
 مجله میکرب شناسی پزشکی ایران
    52- 58 ، صفحات1390زمستان، 7شماره  5سال 

  
 وتیکی در عوامل شایع عفونت هاي خونی یمقاومت آنتی ب

  ماران یجدا شده از ب
  

   3ابراهیم سلیمانی-2سمیرا خسروي-2و1حمید واعظ
  گروه میکروب شناسی  دانشگاه علوم پزشکی گلستان - 1
  اسی بیمارستان بعثت آزمایشگاه میکروب شن- 2
  آزمایشگاه پاتوبیولوژي بیمارستان بعثت- 3

  حمید واعظ گروه میکروب شناسی دانشگاه علوم پزشکی گلستان :نویسنده رابط
    Email:vaezhamid84@gmail.com                                                    09127230225: تلفن 

  
  :چکیده

از جمله عفونت هاي خطرناکی است که در ) Bloodstream Infections=BSI(هاي خونی عفونت :زمینه و اهداف
هدف از این مطالعه بررسی شیوع عوامل .صورت عدم درمان مناسب با مرگ ومیر باالیی همراه خواهد بود 

  .باکتریایی مختلف در عفونت هاي خونی و الگوي مقاومت آنتی بیوتیکی آنها می باشد
از بیماران مراجعه کننده به شده  جمع آوري  نمونه کشت مثبت خون 129مطالعه برروي  این: روش بررسی

دیسک  روشمقاومت آنتی بیوتیکی با . انجام شده است   1389-1388سال هاي  طیدر  تهران  بیمارستان بعثت
یافته ها با استفاده .انجام شد  CLSI(clinical laboratory standard institute )  پروتوکل  مطابق بادیفیوژن و

  .معنی دار در نظر گرفته شد 0.05کمتر از  value Pو انالیز SPSS نرم افزار از
 E.coli 38 و%) 9/34(45استافیلو کوك هاي کو اگوالز منفی  بیشترین پاتوژن جدا شده از کشت خون   :یافته ها

 58/1(ي گرم منفی جدا شده به گرم مثبت نسبت باکتر.بود   %)6/1(2 پروتئوس ولگاریس  و کمترین آن %) 5/29(
و بیشترین %) 9/58( 76تتراسایکلین %)6/66(86،آمپی سیلن %)6/73(95پنی سیلین شترین مقاومت نسبت به یب.بود)

   .دیده شد%9/65و ایمی پنم %3/68حساسیت نسبت به جنتامایسین 
استافیلوکوك . برابر گرم مثبت ها است  5/1ناشی از گرم منفی ها در بیمارستان ما BSI عفونتهاي: نتیجه گیري

از کل % 64شایع ترین عوامل عفونت خونی در بیمارستان ما هستند ، به طوري که  E.coliهاي کواگوالز منفی و 
استافیلوکوك هاي کواگوالز منفی  مناسبی براي درمان ونکومایسین داروي.عفونت را شامل می شدند

  .است  واستافیلوکوکوس اورئوس
  عفونت هاي خونی،سپتی سمی ،مقاومت انتی بیوتیکی ،باکتریمی :ت کلیدي کلما
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  :مقدمه
مقاومت آنتی بیوتیکی پدیده اي است که کم بیش در نقاط 
مختلف دنیا دیده می شود به همین خاطر در مان عفونت 
هاي مختلف از جمله عفونت هاي خونی با مشکل مواجه 

ان دهنده حضور باکتري زنده در خون نش.شده است 
عفونت خونی بوده که در صورت عدم درمان با مرگ و 

این میزان وابسته به دو عامل  .میر باالیی همراه خواهد بود
عوامل مختلفی   . )3-1(پاتوژن و میزبان متفاوت است 

باعث عفونت هاي خونی می شوند که از آن جمله می 
 ،استافیلوکوکوس اورئوستوان به استافیلوکوکهاي   

 اسینتوباکتر ،کلبسیال پنومونیه، موناس ائروژنوزاسودو
E.coliکوا ،منفیزگوال 

هرکدام از این سویه ها  . )3(اشاره کرد انتروباکترو 
حساسیت متفاوتی نسبت به آنتی بیوتیک هاي مختلف 

براي مثال در مطالعه اي که در آمریکا انجام .نشان می دهند
ي ناشی از از مرگ ومیر ها% 22عامل  E.coliشده است 

 E.coliمقاومت باالي )  . 4(عفونت هاي خونی بوده است
تولید آنزیم هاي  سیلین و سفالوسپورین ها ناشی از  به پنی

بتاالکتاماز وسیع الطیف است که میتواند به گونه هاي 
آنتی بیوتیک ها با ). 4(مختلف دیگر نیز منتقل شود

براي .نند مکانیسم هاي متفاوتی بر روي باکتریها  اثر میک
مثال داروهاي بتاالکتام مانند پنی سیلین ها و سفالوسپورین 

آمینوگلیکوزید ها و –ها مانع سنتز دیواره سلولی می شوند 
اریترومایسین بر روي ریبوزوم و سنتز پروتئین اثر می کنند 

 DNAو برخی دیگر مانند فلوروکینولون ها مانع سنتز 
با اثر این آنتی بیوتیک  باکتریها براي مقابله. )5-7(میشوند

ها از مکانیسم هاي متفاوتی مانند آنزیم هاي تخریب کننده 
آنزیم  یاموتاسیون در جایگاه اثر دار و  -داروهاي بتاالکتام 

وجود .)5-7(هاي تغییر دهنده آنتی بیوتیک استفاده می کنند
برخی از عوامل مستعد کننده مانند سن باال پیوند عضو و 

ر موجب افزایش حساسیت به عفونت هاي استفاده از کتت
شناسایی سویه هاي مقاوم به آنتی .)8(خونی می شود

انتخاب آنتی بیوتیک ) 1لحاظ مختلف مانند  بیوتیک از
کاهش هزینه هاي درمانی و )3تسریع در درمان )2مناسب

هدف از این  .اهمیت است  حائز  ،مقاومت آنتی بیوتیکی

مختلف در عفونت   باکتري هاي مطالعه بررسی شیوع 
هاي خونی و مقاومت آنتی بیوتیکی آنها در بیماران 

  .  بیمارستان بعثت می باشد

  
  :مواد و روش ها
نمونه کشت مثبت خون جمع  129این مطالعه بر روي 

از بیماران 1389و 1388آوري شده درطی  سال هاي 
  .انجام شده است تهران مراجعه کننده به بیمارستان بعثت 

اسایی عامل عفونت از مجموعه اي از تست هاي براي شن
 TSI(triplet sugar ironاستاندارد شامل کشت در 

agar) -  رنگ آمیزي گرم ،–بالد آگار و مک کانکی آگار
مقاومت به نووبیوسین ،تخمیر مانیتول ،کاتاالز و اکسیداز،

 ،دزوکسی ریبونوکلئاز،کوآگوالز   ،  IMViC،تست هاي
 )9( استفاده شد اوره از و تخمیر قندها ،لیزین دکربوکسیالز

.  
براي ارزیابی مقاومت از روش دیسک دیفیوژن طبق 

 CLSI(clinical laboratory standardپروتکل 

institute ) پس از اتمام مرحله .)9-10(استفاده شد
با کتري ها اندازه گیري و  ن قطر هاله عدم رشد وانکوباسی

حساس تقسیم بندي مقاوم نسبی و –به سه دسته مقاوم 
سپروفلوکسازین دیسک هاي مورد استفاده شامل   .شدند

)gµ5 (- سفتازیدیم)gµ30(-امیکاسین)gµ30(- ایمی پنم
)g µ 10 ( -کلیندا مایسین)gµ 2(-ونکومایسین)gµ30( -

- کو- )gµ 10(امپی سیلین-)gµ30(سفالوتین
- )g µ10(سفوکسیتین-)gµ 30(تریمتوکسازول

 g(اریترومایسین-)gµ 30(لینتتراسایک-)gµ 1(اگزاسیلین
µ15(-جنتامایسین)gµ10(-پنی سیلین)gµ10(-  
نتایج با .بود که از شرکت پادتن طب تهیه شده بودند 

کمتر از   Pvalueو  .انالیز شد spssاستفاده از نرم افزار 
  .معنی دار تلقی گردید 0.05

  
 :یافته ها
 129نمونه کشت خون مورد بررسی در   1200از مجموع 

 61از این مجموع  .مورد نتیجه کشت مثبت شد  %)7/10(
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 .نمونه مرد ها بود%) 7/52( 68نمونه زن ها و %) 3/47(
شایع ترین باکتري هایی  که از کشت هاي خون جدا شد 

%) 9/34(45به ترتیب  استافیلو کوك هاي کو اگوالز منفی 
بعد از آن ها به ترتیب  .بود %) E.coli 38 )5/29و 

- %)5/8(11 اسینتوباکتر-%)9/10(14 مونیهکلبسیال پنو

و %)9/3(5 استافیلوکوکوس اورئوس -%)7(9 انتروباکتر
کمترین .قرار داشت  %)9/3(5 سودوموناس ائروژینوزا

در .بود%) 6/1(2 ولگاریسپروتئوس مربوط به   نمونه
جدا درصد شیوع باکتري هاي مختلف  1نمودار شماره 

  .داده شده است به تفکیک جنسیت نشان از خون شده 
  
  

  
  درصد شیوع باکتري هاي جداشده از کشت خون به تفکیک  جنسیت- 1نمودار 

  
شایع ترین پاتوژن جداشده از کشت بیشترین مقاومت 

استافیلوکوك هاي کواگوالز منفی نسبت به پنی خون یعنی 
دیده شد %) 6/75(34و آمپی سیلین %)1/91(41سیلین 

حساسیت این سویه ها نسبت به ونکومایسین خوب بود .
نمونه به ونکومایسین مقاومت %) 4/4( 2به طوري که فقط 

کمترین گونه اي بود که از  ولگاریس پروتئوس.نشان دادند
کشت خون جداشد و  حساسیت آن به انتی بیوتیک ها باال 

بود به طوري که فقط یک مورد مقاوم به تتراسایکلین 
 نسبت به  E.coliبشترین مقاومت .دمشاهده ش
وبیشترین %) 2/63(،آمپی سیلین%)2/63( تتراسایکلین

دیده شد  %) 2/84(جنتامایسین و  حساسیت نسبت ایمی پنم
الگوي مقاومت آنتی بیوتیکی عوامل مختلف  1در جدول 

  .جدا شده از کشت خون به تفکیک نشان داده شده است 
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  به انتی بیوتیک هاي مورد استفاده به تفکیک عامل عفونت) بی فراوانی نس(مقاومت -1جدول
  عامل عفونت         

  بیوتیک  انتی
  اسینتوباکتر

استافیلوکوك 
  کواگوالزمنفی

  S.aureus  E.coli  انتروباکتر
کلبسیال 
  پنومونیه

سودوموناس 
  ائروژینوزا

  )40(2  )9/42(6  )4/47(18  )40(2  )1/11(1  )9/48(22  )5/45(5  سیپروفلوکسازین

  )60(3  )9/42(6  )5/39(15  )60(3  )3/33(3  )40(18  )5/54( 6  سفتازیدیم
  )60(3  )9/42(6  )8/15(6  )60(3  )0(0  )4/44(20  )5/54(6  امیکاسین
  )80(4  )9/42(6  )8/15(6  )80(4  )2/22(2  )6/35(16  )5/54(6  ایمی پنم

  )80(4  )9/42(6  )50(19  )60(3  )2/22(2  )2/62(28  )5/54(6  کلیندامایسین
  .....  ......  ......  )0(0  ........  )4/4(2  ........  ونکومایسین

  )60(3  )3/64(9  )1/42(16  )40(2  )3/33(3  )9/48(22  )8/81( 9  سفالوتین
  )100(5  )50(7  )2/63(24  )100(5  )4/44(4  )6/75(34  )6/63(7  امپی سیلین

  )100(5  )7/85(12  )50(19  )100(5  )1/11(1  )8/57(26  )6/63(7  تریمتوکسازول-کو
  )80(4  )1/57(8  )7/44(17  )80(4  )2/22(2  )8/57(26  )5/54(6  سفوکسیتین

  .......  .......  .....  )40(2  .....  )2/62(28  .......  اگزاسیلین
  )80(4  )9/42(6  )2/34(13  )60(3  )1/11(1  )8/37(17  )4/36(4  اریترومایسین
  )100(5  )3/64(9  )2/63(24  )80(4  )6/66(6  )1/51(23  )5/45(5  تتراسایکلین
  )100(5  )6/78(11  )58(22  )100(5  )4/44(4  )1/91(41  )6/63(7  پنی سیلین

  )40(2  )6/28(4  )8/15(6  )80(4  )2/22(2  )6/35(16  )6/63(7  جنتامایسین
  

  :بحث  
در این مطالعه از مجموع نمونه هاي بررسی شده نتتیجه 

  از این تعداد. مثبت شد  نمونه ) 129%(7/10کشت 
شایعترین .نمونه مرد ها بود% 7/52 و نمونه زن ها% 3/47

عاملی که از کشت خون جدا شد استافیلوکوك هاي 
بود و بعد از آن به ترتیب %)9/34(45کواگوالز منفی

E.coli 38 )5/29(% - 14 پنومونیه کلبسیال)9/10(% - 
استافیلوکوکوس  -%)7(9انتروباکتر -%)5/8(11 اسینتوباکتر

پروتئوس و %)9/3(5 وموناس ائروژینوزاسودو  اورئوس
ی بودند که جدا هایفراوان ترین پاتوژن%) 6/1(2 ولگاریس

 وهمکاران      Diekema در مطالعه اي که توسط.شدند
در آمریکا انجام شده است بیشترین  2000-1999در سال 

ژن هایی که از کشت خون جدا شده اند توپا
 %)17(E.coli%) 20( استافیلوکوکوس اورئوس

 سودوموناس–-%) 12(استافیلوکوك هاي کواگوالز منفی 

در . )11 (بوده است  %)3( انتروباکترو%) 6( کلبسیال -%)7(
در فرانسه انجام شده 2003مطالعه مشابهی که در سال 

 استافیلوکوکوس اورئوساست شایع ترین عوامل جدا شده 
 -%)20(استافیلوکوك هاي کواگوالز منفی%)21(

E.coli)18%(کلبسیالو )در مطالعه ما ).12(بوده است %) 8
ارتباط معنی داري بین شیوع عفونت هاي خونی و جنسیت 

و  Dogru که توسط در مطالعه).  p>0.05(مشاهده نشد 
در ترکیه  انجام شده است شایعترین پاتوژنی که همکاران 

از کشت خون جدا شده است استافیلو کوك هاي کواگوالز 
پروتئوس بوده است که مشابه مطالعه ما  منفی و کمترین آن

از عفونت ها مربوط به % 43در همین مطالعه   ،می باشد
مربوط به زن ها بوده و ارتباط معنی داري % 57خانم ها و 

نکته ).13(بین شیوع عفونت و جنسیت مشاهده نشده است 
مشترکی که در این مطالعات مشهود است شایع بودن 
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در عفونت هاي خونی می باشد  E.coliاستافیلوکوك ها و 
  .که مشابه نتایج ما می باشد

در مطالعه ما بیشترین مقاومت استافیلو کوك هاي کواگوالز 
امپی  - %)1/91(منفی به انتی بیوتیک هاي  پنی سیلین 

و %) 62(اگزاسیلین و کلیندا مایسین %) 6/75(سیلین
دیده %) 6/95(بیشترین حساسیت نسبت به ونکومایسین 

آنتی بیوتیک هایی که مقاومت به آن اهمیت  جمله از .شد 
بسزایی دارد اگزاسیلین است زیرا سویه هایی که به آن 

سفالوسپورین ها –مقاوم باشند به عواملی مانند پنی سیلین 
و حتی داروهاي بتاالکتام جدید مانند ایمی پنم نیز مقاومت 

از % 62در مطالعه ما .)14(باالیی نشان خواهند داد 
ستافیلوکوك هاي کواگوالز منفی به اگزاسیلین مقاوم ا

–یه ها به پنی سیلینودرصد مقاومت این دسته از س.بودند

  .بود% 62و% 100-%100وایمی پنم به ترتیب  سفالوتین 
به امپی سیلین  E.coliدر مطالعه ما بیشترین  مقاومت 

تري -وکو کلیندامایسین  -% 58پنی سیلین -63%
 - و بیشترین حساسیت به جنتامایسین %   50متوکسازول 

در مطالعه اي که .دیده شد % 2/84و ایمی پنم  امیکاسین 
% 80انجام شده است  2004-2006ایرلند بین سال هاي در 
% 10- جدا شده از کشت خون به امپی سیلین   E.coliاز 

به %40متوکسازول و تری–کوبه تري % 50 ،به جنتامایسین 
 مادر مطالعه . )15( بوده اندسیپروفلوکسازین مقاوم 

اسینتوباکتر چهارمین عامل شایعی بود که از کشت هاي 
- کو- %)8/81(خون جدا شد و مقاومت آن به سفالوتین 

مطالعات اخیر .بود %) 6/63(تریمتوکسازول و جنتامایسین 
نشان دهنده افزایش اهمیت اسینتوباکتر در عفونت هاي 

در مطالعه اي . مختلف از جمله عفونت هاي خونی است
از ایزوله ها به % 90که در اروپا انجام شده است بیش از 

به سفالوسپورین هاي نسل سوم % 6/95و امینوگلیکوزیدها 
سیا مقاومت انتی آمطالعات انجام شده در .مقاوم بوده اند

در مطالعه اي که ) .16( بیوتیکی بیشتري را نشان می دهد
هاي مختلف در بیمارستان 1999-1995طی سالهاي 

هاي جدا  کلبسیال پنومونیهاز % 5/9آمریکا انجام شده است 
شده از کشت خون تولید کننده بتاالکتامازهاي وسیع الطیف 

در مطالعه ما ) .17(و مقاوم به سفالوسپورین ها بوده اند 
از ایزوله ها به پنی سیلین و سفالوسپورین ها 78%- 42

در  2008-2007اي در مطالعه اي که بین ساله.مقاوم بودند
به انجام شده است مقاومت سودوموناس ائروژینوزا ترکیه 

سیپروفلوکسازین -%)4/47(سفتازیدیم-%)4/26(ایمی پنم
در مطالعه ما بیشترین  مقاومت به پنی .بوده است %) 29(

تري متوکسازول و تتراسایکلین -کو–امپی سیلین –سیلین 
  ) .13(دیده شد %) 100(

شان داد که ونکومایسین داروي مناسبی نتایج مطالعه ما ن
استافیلوکوك هاي براي درمان عفونت هاي ناشی از 

تعیین .است  استافیلوکوکوس اورئوس کواگوالز منفی و 
حداقل غلظت مهار کنندگی نسبت به این انتی بیوتیک و 

در سایر انتی بیوتیک ها که در درمان اثر خوبی دارند 
براي درمان گرم  ،ی رسدضروري به نظر ممطالعات آینده 

منفی ها  رژیم دارویی حاوي چند انتی بیوتیک که اثر 
در .سینرژیسم دارند نسبت به یک دارو موثر تر خواهد بود 

مطالعات آتی توجه به عواملی که برروي مقاومت میزبان 
 بیماریهاي خاص مانند تاثیر گذار است به عفونت ها 

یل تهاجمی پزشکی ویا استفاده از وسا ،سن سیستم ایمنی
ارزیابی مقاومت به انتی  و همچنین مانند سوند و کتتر 

ضروري به نظر می  مانند لینزولید بیوتیک هاي جدید تر
  .رسد

  
  :نتیجه گیري

در مجموع فراوانی عفونت هاي خونی ناشی از گرم مثبت 
به  1( استبرابر ما تقریبا  در بیمارستان  ها وگرم منفی ها

شایع  E.coliوك هاي کواگوالز منفی و استافیلوک) .58/1
به  در بیمارستان ما هستند خونی ترین عوامل عفونت 

نتایج .از کل عفونت را شامل می شدند% 64طوري که 
بهترین انتی بیوتیک براي درمان مطالعات ما نشان داد که 

، جنتامایسین E.coliگرم مثبت ها ونکومایسین و براي 
  .و ایمی پنم است آمیکاسین 

  
  :تقدیر و تشکر 

بدینوسیله از آقایان دکتر عقیقی و دکتر کیقباد و همین طور 
کارکنان زحمت کش آزمایشگاه بیمارستان بعثت مخصوصا 
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