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Background and Aim: Acinetobacter baumannii is one of the most important multi drugresistant species associated with nosocomial infections. Several factors involve in resistance to
drug and its pathogenicity. Of these factors, OmpA protein plays a crucial role. Therefore, the
aim of current research was to assess resistance to drug and also ompA gene existence in
A. baumannii isolated from clinical sources.
Materials and Methods: Firstly, clinical samples were collected from Imam Khomeini,
Milad and Motahari Hospitals during 2015-2016 years and the final confirmation were done by
using biochemical methods. Afterwards, susceptibilities to antibiotics of different classes were
determined by disc diffusion method and presence of ompA gene was checked by using PCR
method and verified by sequencing.
Results: The results show that of 650 clinical samples, 156 (24%) of isolates were formed
of A .baumannii and mostly showed resistance to different classes of antibiotics. 92.95% of
isolates were multi drug resistance (MDR) and finally 86.53% were extremely drug resistance
(XDR). All of them contained ompA gene.
Conclusions: Existence of multi drug resistance in most isolates as well as presence of
ompA in all samples can cause bacterial virulence and drug resistance. It seems essential to
provide continuous monitoring and determination of antibiotic susceptibility of clinical A .
baumannii, decrease the moral and material damage caused by the bacteria.
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چکیده
زمینه و اهداف:

اسینتوباکتر بومانی یکی از مهمترین عوامل ایجاد عفونتهای بیمارستانی مقاوم به چند دارو

میباشد .عوامل مختلفی در مقاوم شدن این باکتریها در برابر داروها و بیماریزایی آن نقش دارند ،یکی از مهمترین این
عوامل وجود پروتئین  OmpAدر این باکتریها میباشد  .بنابراین در این تحقیق ضمن بررسی مقاومت دارویی ،وجود
ژن  ompAدر ایزولههای کلینیکی اسینتوباکتر بومانی مورد ارزیابی قرار گرفت.

مواد و روش کار:

ابتدا  056نمونه بالینی در طی سالهای  3131تا  3131از سه بیمارستان امام خمینی (ره)،

میالد و مطهری تهران جمعآوری گردید و از طریق روشهای بیوشیمیایی و مولکولی تائید نهائی اسینتوباکتر بومانی
انجام شد .سپس مقاومت آنتیبیوتیکی از طریق روش دیسک دیفیوژن و از طریق روش  PCRوجود ژن  ompAبررسی
و برای تائید نهایی ژن موردنظر تعیین توالی گردید.

یافتهها:

نتایج نشان داد که از  056نمونه بدست آمده از بیماران )%41( 350 ،ایزوله را اسینتوباکتر بومانی تشکیل

میدهد که اغلب این باکتریها نسبت به کالس های مختلف آنتیبیوتیکی مقاوم میباشند %34/35 .از ایزولههای
اسینتوباکتر بومانی مورد بررسی در این مطالعه ،مقاوم به چند دارو و  %60/51از ایزولهها

گروه میکروبشناسی ،دانشکده

) extremely drug resistance (XDRبودند .نتایج همچنین نشان داد  %366ایزولههای بالینی جداشده دارای ژن

پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی

 ompAمیباشند.

ایران ،تهران ،ایران

نتیجهگیری :اغلب سویههای ایزوله شده دارای مقاومت چند دارویی میباشند و ژن  ompAکه بهطور گستردهای
در این باکتریها دیده میشود که میتواند یکی از دالیل افزایش مقاومت و بیماریزایی در این باکتری باشد ،لذا الزم

تلفن9000123033000 :

است تا ضمن پایش مستمر و تعیین حساسیت آنتیبیوتیکی این باکتری از زیانهای مادی و معنوی ناشی از این باکتری
کاسته شود.

پست الکترونیک:
amirmozafari@yahoo.com

کلمات کلیدی :اسینتوباکتر بومانی ،مقاومت چند دارویی ،ژن ompA
کپیرایت © :حق چاپ ،نشر و استفاده علمی از این مقاله برای مجله میکروبشناسی پزشکی ایران محفوظ است.

مقدمه
اسینتوباکتر بومانی یکی از مهمترین گونههای در ارتباط با
عفونتهای بیمارستانی ازجمله پنومونی در ارتباط با ونتیالتورها،
باکتریمی ،عفونتهای مجاری ادراری ،عفونتهای زخم ،پوست و
مننژیت میباشد .طی دهههای گذشته این باکتری به اغلب
داروهای ضد میکروبی ازجمله سفالوسپورین های وسیع الطیف،
پنیسیلینها ،کارباپنم ها ،فلوروکینولون ها و آمینوگلیکوزیدها
مقاوم شده است ( .)1،2چندین مکانیسم مقاومت مختلف در
ایجاد فنوتیپ مقاوم به چند دارو در اسینتوباکتر بومانی نقش

دارند ،کاهش نفوذپذیری پروتئین غشای خارجی
( ،)Outer Membrane Protein or OMPاز دست دادن ژنهای
کد کننده پورینها ،تولید آنزیمهای تخریبکننده دارو ،بیان
بیشازحد پمپهای دفع دارو و کسب عناصر ژنتیکی حملکننده
عوامل ایجاد مقاومت ازجمله پالسمیدها ،اینتگرونها و
ترانسپوزونها و جزایر مقاومت ازجمله این مکانیسمها هستند (.)1
باکتریهای گرم منفی بهطورمعمول پروتئینهای پورینی
متنوعی را در سطح غشای خارجیشان بیان میکنند که در
03
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قابلیت نفوذپذیری سلولی تأثیر دارند OmpA ،یکی از فراوانترین
این پروتئینها میباشد ( .)3پروتئین غشای خارجی در
باکتریهای گرم منفی سبب مقاومت آنتیبیوتیکی ،تطابق با
محیط و بیماریزایی در سلول میزبان میشود .انواعی از
پروتئینهای غشاء خارجی از خانواده  OmpAبه نام  OmpAAbدر
اسینتوباکتر بومانی شناساییشده است (.)4،1
 OmpAیک پورین از نوع بتا – باریل
است که توالی آن در گونه مختلف باکتریایی بسیار حفاظتشده
است و در اسینتوباکتر بومانی در شرایط آزمایشگاهی
) (in vitro model systemsخصوصیات بیولوژیکی متنوع را
نشان میدهد ( .)3،2این پروتئین فراوانترین پروتئین سطحی
باکتری است که در اتصال و تهاجم به سلولهای اپی تلیال و القاء
آپوپتوزیس در مراحل اولیه عفونت اسینتوباکتر بومانی نقش دارد
( .)3عالوه بر این OmpA ،با مقاومت آنتی بیوتیکی در ارتباط
است .گرچه مطالعاتی دخالت  OmpAرا بهعنوان عامل مقاومت
در برابر آنتیبیوتیکهای بتا-الکتام نشان دادهاند ،اما هنوز نقش
این پروتئین در مقاومت ضد میکروبی بهروشنی مشخص نشده
است ،از طرفی مقاومت این باکتری نسبت به آنتیبیوتیکها در
استفاده از داروها جهت درمان بیماران تأثیر نامطلوبی خواهد
گذاشت (.)1،0
)(β-barrel porin

بنابراین در این تحقیق ضمن بررسی الگوی مقاومت
آنتیبیوتیکی وجود ژن  ompAدر ایزولههای کلینیکی اسینتوباکتر
بومانی مورد ارزیابی قرار داده شد.
مواد و روشها
جمعآوری ،جداسازی و شناسایی ایزولهها
این مطالعه بهصورت توصیفی -تحلیلی در طی سالهای
 3030تا  3034بر روی  053نمونه گرفتهشده از بیمارانی که
حداقل سه تا هفت روز از زمان بستری شد آنها در
بیمارستانهای امام خمینی (ره) ،میالد و مطهری تهران
میگذشت ،انجام شد .در طی این دوره نمونههای بالینی مختلفی
شامل خون ،ادرار ،خلط ،سوند ،مایع مغزی -نخاعی )،(CSF
 ،BALترشحات زخم و سوختگی جمعآوری و در داخل محیط
انتقالی  BHIبراث به آزمایشگاه منتقل گردید.
شناسایی اولیه جنس اسینتوباکتر از طریق کشت و
آزمایشهای مختلف بیوشیمیایی و سپس برای تأیید نهایی وجود

ژن  bla OXA-51-likeکه بهطور ذاتی در تمامی سویههای این
باکتری وجود دارد ،استفاده گردید.
شناسایی مولکولی ایزولهها به روش PCR

بهمنظور تأیید جدایههای احتمالی اسینتوباکتر بومانی
ازدیاد ژن  bla OXA-51-likeبا روش  PCRمطابق با روش تورتون
) (Turtonو همکاران در سال  2330انجام گردید ( .)0برای انجام
 PCRابتدا ژنوم باکتریهایی که بر اساس تستهای بیوشیمیایی
اسینتوباکتر بومانی تشخیص دادهشدند به روش جوشاندن
اصالحشده ) (Boiling methodاستخراج شد .پرایمرهای
مورداستفاده برای تکثیر ژن  bla OXA-51-likeدر جدول  3نشان
دادهشده است و برای نمونههایی که تست  PCRآنها منفی
میشد عمل  PCRبرای بار دوم تکرار میگردید .واکنش  PCRدر
حجم نهایی  25میکرولیتر شامل :یک میکرولیتر  DNAهدف،
 32/5 μLمستر میکس رنگی  2Xاز شرکت سینا کلون (ترکیب
مستر میکس  ،1Xشامل ،MgCl2 1.5 mM ،Tris-HCl 0.5 M
،dGTP 0.2 mM ،dCTP 0.2 mM ،dATP 0.2 mM
 dTTP 0.2 mMو ) (Taq 0.04 Units/ μLو  3 μLاز هر پرایمر
رفتوبرگشت و  3/5 μLاّب مقطر دو بار تقطیر و هر برنامه PCR
شامل  03چرخه تکثیر و تحت شرایط زیر بود .دناتوراسیون اولیه
 34 °Cبه مدت  5دقیقه 03 ،سیکل حرارتی شامل دناتوراسیون
در دمای  34 °Cبه مدت  45ثانیه ،اتصال پرایمر در دمای 55 °C
به مدت  03ثانیه ،تکثیر در دمای 22 °Cبه مدت  03ثانیه و
تکثیر نهایی در دمای  22 °Cبه مدت  5دقیقه و درنهایت 0
میکرولیتر از هر یک از محصوالت تکثیر یافته به روش  ،PCRبا
 DNA safe stainرنگآمیزی و در ژل آگارز  %3/2در داخل
تانک الکتروفورز (پویا پژوهش ،ایران) حاوی بافر  TBE 0.5xبه
مدت 43دقیقه در ولتاژ  53Vالکترفورز گردید در پایان با دستگاه
) UV transilluminator (UVP, Germanyمورد ارزیابی قرار
گرفت .برای بررسی باندهای حاصل از محصول  PCRاز
 DNA ladderبهاندازه  53یا  333جفت باز استفاده گردید.
تعیین حساسیت ایزولههای باکتریایی نسبت به
آنتیبیوتیکها

در این تحقیق حساسیت ایزولههای اسینتوباکتر بومانی
نسبت به یازده آنتیبیوتیک مختلف شامل :پیپراسیلین 333
میکروگرم ) ،(PIP 100سفتریاکسون  03میکروگرم )،(CRO 30
سفی پیم  03میکروگرم ) ، (FEP 30ایمی پینم  33میکروگرم
02
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) ،(IPM 10پلی میکسین  ،(PB 300) Bجنتامایسین 33
میکروگرم ) ،( GM 10تتراسایکلین  03میکروگرم )،(TE 30
سیپروفلوکساسین  5میکروگرم ) ،(CP5سولفامتوکسازول– تری
متوپریم  25میکروگرم ) ،(SXT75تیکارسیلین  25میکروگرم
) (TIC75و تیکارسیلین-کالووالنیک اسید  25/33میکروگرم
) (TCC75/10تهیه شده از شرکت  Rosco Diagnosticaو با
روش انتشار دیسک در محیط کشت مولر هینتون آگار (مرک
آلمان) و بر اساس دستورالعمل ) CLSI (2014انجام گردید و از
سویههای رفرانس  Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853و
 Escherichia coli ATCC 25922برای کنترل دیسکهای آنتی
بیوگرام استفاده شد (.)19
بررسی وجود بتاالکتامازهای وسیع الطیف

)(ESBLs

از طریق آزمون دیسک ترکیبی
جهت تعیین تولید آنزیمهای بتاالکتاماز وسیع الطیف
( )ESBLsاز روش غربالگری دیسک ترکیبی یا
) Combined Disk Test (CDTاستفاده گردید .بدینصورت که
بعد از کشت باکتری روی محیط مولر هینتون آمار ،دو دیسک
تیکارسلین و تیکارسلین–کالووالنیک اسید بر روی محیط
مولرهینتون آگار قرار داده شدند و بعد از  24ساعت
گرمخانه گذاری پلیت ها در دمای  02درجه سلسیوس ،در
صورت مشاهده افزایش بیش از  5میلیمتر در قطر هاله عدم رشد
تیکارسلین–کالووالنیک اسید در مقایسه با تیکارسلین ،باکتری
مورد آزمایش بهعنوان تولیدکننده  ESBLو در غیر این صورت،
 ESBLمنفی گزارش میشدند .از سویه رفرانس کلبسیال پنومونیه

 ESBLs+ ،ATCC 13883نیز برای کنترل دیسکهای
آنتیبیوگرام استفاده شد (.)19
آزمون  PCRو تعیین توالی ژن ompA

از روش  PCRبرای بررسی وجود ژنهای مربوط به پروتئین
غشای خارجی یا  ompAدر ایزولههای باکتریایی و سویه استاندارد
اسینتوباکتر بومانی ( ATCC 19606بهعنوان کنترل مثبت حاوی
ژنهای موردنظر) استفاده شد .فهرست پرایمرهای مورداستفاده
جهت تکثیر ژن مذکور در جدول  3آمده است .پرایمرهای
رفتوبرگشت این ژن با استفاده توالی ژن  ompAمربوط به
اسینتوباکتر بومانی  ATCC 19606موجود در سایت  NCBIو با
استفاده از نرمافزار  Primer-3طراحی و پس از انجام بالست در
سایت  NCBIبه شرکت پیشگام بیوتکنولوژی سفارش و تهیه
گردید.
برای انجام  PCRژن  ompAنیز همانند ازدیاد ژن
 bla OXA-51-likeعمل شد با این تفاوت که از پرایمرهای
اختصاصی ژن  ompAاستفاده گردید .شرایط  PCRبرای ژن
 ompAبه شرح زیر بود:
هر واکنش  PCRشامل  03چرخه تکثیر و تحت شرایط زیر
بود؛ دناتوراسیون اولیه  34 °Cبه مدت  5دقیقه 03 ،سیکل
حرارتی شامل دناتوراسیون در دمای  34 °Cبه مدت  03ثانیه،
اتصال پرایمر در دمای  53 °Cبه مدت  45ثانیه ،تکثیر در دمای
 22 °Cبه مدت  43ثانیه و تکثیر نهایی در دمای  22 °Cبه مدت
 5دقیقه (جدول .)3

جدول  :1پرایمر های مورداستفاده برای تکثیر ژن  bla OXA-51-likeو ژن ompA
نام ژن

توالی پرایمر

طول محصول تکثیر
یافته )(bp

رفرانس

bla OXA-51-like

)'F(5'- TAATGCTTTGATCGGCCTTG-3
)'F(5'- TGGATTGCACTTCATCTTGG-3
)'F (5'- CTTGGTGGTCACTTGAAGCC-3
)'R (5'- GTGTGACCTTCGATACGTGC-3

050 bp

3

203 bp

این مطالعه

ompA

پس از پایان واکنش  PCRمحصوالت تکثیر یافته از هر ژن
الکتروفورز و سپس با دستگاه  UV transilluminatorموردبررسی
قرار گرفتند.
از آنجای ی که پرایمر این ژن توسط محقق طراحی گردیده
بود برای اطمینان ،عالوه بر اینکه از سویه استاندارد اسینتوباکتر
بومانی  ATCC19606بهعنوان کنترل مثبت استفاده گردید،

محصول  PCRیکی از ایزولههای جداسازی شده نیز برای تعیین
توالی به شرکت بیونیر کشور کره جنوبی ارسال گردید.
آنالیز آماری
از نرمافزار ) SPSS 23 (IBMو آزمون مربع کای استفاده
شد .هر آزمایش سه مرتبه ،تکرار میگردید .مقادیر P≤3/35
بهعنوان شاخص معنیدار بودن در نظر گرفته میشدند.
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یافتهها
نتایج حاصل از بررسی تستهای بیوشیمیایی نشان داد از
 053نمونه ارسالی به آزمایشگاه 335 ،باکتری از سویههای
مختلف اسینتوباکتر بودند که از این تعداد  350نمونه
اسینتوباکتر بومانی 22 ،نمونه اسینتوباکتر لوفی  32نمونه نیز از
سایر گونههای اسینتوباکتر بودند (اسینتوباکتر لوفی برخالف
اسینتوباکتر بومانی توانایی تولید اسید از قندهای گلوکز ،گزیلوز،
سوکروز ،گاالکتوز ،مانوز ،رامنوز و الکتوز را ندارد و همچنین فاقد
ژن  bla OXA-51-likeهست) .از  350ایزوله بهدستآمده نهایی 50
نمونه مربوط به زنان و  20نمونه مربوط به آقایان بود .این
نمونهها ،از گروه سنی بین  2تا  25سال بودند .بیشترین
ایزولههای اسینتوباکتر بومانی جمعآوریشده مربوط به تراشه با
 %20از نمونهها ،خلط  ،%23ادرار  ،%32سوختگی تقریباً ،%32
زخم  %33و سایر مایعات  %4بود .سه نمونه نیز دارای منشأ
نامشخص بودند (نمودار .)3

شکل  :1نتایج مربوط به محصول  PCRژن bla OXA-51-like
اسینتوباکتر بومانی (چاهک شماره  ،Ladder 50bp )1چاهکهای
شماره  2تا  0ایزولههای بالینی( ،چاهک شماره  )0کنترل مثبت
اسینتوباکتر بومانی  ATCC 19606و (چاهک شماره  )19کنترل منفی

نتایج حاصل از روش دیسک دیفیوژن برای تمام

ایزولههای اسینتوباکتر بومانی
بعد از تعیین هویت گونههای اسینتوباکتر ،جهت تعیین
فنوتیپ مقاومت دارویی از روش دیسک دیفیوژن مطابق با معیار
 CLSIاستفاده گردید.
بررسی میزان مقاومت آنتیبیوتیکی باکتریهای جداشده با
رو ش انتشار دیسک از نظر آماری ،مقاومت باالیی را نسبت به
اغلب آنتیبیوتیکهای مورد آزمایش ،بهجز پلی میکسین  Bنشان
داد.

نمودار  :1تعداد و درصد نمونههای اسنتوباکتر بومانی جمعآوریشده از
منابع کلینیکی مختلف
نتایج  PCRجهت بررسی وجود ژن bla OXA-51-like

تمام نمونههای که در روش بیوشیمیایی اسینتوباکتر بومانی
تشخیص داده شدند ،ازنظر دارا بودن ژن  bla OXA-51-likeمورد
آزمایش  PCRقرار گرفتند .نتایج حاصل از  PCRداد که همه
ایزولههای اسینتوباکتر بومانی جداسازی شده ( )%333دارای ژن
اگزاسلیناز بودند (شکل .)3

نتایج حاصل از تست آنتی بیوگرام نشان داد که باالترین
میزان مقاومت مربوط به آنتیبیوتیکهای پیپراسیلین 333
میکروگرم با  %35/53و کمترین مقاومت بعد از پلی میکسین B
مربوط به تتراسایکلین  03میکروگرم با  %22/44میباشد
(جدول  .)2نتایج نشان داد تمام ایزولهها نسبت به پلی میکسین
 (PB 300) Bو تقریباً  %23نمونهها نیز نسبت به تتراسایکلین
حساس هستند .این نتایج نشان داد که %32/35 ،از ایزولههای
اسینتوباکتر بومانی موردبررسی در این مطالعه MDR ،و %50/50
از ایزولهها  XDRبودند ،ولی هیچ اسینتوباکتر بومانی
 (PDR) Pan drug resistantمثبتی در بین ایزولههای
موردبررسی وجود نداشت .تقریباً  %03از ایزوله به 33
آنتیبیوتیک از  33آنتیبیوتیک مورد آزمایش مقاوم بودند و فقط
 5ایزوله از  350ایزوله به تمام آنتیبیوتیکهای مورد آزمایش،
حساس بودند (جدول .)2
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جدول  :2نتایج حاصل تست آنتی بیوگرام ،بهصورت حساس یا  ،Sنیمه حساس یا  Iو مقاوم یا R
)S (%
(5)0/23
(5)0/23
(2)4/43
(32)2/03
(350)333
(23)30/40

)I (%
(2)3/25
(0)3/32
(2)3/25
(2)3/25

)R (%
(343)35/53
(345)34/52
(342)33/20
(342)33/30

(5)0/23

(303)50/00

Type of Antibiotic
)Piperacilin (PIP100
)Ceftriaxone (CRO 30
)Cefepime (FEP 30
)Imipenem (IPM 10
)Polymyxin B (PB 300
)Gentamicin (GM 10

(03)33/20

(30)5/00

(330)22/44

)Tetracycline (TE 30

(30)5/00

(0)3/32

(343)53/25

)Ciprofloxacin (CP 5

(35)3/02

(2)3/25

(303)53/33

)sulfamethoxazole-Trimethoprim (SXT 75

(5)5/30

(2)3/25

(340)30/53

)Ticarcilin (TIC 75

(3)5/20

(5)0/23

(342)33/30

)Ticarcilin-clavulanic acid (75/10

S: Sensitive; I: Intermediate; R: Resistance

نتایج حاصل وجود بتاالکتامازهای وسیع الطیف
) (ESBLsاز طریق آزمون دیسک ترکیبی
بر اساس نتایج آزمون دیسک ترکیبی ،حدود  %5از ایزولهها
( 5ایزوله) مولد آنزیم بتاالکتاماز وسیع الطیف بودند.
نتایج حاصل آزمون  PCRبرای بررسی وجود ژن ompA

نتایج حاصل از  PCRنشان داد که ،همه ایزولههای
اسینتوباکتر بومانی جداسازی شده ( )%333برای ژن ompA
مثبت هستند .اندازه باند برای قطعه تکثیرشده ژن 203 ompA
جفت بازی بود (شکل .)2

شکل  :2نتایج مربوط به محصول  PCRژن  ompAاسینتوباکتر بومانی،

چاهک  ،Marker 100bp :Mچاهک  :C+کنترل مثبت اسینتوباکتر
بومانی  ،ATCC 19606و چاهکهای شماره  1تا  11ایزولههای بالینی،
و چاهک  :C-کنترل منفی ،اندازه قطعه تکثیرشده  239جفت باز هست

بحث
امروزه شیوع عفونتهای ناشی از استینوباکتر بومانی در
بخشهای مختلف بیمارستانها ،ازجمله  ،ICUسوختگی و بخش
ریوی به لحاظ ایجاد مرگومیر و ناراحتیهای طوالنیمدت
بهعنوان یکی از مسائل عمده بهداشتی در سراسر جهان بهویژه
کشورهای درحالتوسعه از اهمیت بسیار زیادی برخوردار هست
( .)1،11ازجمله ویژگیهای خاص این باکتری میتوان به
پراکندگی وسیع و توانایی آن در جهت سازگاری و مانده گاری و
بقاء در محیط بیمارستان و مقاومت ذاتی آن نسبت به اغلب
آنتیبیوتیکهای رایج و توانایی کسب سریع مقاومت نسبت به
بتا -الکتام های وسیع الطیف اشاره نمود ( .)2به همین دلیل از
این باکتری ،بهعنوان یک پاتوژن بسیار موفق در برابر هرگونه
روش درمانی و مواد پاککننده یاد میشود .این ویژگیهای
منحصربهفرد ،سبب شده است ،تا روندهای پیشگیری و کنترل
عفونت ناشی از آن به یک مسئله مهم بهداشتی در بسیاری از
کشورها ازجمله ایران تبدیل گردد ( ،)12-14لذا این مطالعه با
هدف تعیین مقاومت آنتیبیوتیکی و بررسی وجود ژن ompA
انجام شده است.
همانطوری که نتایج این مطالعه نشان داد از  053نمونه
ارسالی به آزمایشگاه  335نمونه ،گونههای مختلف اسینتوباکتر
بودند که از این تعداد  350ایزوله ( )%53بهعنوان اسینتوباکتر
بومانی 22 ،ایزوله ( )%30/5اسینتوباکتر لوفی و  32ایزوله نیز از
سایر گونههای اسینتوباکتر بودند که تقریباً مشابه نتایج حاصل از
مطالعه  Vafaeiو همکاران ( )2333-2332است که طی آن
گزارش نمودند از  303ایزوله کلینیکی جداشده %20/3
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اسینتوباکتر بومانی و  %30/3اسینتوباکترلوفی و  %0/2از سایر
گونهها میباشند ( .)14همچنین بامطالعه  Constantiniuو
همکارانش ( )2333-2334که  %23از ایزولهها را اسینتوباکتر
بومانی و  %23را اسینتوباکتر لوفی گزارش نموده بودند ،مطابقت
دارد ( .)11آنالیز نتایج همچنین نشان داد که بیشترین ایزوله
اسینتوباکتر بومانی مربوط به تراشه  %22و بعدازآن نیز به ترتیب
بیشترین نمونههای مربوط به خلط ( ،)%23ادرار (،)%32
سوختگی ( ،)%32زخم ( )%33بودند که بامطالعه  Vafaeiو
همکاران و  Rahmaniو همکاران مطابقت دارد (.)14،12
در مطالعه حاضر برای شناسایی جنس و گونه از تستهای
فنوتیپی و ژنوتیپی ( )bla OXA-51-likeاستفاده شد که کامالً نتایج
یکدیگر را تأیید کردند .تمامی نمونههایی که با تست فنوتیپی
بهعنوان اسینتوباکتر بومانی شناسایی شدند با تست %333 ،PCR
ژن bla OXA-51-likeرا داشتند .که با مطالعات  Asadollahiو
همکاران ( )2333و  Ardebiliو همکاران ( )2334و  Rahmaniو
همکاران که اعالم کردند  %333ایزولههای اسینتوباکتر بومانی
دارای ژن bla OXA-51-likeهستند ،مطابقت دارد (.)2،12،13
نتایج این مطالعه با نتایج حاصل از مطالعه  Asadollahiو
همکاران که اعالم کرد ،اکثر سویههای اسینتوباکتر بومانی
جداشده در ایران نسبت به داروهای خط اول درمان شامل
آمینوگلیکوزیدها (جنتامایسین ،آمیکاسین) سفتازیدیم،
فلوروکینولون ها (سپیروفلوکساسین) و کارباپنم ها (ایمی پنم و
مروپنم) مقاومت نشان میدهند ،مطابقت دارد ( .)13در مطالعه
 Ardebiliو همکاران نیز مشخص شد که بهطورکلی  %54از
ایزولهها حداقل نسبت به سه کالس آنتیبیوتیکی مقاومت
چندگانه ( )MDRنشان دادند و فراوانی مقاومت نسبت به
جنتامایسین  %04و سپیروفلوکساسین و سفتازیدیم  %55میباشد
که با نتایج این مطالعه مطابقت دارد ( .)2نتایج حاصل از
آنتی بیوگرام در مطالعه حاضر نیز تقریباً با مطالعات  Vafaeiو
همکاران ،که مقاومت به سفتریاکسون  %35ایمی پنم %20
جنتامایسین  %00و تتراسایکلین را  %53و حساسیت به
پلی میکسین  Bرا  %333گزارش نمودند ،و همچنین با تحقیق
 Rahmaniو همکاران که مقاومت به سولفامتوکسازول %33
ایمی پنم  %32جنتامایسین  %54و تتراسایکلین  %53بیان
نمودند ،مطابقت دارد ( .)14،12این تحقیق همچنین بامطالعه
 Makکه موثرترین دارو را پلی میکسین  Bمعرفی میکند
مطابقت دارد ( .)10مطالعات اخیر در ایران نشان میدهد روند

مقاومت به آنتیبیوتیکهای مختلف بهطور قابلتوجی رو به
افزایش است .بهطوریکه میزان مقاومت به ایمی پنم که در سال
 %43/0 ،2335گزارششده بود در سال  %23/5 ،2330و در این
مطالعه به  %33رسیده است که بامطالعه  Hujerو همکاران
مطابقت دارد (.)10
این مطالعه همچنین با مطالعات  Wangو همکارانش و
 Smolyakovو همکارانش که اعالم نمودند ،اغلب سویهها به
آمیکـــاسیــن،آمپـــیسـیـلـیـن-سـولبــاکـتام ،سفتـازیـدیـم،
سفـی پـیـم ،جنتامایسین ،ایمی پنم ،مروپنم ،پیپراسیلین-
تازوباکتام مقاوم ،ولی به پلی میکسین  Bحساس بودند ،نیز
مطابقت دارد ( .)29،21نتایج حاصل دیسک ترکیبی تیکارسلین و
تیکارسلین -کالووالنیک اسید نشان داد که تقریباً  %5از
نمونههای ایزوله شده  ESBLsمثبت هستند .درصد فراوانی
مولدین  ESBLدر این مطالعه بامطالعه  Shakibaieو همکارانش
در تهران ( )%35/3و مطالعهای که در سال  2332توسط Sinha
در هند ،که بر روی مولدین  ESBLsانجام گرفت ،متفاوت هست
( .)22،23عدم تطابق نتایج این بررسی با مطالعات ذکرشده
میتواند به دلیل نوع نمونههای موردبررسی و نوع دیسک
آنتیبیوتیکی مصرفی باشد .از طرفی این باکتریها از
مکانیسمهای مختلفی برای مقاومت در مقابل آنتیبیوتیکها بهره
میبرند .همچنین میتوان گفت که این اختالف میتواند به دلیل
زمان مطالعه و همچنین به دلیل مصرف بیرویه این
آنتیبیوتیکها باشد که باعث پیدایش سویههای با مقاومت باال در
این بیمارستانها شده است .همانطوری که در بخش مقدمه ذکر
شد ،اسینتوباکتر بومانی دارای یک پروتئین غشایی بهشدت
حفاظتشده بنام  OmpAاست که نقشهای متعددی در تعامل
با میزبان در طول عفونت دارا است .یکی از نقشهای مهم این
پروتئین افزایش مقاومت آنتیبیوتیکی هست .پروتئینهای غشاء
خارجی از خانواده  OmpAدر سویههای اسینتوباکتر
شناساییشده است .این پروتئین فراوانترین پروتئین سطحی
باکتری است که در مقاومت آنتیبیوتیکی و اتصال و تهاجم به
سلولهای اپیتلیال اسینتوباکتر بومانی نقش دارد ( .)1،3از
آنجایی که نقش این پروتئین در بیماریزایی اسینتوباکتر بومانی و
مقاومت دارویی غیرقابلانکار است ،وجود ژن  ،ompAاز طریق
روش  PCRموردبررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد تمامی
ایزولههای موردبررسی ( )%333دارای ژن  ompAمیباشند.
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در مطالعه  Smaniو همکاران گزارش گردید ،که حذف ژن
کنترلکننده  ompAسبب کاهش  4تا  5برابری میزان MIC
نسبت به کلرامفنیکل ،نالیدکسیک اسید و آزترونام در مقایسه با
تیپ وحشی میشود ،درواقع  Smaniو همکاران برای اولین بار
نقش  OmpAدر مقاومت دارویی اسینتوباکتر بومانی نشان دادند.
این اولین توصیف دخالت  OmpAدر مقاومت ضد میکروبی در
اسینتوباکتر بومانی از طریق تخریب ژن  ompAبود .اگرچه
مکانیسمی که  OmpAاز طریق آن سبب مقاومت در برابر
ترکیبات ضد میکروبی میشود ،دقیقاً مشخص نشده است ،ولی
امکان دارد که  OmpAدر بیرون راندن ترکیبات ضد میکروبی از
فضای پریپالسمی به همراه دو سیستم دفع دارویی
و
Major
Facilitator
Superfamily
)(MFS
) Resistance-Nodulation-Division (RNDدر این رابطه نقش
داشته باشند (.)1
در مطالعه  McConnellو همکارانش بیان شد ،در باکتری
اشریشیاکلی و سیتروباکتر فروندی افزایش بیان OmpA
هومولوک به ترتیب سبب کاهش حساسیت به تتراسایکلین و
کارباپنمها میشود ( .)3در مطالعه  Sugawaraو همکاران
نفوذپذیری منافذی که توسط  OmpAدر سطح غشای
اسینتوباکتر بومانی ایجاد میشود 23،مرتبه کمتر از نفوذپذیری
منافذ ایجاد توسط پروتئین  OmpAدر اشریشیاکلی و پروتئین
 OprFدر سودوموناس آئروژینوزا هست .که این نیز میتواند در
افزایش مقاومت دارویی در این باکتری نیز مؤثر باشد (.)24
نفوذپذیری کم این پورینها ،همراه با حضور  βالکتاماز و

پمپهای دفع داروها ،مانند  AdeABCو  ،AdeIJKبه نظر
میرسد برای سطوح باالیی از مقاومت ذاتی به تعدادی از
آنتیبیوتیکها ضروری است (.)24
اسینتوباکتر بومانی مقاوم به چند دارو با فراوانی نسبتاً
باالیی در بخشهای مختلف بیمارستانی حضور دارد که میتواند
سبب افزایش میزان ناخوشی و یا مرگومیر در بیماران آلوده
گردد .به نظر میرسد وجود پروتئین غشای خارجی در افزایش
مقاومت دارویی مؤثر باشد .بنابراین الزم است تا مطالعات نظارتی
بهطور پیوسته صورت گیرد و اطالعات حاصله از بررسیهای
نظارتی در انتخاب روند درمانی مناسب برعلیه میکروارگانیسم
کمک کند تا مناسبترین دارو برای درمان تجربی مورداستفاده
قرار گیرد و با توجه به فراوانی پروتئین غشای خارجی و نقش
مهم آن در پاتوژنز بررسی آن بهعنوان یک هدف درمانی و ایجاد
ایمنی نیز پیشنهاد میگردد.
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