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خالصه
سابقه و هدف :سودوموناس آئروژینوزا یکی از عوامل اصلی ایجاد کننده عفونتهای بیمارستانی میباشد .عوامل بیماریزا در این باکتری ممکن است در بروز مقاومتهای
کارباپنمی و بتاالکتامی نقش داشته باشد .هدف از این مطالعه بررسی نقش و عملکرد آنزیمهای  KPCو  MBLدر افزایش بیماریزایی سودوموناس آئروژینوزا جدا شده از
زخم سوختگی میباشد.
مواد و روشها :در این مطالعه مقطعی 39 ،ایزوله سودوموناس آئروژینوزا از زخم سوختگی بیماران مختلف ،با استفاده از تستهای بیوشیمیایی مانند تخمیر قندها در محیط
 ،OFتست اکسیداز و غیره ،جداسازی شد .تعیین الگوی مقاومت و سویه های متالوبتاالکتاماز و کارباپنماز با روش انتشار از دیسک صورت گرفت .جهت تایید مولکولی ایزوله
های جمع آوری شده ،از ژن  oprDاستفاده شد .همچنین ،از روش  PCRجهت شناسایی ژنهای عامل بیماریزایی استفاده گردید.
یافتهها :از مجموع  39ایزوله سودوموناس آئروژینوزا جدا شده از بیماران سوختگی 81 ،ایزوله ( )% 85/19دارای آنزیم  KPCو  89ایزوله ( )% 11/39دارای آنزیم MBL
بودند .آنتیبیوتیکهای دوریپنم ،ارتاپنم و مروپنم دارای بیشترین فراوانی بودند .همچنین ،ژن  lasBدر  19ایزوله ( ،)% 31/15ژن plcNدر  18ایزوله ( ،)% 35/11ژن lasA
در  11ایزوله ( ،)% 98/11ژن aprدر  31ایزوله ( ،)% 35/19ژن  phzIدر  59ایزوله ( ،)%11/81ژن  phzIIدر  91ایزوله ( ،)% 31/98ژن  phzHدر  91ایزوله ()% 11/38
و ژن plcHدر  53ایزوله ( )% 11/11مشاهده گردید.
نتیجهگیری :نتایج مطالعه نشان داد که تولید آنزیمهای کارباپنماز و متالوبتاالکتاماز سبب افزایش بیماریزایی سودوموناس آئروژینوزا جدا شده از زخم سوختگی میگردد.
واژههای کلیدی :مقاومت آنتی بیوتیکی ،سودوموناس آئروژینوزا ،فاکتور بیماریزایی ،آنتی بیوتیک کرباپنمی.

مقدمه
سودوموناس آئروژینوزا یکی از عوامل اصلی ایجاد کننده عفونتهای

ژنهای فعال کننده رونویسی  lasRو ، lasIو سیستم  rhlشامل ژن های rhlI

بیمارستانی میباشد و در افرادی که دچار ضعف سیستم ایمنی هستند موجب بروز

و  rhlRمیباشد .ژن  lasIتولید االستاز ،اگزوتوکسین  Aو آلکالین پروتئاز را

بیماریهای عفونی مختلف میشود( .)8در هنگام استفاده از کاتترها ،آسیب دیدن

تنظیم می کند( .)1دو نوع فسفولیپاز ( )PLCتوسط سودوموناس آئروژینوزا تولید

بافت پوست مانند پارگی و یا سوختگی ،سودوموناس آئروژینوزا به الیه های مخاطی

میشود؛ فسفولیپاز با وزن مولکولی باال که همولیتیک است ( ،)PLC-Hدر حالی

زیرین متصل میشود و بعد از تثبیت موقعیت خود ،در سایر بافتهای دیگر منتشر

که فسفولیپاز با وزن مولکولی پایین غیر همولیتیک ( )PLC-Nمیباشد که باعث

شده و بیماری سیستمیک ایجاد میکند(9و .)1یکی از مهمترین فاکتورهای

تجزیه سولفیدریل کولین میشود که موجب آزاد شدن دیآسیل گلیسرول و کولین

بیماریزایی در سودوموناس آئروژینوزا ،بیوفیلم میباشد .آلژینات تولید شده توسط

میشود( .)3در کنار این عوامل ،وجود فنیزین و پلیساکاریدهای خارج سلولی نیز

سودوموناس آئروژینوزا عامل اصلی تولید بیوفیلم می باشد .در این باکتری ،کروم

می توانند در بیماریزایی سودوموناس آئروژینوزا نقشی جدی داشته باشند .در این

سنسینگ توسط دو سیستم  lasو rhlکنترل میگردد (5و .)1سیستم lasشامل

بین دو اوپرون  phzA1و  phzA2نقش اصلی در کنترل و تنظیم تولید فنیزین
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عملکرد آنزیمها ی KPCو  MBLدر افزایش بیماریزایی سودوموناس آئروژینوزا؛ حامد طهماسبی و همکاران

در این باکتری را بر عهده دارند( .)1آنزیمهای بتاالکتامازی که مقاومت به گروههای

بررسی الگوی فنوتیپی مقاومت آنتی بیوتیکی :تعیین حساسیت ایزوله های بالینی به

مختلف بتاالکتامی را سبب می شود ،براساس طبقه بندی ساختاری ،به چهار گروه

 5آنتی بیوتیک مختلف شامل سفوکسیتین ( 91میکروگرم) ،ایمیپنم ( 81میکروگرم)،

 Aتا  Dتقسیم میشوند( .)1بتاالکتامازهای گروههای  Aو  Cرایج ترین آنها

مروپنم (81میکروگرم) ،ارتاپنم (81میکروگرم) ،دوریپنم ( 91میکروگرم) و آزترونام

میباشد و همانند کالس  Dدر جایگاه فعال خود دارای اسیدآمینه سرین میباشد.

( 91میکروگرم) ( ،Mastانگلستان) با استفاده از روش Kirby-Bauer Disk

بتاالکتامازهای کالس  Bشامل متالوبتاالکتامازها می باشد و کوآنزیم آنها فلز روی

 ،Diffusionانجام شد .برای به حداقل رساندن آلودگی ،دیسک ها توسط

است ( .)3کارباپنمها که در گروه  Aآمبر جای میگیرند ،برای درمان عفونتهای

دستگاه  ،Mast(Disc Dispenserانگلستان) روی سطح پلیت قرار داده شد.

جدی در بیمارستانها بکار گرفته میشوند ( .)81در مقایسه با پنیسیلینها،

بعد از  11ساعت گرمخانه گذاری در دمای  ،95°Cقطر هالههای عدم رشد با

سفالوسپورینها یا بتاالکتامهای حاوی مهارکننده بتاالکتاماز ،طیف اثر ضدمیکروبی

استفاده از آخرین نسخه موسسه استانداراد بالینی و آزمایشگاهی ( )CLSIمورد

وسیعی دارند که شامل باکتریهای گرم مثبت (مثل ایمیپنم ،دوریپنم) و گرم

بررسی قرار گرفتند(.)81

منفی (مثل مروپنم ،ارتاپنم) میباشند(81و.)88

تعیین سویههای سودوموناس آئروزژینوزای دارای آنزیم  :KPCجهت تعیین ایزوله

ایمیپنم و مروپنم فعالیت بهتری روی سودوموناس آئروژینوزا دارند .بـرای

های دارای آنزیم کاباپنماز از تست اصالح شده هوچ استفاده گردید .در این روش،

درمـان عفونتهای ناشی از سویههای مقاوم بـه ترکیبـات بتاالکتـام ،از کرباپنمها

براساس روش  Kouhsariو همکاران تمامی مراحل انجام شد .از سویه استاندارد

(ایمیپنم–مروپنم) که نسبت به بتاالکتامها مقاوم میباشند ،استفاده میشود .امـا ،در

سودوموناس آئروژینوزا  ATCC 27853به عنوان کنترل منفی و از سویه

سـالهـای اخیـر مقاومت به کرباپنمها در بسیاری از موارد گزارش شده است .این

کلبسیال پنومونیه  ATCC 700603به عنوان کنترل مثبت استفاده گردید (.)3

مقاومت به علت کاهش نفـوذ دارو و تولیـد آنـزیمهـای هیـدرولیزکننـده

تعیین سویه های سودوموناس آئروزژینوزای دارای آنزیم  :MBLاز روش انتشار از

کربـاپنمهـا میباشد .ایـن آنزیمها طیف سوبسترائی وسیعی دارند و قادر به هیدرولیز

دیسک جهت مشخص کردن سویه های متالوبتاالکتاماز استفاده شد .به این صورت

تمـام بتاالکتامها به جز مونوباکتام (آزترونام) هـستند( .)89ژنهای کد کننده این

که دیسک ایمیپم به تنهایی در مجاورت یک دیسک  IMP-EDTAقرار داده

آنزیمها بر روی اینتگـرونهـا قـرار گرفتـه و مـیتواننـد در پالسـمید یـا کروموزوم

شد .براساس مطالعه  Panchalو همکاران ،در صورتیکه قطر هاله عدم رشد

ادغام شوند .لذا قابلیت انتقـال بـه سویه های حساس سودوموناس آئروژینوزا را نیز

دیسک  IMP-EDTAنسبت به دیسک  IMPبیشتر از  1میلی میتر باشد ،سویه

دارند ( .)81در برخی مطالعات به ارتباط بین مقاومت آنتی بیوتیکی و حضور عوامل

 MBLمثبت و اگر کمتر از  1میلیمتر باشد  MBLمنفی در نظر گرفته میشود

بیماری زایی سودوموناس آئروژینوزا پرداخته شده است ،اما این موضوع که سویه

(.)89

های دارای آنزیم کارباپنماز و متالوبتاالکتاماز از نظر الگوی بیماری زایی چه تفاوتی

استخراج ژنومی با استفاده از روش جوشاندن :جهت استخراج  DNAاز روش

با یکدیگر دارند ،مورد بررسی قرار نگرفته است(.)85

جوشاندن استفاده گردید .کلیه مراحل کار با توجه به مطالعه  Shahbaziو

هدف از این مطالعه تعیین نقش و عملکرد آنزیمهای کلبسیال پنومونیه

همکاران بهینه شد (.)81

کارباپنماز و متالوبتاالکتاماز در افزایش بیماری زایی سودوموناس آئروژینوزا جدا شده

آماده سازی پرایمر ها و انجام  :PCRپرایمرهای مورد استفاده بعد از رقیق سازی

از زخم سوختگی می باشد تا بتوان به الگوی مناسبی از نظر بیماری زایی و بروز

با غلظت  81پیکوموالر برای تهیه مخلوط  PCRاستفاده گردید .حجم نهایی

مقاومتهای متالوبتاالکتامازی و کارباپنمازی در سودوموناس آئروژینوزا دست یافت.

واکنش  15 PCRمیکرولیتر در نظر گرفته شد که شامل8 :میکرولیتر از DNA
الگو8 ،میکرولیتر از هر پرایمر با غلظت81پیکوموالر و 81میکرولیتر از مسترمیکس
(Ampliqonآلمان) استفاده شد .برای تکثیر ژن های مورد مطالعه از ترموسایکلر

مواد و روش ها

(BioRad C1001آمریکا) استفاده شد .برای تمامی ژنهای مراحل دمایی

جداسازی ،شناسایی و کشت باکتری ها :در این مطاله مقطعی پس از تصویب در

واسرشت سازی اولیه و طویل سازی نهایی به ترتیب  33درجه سلسیوس و  11درجه

کمیته

اخالق

دانشگاه

علوم

پزشکی

همدان

با

کد

سلسیوس به مدت  5دقیقه لحاظ گردید(جدول .)8

 ،IR.UMSHA.REC.8935.113نمونههای زخم سوختگی از بیمارستان های

الکتروفورز روی ژل اگارز  8/5درصد 5 :میکرولیتر از محصول نهایی  PCRدر ژل

منتخب شهر همدان در طی  3ماه از بهمن  35تا آذر  33جمعآوری شدند .شرایط

اگارز8/5درصد در بافر  1/5Xالکتروفورز گردید .از مارکر 811 bpفرمنتاز

ورود نمونه ها به این مطالعه ،بستری بودن افراد در بخش های سوختگی و دارا

( Thermofisherآمریکا) برای شناسایی باند مورد نظر استفاده شد .در این

بودن عفونت های پوستی شدید لحاظ گردید و عامل خروج نیز افراد فاقد عفونت

بررسی از سویه استاندارد سودوموناس آئروژینوزا  ATCC27853و 14425

سوختگی در نظر گرفته شد .روش نمونه گیری بصورت آسان ،سریع و دردسترس و

 ATCCبعنوان کنترل مثبت و از سویه سودوموناس آئروژینوزا ATCC

تصادفی لحاظ گردید .ایزوله های بدست آمده از زخم سوختگی بر روی محیط پایه

 15692بعنوان کنترل منفی استفاده شد.

بالد آگار ( ،Merckآلمان) کشت داده شد و کلنیها بعد از خالص سازی جهت

تجزیه و تحلیل داده ها :نتایج بدست آمده از تعیین مقاومت های آنتی بیوتیکی به

تعیین جنس و گونه ،بر روی محیطهای اختصاصی سودوموناس آئروژینوزا کشت

روش فنوتیپی با استفاده از نرم افزار  WHOnetنسخه  5/5مورد بررسی و تجزیه

داده شد .جهت تایید مولکولی ایزوله های جمع آوری شده ،از ژن  oprDاستفاده

و تحلیل قرار گرفت .همچنین داده ها با استفاده از نرم افزار  SPSSنسخه  83و

گردید (.)83

با آزمون آماری  χتجزیه و تحلیل شدند و  p<1/15معنی دار در نظر گرفته شد.
2
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ژنها
lasB
lasA
plcH
plcN
apr
phzII
phzI
phzH

جدول .8لیست پرایمرها و تنظیمات دمایی مورد استفاده جهت تکثیر ژن های عوامل بیماریزای سودوموناس آئروژینوزا جدا شده از زخم سوختگی
تنظیمات دمایی
طول قطعات()bp
توالی نوکلئوتیدی
F: GGAATGAACGAAGCGTTCTCCGAC
 8(95دقیقه 51 ،33˚Cثانیه 8 ،51˚ Cدقیقه )11˚C
111
R: TGGCGTCGACGAACACCTCG
F: GCAGCACAAAAGATCCC
 8(15دقیقه 51 ،33˚Cثانیه 8 ،51˚ Cدقیقه )11˚C
8115
R: GAAATGCAGGTGCGGTC
F: GCACGTGGTCATCCTGATGC
 8(95دقیقه 55 ،33˚Cثانیه 8 ،51˚ Cدقیقه )11˚C
311
R: TCCGTAGGCGTCGACGTAC
F: TCCGTTATCGCAACCAGCCCTACG
 8(95دقیقه 8 ،33˚Cدقیقه 8 ،51˚ Cدقیقه )11˚C
118
R: TCGCTGTCGAGCAGGTCGAAC
F: TGTCCAGCAATTCTCTTGC
 8(15دقیقه 15 ،33˚Cثانیه  8 ،53˚Cدقیقه )11˚C
8181
R: CGTTTTCCACGGTGACC
F: GCCAAGGTTTGTTGTCGG
 8(15دقیقه 51 ،33˚Cثانیه  8 ،53˚Cدقیقه )11˚C
8193
R: CGCATTGACGATATGGAAC
F: CATCAGCTTAGCAATCCC
 8(95دقیقه 8 ،33˚Cدقیقه  8 ،51˚Cدقیقه )11˚C
931
R: CGGAGAAACTTTTCCCTC
F: GGGTTGGGTGGATTACAC
 8(15دقیقه 51 ،33˚Cثانیه  8 ،53˚Cدقیقه )11˚C
8151
R: CTCACCTGGGTGTTGAAG

منابع
()83
()83
()83
()83
()83
()83
()83
()83

یافته ها

سوختگی 81 ،ایزوله ( )% 85/19دارای آنزیم  KPCو  89ایزوله ( )% 11/39دارای

نتایج جداسازی ایزولههای سودوموناس آئروژینوزا از زخم سوختگی :از مجموع 151

آنزیم  MBLبودند (شکل 1و.)8

ایزوله مورد بررسی 39 ،ایزوله ( )%15/1به عنوان سودوموناس آئروژینوزا از

نتایج حاصل از تکثیر ژنهای عوامل بیماری زا در ایزولههای سوختگی سودوموناس

نمونههای زخم سوختگی بدست آمد.

آئروژینوزا :الگوی پراکنش ژن های عوامل بیماری زا به این صورت بود که ژن

نتایج الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی :از مجموع  39ایزوله سودوموناس آئروژینوزا جدا

 lasBدر  19ایزوله ( ،)% 31/15ژن plcNدر  18ایزوله ( ،)% 35/11ژن lasA

شده از بیماران سوختگی ،سویه های مقاوم به آنتی بیوتیک ایمیپنم دارای کمترین

در  11ایزوله ( ،)% 98/11ژن aprدر  31ایزوله ( ،)% 35/19ژن  phzIدر  59ایزوله

فراوانی و سویههای مقاوم به آنتی بیوتیک های دوریپنم ،ارتاپنم و مروپنم دارای

( ،)%11/81ژن  phzIIدر  91ایزوله ( ،)%31/98ژن  91 phzHایزوله ()%11/38

بیشترین فراوانی بودند(نمودار.)8

و ژن plcHدر  53ایزوله ( ،)% 11/11مشاهده گردید(نمودار .)1نتایج آزمون نشان

نتایج ایزوله های سودوموناس آئروژینوزا جدا شده از زخم دارای آنزیمهای کارباپنماز

داد که ارتباط معنی داری بین حضور آنزیم های  KPCو ژن های عامل بیماری

و متالوبتاالکتاماز :از مجموع  39ایزوله سودوموناس آئروژینوزا جدا شده از بیماران

زایی ،آنزیم  MBLو ژن های عامل بیماری زایی وجود دارد (جدول 9و.)1

نمودار .8الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در ایزوله های سودوموناس آئروژینوزا جدا شده از زخم سوختگی

شکل .8سویههای سودوموناس آئروژینوزای دارای آنزیم KPC

شکل .1سویههای سودوموناس آئروژینوزای دارای آنزیم ( MBLسمت راست)
و فاقد آنزیم ( MBLسمت چپ) :A .دیسک  :B .IMPدیسک IMP+EDTA
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عملکرد آنزیمها ی KPCو  MBLدر افزایش بیماریزایی سودوموناس آئروژینوزا؛ حامد طهماسبی و همکاران

نمودار .1فراوانی ژنهای بیماری زا در ایزوله های سودوموناس آئروژینوزا
جدول .1بررسی ارتباط آماری در متغیرهای مورد مطالعه در ایزوله های سودوموناس آئروژینوزا حامل آنزیم  KPCجدا شده از زخم سوختگی
سودوموناس آئروژینوزا
دارای آنزیم  KPCفاقد آنزیم  KPCسطح P-value
متغیرها
*A
88
3
≥1/119
lasA
*B
11
8
A
1
81
≥1/118
lasB
B
59
1
A
1
1
≥1/111
plcH
B
58
1
A
1
81
≥1/118
plcN
B
59
1
A
1
1
≥1/111
apr
B
58
1
A
8
3
≥1/115
phzII
B
51
8
A
8
3
≥1/119
phzI
B
51
8
A
1
81
≥1/118
phzH
B
59
1
 :Aتشخیص حضور :B .عدم تشخیص حضور

جدول .9بررسی ارتباط آماری در متغیرهای مورد مطالعه در ایزوله های سودوموناس آئروژینوزا حامل آنزیم  MBLجدا شده از زخم سوختگی
سودوموناس آئروژینوزا
دارای آنزیم  MBLفاقد آنزیم  MBLسطح P-value
متغیرها
*A
8
81
≥1/111
lasA
*B
13
8
A
1
89
≥1/115
lasB
B
51
1
A
1
89
≥1/115
plcH
B
51
1
A
1
88
≥1/111
plcN
B
11
1
A
88
93
≥1/113
apr
B
9
81
A
1
3
≥1/113
phzII
B
11
1
A
9
81
≥1/113
phzI
B
11
9
A
1
88
≥1/111
phzH
B
11
1

898

J BabolUniv Med Sci; 21;2019
KPC and MBL enzymes function in increasing the pathogenicity …; H. Tahmasebi, et al

بحث و نتیجه گیری

دارد .بطوریکه در مطالعه حاضر ،تمامی ژن های عامل بیماری زا دارای فراوانی

نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که فراوانی آنتی بیوتیک های کارباپنمی

بسیار باالیی بودند ،به طوریکه  85درصد ایزوله های مورد مطالعه تمامی ژن های

در ایزوله های سودوموناس آئروژینوزا جدا شده از زخم سوختگی بسیار باال ،ولی

عوامل بیماری زای مورد بررسی را داشتند و دارای مقاومت  811درصدی به گروه

سویه های دارای آنزیم  MBLو  KPCبسیار کم مشاهده شد .این در حالی بود

پنم آنتی بیوتیکی بودند .یکی از مهم ترین مواردی که در این مطالعه بررسی شد،

که ایزوله های مورد بررسی به بیشتر آنتی بیوتیک ها کالس های دیگر مانند

وجود برخی متغیرها در تغییر الگوی بیماری زایی و یا مقاومتی باکتری بود ،یکی از

سفپودوکسیم و سفتریاکسون مقاومت  811درصدی داشتند .در مطالعه Akhavan-

مهمترین مسائلی که مطرح گردید ،وجود چند باکتری در محل زخم و فعالیت این

 Taftiو همکاران بر روی بررسی فراوانی آنزیمهای متالوبتاالکتاماز در ایزولههای

دو باکتری علیه هم می تواند بیماری زا بودن باکتری دیگر را دستخوش تغییر قرار

سودوموناس آئروژینوزا از زخمهای سوختگی  13/5درصد دارای آنزیم

دهد .مانند باکتری سودوموناس آئروژینوزا که در همراهی با باکتری استافیلوکوک

متالوبتاالکتاماز بودند(.)11

اورئوس در نمونه های زخم ،تغییرات گسترده ای را در بیماری زایی و مقاومت آنتی

در مطالعه  Golshaniو همکاران نشان داده شد که  81درصد ایزولههای

بیوتیکی خود اعمال می کند(13و.)11

سودوموناس آئروژینوزا حامل  MBLبودند( .)18در مطالعه Malek

نتایج این مطالعه نشان داد که بین فعالیت آنزیم های  KPCو  MBLو

 Mohamadو همکاران نیز مشخص شد که بیشترین فراوانی مربوط به آنتی-

بیماریزا بودن ایزوله های سودوموناس آئروژینوزای جدا شده از زخم سوختگی

بیوتیک مروپنم می باشد .همچنین  Khorvashو همکاران نیز نشان دادند که در

ارتباط معنی داری وجود دارد و ممکن است حضور این آنزیم ها بیماری زایی باکتری

ایزوله های بالینی سودوموناس آئروژینوزا بیش از  31درصد از ایزوله های به آنتی-

را دستخوش تغییر قرار دهند .این در حالی است که عوامل متعدد دیگری نیز در

بیوتیکهای کرباپنم مقاومت کامل داشتند(19و .)11در مطالعات  Soboutiو

فراوانی ژن های عامل بیماری زا در سودوموناس آئروژینوزا دخالت دارندGupta .

همکاران و  Liakopoulosو همکاران فراوانی سویههای سودوموناس

و همکاران نشان دادند که حضور برخی عوامل بیماریزا ازجمله بیوفیلم ،کروم

آئروژینوزای تولید کننده  KPCو  MBLبیشتر از مطالعه ما گزارش شد(15و.)11

سنسینگ و نقص سیستم ایمنی میزبان میتواند میزان آسیبرسانی این باکتری را

این عدم همخوانی را می توان به محدود بودن مطالعه حاضر در حجم نمونه اشاره

بیشتر کند و همچنین باکتری را در مقابل درمان مقاومتر کند .نتایج بدست آمده از

کرد .زیرا یکی از عیوب مطالعات توصیفی -مقطعی و غیر اپیدمیولوژیکی ،محدود

مطالعه حاضر نیز نشان داد که ژن های تولید کننده پیلی ،فنازین ،ژن های ایجاد

بودن نمونه و زمان می باشد .با بسط دادن بازه زمانی در سالها و فصول مختلف و

کننده بیوفیلم و الیه های لعابی در کنار برخی ژن های کنترلی مانند  aprموید

گرفتن نمونه در سالهای مختلف ،میتوان این خطا را تا حدود زیادی کاهش داد.

این امر بودند که تنظیم و کنترل ژن های بیماری زا با توجه به وجود و یا عدم وجود

عالوه بر این ،الگوی مصرف آنتی بیوتیکی و تفاوت سویه ها با توجه به الگویهای

برخی فاکتورهای محیطی می تواند دستخوش تغییرات زیادی قرار بگیرد که در

خاص آن منطقه ،شرایطی را فراهم می آورد که باکتریها بتوانند با سرعت بیشتری

ایزوله های جدا شده از زخم سوختگی این امر به وضوح دیده شد( .)91تجزیه و

مقاومت را منتقل کنند .البته نباید این نکته را از نظر دور کرد که فراوانی سویه های

تحلیل حاصل از این مطالعه نشان داد که ،ارتباط معنی داری بین حضور آنزیم های

 MBLو  KPCدر سودوموناس آئروژینوزا در قسمت آسیا الگوی متفاوتی را دنبال

عامل مقاومت آنتیبیوتیکی و بیماری زایی سودوموناس آئروژینوزا جدا سازی از

می کنند .به نحوی که فراوانی این سویه ها بسیار کم می باشد .در حالیکه بیشتر

زخمهای سوختگی وجود دارد.

گزارشات نشان از مقاومت باالی گروه پنمی در ایزوله های سودوموناس آئروژینوزا

زیرا سودوموناس آئروژینوزا طیف وسیعی از آنزیمهای بیماری زا و مقاومتی

دارد .بطوریکه در مطالعه  Hongو همکاران مشخص شد که باالترین مقاومت در

مانند کارباپنماز و متالوبتاالکتاماز را تولید می کند و شدت بیماری زایی این باکتری

ایزوله های سودوموناس در کشور های کره ،چین و تایوان می باشد که مقاومت به

با توجه به بافت هدف میتواند متغیر باشد و در بافت های سطحی مانند پوست ،این

ایمیپنم ،دوریپنم و مروپنم دارای بیشترین فراوانی بود( .)13در مطالعه حاضر ژنهای

مقاومت و بیماری زایی بیشتر است .از طرفی ،نتایج این مطالعه نشان داد که با

عامل بیوفیلم ،فنیزین و الیه های لعابی خارجی دیواره سلولی دارای بیشترین فراوانی

بیماریزا تر شدن سودوموناس آئروژینوزا میزان مقاومت و فعالیت آنزیم های

بودند .در مطالعه  Tutunchiو همکاران که بر روی ایزوله های سودوموناس

کارباپنمازی و متالوبتاالکتامازی نیز افزایش می یابد.

صورت گرفت مشخص شد که  33/5درصد ایزولهها حامل ژن  39/8 ،phzIدرصد
ایزوله ها حامل ژن  phzIIو  11/1درصد ایزولهها نیز حامل  phzHبودند(.)11
همچنین مطالعاتی که  Meskiniو همکاران و  Radlinskiو همکاران بر روی

تقدیر و تشکر

ایزوله های بالینی سودوموناس آئروژینوزا داشتند ،نشان داد که فراوانی ژنهای عامل

بدینوسیله از معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی همدان و پرسنل

کروم سنسنیگ و بیوفیلم نقش بسیار زیادی در بیماری زا بودن و ایجاد مقاومت به

آزمایشگاه میکروب شناسی دانشگاه به دلیل همکاری در این مطالعه ،تقدیر

برخی آنتی بیوتیک ها را دارند که از این نظر با دو مطالعه ذکر شده کامال همخوانی

و تشکر می گردد.
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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVE: Pseudomonas aeruginosa is one of the main causes of hospital infections.
Pathogenic factors in this bacterium may play a role in the resistance to carbapenem and beta-lactam. The purpose of this
study was to evaluate the role and function of KPC and MBL enzymes in increasing the pathogenicity of Pseudomonas
aeruginosa isolated from burn wounds.
METHODS: In this cross-sectional study, 63 isolates of Pseudomonas aeruginosa from burn wounds of different
patients were isolated using biochemical tests such as fermentation of sugars in the OF medium, oxidase test, and so on.
Determination of resistance pattern and strains with metallobetalactamase and carbapenema was done by disc diffusion
method. The oprD gene was used for molecular confirmation of isolates. PCR method was used to detect pathogenicity
genes.
FINDINGS: Out of 63 isolates of Pseudomonas aeruginosa isolated from burn patients, 10 isolates (15.83%) had KPC
enzyme and 13 isolates (20.63%) had MBL enzymes. Doripenem, Ertapenem and meropenem were the most frequent.
Also, the lasB gene was observed in 43 isolates (68.25%), plcN gene in 41 isolates (65.07%), lasA gene in 20 isolates
(31.74%), apr in 60 isolates (95.23%), phzI gene in 53 isolates (84.12%), the phzII gene in 38 isolates (60.31%), phzH
gene in 30 isolates (47.61%) and plcH gene in 56 isolates (88.88%).
CONCLUSION: The results of this study showed that the production of Carbapnemase and MBL enzymes increased
the pathogenicity of Pseudomonas aeruginosa isolated from burn wounds.
KEY WORDS: Antibiotic Resistance, Pseudomonas Aeruginosa, Virulence Factors, Carbapenem Antibiotics.
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