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Abstract 

Background: Pseudomonas aeruginosa is one of the major etiologic agents of nosocomial 
infection among burn patients that has high resistance to antibiotics. Integrons can extend antibiotic 
resistance genes among bacteria. The aim of this study was to investigate the antibiotic resistance 
pattern and the prevalence of integron among P. aeruginosa isolates.  

Materials and Methods: In this cross-sectional study, a total of 73 P. aeruginosa isolated from 
burn wound infections among hospitalized patients in Ahvaz Taleghani hospital. Antibiotic resistance 
pattern of these bacteria was investigated to 9 antibiotics by Disk Agar Diffusion method. Polymerase 
chain reaction (PCR) method was used to investigate the prevalence of class 1, 2 and 3 integrons. The 
data were analyzed by Chi-square test. A P-value of <0.05 was considered as a statistical significance 
level. 

Results: The most antibiotic resistance level was seen against ofloxacin (94.5%), aztreonam 
(94.5%), and ceftazidime (93.6%). Fifteen isolates of P. aeruginosa were resistance to all of the 
antibiotics. The study of molecular results showed that class 1 integron was detected in 35.6% of 
isolates, while none of them harbored class 2 and 3 integron.  

Conclusion: The rates of antibiotic resistance in pseudomonas aeruginosa to antibiotics such 
as ceftazidime, oflaxacin, aztreonam, cefepime, and ceftriaxone is very high. Although, class 1 
integron were detected in 35.6% of isolates, there was no statistically significant differences between 
the presence of integron and resistance to a specific antibiotic, that it shows the role of the other 
antibiotic resistance mechanisms among pseudomonas aeruginosa. 
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  مقاله پژوهشی                                                                                                                  مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراك
  18-9، 1394، خرداد )96شماره پیاپی (3، شماره 18                                   سال                                                                                          

  

 ایروجینوزا سودوموناس در بیوتیکی آنتی مقاومت و 1 کالس اینتگرون فراوانی
  اهواز طالقانی بیمارستان سوختگی بخش در بستري بیماران از شده جدا

  
  5راهبري نسیم  ،1محمدي رضا ،4پناه یزدن محبوبه ،3پرهیزگاري نجمه ،2پور غریب فرزانه ،*1روز خرم سجاد سید

  

  ایران یاسوج، ، یاسوج، پزشکی علوم دانشگاه دارویی، گیاهان تحقیقات مرکزاستادیار،  -1
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  چکیده
 نسبتا مقاومت سوختگی بیماران بین در عفونت مهم عوامل از یکی عنوان هب ایروجینوزا سودوموناس :هدف و زمینه
 ها باکتري بین در بیوتیکی آنتی ومتمقا يها ژن گسترش سبب توانند می ها اینتگرون .دارد ها بیوتیک آنتی به نسبت باالیی
 سودوموناس هاي ایزوله بین در اینتگرون فراوانی و بیوتیکی آنتی مقاومت الگوي بررسی حاضر مطالعه از هدف .شوند

     .بود ایروجینوزا
 رانبیما سوختگی زخم عفونت از ایروجینوزا سودوموناس 73 تعداد ،تحلیلی -توصیفی مطالعه ایندر  :ها روش و مواد

 آگار دیسک روش با ها باکتري این بیوتیک آنتی مقاومت الگوي بررسی .شد سازي جدا اهواز طالقانی بیمارستان در بستري
 پلیمراز اي زنجیره واکنش روش با 3 و 2،1 کالس اینتگرون يها ژن فراوانی .شد انجام بیوتیک آنتی 9 به نسبت و دیفیوژن
  .شد گرفته نظر در p>05/0 ي،دار معنی سطح .شد انجام کاي مجذور آماري آزمون استفاده با ها داده تحلیل .شد بررسی
 سفتازیدیم و )درصد 5/94( آزترونام ،)درصد 5/94(افلوکاسین به نسبت بیوتیکی آنتی مقاومت میزان بیشترین :ها یافته

 .دادند نشان مقاومت بررسی وردم هاي بیوتیک آنتی تمام به ایروجینوزا سودوموناس ایزوله 15 .شد دیده )درصد 2/93(
 که حالی در ،داشت وجود ایروجینوزا سودومونس از درصد 6/35 در 1 کالس اینتگرون که داد نشان مولکولی نتایج بررسی

   .نشد شناسایی ها ایزوله از کدام هیچ در 3 و 2 کالس اینتگرون
 افلوکساسین، سفتازیدیم، هاي بیوتیک آنتی  بهنسبت ایروجینوزا سودوموناس در بیوتیکی آنتی مقاومت میزان :گیري نتیجه

 اختالف ها، ایزوله از درصد 6/35 در 1 کالس اینتگرون حضور علیرغم .باالست بسیار سفتریاکسون و سفپیم آزترونام،
این موضوع  که نشد یافت بیوتیک آنتی از خاص نوع یک به نسبت مقاومت و اینتگرون حضور بین داري آماري معنی

  .دهد می نشان ایروجینوزا سودوموناس در را بیوتیکی آنتی مقاومت هاي مکانیسم سایر نقش الًاحتما
  ایروجینوزا سودوموناس اینتگرون، سوختگی، بخش بیوتیکی، آنتی مقاومت :کلیدي واژگان

  
  
  
  ایران، یاسوج، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، مرکز تحقیقات گیاهان دارویی :مسئول نویسنده*

Email: Khoramrooz@gmail.com 
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  مقدمه
 شکل اي میله باسیل یک ایروجینوزا سودوموناس

 از و دارد زیادي اهمیت بالینی لحاظ از که است منفی گرم و
 محیط در زندگی کننده تهدید هاي عفونت مهم عوامل

 مهم عوامل زا یکی عنوان هب باکتري این .)1(است بیمارستان
 سراسر در سوختگی بیماران بین در بیمارستانی يها عفونت

 این دنیا سوختگی مراکز از بسیاري در و است مطرح دنیا
 از شده جدا ارگانیسم ترین غالب عنوان به منفی گرم باسیل

 شده شناسایی سوختگی زخم عفونت به مبتال بیماران
 دارو ندچ به مقاوم هاي ارگانیسم افزایش .)3 ،2(است

(MDR) کلینیکی يها نمونه از شده جدا هاي باکتري در 
 مواجه مشکل با را دسترس در انتخابی درمان بیماران،

 جداسازي هاي روش بر اي دوره و منظم نظارت .است ساخته
 سوختگی هاي زخم در ها میکروارگانیسم حساسیت الگوي و
 ها عفونت از گیري پیش و درمانی تدابیر اصالح منظور به

 از اي ایزوله به MDR .)4(رسد می نظر به ضروري
 از یکی به حداقل که شود می گفته ایروجینوزا سودوموناس

 هاي گروه تمام از گروه سه در موجود داروهاي
 در بیوتیکی آنتی مقاومت .باشد مقاوم یبیوتیک آنتی

 موارد افزون روز افزایش دلیل به ایروجینوزا سودوموناس
 متعدد هاي مکانیسم چنین هم و کتريبا این با عفونت

 هب خارجی يها ژن کسب جمله از بیوتیکی آنتی مقاومت
 .)5(دارد زیادي اهمیت متحرك ژنتیکی عناصر واسطه

 ها اینتگرون و انتقال قابلیت با هاي ترانسپوزون پالسمیدها،
 انتشار و کسب جایی، هب جا براي که هستند ژنتیکی عناصر

 این دلیل به .)6(هستند مناسب یوتیکیب آنتی مقاومت يها ژن
 قابل هاي ترانسپوزون و یوغی هم قابلیت با پالسمیدهاي که

 دیگر طرف از و کنند می حمل را 1 کالس اینتگرون انتقال،
 بین در نوترکیبی واسطه هب بیوتیک آنتی به مقاوم ژنی کاست
 به 1 کالس اینتگرون شود، می وارد اینتگرون ثابت نواحی
 يها مقاومت توسعه براي بالقوه عامل کی عنوان
 بین در دارو چند به مقاوم هاي سویه ظهور و بیوتیکی آنتی

 از یکی ها ژن افقی انتقال .)7(شود می محسوب ها باکتري
 زاي بیماري هاي باکتري در تکامل هاي محرك ترین مهم

 عنوان به ها اینتگرون .)8(است بیوتیک آنتی چندین به مقاوم
 به و اند شده شناسایی مقاومت يها ژن اولیه ابعمن از یکی

 درون در بیوتیکی آنتی مقاومت يها ژن مخزن عنوان
 يها ژن انتقال .)9(هستند مطرح میکروبی هاي جمعیت
 هب باکتریایی مختلف يها گونه بین بیوتیکی آنتی مقاومت

 و ها ترانسپوزون مثل متحرك ژنتیکی عناصر وسیله
 عناصر این روي بر ها اینتگرون .دگیر صورت می پالسمیدها

 یا یک شامل اغلب آنها و اند شده شناسایی متحرك ژنتیکی
 کد را ها بیوتیک آنتی به مقاومت که هستند ژن چند
 و ها اینتگرون نقش اخیر يها سال در .)10(کنند می

 داده نشان بیوتیکی آنتی مقاومت انتشار در ژنی هاي کاست
 که هستند دار DNA ژنی رعناص ها اینتگرون .است شده

 اینتگراز ژن: شوند، از جمله می ضروري ناحیه سه حاوي
(intI) کند، می کد را جایگاه به ختصم ریکامبیناز یک که 

 هب که (attI) بیوتیکی آنتی مقاومت يها ژن پذیرنده ناحیه
 حاوي متغیر ناحیه و شود می شناسایی اینتگراز ژن وسیله

 وارد attI ناحیه درکه  بیوتیک تیآن به مقاوم ژنی هاي کاست
 intI ژن توالی در تفاوت اساس بر ها اینتگرون .)11(شوند می

 آنها میان از که )12(شوند می تقسیم مختلف هاي کالس به
 و است شده مطالعه بقیه از بیشتر اینتگرون 3و 2 ،1 کالس

 ها باکتري بین در بیوتیکی آنتی يها مقاومت گسترش سبب
 ها کالس سایر با مقایسه در اینتگرون 1 کالس .)13(شود می
 که این به توجه با .)2(است برخوردار بیشتري شیوعاز 

 يها ژن پراکنش چنین هم و یبیوتیک آنتی مقاومت الگوي
 به منطقه یک از ها باکتري بین در یبیوتیک آنتی مقاومت

 زمینه این در مطالعات انجام لزوم است، متفاوت دیگر منطقه
 و اینتگرون حضور بین ارتباط .رسد می نظر هب ضروري
 سودوموناس هاي ایزوله در دارویی چندگانه مقاومت

 مورد مطالعه چند در کلینیکی مختلف منابع از ایروجینوزا
 نقش به توجه با .)14-17(است گرفته قرار بررسی

 چنین هم و سوختگی يها عفونت در ایروجینوزا سودوموناس
 از باکتري این در بیوتیکی آنتی تمقاوم روزافزون افزایش

 ژنی هاي کاست کسب در اینتگرون اهمیت و طرف یک
 حاضر مطالعه از هدف دیگر، طرف از بیوتیک آنتی به مقاوم
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 2،1 کالس اینتگرون فراوانی و بیوتیکی آنتی مقاومت بررسی
 از شده جدا ایروجینوزا سودوموناس هاي ایزوله بین در 3 و

  .بود ایران جنوب در سوختگی يها عفونت
  

  ها روش و مواد
 يها سال طی که تحلیلی -توصیفی مطالعه این در

 از استریل سواب از استفاده با ،صورت گرفت 1391تا  1390
 اهواز طالقانی بیمارستان در بستري بیماران سوختگی زخم
 به سواب نمونه انتقال از پس .شد انجام گیري نمونه

 توجه با ایروجینوزا ودوموناسس ایزوله 73 تعداد، آزمایشگاه
 آمیزي رنگ رنگدانه، تولید و کلنی بوي کلنی، اندازه به

 اکسیداز، کاتاالز، مثل بیوشیمیایی هاي تست و گرم
 42 دماي در رشد توانایی و (OF) تخمیر-اکسیداسیون

 شده جداسازي هاي باکتري .شد شناسایی گراد سانتی درجه
 الگوي بررسی زمان تا گراد سانتی درجه -20 دماي در

 کشت محیط در مولکولی مطالعات و میکروبی حساسیت
 نگهداري گلیسرول درصد 15 حاوي براث سوي تریپتیک

 به نسبت  شده جدا هاي باکتري حساسیت الگوي .شدند
 سفپیم، افلوکساسین، آزترونام، سفتازیدیم، هاي بیوتیک آنتی

 و سفوناکسیم سفتریاکسون، سیپروفلوکساسین، مروپنم،
 آگار دیسک روش از استفاده با تازوباکتام-پیپراسیلین

 استاندارد موسسه دستورالعمل اساس بر و دیفیوژن
 که صورت این به ؛)18(شد انجام CLSI بالینی آزمایشگاهی

 از یک هر از ،ایروجینوزا سودوموناس شبانه کشت از بعد
 تهیه فارلند مک نیم معادل میکروبی سوسپانسیون ها ایزوله

 سوسپانسیون استریل، سواب  ازاستفاده با سپس و دش
 مرك،( آگار هینتون مولر کشت محیط سطح بر میکروبی

 دقیقه 15تا  10 از بعد سپس و شد داده کشت )آلمان
 پلیت روي بر مناسب فواصل با یبیوتیک آنتی هاي دیسک

 24تا  18 مدت به گذاري گرمخانه از بعد .ندشد داده قرار
 از .شد بررسی نتایج ،گراد سانتی درجه 37 دماي در ساعت

 ATCC 27853 شماره هب ایروجینوزا سودوموناس سویه
 بررسی براي .شد استفاده بیوگرام آنتی کیفی کنترل جهت

 DNA استخراج ها، باکتري در اینتگرون يها ژن حضور
 ،خالصه طور به . صورت گرفتجوشاندن روش به باکتري

 200 در باکتري ساعته 24 و تازه کشت از کلنی 3 تا 2
 وارد سی سی 5/1 ویال داخل در استریل مقطر آب میکرولیتر

 حال در آب سطح در شناور صورت به ها ویال سپس گردید،
 10 مدت به )آمریکا ممرت،(گرم آب حمام داخل در جوش
 به ها ویال مذکور، زمان مدت از بعد .گرفتند قرار دقیقه
 دور در دقیقه 10ه مدت ب و شدند منتقل سانتریفیوژ درون

 150 سانتریفیوژ اتمام از پس .شدند سانتریفیوژ 12000
 منتقل دیگري ویال داخل در آن فوقانی مایع از میکرولیتر

 در مکمل DNA عنوان به محلول این از میکرولیتر 5 و شد
 هاي ایزوله تمام .گرفت قرار استفاده مورد PCR واکنش

 ژنی ثابت نواحی یبررس براي ایروجینوزا سودوموناس
 جهت .گرفتند قرار بررسی مورد 3 و 2، 1 کالس اینتگراز
 شده طراحی پرایمرهاي از اینتگرون يها ژن حضور بررسی

 توالی .)10(شد استفاده همکاران و گولدشتاینتوسط 
   .است آمده 1 جدول در پرایمرها اولیگونوکلئوتیدي

  
  ایروجینوزا سودوموناس هاي ایزوله در 3 و 2 ،1 کالس اینتگرون يها  ژنشناسایی براي استفاده مورد پرایمرهاي توالی .1 جدول
 اتصال دماي منبع

 پرایمر
 از حاصل اندازه
 )باز جفت( تکثیر

  پرایمر نام   توالی

 CCTCCCGCACGATGATC-3' 10 55 280-'5 پیشرو
 'TCCACGCATCGTCAGGC-3-'5 معکوس

intI1 

  TTATTGCTGGGATTAGGC-3' 10 50 233-'5 پیشرو
 'ACGGCTACCCTCTGTTATC-3-'5 معکوس

intI2 

  AGTGGGTGGCGAATGAGTG -3' 10 50 600 -'5 پیشرو
 'TGTTCTTGTATCGGCAGGTG-3-'5 معکوس

intI3 
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 شامل میکرولیتر 25 نهایی حجم در PCR واکنش
 از میکرولیتر 1 ،)ایران سیناژن،(میکس مستر میکرولیتر 5/12

 )ایران سیناژن،(واکنش هر در پیکومول 10 معادل پرایمر هر
 PCR واکنش براي .بود مکمل DNA از میکرولیتر 5 و

 مقطر آب میکرولیتر 5/5 از 1 کالس اینتگراز ژن به مختص
 به که 3 و 2 کالس اینتگراز ژن به مربوط واکنش براي و

 استفاده مقطر آب میکرولیتر 5/4 از بود اي دو رشته صورت
 قطعات سازي طویل و تکثیر براي PCR واکنش شرایط .شد

 در رشته دو اولیه شدن باز :بود زیر صورت به نظر مورد
 35 آن دنبال به و دقیقه 5 مدت به گراد سانتی درجه 94 دماي

 درجه 94 دماي در DNA رشته دو شدن باز شامل سیکل
در ( الگو رشته به پرایمر اتصال ثانیه، 30 مدت به گراد سانتی
 درجه 50 دماي و intI1 ژن براي گراد سانتی درجه 55 دماي
 مرحله و ثانیه 30 مدت به ) int3 و int2 ژن براي گراد سانتی
 مدت به گراد سانتی درجه 72 دماي در سازي طویل و تکثیر

 در نهایی سازي طویل و تکثیر مرحله نهایت در و دقیقه 2
 محصوالت .دقیقه 5 مدت به گراد سانتی درجه 72 دماي
PCR در ساعت یک مدت به درصد 1 آگارز ژل روي بر 
 ژل آمیزي رنگ از پس .شدند الکتروفورز ولت 100 ولتاژ

 280 باندهاي مشاهده منظور به بروماید، اتیدیوم با آگارز
 233 اندازه ،1 کالس اینتگرون شناسایی براي بازي جفت
 جفت 600 اندازه و 2 کالس اینتگرون براي بازي جفت
 به تصویربرداري  روشاز،  3 کالس اینتگرون براي بازي

 نرم در ها داده .شد استفاده  سیستم مستند سازي ژنکمک
 آزمون با آنها تحلیل و شدند وارد 16 نسخه SPSS افزار

 ي،دار معنی سطح .گرفت صورت کاي مجذور آماري
05/0<p شد گرفته نظر در.   
  
  
  

   ها یافته
 داد نشان میکروبی ضد حساسیت الگوي بررسی

 هر آزترونام و افلوکساسین به نسبت مقاومت بیشترین که
  بیشترین مقاومت نسبت بهو درصد 5/94 یک برابر با

 میزان کمترین که حالی در  استدرصد 2/93 سفتازیدیم
 به تازوباکتام -پیپراسیلین به نسبت بیوتیکی آنتی مقاومت

 15 که داد نشان نتایج بررسی .شد دیده درصد 26 میزان
 بودند، مقاوم استفاده مورد  بیوتیک آنتی 9  در برابر هریزولها

 بیوتیک آنتی 7 به ایزوله 12 و بیوتیک آنتی 8 به ایزوله 6
 سودوموناس ایزوله 47 ،مجموع در .دادند نشان مقاومت

 براي مولکولی بررسی .)2 جدول(بودند MDR ایروجینوزا
 درصد 6/35 که داد نشان 3 و 2،1 کالس اینتگرون حضور

 که حالی در ،بودند 1 کالس اینتگرون داراي ها ایزوله از
 شناسایی ها ایزوله از کدام هیچ در 3 و 2 کالس اینتگرون

 ژن حضور بین ارتباط بررسی در .)1 تصویر( ندنشد
 نشان ها بیوتیک آنتی به نسبت مقاومت و 1 کالس اینتگرون

 به 1 سکال اینتگرون ژن داراي هاي ایزوله تمام که شد داده
 این هستند، مقاوم  نیزافلوکساسین و سفپیم هاي بیوتیک آنتی

 به مقاوم هاي ایزوله از زیادي بسیار درصد که است حالی در
 سودوموناس در .بودند اینتگرون فاقد ها بیوتیک آنتی این

 سفتریاکسون، هاي بیوتیک آنتی به مقاوم ایروجینوزا
 میزان چند هره ک شد داده نشان سفوتاکسیم و سفتازیدیم

 در اما باالست، مقاوم هاي ایزوله این در اینتگرون فراوانی
 ژن نیز ها بیوتیک آنتی این به حساس هاي ایزوله از تعدادي

 مقاومت میزان مطالعه این در .دارد حضور اینتگرون
 مروپنم، هاي بیوتیک آنتی به نسبت ایروجینوزا سودوموناس

 سایر با مقایسه در ازوباکتامت -پیپراسیلین و سیپروفلوکساسین
 توجهی قابل درصد که طوري به ،بود پایین ها بیوتیک آنتی

 را اینتگرون ژن ها بیوتیک آنتی این به حساس هاي باکتري از
   .داشتند
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 هاي ن مبتال به عفونت جدا شده از بیماراسودوموناس ایروجینوزاهاي  بیوتیکی و حضور ژن اینتگرون در ایزوله  الگوي مقاومت آنتی.2جدول 
  سوختگی

 ایزوله تعداد
 هاي

MDR 
)48( 

 هاي ایزوله تعداد
 اینتگرون ژن داراي

  )26( 1 کالس

 ایزوله درصد
 مقاوم هاي
 دارو به

 ایزوله تعداد
 به مقاوم هاي
بیوتیک  آنتی
)73( 

 بیوتیک  آنتینوع
 

  تعداد
  بیوتیک آنتی

15 8  5/20%  15 CAZ,ATM,OFX,CPM,MEM,CIP,CRO,CTX,PTZ 9 
2 - 2 CAZ,ATM,OFX,CPM ,CIP,CRO,CTX,PTZ 
3 1  3 CAZ,ATM,OFX,CPM MEM,CIP,CRO,CTX 
1 - 

2/8% 

1  CAZ,ATM,OFX,CPM,CFX,MEM,CRO,CTX 

8  

2 1 2 CAZ,ATM,OFX,CPM, CRO,CTX,PTZ 
9 4 9 CAZ,ATM,OFX,CPM, MEM,CRO,CTX 
1  - 

4/16% 

1 CAZ,ATM,OFX,CPM, CIP,CRO,CTX 

7 

1 1 2 CAZ,ATM,OFX,CPM, MEM,CRO 
9 9 

6/42% 
29  CAZ,ATM,OFX,CPM ,CRO,CTX 

6 

2 - 2 CAZ,ATM,OFX,CPM ,CTX 
1 1 

1/4% 
1 CAZ,ATM,OFX,CPM,CRO 

3 

- - 1 CAZ,ATM,CPM,CRO 
1 - 

7/2% 
1  CAZ,OFX,CPM,MEM 

4 

1 1 1 CAZ, OFX,MEM 
- - 

7/2% 
1 CAZ,OFX,CPM 

3 

- - 4/1% 1 CRO 1 
- - 4/1%  1  ---- 0  
CIP: ،سیپروفلوکساسین MEM: ،مروپنم CPM: ،سفپیم OFX: ،افلوکساسین ATM: ،آزترونام CAZ: ،سفتازیدیم CTX: ،سفوتاکسیم CRO: ،سفتریاکسون 
PTZ: تازوباکتام-پیپراسیلین  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 اینتگرون ژن به مربوط PCR واکنش محصوالت. 1 تصویر
 مارکر، DNA یا مولکولی وزن دهنده نشان M حرف ،1 کالس
 ،1کالس اینتگراز ژن داراي کلی اشرشیا 6 و 4، 2 ،1 شماره
 اینتگرون ژن فاقد کلی اشرشیا 4 شماره و منفی کنترل 3 شماره
  1 کالس

 بحث
 مربوط به مهم مشکالت از یکی امروزه

 در یبیوتیک آنتی مقاومت سوختگی، زخم يها عفونت
 سودوموناس جمله از و عفونت این عامل هاي باکتري

این  مقاومت که داد نشان مطالعه این نتایج .است ایروجینوزا
 آزترونام، سفتازیدیم، هاي بیوتیک آنتی به نسبت باکتري

 که این بسیار باالست سفتریاکسون و سفپیم افلوکساسین،
 این از صحیح استفاده و هوشیاري ضرورت موضوع

 ظهور دیگر طرف از .دهد یم نشان را ها بیوتیک آنتی
 چند به مقاوم ایروجینوزا سودوموناس کلینیکی هاي ایزوله

 جدي چالش یک عنوان به که است افزایش حال در دارو
 این در .شود می محسوب درمانی-بهداشتی هاي سیستم براي

 دسته در  نسبت به سفتازیدیممیزان مقاومت ،مطالعه
 مشابه که بود درصد 2/93 ها سفالوسپورین هاي بیوتیک آنتی

 از حاصل نتایج از بیشتر و )19(تهران از شده ارائه گزارش
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 مطالعه در .)16، 4(بود غزه و چین  صورت گرفته درمطالعات
 مقاوم سفتریاکسون به نسبت ها باکتري درصد 89 حاضر
 که دادند نشان همکاران و عاملی جبل که حالی در بودند،

 دارد، وجود سفتریاکسون به مقاومت ها ایزوله درصد 100 در
 بسیار مقاومت میزان ایران در دیگري مطالعات در ولی

 .)21 ،20(است شده گزارش درصد 29 و درصد 24 و تر پایین
 میزان ،مطالعات سایر در سفپیم بیوتیک آنتی با ارتباط در

 .است شده گزارش درصد 100 تا درصد 2/85 بین مقاومت
 میزان به و باال بسیار مقاومت میزان مطالعه این درچنین  هم

   .)20 ،19 ،4(بود درصد 9/95
 5/95 ها، فلوروکینولون هاي بیوتیک آنتی دسته در

 بیشتر بسیار که بودند مقاوم افلوکساسین به ها ایزوله از درصد
 7/70(همکاران و فوالدي ایمانی مطالعات از حاصل نتایج از

 )درصد 50( نهمکارا و مرادیانمطالعات  چنین هم و )درصد
 به مقاومت میزان ،حاضر مطالعه در .)21 ،20(است بوده

 مورد هاي بیوتیک آنتی سایر با مقایسه در سیپروفلوکساسین
 که بود، درصد 4/38 حدود و تر پایین مطالعه این در بررسی

 9/38 و درصد 36 میزان به مطالعات از بعضی نتایج مشابه
 از شده ارائه مطالعه ایجنت از کمتر بسیار اما ،باشد می درصد
 میزاندر این مطالعه  ).19(است درصد 9/89 میزان به تهران

 با مقایسه در که بود درصد 8/43 مروپنم به نسبت مقاومت
 گزارش درصد 5/89 تا درصد 71  میزانکه مطالعات سایر

 سودوموناس هاي ایزوله از درصد 5/94 .است کمتر اند کرده
دند، در حالی که در دا نشان قاومتم آزترونام به ایروجینوزا

 100 غزه در و درصد 4/84 تهران در مطالعات صورت گرفته
 ،4(مقاومت نشان دادند بیوتیک آنتی این به ها ایزوله درصد

19(.  
 ی،بیوتیک آنتی مقاومت با رابطه در کلی طور به

 به مقاوم هاي سویه میزان که دهد می نشان تحقیق این نتایج
 از شده جدا ایروجینوزا سودوموناس هاي زولهای در دارو چند

 باالیی بسیار مقاومت چنین هم و است باال بسیار سوختگی
 هاي سفالوسپورین خصوص هب ها بیوتیک آنتی اکثر به نسبت

 میزان ها فلوروکینولون با رابطه در .شود می دیده سوم نسل
 سیپروفلوکساسین با مقایسه در افلوکساسین به نسبت مقاومت

 به و است باال نیز مروپنم به نسبت مقاومت .است بیشتر یاربس
 این به نسبت روزافزون يها مقاومت جهت به هشدار عنوان
 و صحیح استفاده زمینه در تا شود می دریافت ها بیوتیک آنتی

 هب حساسیت و دقت نهایت ها بیوتیک آنتی این از درست
 از دسته این کارایی نزدیک آینده در تا آید عمل
 از ناشی سوختگی يها عفونت در ها بیوتیک آنتی

 چنین هم مطالعه این در .نرود بین از ایروجینوزا سودوموناس
 هیچ به ایروجینوزا سودوموناس ایزوله 15 که شد مشاهده

 هرچند نبودند، حساس بررسی مورد بیوتیک آنتی 9 از کدام
 پلی و آمینوگلیکوزیدها به نسبت ایزوله 15 این حساسیت که

 به نسبت حد از بیش مقاومت ولی ،نشد بررسی B میکسین
 مقاومی هاي ایزوله چنین بقاء براي را زمینه ها بیوتیک آنتی

 هاي ایزوله درمان، فرایند در تدریج به تا کند می فراهم
 شوند ها بیمارستان در تر حساس هاي ایزوله جایگزین تر مقاوم

 بخش رد خصوص هب و بیمارستان چرخش در هاي کلون و
 این حذف و بیمارانی چنین درمان .گیرند بر در را سوختگی

  .گیرد قرار اولویت در بایستی دارو به مقاوم هاي ایزوله
 کسب در را مهمی نقش اینتگرون ژنی عوامل

 بین در آنها انتشار و یبیوتیک آنتی مقاومت ژنی هاي کاست
 متمقاو آن دنبال به و کنند  ایفا میباکتریایی هاي ایزوله
 شناخته هاي اینتگرون میان در .دنشو می سبب را یبیوتیک آنتی
 هاي کالس سایر با مقایسه در 1 کالس اینتگرون ،شده

 شده شناخته بیوتیک آنتی به مقاوم هاي باکتري در اینتگرون
 26 در 1 کالس اینتگرون حاضر مطالعه در .است

 ایروجینوزا سودوموناس ایزوله 73 از )درصد 6/35(ایزوله
 در 3 و 2 کالس اینتگرون که حالی در شد، شناسایی

 نقاط سایر در مطالعاتی .ندنشد شناسایی ها ایزوله از هیچکدام
 مختلف کلینیکی منابع از را اینتگرون فراوانی ایران و دنیا

 و نیکوکار توسط  کهاي مطالعه در .اند نموده بررسی
 درصد 43 در 1 کالس اینتگرونصورت گرفت،  همکاران

 سوختگی بخش از شده جدا ایروجینوزا سودوموناس زا
 روي بر مطالعه با همکاران و یوسفی .)22(دش شناسایی

 کلینیکی مختلف منابع از شده جدا ایروجینوزا سودوموناس
 را 1 کالس اینتگرون فراوانی ارومیه شهر امام بیمارستان در
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که  دیگر اي مطالعه در .)23(کردند گزارش درصد 3/56
 از درصد 4/39جب نیا و همکاران روي توسط ر

 و محیطی منابع از شده جدا ایروجینوزا سودوموناس
  صورت گرفت،بابل در ویژه يها مراقبت بخش تجهیزات
 سایر از گزارشاتی در .)24(شد شناسایی 1 کالس اینتگرون

 و مطالعات مختلف و منابع کلینیکی متعدد کشور دنیا نقاط
 شده گزارش درصد 8/40 تا 38 اینتگرون فراوانی چین،
 ،درصد 60 مالزي درچنین فراوانی اینتگرون  هم )17، 16(است

 شده گزارش درصد 82 تا 3/69 تایلند  ودرصد 5/41برزیل
 اینتگرون بیشتر فراوانی دهنده نشان همگی که ).2-25(است

  .باشد می حاضر مطالعه با مقایسه در ها مطالعه این در
 بین يردا ماري معنی، ارتباط آمطالعه این در

 بیوتیک آنتی از خاصی نوع به مقاومت و اینتگرون حضور
 در همکاران و بوراك مطالعه مطابق با این نتایج،. نشد یافت
 ژن حضور بین داري  نیز اختالف آماري معنیترکیه

نشان  خاص بیوتیک آنتی یک به مقاومت و اینتگرون
 مطالعات و )24، 20(ایران از مطالعاتی در که حالی در .)5(نداد

 و همکاران و گو توسط که دنیا نقاط سایر از دیگري
داري  انجام شد، اختالف معنی همکاران و فونسکا چنین هم
 اینتگرون ژن حضور و دارو چند به مقاوم هاي ایزوله بین

 ایزوله 15 بین از ،حاضر مطالعه در .)17 ،5(گردید یافت
 مورد هاي بیوتیک آنتی تمام به که ایروجینوزا سودووناس

 داراي ها ایزوله از درصد 33/53 دادند، نشان مقاومت بررسی
 ایزوله 58 در که حالی در .بودند 1 کالس اینتگرون ژن

 ،داشتند حساسیت ها بیوتیک آنتی از یکی به حداقل که دیگر
 مطالعه این چند هر .بودند اینتگرون داراي درصد 03/31

 داراي ایروجینوزا وموناسسودهاي  کل ایزوله که داد نشان
 ولی بودند، مقاوم افلوکساسین و سفپیم به 1 کالس اینتگرون

 این به مقاوم هاي باکتري از توجهی قابل درصد
 با ،دیگر طرف از .بودند اینتگرون ژن فاقد ها بیوتیک آنتی
 و مروپنم به مقاوم هاي باکتري کمتر فراوانی به توجه

 تعداد در اینتگرون ژن مطالعه، این در تازوباکتام-پیپراسیلین
 ها بیوتیک آنتی از نوع این به حساس هاي باکتري از زیادي
 کالس اینتگرون ژن متغیر فراوانی به توجه با .داشت حضور

  در نظر داشتن این موضوعچنین هم و مختلف مطالعات در 1
 نوع یک به حساس هاي ایزوله در 1 کالس اینتگرون که

 یافت بیوتیک آنتی از دیگري نوع به مقاوم و بیوتیک آنتی
 به مقاوم ژنی هاي کاست که زد حدس توان می شود، می

آنتی  نوع چند یا یک حاوي است ممکن بیوتیک آنتی
 آن به مقاومت که دنباشبیوتیک در داخل ساختار اینتگرون 

 از طرفی و گردند می سبب را بیوتیک آنتی از خاص نوع
 بیوتیک آنتی به مقاومت و اینتگرون حضور بین ممکن است

 داراي که ایزوله یک که طوري به شود، حاصل ارتباط
 بیوتیک آنتی یک به مقاوم ژنی کاست حاوي اینتگرون

 نوع به مقاومت ژن نداشتن دلیل به لحظه آن در است خاص
 ،دیگر طرف از .گردد حساس ها بیوتیک آنتی از دیگري
 مقاومت هاي مکانیسم از یکی تنها اینتگرون يها ژن حضور

 سودوموناس خصوص هب و ها باکتري در بیوتیکی آنتی
 پورین کننده کد ژن در جهش مثال طور به .است ایروجینوزا

 در جهش  وافالکس هاي پمپ فعالیت خارجی، غشاء
 مکان در تغییر باعث که خاص هاي آنزیم کننده کد يها ژن

 مستقل مقاومت هاي مکانیسم ،شوند می بیوتیک آنتی هدف
 که باکتریایی ایزوله یک مثال طور به .هستند اینتگرون از

 یا یک به مقاومت داراي  و در عین حالاست اینتگرون فاقد
 که است این دهنده نشان است، بیوتیک آنتی نوع چند

 نقش مقاومت ایجاد در اینتگرون جزه ب دیگري هاي مکانیسم
 قاومتم بحث با ارتباط در  همه موارد رابایستی لذا د،ندار

   .داشت نظر در بیوتیکی آنتی
  

  گیري نتیجه
 در بیوتیکی آنتی مقاومت میزان حاضر مطالعه در
 سوختگی بخش از شده جدا ایروجینوزا سودوموناس

 مثل ها بیوتیک آنتی بعضی به نسبت اهواز طالقانی بیمارستان
 سفتریاکسون و سفپیم آزترونام، افلوکساسین، سفتازیدیم،

 مروپنم، به نسبت کمتري مقاومت مقایسه در و بود باال بسیار
 که داشت وجود تازوباکتام-پیپراسیلین و سیپروفلوکساسین

 6/35 در 1 کالس اینتگرون .دهد می نشان را افزایشی روند
 کالس اینتگرون که حالی در ،شد شناسایی ها ایزوله از درصد
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 نسبت مقاومت و اینتگرون حضور بین .نشد شناسایی 3 و 2
 از داري معنی اختالف بیوتیک آنتی از خاص نوع یک به

 هاي مکانیسم سایر نقش خود که نشد یافت آماري لحاظ
 سودوموناس در اینتگرون از غیر به را بیوتیکی آنتی مقاومت

  .دهد می نشان ایروجینوزا
  

  قدردانی و تشکر
 علوم دانشگاه فناوري و پژوهش معاونت از

 تشکر تحقیق این الیم هاي حمایت خاطر به یاسوج پزشکی
 .آید می عمل به قدردانی و
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