقایسهی مقاومتهای آنتیبیوتیکی در باکتریهای کلبسیال،P.aeruginosa ،E.coli ،
 MRSA ،A.baumanniiو انتروکوک در بخشهای مختلف بیمارستان آموزشی-درمانی شهید فقیهی شیراز در  6ماههی اول سال 97
و  98میباشد.

روش کار:
جهت انجام این مطالعه ،اطالعات مربوط به نتایج کشت و آنتی بیوگرام انجام شده در آزمایشگاه بیمارستان آموزشی -درمانی شهید فقیهی شیراز توسط
نرمافزار  WHO netاستخراج و بررسی شد .این اطالعات ،در رابطه با بخشهای ICUهای جراحی  1وICU ،2های داخلی  1و  2و بخشهای
داخلی  3 ،2 ،1و  4و نیز بخش عفونی در  6ماههی اول سال  97و  98میباشد .جهت جمعبندی و مقایسهی بهتر دادهها ،اطالعات مربوط به ICUهای
داخلی با هم ICU ،های جراحی با هم و نیز بخشهای داخلی وعفونی با هم گزارش شدهاند.

نتیجهگیری و بحث:
در فاصلهی  6ماه اول  97تا  6ماه اول  ،98میانگین مقاومت  S.aureusبه اگزاسیلین یا سفوکسیتین ،در ICUهای داخلی از  %0به  %100رسیده و در
ICUهای جراحی بدون تغییر ( )100%مانده و در بخشهای داخلی از  12.49%به  %63.63افزایش یافته است .مقاومت این باکتری نسبت به کلیندامایسین
در بخشهای فوق ،به ترتیب از  %39.99به  %100افزایش ،بدون تغییر ( )100%و از  %56.25به  %74.99افزایش یافتهاست .مقاومت نسبت به ونکومایسین

در تمام بخشها در هر دو برههی زمانی %0 ،بودهاست .مقاومت انتروکوکها در برابر ونکومایسین در ICUهای داخلی از  %100به  %0و در بخشهای
داخلی ،از  %0به  %60.71تغیر کرده است .در کل متوسط مقاومت این باکتری علیه اگزاسیلین یا سفوکسیتین ،کلیندامایسین و ونکومایسین در  6ماه اول سال
 97بهترتیب %49.99 ،%22.22 ،و  %0بودهاست که این ارقام در 6ماه اول سال  98به ترتیب به  %86.95 ،%80.95و  %0رسیدهاند.
مقاومت باکتری کلبسیال نومونیه در برابر سفالوسپورینهای نسل  3یا  4در ICUهای داخلی ،از  %10به  %86.66و در برابر مهارکنندههای بتاالکتاماز از
 100%به  %78.09کاهش یافته ،درحالی که در برابر فلوروکینولونها از  %88.89به  %99.33و در برابر کارباپنمها از  %88.89به  %79.99افزایش یافته است.
این باکتری در ICUهای جراحی ،مقاومت رو به کاهشی در برابر سفالوسپورینهای نسل  3یا  4داشته است (از  %100به  )%90و در همین حال در این
بخشها ،مقاومت رو به افزایشی در برابر فلوروکینولونها (از  %82.86به  )%100و در برابر کارباپنمها (از  %68.57به  )%80داشتهاست .کلبسیال نومونیه در
بخشهای داخلی ،مقاومت رو به افزایشی در برابر سفالوسپورینهای نسل  3یا ( 4از  %61.11به  ،)%99.99فلوروکینولونها (از  %66.66به ،)%77.27
مهارکنندههای بتاالکتاماز (از  %66.67به  )%93.18و کارباپنمها (از  %38.89به  )%54.554داشته است.
باکتری  E.coliدر ICUهای داخلی ،مقاومت متغیری در این فاصله ی زمانی در برابر سفالوسپورین نسل  3یا  ،)100%( 4فلوروکینولونها ( )100%و
کارباپنمها ( )0%نداشته است .گرچه در ICUهای جراحی ،مقاومت رو به کاهشی در برابر فلوروکینولونها (از  %60به  )%0و کارباپنمها (از  %39.99به )%0
داشته است E.coli .در بخشهای داخلی کاهش اندکی در مقاومتش نسبت به سفالوسپورینهای نسل  3یا  4تجربه کرده است (از  %60.41به ،)%58.20
در حالیکه نسبت به فلوروکینولونها ،کارباپنمها و مهارکنندههای بتاالکتاماز مقاومتر شده است.
سودوموناس آئروژینوزا به طور متوسط درICUهای داخلی ،در این فاصله زمانی نسبت به فلوروکینولونها (از  %85.71به  ،)%0کارباپنمها (از  %71.43به
 ) 66.67%و آمینوگلیکوزیدها (از  %57.14به  )%0حساستر شده است .به طور مشابه ،در ICUهای جراحی نسبت به فلوروکینولونها اندکی حساستر (از
 83.33%به  )%77.77اما نسبت به کارباپنمها مقاومتر (از  %66.66به  )%100شده است .بالعکس ،در بخشهای داخلی ،این باکتری نسبت به فلوروکینولونها
(از  %57.14به  ،)%95.72کارباپنمها (از  %57.14به  ،)%88.88آمینوگلیکوزیدها (از  %57.14به  ) %95.72و پیپراسیلین تازوباکتام (از  %73.33به )%100
مقاومتر شدهاست .در کل ،مقاومت این باکتری نسبت به کارباپنمها ،فلوروکینولونها و پیپراسیلینتازوباکتام در  6ماه اول سال  97بهترتیب  %78.95 ،%65و
 54.4%و نیز در  6ماه اول سال  %74.35 ،%83.33 ،98و  %70.83بودهاست.

باکتری  A.baumanniiدر ICUهای داخلی ،در برابر فلوروکینولونها ،کارباپنمها و آمینوگلیکوزیدها تغییر خاصی در مقاومت را تجربه نکرده است ،در
حالی که در برابر آمپیسیلین سولباکتام به طرز چشمگیری حساستر شده است (از  %100به  .)%18.84در عین حال ،اسینتوباکتر در ICUهای جراحی،
نسبت به فلوروکینولونها حساستر (از  %100به  ) %76.72و نسبت به آمینوگلیکوزیدها و کارباپنمها مقاومتر شده است .این حساستر شدن نسبت به
فلوروکینولونها در بخش های داخلی چشمگیرتر میباشد (از  %100به  .)%29.16اگرچه مقاومت نسبت کارباپنمها (از  %56.25به  )%66.66افزایش و نسبت
به آمینوگلیکوزیدها اندکی کاهش (از  %100به  )%91.66کاهش یافته است.
طبق گزارشهای منتشر شده ،در اروپا در بین سالهای  2010تا  ، 2013مقاومت کلبسیال نومونیه به فلوروکینولونها ،سفالوسپورینهای نسل ،3
آمینوگلیکوزیدها به طور معناداری افزایش یافته بود که در نهایت مجموع این مقاومتها را میتوان از  %15به  %21درنظر گرفت .در مجموع پیدایش
انتروباکترهای تولید کنندهی  KPCدر این سال ها در جنوب آمریکا ،آمریکای مرکزی ،خاورمیانه و آسیا رو به افزایش بوده است.
در مطالعهای در تهران ،بیشترین حساسیت باکتری سودوموناس آئورژینوزا نسبت به پلیمیکسینها (کلیستین ( )90.9%و پلیمیکسین  ))95.5%( Bنشان داده
شد .مقاومت نسبت به مروپنم در  ،%44.3سفتازیدیم در  %35.2و پیپراسیلین تازوباکتام در  %28.4موارد مشاهده شد.
مقوامت اسینتوباکتر در برابر آنتی بیوتیکها تفاوتهای بسیاری در قسمت های مختلف اروپا دارد و بیشترین مقاومت در جنوب اروپا گزارش شده است.
متاسفانه آنتیبیوتیکهای جدیدی چون  ceftolozane-tazobactamو  ceftazidime-avibactamکه توسط  FDAبرای غلبه بر
اسینتوباکتر تأیید شدهاند ،فعالیت قابل اعتمادی در برابر این باکتری ندارند.
در اروپا آمار حضور  MRSAدر عفونتها در میان سالهای  2010تا  2013رو به کاهش داشت ،اگرچه این کاهش نسبت به کاهش در بازهی زمانی 2009
تا  2012کمتر قابل توجه بود MRSA .همچنان مشکل بزرگی برای سالمت بشر به شمار میرود .در سال  2013متوسط درصد  80% MRSAبوده و
اغلب در جنوب و شرق اروپا ،دخالت این باکتری در بروز عفونتها دیده شده است.
بررسیها نشان داده است که حداقل غلظت مهارکنندگی ( )MICپنیسیلین و آمپیسیلین (فعالترین بتاالکتامهای آنتی-انتروکوکی) ،بسیار باالتر از سایر
گرم مثبتهای رایج است که این امر میتواند به دلیل بیان پروتئینهای متصل شونده به پنیسیلین ( )PBPبا تمایل پایین باشد ( مانند .)PBP5
انتروکوکها عمدتا به بتاالکتامها مقاوم میباشند که همین امر درمان عفونتهای جدی ایجاد شده توسط آنها را با چالش بزرگی روبهرو میکند.

در مطالعهی حاضر مقاومت برخی از باکتریها کاهش یافتهاست که این امر میتواند ناشی از نظارت بیشتر بر تجویز آنتیبیوتیکها و صحت رژیم درمانی
علیه عفونتها باشد .اگرچه متاسفانه هنوز در رابطه با برخی عفونتها شاهد افزایش مقاومت هستیم که دلیل عمدهی آن میتواند رژیمهای درمانی نادرست و
مصرف بیدلیل برخی آنتیبیوتیکها باشد.

