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ABSTRACT
Background and Aim: Wound infections, as a common nosocomial infection, are
contributing factors to mortality. Determining the prevalence of common pathogens causing
wound infections and their antibiotic susceptibility patterns plays a key role in the rapid
treatment and prevention of such infections. This study aimed to analyze wound infections in
hospitalized patients in a university hospital in Tehran and determine the antimicrobial
susceptibility patterns of the isolated bacteria.
Materials and Methods: Data about 563 hospitalized patients from different wards of a
university hospital, who had participated in the study from March 2017 to June 2019, were
collected, and sample collection from the wounds was carried out. For the identification of
pathogens, we used standard bacteriological techniques. The disk diffusion method was used
to determine the antimicrobial susceptibility patterns of the isolates. Data were analyzed using
SPSS 18.
Results: Among five hundred and sixty-three samples, 382 (67.7%) had positive cultures.
The most common isolated pathogens were Staphylococcus aureus (19.2%), Escherichia coli
(17.7%), Acinetobacter spp. (14%), Pseudomonas aeruginosa (13.6%) and Klebsiella spp.
(12.9%). Fifty percent of the Staphylococcus aureus isolates were resistant to cefoxitin.
Escherichia coli and Acinetobacter spp. were resistant to most of the antibiotics.
Conclusion: Our study found that pathogens causing wound infections were highly resistant
to commonly prescribed antibiotics. Identifying the etiological agents of wound infection and
their antibiotic susceptibility patterns is essential, especially for the treatment of elderly
patients and those hospitalized in intensive care. This can assist in designing a therapeutic
strategy for these types of infections.
Keywords: Bacterial Agents, Wound Infection, Antimicrobial Susceptibility, Nosocomial
Infection
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چکیده
زمینه و هدف :عفونت زخم به عنوان یک عفونت بیمارستانی شایع ،عامل مهمی در مرگ و میر بیماران محسوب می شود .تعیین
فراوانی پاتوژنهای شایع ایجاد کننده عفونت و الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی آنها نقش مهمی در پیشگیری و درمان سریع این
عفونت ها دارد .این مطالعه به منظور بررسی عفونت های زخم در بیماران بستری در بیمارستان دانشگاهی شهر تهران و تعیین الگوی
حساسیت آنتیبیوتیکی باکتری های جدا شده اجرا گردید.
مواد و روش ها :جمع آوری اطالعات و نمونه گیری از  563بیمار بستری در بخش های مختلف یکی از بیمارستان های تهران
در بازهی زمانی فروردین  1396تا خرداد  1398انجام شد .شناسایی پاتوژن ها با استفاده از روش های رایج باکتری شناسی صورت
گرفت .تعیین حساسیت آنتیبیوتیکی با روش دیسک دیفیوژن انجام شد .اطالعات با استفاده از نرم افزار SPSS18مورد تجزیه و
تحلیل قرار گرفت.

یافته ها :از  536نمونه 382 ،مورد ( )%67/8دارای کشت مثبت بودند .شایع ترین باکتری های جدا شده به ترتیب استافیلوکوکوس
اورئوس ( ،)%19/2اشریشیا کلی (،)%17/7گونههای آسینتوباکتر ( ،)%14پسودوموناس آئروژینوزا ( )%13/6و کلبسیال ()% 12/9
بودند .همچنین در نیمی از ایزوله های استافیلوکوکوس اورئوس مقاومت به سفوکسیتین مشاهده شد .ایزوله های آسینتوباکتر و
اشریشیا کلی به اغلب آنتی بیوتیک ها مقاوم بودند.
نتیجه گیری :پاتوژن های عامل عفونت زخم به اغلب آنتی بیوتیکهای رایج تجویزی مقاومت قابل توجهی نشان میدهند .تعیین
عامل عفونت زخم و الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی آن در بیماران سالمند و بستری در  I.C.Uحائز اهمیت میباشد .این رویکرد
در تدوین راهبرد درمانی این نوع از عفونت ها بسیار مهم است.
کلمات کلیدی :عوامل باکتریایی ،عفونت زخم ،حساسیت آنتی بیوتیکی ،عفونت بیمارستانی
وصول مقاله 98/7/11 :اصالحیه نهایی 99/6/5:پذیرش99/6/21:
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که با وجود کوششهای فراوان در جهت جلوگیری از

عفونت بیمارستانی مطرح بوده و میتوانند مشکالت زیادی

بروز آنها ،هنوز هم به عنوان یکی از مهمترین مشکالت

را نظیر افزایش زمان بستری ،افزایش هزینه ها برای بیمار و

بعد از عمل جراحی و همچنین در بیمارانی که بهمدت

بیمارستان و حتی نتیجه درمان را تحت تاثیر قرار دهند (,8

طوالنی در بیمارستان بستری میشوند ،میباشد ( .)2 ,1این

 .)9تنوع وضعیت بهداشتی و الگوهای کنترل عفونتهای

عفونتها در آمریکا هر ساله حدود یک میلیون نفر را گرفتار

بیمارستانی در کشورهای مختلف سبب غالب شدن سویه-

میکند ( )3و حدود  15درصد از عفونتهای بیمارستانی را

های مقاوم به درمانهای آنتی بیوتیکی در بیمارستانهای

در کشورهای در حال توسعه به خود اختصاص میدهد که

مختلف شده است .زخم های مزمن به دلیل آلودگی چند

منجر به افزایش طول اقامت در بیمارستان  ،افزایش هزینه

میکروبی ،وجود قارچ ها و تشکیل بیوفیلم در محل زخم به

ها و به خطر افتادن سالمت بیماران میشود .زخم ها را

آنتی بیوتیک های رایج پاسخ نمیدهند ( .)10مطالعات نشان

معموالً به سه گروه زخم های تمیز ،نیمه آلوده و آلوده

می دهند که در  %78/2از زخم های مزمن ،بیوفیلم باکتریایی

تقسیم بندی میکنند .برخی منابع نیزگروه دیگری به نام

تشکیل می شود ( .)11بنابراین درمان این عفونتها مشکل

زخمهای عفونی را به این دسته بندی اضافه میکنند .عفونت

است و زخمهای درمان نشده میتوانند به شکل عفونتهای

زخم ها در حال حاضر از شایع ترین عفونت های اکتسابی از

مزمن و حتی تهدید کننده حیات تبدیل شوند (.)12 ،11

بیمارستانها هستند .میزان عفونت بر حسب میزان آلودگی

پاتوژن های مختلفی در عفونت های زخم دخیل هستند .در

محل عمل و نوع بیماری متفاوت است .تجویز آنتی بیوتیک

اغلب مطالعات استافیلوکوکوس اورئوس ،خصوصا

پیش از عمل جراحی معمول می باشد که بر این اساس میزان

استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین ( MRSA,

عفونت برای زخم های تمیز ،نیمه آلوده و آلوده به ترتیب:

 )Methicillin-resistant Staphylococcus aureusبه

 1/3 ،0/8و  10/2در هر یکصد بیمار گزارش شده است (.)4

عنوان شایع ترین عامل عفونت های زخم شناخته می شوند

برای تشخیص عفونت زخم بر طبق تعریف National

( .)12در میان باکتری های گرم منفی ،پسودوموناس

 )5(Nosocomial Surveillanceحداقل یکی از شاخصه

آئروژینوزا به عنوان شایع ترین عامل شناخته می شود ولی

های زیر باید وجود داشته باشد :الف) ترشح چرکی (کشت

این مورد در مطالعات مختلف انجام شده در سطح جهان،

مثبت ضروری نیست) ،ب) کشت مثبت از ترشحات زخم،

متفاوت است .به عنوان مثال در مطالعه انجام شده در

ج) وجود حداقل یکی از عالیم التهاب شامل درد یا

سنگاپور باکتری آسینتوباکتر شیوع باالتری نسبت به سایر

حساسیت ،اریتم و گرمی موضعی زخم و د) جراح یا

میکروارگانیسم های گرم منفی داشت ( .)13به دلیل تجویز

پزشک مسئول ،عفونت را تشخیص دهد .در واقع تشخیص

بیرویه و غیرضروری آنتی بیوتیکها در درمان عفونت

زخم بر اساس یافته های کلینیکی است و معموالً عالیم بین

های بیمارستانی ،اغلب پاتوژنهای دخیل در اینگونه

روز هفتم تا دهم پس از عمل ظاهر می شوند اگرچه ممکن

عفونتها ،در مقابل آنتی بیوتیکها و عوامل ضد میکروبی،

است این زمان بین  24ساعت تا دو هفته متغیر باشد (.)7 ,6

مقاومت قابل توجهی پیدا کردهاند ( )14به طوری که

عفونت زخم مشکلی پیچیده میباشد که همواره از اهمیت

ایزولههای استافیلوکوکوس اورئوس نسبت به سفوکسیتین

زیادی برخوردار بوده است .عفونت محل عمل ،خطر

مقاومت نشان میدهند .در مورد باکتری دیگری مانند

بالقوهای است که تمام بیمارانی را که به هر دلیلی تحت

آسینتوباکتر نیز مقاومت نسبت به جنتامایسین ،ایمیپنم و
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عفونت زخم یکی از شایعترین عفونت بیمارستانی است

عفونتها ،پس از عفونت ادراری به عنوان شایع ترین
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عمل جراحی قرار میگیرند را تهدید میکند .این نوع

 74بررسی شیوع و تعیین...

مقاومت چند دارویی است .در ایران بیش از  80درصد

عفونت می باشد .برای جلوگیری ازکلونیزه شدن باکتری ها

جدایههای بدست آمده از عفونت های زخم دارای فنوتیپ

درمحل زخم ،تمامی این بیماران با تشخیص پزشک معالج

مقاومت چنددارویی بودند .درصد قابل توجهی از جدایه

مشکوک به عفونت زخم بودند و نمونهگیری از زخم یا

های استافیلوکوکوس اورئوس  MRSAمی باشند و سطح

ترشحات عمقی انجام شد .قبل از نمونه گیری ،شست و شو

باالیی از مقاومت به ایمی پنم در باکتری آسینتوباکتر بومانی

محل زخم با استفاده از آب و صابون صورت گرفت .پس از

و پسودوموناس آئروژینوزا دیده می شود .همچنین

دبریدمان ناحیه مورد نظر ،شست وشو با نرمالین سالین %0/9

انتروکوکوس مقاوم به ونکومایسین نیز در زخم ها شیوع

انجام شد .نمونه گیری از مرکز زخم ،به وسیله سواب

چشمگیری دارد (.)15

استریل با چرخاندن و بافشار کافی انجام گردید .برای

با توجه به مطالب ذکر شده ،عفونت زخم از مهم ترین و

کاهش احتمال آلودگی ،ازهر زخم همزمان دو سواب گرفته

شایع ترین عفونت های بیمارستانی است و بررسی عوامل

شد و سواب ها بالفاصله درداخل سرم فیزیولوژی استریل به

ایجاد کننده عفونت و الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی آن ها

آزمایشگاه میکروب شناسی بیمارستان انتقال و کشت داده

نقش بسزایی در درمان مناسب و جلوگیری از گسترش

شد .همچنین اطالعات دموگرافیک بیماران نیز ثبت گردید.

اینگونه عفونت ها دارد .از آنجایی که شناسایی عوامل

تمامی نمونهها پس از انتقال به آزمایشگاه تشخیص طبی

باکتریایی نقش بسزایی در کنترل عفونت و تعیین

بیمارستان ،کشت در محیط کشت پایه بالد آگار و محیط

راهکارهای مناسب درمانی در بخش های مختلف بیمارستان

کشت انتخابی -افتراقی

Eosin Methylene Blue

و کمک به متخصصین در تجویز آنتی بیوتیک و کاهش

( )EMBو مککانکی ) (Merck, Germanyتلقیح شدند

مقاومت آنتی بیوتیکی دارد ،بر آن شدیم که مطالعه ای در

و بعد از  24ساعت انکوباسیون در  37درجه سانتیگراد ،از

زمینه شناسایی باکتریهای عامل عفونتهای زخم در یک

نظر وجود کلنی مورد بررسی قرار گرفتند (.)16

بیمارستان دانشگاهی شهر تهران انجام دهیم .ضمنا الگوی

تعیین هویت باکتریها:

حساسیت آنتی بیوتیکی این باکتریها تعیین گردید.

از تمامی پلیتهای دارای کلنی مشکوک ،اسمیر تهیه و به
روش گرم رنگ آمیزی گردید .ایزوله ها با استفاده از

مواد و روش ها

مورفولوژی کلنی ها ،تولید رنگدانه در پسودوموناس

جمع آوری نمونهها:

آئروژینوزا ،رنگ آمیزی گرم و تستهای بیوشیمیایی تعیین

مطالعهی حاضر از نوع مقطعی -توصیفی بود .در بازهی

هویت شدند .برای شناسایی گونه های استافیلوکوکوس از

زمانی فروردین  1396تا خرداد  1398از  563بیمار بستری

تست های کاتاالز ،کوآگوالز ،مانیتول سالت آگار،

در بخش های مختلف بیمارستان دانشگاهی واقع در مرکز

 DNAaseو همچنین حساسیت به باسیتراسین و نووبیوسین

تهران نمونه گیری انجام شد.این مطالعه با تاییدیهی کمیته

استفاده شد .در شناسایی انتروکوکها از روشهای بررسی

تهران

همولیز و لیز گلبول قرمز در اطراف کلنی باکتری ،تحمل

صورت

 ،%6/5 NaClبایل اسکولین ،پیرولیدونیل آریل آمیداز و

پذیرفت .به دلیل محدودیت های مطرح شده توسط کمیته

کاتاالز استفاده شد .برای افتراق در خانواده انتروباکتریاسیه

اخالق امکان ذکر نام بیمارستان در متن این مطالعه امکان

تست های مصرف گلوکز ،الکتوز و الیزین ،سیمون

اخالق

دانشگاه

علوم

پزشکی

()IR.TUMS.SPH.REC.1396.3203
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داده است که عامل اغلب عفونت های زخم ،سویه های با

و تکثیر عامل عفونی (میکروارگانیسم) در میزبان بدون ایجاد
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مروپنم گزارش شده است ( .)15مطالعات در کشور ما نشان

پذیر نیست .براساس تعریف کلونیزاسیون که به معنای رشد
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شناسایی باکتریهای غیر تخمیری نیز با کمک تست های

بررسی آماری:

مصرف الکتوز و گلوکز در محیط Triple Sugar Iron

در نهایت دادهها با استفاده از نرم افزار SPSS (IBM,

 ،)Merck, Germany( Agarاکسیداز ،حرکت ،تولید

) USAنسخه  18و همچنین نرم افزار اکسل 2016

رنگدانه و  DNAaseصورت گرفت .تمامی موارد فوق

( )Microsoft Office Excel, 2016مورد تجزیه و

الذکر بعد از انکوباسیون  24ساعت در  37درجه مورد

تحلیل آماری قرار گرفتند .میانگین دادهها ،درصد فراوانی و

بررسی قرار گرفتند (.)17

رسم نمودارها با استفاده از این دو نرم افزار انجام شد.

تعیین الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی:
برای بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی ایزولهها از روش کربی
بائر ( )Kirby-Bauerاستفاده شد .در این روش ابتدا
سوسپانسیونی با غلظت نیم مک فارلند تهیه و سپس با سواب
از سوسپانسیون بر روی محیط مولر هینتون آگار کشت
متراکم داده شد .در مرحلهی بعد دیسکهای مورد نظر
روی پلیت قرار داده شد و پس از زمان انکوباسیون کافی در
 37درجه سانتیگراد قطر هالهی عدم رشد قرائت گردید.
بمنظور انجام آزمون حساسیت آنتی بیوتیکی در باکتریهای
گرم مثبت از دیسکهای آنتی بیوتیکی (واحد در هر
دیسک) استفاده شد :تری متوپریم–سولفامتوکسازول
( ،)1.25-23.75 μgکلیندامایسین ( ،)2 μgداکسی
سایکلین ( ،)30 μgسفازولین ( ،)30 μgسفوکسیتین ( 30
 ،)μgاریترومایسین ( )15 μgو آمپیسیلین (. )10 μg
همچنین دیسکهای آنتی بیوتیکی مورد استفاده در
باکتریهای گرم منفی عبارتند از :تری متوپریم–
سولفامتوکسازول ( ،)1.25-23.75 μgجنتامایسین ( 10
 ،)μgپیپراسیلین ( ،)100 μgآمیکاسین (،)30 μg
سیپروفلوکساسین ( ،)5 μgسفتریاکسون (،)30 μg
سفتازیدیم ( )30 μgو ایمیپنم ( .)10 μgدیسکهای
آنتی بیوتیکی مورد استفاده از شرکت روسکو (Rosco

) Laboratories Inc, USAتهیه شدند .انتخاب دیسکها
و تفسیر نتایج حاصل متناسب با هر باکتری و براساس
دستورالعمل موسسه استانداردهای آزمایشگاه و بالین2019-

یافتهها
از آن جایی که تمایز بین کلونیزاسیون و عفونت در نمونه
های بدست آمده از بیماران بستری اهمیت فراوانی دارد،
خصوصیات بالینی بیماران با مشورت با متخصص عفونی و
روش استاندارد نمونه گیری از زخم مورد توجه قرار گرفت.
در واقع تنها بیمارانی که بنابر تشخیص پزشک متخصص
دارای عفونت زخم تشخیص داده میشدند و نتایج آزمایش
از کشت زخم آنها بعد از تکرار بیانگر وجود عفونت زخم
باکتریایی بود وارد مطالعه شدند .در این مطالعه در مجموع
تعداد  563نمونه زخم در آزمایشگاه بیمارستان وابسته به
دانشگاه علوم پزشکی تهران مورد بررسی قرار گرفت .از این
بین تعداد  381نمونه ( )%67/7از نظر کشت نمونهها بر روی
محیط های انتخابی مثبت بودند .تعداد  )%67/8( 382نمونه
از مردان و  )%32/2( 181نمونه از زنان جمع آوری شد.
بیشترین تعداد نمونه مربوط به نمونه های زخم بیماران
بستری در بخش مراقبتهای ویژه ( )I.C.Uبا فراوانی
 %14/8میباشد .در این مطالعه ،تعداد  )%6/3( 35نمونهها از
اندامهای سر و گردن )%36/7( 207 ،از اندامهای فوقانی و
همچنین  )%57( 321از نمونه ها از اندامهای تحتانی بیماران
جمع آوری گردید .در میان باکتریهای جدا شده از کشت
زخم ،استافیلوکوکوس اورئوس بیشترین فراوانی را داشت
( .)%19/2فراوانی باکتریهای جدا شده از نمونههای کشت
زخم در شکل  1نشان داده شده است .همچنین جدول 1
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 ،H2Sمتیلرد ووژ پروسکوئر مورد بررسی قرار گرفتند.

انجام شد (.)18
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بیشترین آلودگی را داشته ،نشان داده است .میانگین سنی

در این مطالعه %50 ،از ایزولههای استافیلوکوکوس اورئوووس

ایزوله های کلبسیال مقاومت باالیی نسبت به آنتووی بیوتیووک-

بووه سفوکسووتین مقوواوم بودنوود .بیشووتر ایزولووههووای جوونس

هووای سفتریاکسووون ( )%92/6و سیپروفلوکساسووین()%90/3

آسینتوباکتر به آنتیبیوتیکهای مصرفی مقوواوم بوووده اسووت.

نشان دادند (شکل  .)3انتروباکتر به بیشتر آنتی بیوتیووکهووای

بیش از  %90از ایزولههای اشریشیا کلی به ایمیپنم حساس و

مصرفی مانند ایمیپنم ( )%92/3حساس بود .میزان حساسیت

بیش از  %70از آنها به سیپروفلوکساسین مقاوم بودند (شووکل

ایزوله های جنس انتروکوکوس نسبت به آمپیسوویلین %100

 %61/5 .)2از ایزولههای پسودوموناس آئروژینوزا نسووبت بووه

بوده و جنس پروتئوس نسبت بووه بیشووتر آنتووی بیوتیووکهوای

پیپراسیلین مقاوم و  %64از آنها به ایمیپنم حساس بودند.

مصرفی حساسیت قابل توجهی از خود نشان داد (شکل .)4
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شکل :1درصد و توزیع فراوانی باکتریهای جدا شده از کشت زخم
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میزان فراوانی باکتریها بر اساس سن ،جنس و بخشی که

افراد مورد مطالعه  52/2 ±16با محدوده 15-89سال بود.
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۱۰۰
۸۰
۶۰
درصد سویه های مقاوم

۴۰

درصد سویه های حساس

۲۰
پیپراسیلین
ایمی پنم
آمیکاسین
سفتازیدیم
سیپروفلوکساسین

تری متوپریم -سولفامتوکسازول
پیپراسیلین
ایمی پنم
سیپروفلوکساسین
سفتریاکسون
سفوتاکسیم
جنتامایسین

تری متوپریم -سولفامتوکسازول
کلیندامایسین
اریترومایسین
سفوکستین
سفازولین
داکسی سایکلین

گونه های آسینتوباکتر

اشریشیا کلی

استافیلوکوکوس اورئوس

شکل :2الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی ایزولههای استافیلوکوکوس اورئوس ،اشریشیا کلی و گونههای آسینتو باکتر

۱۲۰
۱۰۰
۸۰
۶۰
درصد سویه های مقاوم

۴۰

درصد سویه های حساس

۲۰
اریترومایسین

تری متوپریم-سولفامتوکسازول

ایمی پنم

تری متوپریم-سولفامتوکسازول

پیپراسیلین

سفوتاکسیم

سیپروفلوکساسین

سفتریاکسون

ایمی پنم

پیپراسیلین

آمیکاسین

سیپروفلوکساسین

استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس

گونه های کلبسیال

سفتازیدیم

درصد سویه های حد واسط

۰

پسودوموناس آئروژینوزا

شکل :3الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی ایزوله های پسودوموناس آئروژینوزا ،گونههای کلبسیال و استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس
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بیمارستان
نوع باکتری و میزان

توزیع فراوانی بر حسب

توزیع فراوانی باکتری بر اساس گروه بندی

بیشترین میزان جداسازی

جداسازی

جنسیت

سنی

باکتری بر حسب بخش
بیمارستان

()%

()%

()%

()%

()%

()%

()%

استافیلوکوکوس

65/4

34/6

0

46/2

53/8

اورژانس ()17/3

اشریشیا کلی ()17/7

60/4

39/6

0

31/3

68/8

داخلی مردان ()27/1

گونههای آسینتوباکتر

68/4

31/6

2/ 6

44/7

52/6

مراقبتهای ویژه ()21/1

62/2

37/8

0

54/1

45/9

مراقبتهای ویژه ()18/9

اورئوس ()19/2

()14

پسودوموناس آئروژینوزا
( )13/6
گونههای کلبسیال ()12/9

74/3

25/7

2/ 9

37/1

60

اورژانس ()20

استافیلوکوکوس

70/6

29/4

5/ 9

35/3

58/8

داخلی زنان ()17/6

اپیدرمیدیس ()6/3
گونههای انتروباکتر

80

13/3

20

33/3

53/3

قلب و عروق ()20

() 5/ 5
گونههای انتروکوکوس

75

0

25

25

75

جراحی عمومی ()25

() 4/ 4
گونههای پروتئوس

66/7

33/3

0

() 4/ 4

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان  /دوره بیست و شش  /مرداد و شهریور 1400

41/7

58/3

مراقبتهای ویژه ()25

Downloaded from sjku.muk.ac.ir at 21:50 +0330 on Monday November 29th 2021

مرد

زن

>20

20-50

<50

] [ DOI: 10.52547/sjku.26.3.71

جدول  :1توزیع فراوانی  324باکتری جدا شده از کشت زخم بر اساس جنسیت ،سن و بیشترین میزان جداسازی بر حسب بخش
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۱۲۰
۱۰۰
۸۰
۶۰
۴۰
۲۰
۰

گونه های پروتئوس

گونه های انتروکوکوس

گونه های انتروباکتر

شکل :4الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی ایزولههای گونههای انتروباکتر ،انتروکوکوس و پروتئوس

بحث

بود ( .)20از بین بخشهای مختلف بیمارستان ،بخش

مرگ و میر ناشی از عفونتهای زخم چالشی مهم در

مراقبتهای ویژه ( )%14/8باالترین میزان عفونت زخم را

زمینهی سالمت است .همچنین افزایش مقاومت آنتی-

دارا بود .در این بیماران به علت نوع بیماری که با سرکوب

بیوتیکی ،افزایش هزینههای درمانی و افزایش مدت بستری

سیستم ایمنی همراه است شانس ابتال به عفونتهای

در بیمارستان ،لزوم مطالعات مستمر در این زمینه را در هر

بیمارستانی

جامعه نشان میدهد .در این مطالعه میانگین سن بیماران 52

ی  Ebrahimzadehو همکاران که به بررسی عفونتهای

سال بود و به جز در مورد عفونت با پسودوموناس

بیمارستانی در بیماران بستری در بخش مراقبتهای ویژه

آئروژینوزا در سایر موارد اکثریت بیماران را افراد باالی 50

میپردازد نشان میدهد که بعد از عفونتهای تنفسی که

سال تشکیل میدادند .این مسئله قابل پیشبینی بود زیرا با

رتبهی اول را دارا است ،عفونت های زخم در رتبهی دوم،

افزایش سن بیماران و تضعیف سیستم ایمنی شانس ابتال به

بیش از  %40عفونت های بیمارستانی را در بخش مراقبت-

بیماریهای زمینهایی بیشتر میشود که این موضوع میتواند

های ویژه تشکیل میدهند ( .)21از آنجایی که میزان

در ایجاد عفونت نقش داشته باشد .در مطالعه  Sherafatو

مصرف آنتیبیوتیکهای وسیع الطیف در بخشهای

همکاران میانگین سن بیماران بستری دچار عفونت

مراقبتهای ویژه باال است ،امکان ظهور سویههای مقاوم نیز

بیمارستانی  52سال بود ( .)19در مطالعات انجام شده در

افزایش مییابد و این سویهها میتوانند در این بخش در

سایر کشورهای جهان نیز افراد باالی  50سال به عفونت

گردش شوند ،لذا رعایت دقیق موازین بهداشتی در محیط

زخم مستعدتر بودند .در مطالعهی  Wongو همکاران که

بویژه شست و شوی دستها در پرسنل در کاهش این

به

مراتب

باالتر

می

رود.

مطالعه-

سال  2014در مالزی انجام شد میانگین سن مبتالیان  51سال
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را داشت و اشریشیا کلی ،آسینتوباکتر و پسودوموناس

 MRSAبودند ( .)26گزارش های ارائه شده از فراوانی

آئروژینوزا در رتبههای بعدی قرار داشتند Ahmadi .و

 MRSAدر مطالعات مختلف ایران تفاوت چشمگیری را

همکاران در سال  1395در بیمارستان بقیه اهلل تهران به

نشان می دهد  .در مطالعهی  Goudarziو همکاران که در

بررسی عوامل عفونتهای زخم پرداخت و مشابه مطالعه

سال  2019به بررسی این باکتری در عفونتهای بیمارستانی

حاضر شایعترین باکتری جدا شده استافیلوکوکوس

میپردازد شیوع ایزولههای مقاوم به متیسیلین  %70/8اعالم

اورئوس بود .در این مطالعه انتروکوکوس با شیوع بسیار

شده است ( .)27در بررسی ایزولههای استافیلوکوکوس

چشمگیری در رتبه دوم قرار گرفت که فراوانی باکتری

اورئوس در بخش  I.C.Uبیمارستان لقمان ،مشابه با مطالعه

اخیر با یافته های مطالعه ما تفاوت داشت ( .)23در بررسی

حاضر در حدود  50درصد از ایزولهها مقاومت به متیسیلین

عفونتهای بیماران بستری در بخش  I.C.Uکه در

را نشان دادند ( Dormanesh .)39و همکاران در سال

بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 2015در یک بررسی جامع عفونتهای بیمارستانی در

انجام شد ،پسودوموناس آئروژینوزا و آسینتوباکتر به عنوان

اطفال را مورد بررسی قرار دادند که در این میان %29 ،از

شایعترین باکتریها گزارش شدند ( .)19در مطالعه مشابهی

تمامی ایزولههای استافیلوکوکوس اورئوس MRSA ،بودند

که در کشور ایتالیا صورت گرفت نیز استافیلوکوکوس

( .)29حساسیت ایزولههای استافیلوکوکوس اورئوس نسبت

اورئوس شایعترین باکتری جداشده بود ( )24ولی در مطالعه

به ونکومایسین در این مطالعه سنجیده نشد .اصوال مقاومت

 Omoyiboو همکاران که در سال  2018در کشور

به ونکومایسین در اغلب نقاط جهان از جمله کشور ما بسیار

آفریقایی نیجریه انجام گرفت ،پسودوموناس آئروژینوزا به

نادر است در مطالعه  Shekarabiو همکاران که به بررسی

عنوان شایعترین باکتری شناسایی شد ( .)25 ،24تفاوت در

 1789ایزوله استافیلوکوکوس اورئوس پرداختند تنها 4

نوع میکروارگانیسم و درصد شیوع در مطالعات مختلف به

ایزوله مقاوم به ونکومایسین شناسایی شد ( .)30مقاومت به

این علت است که ارگانیسمهای هر منطقه جغرافیایی و هر

کینولونها از مسائل نگران کننده در مورد عفونتهای

بیمارستان مختص به همان مکان بوده و به عوامل محیطی

اشریشیا کلی است .در مطالعه حاضر نیز  %72از جدایه ها به

مانند سطح بهداشت منطقه و در هر بیمارستان به بخش های

سیپروفلوکساسین مقاوم بودند و  %6/5نیز مقاومت حد

بیمارستان ،تعداد پذیرش بیمار ،تعداد کارکنان درمانی و

واسط را نشان دادند .میزان مقاومت به کینولون ها بستگی به

غیره بستگی دارد .دیگر نکته مهم در این زمینه محل و نوع

جمعیت مورد مطالعه دارد برای مثال عفونتهای بیمارستانی

زخمهای مورد بررسی میباشد .به عنوان مثال در مطالعه

معموال مقاومت باالتری به آنتی بیوتیکها نشان می دهند.

 Jafariو همکاران که در سال  1391در اصفهان انجام شده

در مطالعه  Esfahaniو همکاران که در زمینه عفونتهای

است ،در میان ایزولههای جدا شده از زخمهای سوختگی،

بیمارستانی انجام گردیده است بیش از  %50از جدایهها به

همانطور که پیشبینی میشد پسودوموناس آئروژینوزا

کینولونها مقاوم بودند ولی در مطالعه دیگری که به بررسی

فراوانی باالتری نسبت به سایر باکتریها داشت ( .)15در

عفونتهای ادراری ناشی از اشریشیا کلی پرداخته است در

بررسی عفونت زخم پای دیابتی که در بیمارستان نمازی

حدود  %78از ایزولهها به سیپروفلوکساسین حساس بودند

جنسهای

( .)32 ،31در مطالعه حاضر سطح پایینی از مقاومت به

استافیلوکوکوس و انتروکوکوس باالترین فراوانی را دارا

ایمیپنم در اشریشیا کلی مشاهده شد در حالی که گزارش

بودند ( .)26در این مطالعه نیمی از سویههای

مقاومت به کارباپنمها در این باکتری بسیار متنوع بوده و در

شیراز

صورت

گرفت

نیز

گونههای
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استافیلوکوکوس اورئورس با فراوانی  %19/2بیشترین شیوع

سفوکسیتین را نشان دادند ،به این معنا که  %50ایزوله ها
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عفونتها نقش بسزایی دارد ( .)22باکتری گرم مثبت

استافیلوکوکوس اورئوس مورد بررسی مقاومت به

محمد رضا پور مند 81

چشمگیری نسبت به سفالوسپورینها و کینولونها وجود

این مطالعه از روش های رایج آزمایشگاهی استفاده شده

داشت و همچنین بیش از  %50جدایهها به ایمیپنم مقاوم

است .استفاده از روش های خاص کشت میکروبی برای

بودند .مقاومت سطح باال به سفالوسپورینها در بسیاری از

ارگانیسم های سخت رشد و دیر رشد ،می تواند به شناسایی

مطالعات انجام شده در شهر تهران به چشم میخورد (.)34

باکتری های متنوع کمک شایانی کند .همچنین استفاده از

همچنین در مطالعهایی که به بررسی عفونتهای بیمارستانی

روش های ملکولی نیز در این موارد کمک کننده است

در بخش  I.C.Uبیمارستانی در شهر تهران میپردازد ،میزان

( .)37عالوه بر این ،تعیین حداقل غلظت مهاری در مورد

مقاومت نسبت به کینولونها و کارباپنمها با مطالعه حاضر

میکروارگانیسم های مقاوم می تواند به درک بهتری از

همخوانی دارد (.)2

سطح مقاومت بیانجامد.

در باکتری آسینتوباکتر مقاومت به آنتی بیوتیکها ،معضلی
بسیار جدی و چالشی مهم محسوب میشود .در مطالعه

نتیجه گیری

حاضر در مورد آنتی بیوتیک ها بررسی شده مقاومت

پاتوژنهای عامل عفونت زخم به آنتی بیوتیکهای رایج

باالیی مشاهده شد ،به طوریکه  %93از جدایههای

مقاومت قابل توجهی نشان میدهند .تعیین عامل عفونت

آسینتوباکتر نسبت به ایمیپنم مقاوم بودند .در مطالعهایی که

زخم و الگوی حساسیت آنتیبیوتیکی آن در بیماران سالمند

اخیرا در تهران به بررسی عفونتهای بیمارستانی ناشی از

و بستری در بخشهای مراقبتهای ویژه ،کمک زیادی به

آسینتوباکتر پرداخته است نیز مشابه با مطالعه ما ،سطح باالیی

تدوین راهبرد درمانی این نوع عفونتها مینماید.

از مقاومت به اکثر آنتیبیوتیکها مشاهده گردید(.)35
همچنین در این مطالعه بسیاری از باکتریهای با مقاومت

تشکر و قدرانی

چند دارویی از نمونههای محیطی بیمارستان جداسازی شده

بودجه این مطالعه از محل بودجه طرح های تحقیقاتی

است ( .)35در مورد باکتری غیرتخمیری شایع دیگری یعنی

دانشگاه علوم پزشکی تهران تامین شده است .همچنین این

پسودوموناس آئروژینوزا مطالعه ما نشان داد که همچنان

مطالعه

اخالق

بیش از  %60جدایهها به کارباپنمها حساس هستند که این

IR.TUMS.SPH.REC.1396.3203

میزان حساسیت در مطالعه مشابهی که در بیمارستان بقیه اهلل

اخالق دانشگاه علوم پزشکی تهران مصوب گردیده است.

انجام گرفته نیز به چشم میخورد ( .)23البته در مطالعهایی

در نهایت نویسندگان این مقاله مراتب تشکر و قدردانی

که در سال  1396بر روی عفونتهای خون در یک

خود را از پرسنل آزمایشگاه بیمارستان دانشگاه و همچنین

بیمارستان دانشگاهی صورت گرفته است حساسیت باالتری

عوامل گروه پاتوبیولوژی در دانشکده بهداشت دانشگاه

نسبت به کارباپنم ها مشاهده شد که این موضوع میتواند به

علوم پزشکی تهران ابراز می نمایند.

با

کد
در

کمیته

عنوان زنگ خطری در زمینه پاتوژنهای در گردش در این
بیمارستان محسوب شود (.)36
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