Qom Univ Med Sci J 2017 August
Original Article

Downloaded from journal.muq.ac.ir at 4:21 IRDT on Friday June 22nd 2018

Determination of the Frequency of CTX-M Gene in Extended Spectrum β
Lactamases (ESBLs) Producing Pseudomonas aeruginosa in Clinical
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Abstract
Background and Objectives: Pseudomonas aeruginosa is an important
pathogen in clinical infections, which has different mechanisms of
antibiotic resistance. Extended spectrum β lactamases (ESBLs) are a
very important mechanism of antibiotic resistance in this bacterium.
The objective of this study was to determine the prevalence of CTX-M
gene in ESBL-producing P. aeruginosa isolates in clinical samples.
Methods: This study was a cross-sectional study. A total of 110
isolates of P. aeruginosa were collected from clinical samples, and
after verification by biochemical tests, antibiotic susceptibility testing
was performed using disk diffusion method. ESBLs were combined by
combined disk method, and then CTX-M gene was identified using
PCR method.
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Results: All the isolates were sensitive to colistin sulphate and the
highest resistance was to ceftazidime and gentamicin, 80.9% and 80%,
respectively. Ninety-three isolates (84.5%) were resistant to three
different classes of antibiotics. Also, 19 samples (17.3%) were
producing ESBLs and 4 samples (21.1%) had CTX-M gene.
Conclusion: The results of this study showed high levels of antibiotic
resistance in P. aeruginosa isolates, which more than ever emphasizes
the need for comprehensive programs for control and treatment of this
resistant pathogen.
Keywords: Pseudomonas aeruginosa; beta-lactamases; Polymerase
chain reaction; Escherichia coli protein.
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تعیین فراوانی ژن  CTX-Mدر ایزولههای سودوموناس آئروژینوزای تولیدکننده
بتاالکتامازهای وسیعالطیف ( ،)ESBLsدر نمونههای بالینی بیمارستان طالقانی اهواز ،سال
1394
آمنه عالمی ،1رباب رحیمی ،1حسین مقدادی
1گروه

میکروبشناسی

پزشکی،

دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی
جندیشاپور ،اهواز ،ایران.

چکیده
زمینه و هدف :سودوموناس آئروژینوزا یک پاتوژن بسیار مهم در عفونتهای بالینی بوده که
دارای مکانیسمهای گوناگون مقاومت به آنتیبیوتیک است .بتاالکتامهای وسیعالطیف )(ESBLs

نیز یک مکانیسم ضدآنتیبیوتیکی بسیار مهم در این باکتری میباشند .این مطالعه با هدف تعیین
فراوانی ژن  CTX-Mدر ایزولههای سودوموناس آئروژینوزای تولیدکننده بتاالکتامازهای
وسیعالطیف در نمونههای بالینی انجام شد.
روش بررسی :این مطالعه از نوع مقطعی  -توصیفی بود 110 .سودوموناس آئروژینوزا از
نمونههای بالینی ،جمعآوری و بعد از تأیید بهوسیله تستهای بیوشیمیایی و تست حساسیت
آنتیبیوتیکی ،به روش دیسک دیفیوژن انجام شد .برای تأیید بتاالکتامازهای وسیعالطیف ،روش
دیسک ترکیبی برای آنها انجام شد و سپس ژن  CTX-Mبه روش  PCRمورد شناسایی قرار
گرفت.
یافتهها :تمام ایزولهها به کولیسیتین سولفات حساس بودند و بیشترین مقاومت مربوط به
آنتیبیوتیکهای سفتازیدیم و جنتامایسین با  %80/9و  %80بود 93 .ایزوله ( ،)%84/5به سه کالس
مختلف آنتیبیوتیکی مقاوم بودند .همچنین  19نمونه ( ،)%17/3بتاالکتامازهای وسیعالطیف
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( )ESBLتولید میکرد و  4نمونه ( )%21/1دارای ژن  CTX-Mبود.
نتیجهگیری :نتایج این مطالعه ،گستردگی زیاد مقاومت آنتیبیوتیکی در بین ایزولههای
سودوموناس آئروژینوزا را نشان داد ،که نیاز به ایجاد برنامههای مدون در کنترل و درمان این
پاتوژن قدرتمند را بیش از پیش تأکید میکند.
کلیدواژهها :سودوموناس آئروژینوزا؛ بتاالکتامازهای؛ واکنش زنجیرهای پلیمراز؛ پروتئین
اشرشیاکلی.
لطفاً به این مقاله بهصورت زیر استناد نمایید:
Alami A, Rahimi R, Meghdadi H. Determination of the frequency of CTX-M
Gene in Extended Spectrum β Lactamases (ESBLs) producing pseudomonas
aeruginosa in clinical samples in Ahvaz taleghani hospital, 2015 (Iran).
]Qom Univ Med Sci J 2017;11(6):102-110. [Full Text in Persian
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آمنه عالمی و همکاران

سودوموناس آئروژینوزا یک پاتوژن فرصتطلب و یکی از عوامل

تاکنون آنزیمهای زیادی مرتبط با  ESBLsشناخته شده که

عفونت بیمارستانی است که در بیماران دارای ضعف سیستم ایمنی

ازجمله میتوان به  TEM ،OXA ،CTX-Mو  CAZاشاره کرد

همراه با بروز مرگومیر میباشد ( .)1این پاتوژن مهم ،عامل

( .)9،8یکی از مهمترین آنزیمها  CTX-Mمیباشد که نام آن

حدود  %10از عفونتهای بیمارستانی در سرتاسر جهان است (.)2

مخفف  Cefotaximaseاست و همانطورکه از نامش پیداست،

سودوموناس آئروژینوزا باعث عفونت در ارگانهای زیادی

آنتیبیوتیک سفوتاکسیم را غیرفعال میکند.

میشود که ازجمله میتوان به عفونتهای دستگاه ادراری،

بهعلت نقش مهم سودوموناس آئروژینوزا در عفونتهای بالینی و

سوختگیها ،زخمها ،سپتیسمی و عفونت ریه مزمن در بیماران

ضرورت شناسایی تعیین مقاومت آنتیبیوتیکی این پاتوژن مهم،

سیستیک فیبروز اشاره کرد ( .)3درمان عفونتهای ناشی از این

در این مطالعه باکتریهای سودوموناس آئروژینوزای دخیل در

ارگانیسم دشوار است؛ زیرا این باکتری مقاومت ذاتی به عوامل

عفونتهای بالینی از بیماران ،ایزوله و تعیین مقاومت دارویی

ضدمیکروبی و آنتیبیوتیکهای مؤثر نشان میدهد ( .)4این

شدند ،همچنین بعد از تعیین ایزولههای دارای بتاالکتامازهای

مقاومت ذاتی به عوامل ضدمیکروبی و مقاومتهای چندگانه به

وسیعالطیف ( ،)ESBLsژن  CTX-Mبه روش  PCRشناسایی

دارو ( ،)MDRیک مشکل مهم و یک معضل بزرگ در درمان

گردید.

عفونت سودوموناس بهشمار میرود که سبب وخیمتر شدن
وضعیت درمان عفونتهای سودوموناس آئروژینوزا در مراکز

روش بررسی

درمانی میگردد ( .)5اصطالح مقاومت در برابر چند دارو در

در این مطالعه توصیفی – مقطعی ،تعداد  110نمونه سودوموناس

سودوموناس آئروژینوزا ( ،)MDRPAبهعنوان مقاومت به سه

آئروژینوزا از اوایل فروردینماه  1394تا اواخر اسفندماه سال

داروی ضدمیکروبی شناخته شده و یا حتی چند آنتیبیوتیک

 1394از نمونههای بالینی شامل :خون ،ادرار و زخم سوختگی از

مختلف ازجمله :پنیسیلین ،سفالوسپورین ،فلوروکینولون،

بیماران بستری در بیمارستان سوختگی طالقانی اهواز جمعآوری

کارباپنمها و آمینوگلیکوزیدها میباشد (.)6،4،2

شد .نمونهها جهت جداسازی سودوموناس آئروژینوزا روی

سودوموناس آئروژینوزا دارای مکانیسمهای مختلف مقاومت در

محیطهای بالد آگار و مکانکی آگار کشت داده شدند .کلنیهای

برابر عوامل ضدمیکروبی است که این مکانیسمها شامل :کاهش

مشکوك ،مجدد کشت داده و خالص شدند .شناسایی اولیه

نفوذپذیری غشای خارجی ،سیستم افالکس که آنتیبیوتیک را

براساس آزمونهای اکسیداز ،کاتاالز ،TSI ،تخمیر انواع قندها،

بهطور فعال به خارج از سلول پمپ میکند و تولید آنزیم

آزمون سیترات ،اندول ،MR/VP ،رشد در  44درجه سانتیگراد،

غیرفعالکننده آنتیبیوتیک میباشد (.)6

تولید پیگمان و بررسی حرکت روی محیط  SIMانجام شد (.)10

از مکانیسمهای مقاومت در سودوموناسهای مقاوم به چند دارو

نمونههای سودوموناس آئروژینوزا بهوسیله روش دیسک دیفیوژن

( )MDRPAمیتوان به تولید چندین آنزیم غیرفعالکننده

) (Kirby-Bauerو طبق استانداردهای  ،CLSIتعیین مقاومت

بتاالکتامهای وسیعالطیف ) (ESBLsو متالوبتاالکتامازها ()MBLs

آنتیبیوتیکی گردید .در این روش ،سوسپانسیون میکروبی معادل

اشاره کرد ( .)2بتاالکتامها داروهای مناسبی جهت درمان

 0/5مکفارلند ،روی محیط مولر هینتون آگار کشت داده شد و

سودوموناس آئروژینوزاها بودند ،اما بعد از مدتی برخی از

از دیسکهای آنتیبیوتیکی )شرکت  Mastانگلستان( استفاده

باکتریها با تولید بتاالکتاماز به این آنتیبیوتیکها مقاومت نشان

گردید که این دیسکها شامل :سفتازیدیم ( 30میلیگرم)،

دادند .بتاالکتامازهای وسیعالطیف ،آنزیمی است که برای اولینبار

جنتامایسین ( 10میلیگرم) ،پیپراسیلین ( 75میلیگرم) ،پیپراسیلین

در سال  1983از کلبسیال پنومونیه در آلمان جدا شد .این آنزیم

 +تازوباکتام ( 110میلیگرم) ،آمیکاسین ( 30میلیگرم)،

توسط انتروباکتریاسهها ازجمله گونههای کلبسیال ،اشرشیـاکـلـی و

سیپروفلوکساسین ( 5میلیگرم) ،ایمیپنم ( 10میلیگرم) و مروپنم

104
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سودوموناس آئروژینوزا که شرح داده شد ،تولید میگردد (.)7
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آمنه عالمی و همکاران

یکدیگر روی محیط مورد نظر جاگذاری شدند .بعد از 18-24

 Taq DNA polymeraseو  5میکرولیتر از  DNAالگو انجام شد.

ساعت انکوباسیون در دمای  37درجه سانتیگراد ،قطر هاله عدم

دناتوراسیون اولیه با  5دقیقه در دمای  95درجه سانتیگراد آغاز

رشد اطراف هر دیسک ،اندازهگیری و نتایج آن ثبت گردید.

شد ،سپس  36سیکل با  1دقیقه دناتوراسیون در دمای  95درجه

نتایج بهعنوان حساس و یا مقاوم با توجه به معیارهای توصیهشده

سانتیگراد ،اتصال پرایمرها  1دقیقه در دمای  55درجه سانتیگراد و

Mast

گسترش پرایمرها  1دقیقه در دمای  72درجه سانتیگراد انجام

توسط  CLSIو پروتکلهای شرکت سازنده ) شرکت

Pseudomonas aeruginosa

یافت .سپس محصول  PCRبر روی ژل آگارز  %2الکتروفورز

) ،(ATCC 27853بهعنوان کنترل مثبت استفاده شد ( .)11تولید

گردید.

بتاالکتامازهای وسیعالطیف ( ،)ESBLبهوسیله آزمون فنوتیپی

در این مطالعه از سویه استاندارد

دیسک دیفیوژن تأییدی (روش دیسک ترکیبی) مشاهده گردید

بهعنوان کنترل مثبت و از مستر میکس بدون  DNAبهعنوان کنترل

(شکل شماره .)1

منفی استفاده گردید .دادهها با استفاده از نرمافزار SPSSنسخه 18

در این روش از یک دیسک سفتازیدیم ( 30میکروگرم) و یک

و آزمون مجذور کای از نظر آماری بررسی شدند.

K.pneumoniae ATCC 7881

دیسک ترکیبی سفتازیدیم/کالوالنیک ( 10/30میکروگرم)
استفاده شد .یک افزایش ≥ 5میلیمتر در قطر هاله عدم رشد

یافتهها

بهعنوان  ،ESBLتفسیر گردید (.)12

در این مطالعه 110 ،باکتری سودوموناس آئروژینوزا از نمونههای

برای استخراج  DNAاز روش  Boillingاستفاده شد .ابتدا چند

بالینی شامل :نمونه خون  ،)%11/8( 13نمونه ادرار  )%8/2( 9و

کلنی تازه از محیط کشت حاوی سودوموناس آئروژینوزای

نمونه زخم سوختگی  )%80( 88ایزوله گردید .این تعداد نمونه از

خالص در  100میکرولیتر آب دیونیزه یا آب مقطر استریل

 %44مرد و  %56زن با متوسط سن  46سال جدا شد .در آزمون

بهشکل سوسپانسیون درآورده شد و به مدت  15دقیقه در دمای

تست حساسیت آنتیبیوتیکی ،بیشترین حساسیت مربوط به

 100درجه سانتیگراد جوشانده ،سپس با دور  14000 rpmبه مدت

آنتیبیوتیکهای کولیستین سولفات ( )%100و پس از آن ایمیپنم

 10دقیقه سانتریفوژ شد .از محلول رویی( حاوی DNAباکتری)،

( )%43/6و بیشترین درصد مقاومت آنتیبیوتیکی مربوط به

جهت  PCRاستفاده گردید .برای تأیید درجه خلوص  DNAدر

آنتیبیوتیکهای سفتازیدیم ( )%80/9و پس از آن جنتامایسین

نمونههای استخراجشده ،از دستگاه بیوفتومتر (شرکت

( )%80بود .تعداد  93ایزوله ( )%84/5که به سه کالس از

 ،Eppendorfآلمان) استفاده گردید .میزان خلوص  DNAبا

کالسهای مختلف آنتیبیوتیکی و یا بیشتر از سه کالس

نسبت 260/280به دست آمد ( .)13برای انجام  PCRاز جفت

(کارباپنمها ،آمینوگلیکوزیدها و فلوروکوئینولونها) مقاوم بودند،

]CTX-M/F [TTTGCGATGTGCAGTACCAGTAA

بهعنوان ایزوله مقاوم به چندین دارو یا  MDRدر نظرگرفته شدند

پرایمرهای

با طول

(جدول شماره  19 )%17/3( .)1نمونه از  110نمونه،

و

محصول  590bpاستفاده شد ( .)14این واکنش در حجم نهایی 25

بتاالکتامازهای وسیعالطیف ( )ESBLتولید میکرد و آزمون

میکرولیتر حاوی ،10mM dNTPs ،2/5µl PCR buffer 10x

فنوتیپی دیسک دیفیوژن ،مثبت بود (شکل شماره .)1

]CTX-M/R [CGATATCGTTGGTGGTGCCATA

 1 ،1/5µl Mgcl2مـیـکــرولـیــتــر از هـر پـرایـمــر 1/5 ،واحــد
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انگلستان( تفسیر شد.
در طول مطالعه از سویه استاندارد

گرفت .در نهایت ،واکنش بعد از  7دقیقه گسترش نهایی پایان
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جدول شماره  :1درصد مقاومت آنتیبیوتیکی  110ایزوله سودوموناس آئروژینوزا جداشده از نمونههای بالینی به روش دیسک دیفیوژن آگار
مقاوم

آنتیبیوتیک

نیمهحساس

کولیسیتین سولفات

0

0

0

0

110

100

ایمیپنم

60

54/5

2

1/ 8

48

43/6

مروپنم

57

47/3

23

20/9

50

40/9

پیپراسیلین

85

77/3

1

0/ 9

24

21/8

پیپراسیلین /تازوباکتام

64

58/2

1

0/ 9

45

40/9

جنتامایسین

88

80

1

0/ 9

21

19/1

آمیکاسین

86

78/2

4

3/64

20

18/2

سیپروفلوکساسین

77

70

1

0/ 9

32

29/1

سفتازیدیم

89

80/9

5

4/ 5

16

14/5

سفوتاکسیم

84

76/4

0

0

26

23/6

مورد بررسی قرار گرفت 4 .نمونه ( )%21/1دارای ژن

PCR

CTX-M

نوع نمونه و درصد مقاومتها و میزان وجود ژن  CTX-Mدر
جدول شماره  2آورده شده است.

بود (شکل شماره .)2
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تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

از  110ایزوله سودوموناس آئروژینوزا که بهوسیله روش
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حساس

تعیین فراوانی ژن  CTX-Mدر ایزولههای سودوموناس آئروژینوزای تولیدکننده ...

آمنه عالمی و همکاران

جدول شماره  :2نوع نمونه و درصد مقاومتها و میزان وجود ژن CTX-M
نوع نمونه

میزان مقاومت

ایمیپنم و مروپنم

آمیکاسین و جنتامایسین

سیپروفلوکسازین

سفتازیدیم

تعداد(درصد)

تعداد(درصد)

تعداد(درصد)

تعداد(درصد)

زخم

)%80( 88

خون

)%11/8( 13

)%7/3( 8

ادرار

)%8/2( 9

)%4/5( 5

ESBLs

 CTX-Mمثبت
تعداد(درصد)

)%55/5( 61

)%60/9( 67

)%59/1( 65

)%69/1( 76

)12/7( 14

)%2/7( 3

)%9/1( 10

)%7/3( 8

)%8/2( 9

)%2/7( 3

-

)%6/4( 7

)%3/6( 4

)%3/6( 4

)%1/8( 2

)%0/9( 1

سودوموناس آئروژینوزا یکى از عوامل فرصتطلب و جدى در

 %13/6ایزولههای سودوموناس آئروژینوز ESBLs ،مثبت بود

عفونتهاى بیمارستانى مانند سوختگىهاى شدید و بیماران دچار

( .)20همچنین در مطالعهایکه  Zaferو همکاران (سال  )2014در

سیستیک فیبروزیس مىباشد .سودوموناس آئروژینوزا بهعلت

مصر انجام دادند میزان فراوانی  %7/4 ،ESBLsگزارش شد (.)21

مقاومت آنتىبیوتیکی توانسته به تنهایى  %30عفونتهاى

هر دو مطالعه فوق نسبت به پژوهش حاضر ،فراوانی پایینتری

بیمارستانى را به خود اختصاص دهد ( )16،15در بسیاری از مراکز

داشتند ( 74 .)22ایزوله ( )%67/3سودوموناس آئروژینوزا به هر دو

سوختگی در سراسر دنیا سودوموناس آئروژینوزا ،شایعترین

آنتیبیوتیک ایمیپنم و مروپنم ،و  84ایزوله ( )%76/4به هر دو

ارگانیسمی است که از زخم سوختگی عفونی جدا میشود (.)17

آنتیبیوتیک آمیکاسین و جنتامایسین مقاوم بودند .همچنین 77

یکی از مهمترین عوارض مطرح در سوختگیها ،عفونت زخم

ایزوله ( )%70سودوموناس آئروژینوزا به سیپروفلوکسازین مقاوم

بوده که عامل بیش از  %75مرگومیرهای پس از سوختگی است.

بود .در مورد مقاومت دارویی سودوموناس آئروژینوز ،مطالعات

در این مطالعه از  110ایزوله جمعآوریشده ،تعداد  88نمونه

بسیار زیادی در دنیا صورت گرفته که برحسب زمان و مکان

( )%80از زخم سوختگی به دست آمد که نشاندهنده فراوانی این

متفاوت بوده است .در مطالعه آذرگون و همکاران (سال )1392

باکتری در عفونت زخم میباشد .طی چنددهه اخیر ،الگوی

در تهران ،مقاومت به سیپروفلوکسازین ،ایمیپنم و سفتازیدیم

عفونت زخمهای سوختگی تغییر یافته که این مسئله شاید به دلیل

بهترتیب  %13/7 ،%15/7و  %9/8گزارش گردید که نسبت به

ازدیاد مصرف آنتیبیوتیکهای با طیف وسیع باشد .مقاومت

مطالعه حاضر متفاوت بود ( .)23در مطالعه  Hassunaو همکاران

سودوموناس آئروژینوزا به اکثریت داروهای ضدمیکروبی ،بیشتر

(سال  )2015بر روی نمونههای سوختگی در کشور مصر ،بیشترین

در نتیجه همراهی بین  Outer Membrane Permeabilityسیستم

مقاومت نسبت به سفتازیدیم ( )%86و سفوتاکسیم ( )%72گزارش

پمپ چنددارویی ،تیپ  1بتاالکتاماز میباشد ( .)18بتاالکتامازهای

شد ( ،)2که فراوانی بهدستآمده به نتایج این مطالعه نزدیک بود.

وسیعالطیف گروهی از آنزیمهای ناشی از پالسمید هستند که

تعداد  45ایزوله ( )%40/9به سه کالس (ازجمله کارباپنمها،

قادر به تخریب سفالوسپورینهای با طیف اثر وسیع مانند

آمینوگلیکوزیدها و فلوروکوئینولونها) مقاوم بودند که بهعنوان

سفوتاکسیم ،سفتریاکسون وسفتازیدیم بوده و بهطورعمده توسط

ایزوله مقاوم به چندین دارو یا  MDRدر نظرگرفته شدند،

مهارکنندههای بتاالکتاماز ازجمله کالوالنیک اسید ،سولباکتام و

درحالیکه در مطالعه  Hassunaو همکاران (سال  )2015در مصر،

تازوباکتام مهار میشوند ( .)2در مطالعه حاضر 19 ،نمونه ()%17/3

 %56بود ( .)2در مطالعه آذرگون و همکاران در تهران نیز مقاومت

از کل نمونهها ،بتاالکتامازهای وسیعالطیف ( )ESBLsتولید

همزمان به چند دارو %13/7 ،گزارش گردید (.)23

میکرد .در مطالعه فاضلی و همکاران (سال  )1390در شهر

 CTX-Mبه همراه  shvو  ،temاز مهمترین آنزیمهای مرتبط با

اصفهان از  30نمونه که از بیماران مربوط به سوختگی جدا شد،

 ESBLsهستند که تاکنون شناخته شدهاند ( .)24آنزیم

 %23/3نمونهها ESBLs ،مثبت بودند ( ،)19که نسبت به مطالعه

،CTX-Mآنتیبیوتیک سفوتاکسیم را غیرفعال میکند.

حاضر دارای فراوانی باالتری بود.
107
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بحث

در مطالعه  Ramalingamو همکاران (سال  )2015در هندوستان،

تعیین فراوانی ژن  CTX-Mدر ایزولههای سودوموناس آئروژینوزای تولیدکننده ...

آمنه عالمی و همکاران

بهوسیله روش  PCRمورد بررسی قرار گرفت؛  4نمونه ( )%21/1از

نوتروفیلیک مناسب به تهاجم بافتى و مقاومت ذاتی این باکتری به

 19نمونه دارای بتاالکتامازهای وسیعالطیف ،ژن  CTX-Mداشتند،

طیف بسیار زیاد آنتیبیوتیکها؛ این میکروارگانیسم میتواند

که بهعلت وجود این ژن و تولید آنزیم بتاالکتاماز  CTX-Mبه

بیمار را به فاز باکتریمى و سپتىسمى ببرد که نتیجه آن مرگ

سفوتاکسیم ،مقاوم بودند .این درحالی است که در بررسی

بیمار است .با در نظر گرفتن مکانیسمهای گسترده سودوموناس

فنوتیپی %76/4 ،ایزولهها به سفوتاکسیم مقاوم بودند .با توجه به این

آئروژینوزا در مقاومت به آنتیبیوتیکها ،بحث ژنهای اصلی

اختالف میتوان نتیجه گرفت مقاومت به سفوتاکسیم عالوه بر

کدکننده آنزیم بتاالکتاماز وسیعالطیف  ESBLsو گسترش افقی

وجود ژن  ،CTX-Mناشی از سایر مکانیسمهای مقاومت نیز

( )Horizontalژنهای بتاالکتاماز؛ کسب آگاهی بیشتر از میزان

میباشد .در بررسی  Chenو همکاران (سال  )2015بر روی

شیوع ژنهای مختلف این آنزیمها در هر منطقه بسیار ضروری

CTX-M

است .همچنین با توجه به نتایج بهدستآمده در مطالعه حاضر و

بودند ( .)25در مطالعه ربانی و همکاران نیز که در شیراز بر روی

درصد مقاومت باالی ایزولههای سودموناس آئروژینوزا ،الزم

ایزولههای سودوموناس آئروژینوزا ایجادکننده عفونت صورت

است برنامههایی بسیار جامع در کنترل و درمان این باکتری ایجاد

گرفت %15/5 ،دارای ژن  CTX-Mبودند ( )26ولی در مطالعه

شود و اهتمام جدی و مناسب در اجرای این برنامهها بهوجود آید.

ایزولههای سودوموناس آئروژینوزا %14/3 ،دارای ژن

بکائیان و همکاران (سال  )2015در زاهدان %22/4 ،حاوی ژن
 CTX-Mبودند ( ،)27که این نتایج با یافتههای بهدستآمده در

تشکر و قدردانی

مطالعه حاضر همخوانی داشت.

بدین وسیله از همکاران محترم گروه میکروبشناسی پزشکی
دانشکده پزشکی ،دانشگاه علومپزشکی جندیشاپور اهواز،

نتیجهگیری

همچنین همکاران محترم بیمارستان طالقانی اهواز که ما را در

اگرچه امروزه میتوان سودوموناس آئروژینوزا را با استفاده از

انجام این تحقیق یاری نمودند ،تشکر و قدردانی مینماییم.

چند تست در آزمایشگاه تشخیص داد ،ولى گاهى به دالیلی مانند
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