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چکیذٌ
مقذمٍ ي َذف :افزایص جْاًی هقاٍهت بِ آًتیبیَتیکّا در جذایِّای بالیٌی اسیٌتَباکتر بَهااًی ا
چٌذیي کطَر گزارشضذُاست؛ اها ضیَع ٍاقؼی آى در ایراى ،کوتر ضٌاختِضذُاستّ .ذف ا ایي هطالؼِ،
تؼییي فراٍاًی هقاٍهت بِ آًتیبیَتیکّای هختلف در جذایِّای اسیٌتَباکتر بَهاًی جذاضذُ ا بیواراى
در دٍ بیوارستاى ضْر تْراى در سال  1392بِهٌظَر کوک در اًتخاب آًتیبیَتیاکّاا در درهااى تبربای
ػفًَت با ایي جذایِّا بَد.
دوماهنامه علمي-پژوهشي
سال بیستودوم-شماره 118
شهریور 1314

ّبذُ آًتیبیَتیک ا ّطت گرٍُ هختلف (آهیٌَگلیکَ یذّا ،کارباپٌنّا ،سفالَسپَریيّا ،پٌیسیلیيّا-
هْارکٌٌااذُّااای بتاتکتاهااا  ،پٌاایساایلیيّااای سذسَدٍهًَاساای -هْارکٌٌااذُّااای بتاتکتاهااا ،
فلَرٍکیٌَلَىّا ،هواًؼتکٌٌذُّای هسیر فَتت ٍ تتراسایکلیيّا) در  106جذایاِ باالیٌی اسایٌتَباکتر
بَهاًی استفادُضذ.

دریافت4230/40/32 :
آخزین اصالحها4230/40/34 :
پذیزش4230/40/32 :

وتایج :فراٍاًی هقاٍهت بِ آًتیبیَتیکّاا در جذایاِّاای اسایٌتَباکتر بَهااًی باِ ایاي راَرت باَد:
«سفَتاکسین  ،% 99سیپرٍفلَکساسیي ،سفتریاکسَى ،سفپین ،سفتا یذین ،تیکارسیلیي -کالٍتًیک اسایذ،
هرٍپٌن ٍ تری هتَپرین -سَلفاهتَکسا ٍل  ،%98/1تتراسایکلیي  ،%97/4لٍَفلَکساسیي ٍ پیپراسایلیي-
تا ٍباکتام  ،%97/2آهیکاسایي ،ایوای پاٌن  ،%97/1جٌتاهایسایي  ،%89/6آهپای سایلیي -ساَلااکتام ،%83
تَبراهایسیي  ،%77/4داکسیسایکلیي  ٍ %60/4هیٌَسایکلیي ّ .»%50/9وِ جذایِّای بالیٌی اسیٌتَباکتر
بَهاًی هَرد هطالؼِ ،دارای هقاٍهت چٌذدارٍیی (هقاٍهت بِ دستکن ،یک آًتیبیَتیاک در ساِ گارٍُ یاا
بیطتر) بَدًذ ٍ برخی ا الگَّای هقاٍهت ،بِطَر ضایاغتری دیذُهیضذًذ.
وتیجٍگیری :تَاتر باتی هقاٍهت آًتیبیَتیکی ًطاىدادُضذُ در جذایِّای بالیٌی اسیٌتَباکتر بَهااًی
در ایراى ،پایص اپیذهیَلَژیک حساسیت ایي باکتریّا را سرٍریهیسا د.
ياژگان تلیذی :اسیٌتَباکتر بَهاًی ،آًتیبیَتیک ،هقاٍهت چٌذدارٍیی.
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دانشگاه شاهد

مًاد ي ريشَا :ا رٍش دیسک دیفیَژى ،براساس دستَرالؼول  CLSIبرای تؼییي فراٍاًی هقاٍهات باِ

Archive of SID
الگَی هقاٍهت بِ گرٍُّای هختلف آًتیبیَتیکی در جذایِّای بالیٌی اسیٌتَباکتر بَهاًی در...

مقذمٍ

اظیٌتَثبکترّب ،ثبظیل گرم هٌفی َّازی غیرتخویری

رٍدُای  ،%28/8اظیٌتَثبکترّب  ٍ %21/9ظَدٍهًَبض

ّعتٌذ کِ در خبک ٍ آة ظکًَتدارًذ؛ ایي ثبکتریّب

آئرٍجیٌَزا  %13/5گسارغؼذُاًذ ٍ هقبٍهت چٌذدارٍیی

در هحیطّبی هختلف از ًظر دهب ٍ  pHقبدرًذ ،رؼذکٌٌذ

در ثیػ از ًیوی از ّوِ ارگبًیعنّبی جذاؼذُ

ٍ طیفی گعتردُ از ظَثعتراّب را ثرای رؼذ

هؽبّذُؼذُ کِ ثیؽتر در اظیٌتَثبکترّب ثَدُاظت (.)6

اظتفبدُهیکٌٌذ؛ ایي ثبکتریّب از پَظت ٍ غؽبّبی

ّرچٌذ ،فراٍاًی هقبٍهت آًتیثیَتیکی ٍ ّوچٌیي

هخبطی ثبلغبى ظبلن جذاهیؼًَذ ( ٍ )1پبتَشًی

هقبٍهت چٌذدارٍیی در جذایِّبی اظیٌتَثبکتر ثَهبًی،

فرـتطلت ّعتٌذ کِ ثبػث ایجبد ػفًَت در ًقبط

طی هطبلؼبتی ثًِعجت زیبد ،در ایراى هَرد ثررظی

هختلف ثذى هیؼًَذ؛ ایي هیکرٍارگبًیعنّب ،ػبهلی هْن

قرارگرفتًِ ،تبیج ثرخی از ایي هطبلؼبت ،قبثلاػتوبد

در ػفًَتّبی ثیوبرظتبًی ،ثِخفَؾ در ثخػّبی

ًیعتٌذ زیرا رٍغ اًجبم آزهبیػ یب هؼیبر تؼییي هقبٍهت

درهبى

چٌذدارٍیی ثِکبررفتِ ،ـحیح ثًِظرًویرظذ؛ ازجولِ

ػفًَتّبی ًبؼی از اظیٌتَثبکترّب ثِ ػلت ؼرایط

ایٌکِ آًتیثیَتیکّبی هَرد اظتفبدُ از گرٍُّبی هختلف

زهیٌِای ثیوبراى ٍ ًیس هقبٍهت آًتیثیَتیکی ثبالی ایي

ًجَدُاًذ؛ ّوچٌیي ازآًجبکِ هقبٍهت آًتیثیَتیکی

ثبکتریّب ،ثعیبر هؽکل اظت .ؼبیغتریي گًَِ

جذایِّبی ثبلیٌی در زهبىّب ٍ هکبىّبی هختلف ،ثِطَر

ایجبدکٌٌذُ ػفًَت در اًعبى ،اظیٌتَثبکتر ثَهبًی

دائـن تغییرهیکٌذ ( ،)5تؼییي هقبٍهت آًتیثیَتیکی

( )Acinetobacter baumanniiاظت.

جذایِّبی ثبلیٌی در هَاقغ ٍ هکبىّبی هختلف ،الزم

هراقجتّبی

ٍیصُ

ثِؼوبرهیآیٌذ

(.)2-4
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جذایِّبی اظیٌتَثبکتری کِ از ثیوبراى در دِّ 1970

اظت .ایي تحقیق ثرای تؼییي فراٍاًی هقبٍهت ثِ

جذاهیؼذًذ ،ثِطَر هؼوَل ثِ آًتیثیَتیکّب حعبض

آًتیثیَتیکّب در جذایِّبی اظیٌتَثبکتر ثَهبًی جذاؼذُ

ثَدًذ ٍ ػفًَتّبی حبـل از ایي ثبکتریّب ثب درهبى

از ثیوبراى ؼْر تْراى در ظبل  1392ـَرتگرفت.

آًتیثیَتیکی ثْجَدیهییبفتٌذ ٍلی از ظبل  ،1975افسایػ

اطالػبت حبـل از تؼییي فراٍاًی هقبٍهت اظیٌتَثبکتر

هقبٍهت ثِ ظفبلَظپَریيّبی ًعل اٍل ٍ دٍم دیذُؼذ

ثَهبًی ثِ طیفی ٍظیغ از آًتیثیَتیکّبی هتؼلق ثِ

اهب ایي جذایِّب ثِ ایوی پٌن ،حعبض ثَدًذ .طی دِّ

گرٍُّبی هختلف در ایي هطبلؼِ ٍ ؼٌبظبیی فراٍاًی

 ،1980اًتؽبر جذایِّبی هقبٍم ایوی پٌن در ظرتبظر دًیب

جذایِّبی دارای هقبٍهت چٌذدارٍیی ثب ثِکبرثردى

دیذُؼذ ( .)1اهرٍزُ ،اظیٌتَثبکتر دارای هقبٍهت

هؼیبرّبی درظت ،هیتَاًذ ثِ پسؼکبى در اًتخبة دارٍی

 ،)resistanceهؽکلی جذی در

هٌبظت ،ثِخفَؾ در هَارد اٍرشاًط کِ جبى ثیوبر در

ثیوبرظتبىّبظت ٍ ثررظیّب ًؽبىدادُاًذ کِ ػفًَت ثب

خطر اظت ،کوککٌذ؛ ّوچٌیي هیتَاًذ ،از هفرف

اظیٌتَثبکترّبی دارای هقبٍهت چٌذدارٍییً ،عجتثِ

ثیَْدُ آًتیثیَتیکّبیی کِ احتوبل هقبٍهت ثِ آًْب

چٌذدارٍیی

(multidrug

ػفًَت ثب جذایِّبی فبقذ هقبٍهت چٌذدارٍیی ،هرگ-

ثبالظت ،جلَگیریکٌذ.

ٍهیر ثبالتر ٍ هذت ثیؽتر ثعتریؼذى را در ثیوبرظتبى
ثِدًجبلدارد ( .)1،5هطبلؼبتی ثعیبر

مًاد ي ريشَا

ًؽـبىدادُاًذ کِ

ّوِ جذایِّبی اظیٌتَثبکتر ثَهبًی جذاؼذُ از

ؼیَع هقبٍهت چٌذدارٍیی در اظیٌتَثبکترّب رٍ ثِ

ًوًَِّبی ثبلیٌی هختلف ثیوبراى هجتال ثِ ػفًَت در

افسایػ اظت .در هطبلؼِای گعتردُ در «ارٍپبی هرکسی،

ثیوبرظتبىّبی پبرض ٍ هفطفی خویٌی ؼْر تْراى در

ترکیِ ٍ ایراى» ،ؼبیغتریي ثبکتریّبی جذاؼذُ از

ظبل  1392در ایي ثررظی ،هَرد هطبلؼِ قرارگرفتٌذ.

ػفًَتّبی  ،ICUثـِترتیت ،ثبظیلّبی گرم هٌفی
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َّیت جذایِّب پط از جوغآٍری از آزهبیؽگبُ

اظیٌتَثبکتر ثَهبًی ،هحبظجِ ٍ ظپط ،فراٍاًی جذایِّبی

ثیوبرظتبىّب ثِطَر هجذد در آزهبیؽگبُ هیکرةؼٌبظی

دارای هقبٍهت چٌذدارٍیی تؼییيؼذ.

داًؽکذُ پسؼکی داًؽگبُ ؼبّذ ثب رٍغّبی هتذاٍل
وتایج

فٌَتیپی ازجولِ« ،هؽبّذُ کَکَثبظیل گرم هٌفی در الم

در ایي هطبلؼِ ،درهجوَع 106 ،جذایِ غیرتکراری

تْیِؼذُ از کلٌی ثبکتری ثب هیکرٍظکَح ،هؽخفبت

اظیٌتَثبکتر ثَهبًی جذاؼذُ از ثیوبراى در دٍ ثیوبرظتبى

کلٌی رٍی هحیط آگبر خًَذار ،آزهَى کبتبالز ٍ

پبرض ( 88جذایِ) ٍ ؼْیذ هفطفی خویٌی ( 18جذایِ)

اکعیذاز هثجت ٍ الکتَز هٌفی ٍ هفرف قٌذ گلَکس

ثررظیؼذًذً .تبیج آزهبیػ حعبظیت آًتیثیَتیکی

ثِـَرت اکعیذاتیَ» ( )7ثررظیؼذ ٍ درـَرت

جذایِّبی ثب رٍغ دیعک دیفیَشى در ثراثر ّجذُ

تؽخیؿ آًْب ثِػٌَاى اظیٌتَثبکتر ثَهبًی تب زهبى

آًتیثیَتیک از ّؽت گرٍُ هختلف ،در جذٍل 1

آزهبیػّبی تؼییي حعبظیت آًتیثیَتیکی ثِ حبلت

ًؽبىدادُؼذُاظت .فراٍاًی هقبٍهت ثِ آهیکبظیي در

اًجوبد ًگْذاریؼذًذ.

جذایِّبی هَرد ثررظی ،ثیؽتر ( )%96/2از فراٍاًی

ثرای تؼییي حعبظیت ضذهیکرثی از رٍغ دیعک
دیفیَشى ثراظبض دظتَرالؼول

هقبٍهت ثِ دٍ آًتیثیَتیک دیگر گرٍُ آهیٌَگلیکَزیذّب

اظتفبدُؼذ (.)8

CLSI

دیعکّبی آًتیثیَتیکی هَرد اظتفبدُ ،از ؼرکت

یؼٌی «جٌتبهبیعیي ٍ تَثراهبیعیي» ثَد .فراٍاًی هقبٍهت

Mast

کبهل ثِ جٌتبهبیعیي ٍ تَثراهبیعیي در جذایِّب هؽبثِ

(اًگلعتبى) ٍ ثذیي قرار ثَدًذ :جٌتبهبیعیي (10

ثَد (ثِترتیت )%73/6 ٍ %79/2 :اهب هقبٍهت ثیٌبثیٌی ثِ

هیکرٍگرم) ،تَثراهبیعیي ( 10هیکرٍگرم) ،آهیکبظیي (30

جٌتبهبیعیي ،فراٍاىتر ( ٍ )%10/4حعبظیت ثِ

هیکرٍگرم) ،ایوی پٌن ( 10هیکرٍگرم) ،هرٍپٌن (10

تَثراهبیعیي ،ثیؽتر ثَد .در گرٍُ کبرثبپٌنّب ،فراٍاًی

هیکرٍگرم) ،ظفتبزیذین ( 30هیکرٍگرم) ،ظفَتبکعین (30
هیکرٍگرم) ،ظفتریبکعَى ( 30هیکرٍگرم) ،ظفپین (30

در حذی یکعبى ثَد (ثِترتیت .)%98/1 ٍ %96/2 :در

هیکرٍگرم) ،آهپی ظیلیي -ظَلجبکتبم ( 20هیکرٍگرم)،
تیکبرظیلیي-

کالٍالًیک

اظیذ

(85

گرٍُ ظفبلَظپَریيّب ،هقبٍهت جذایِّب ثِ چْبر

هیکرٍگرم)،

آًتیثیَتیک

پیپراظیلیي -تبزٍثبکتبم ( 110هیکرٍگرم) ،تری هتَپرین-

ظفتریبکعَى»

ظَلفبهتَکعبزٍل ( 25هیکرٍگرم) ،ظیپرٍفلَکعبظیي (5

آًتیثیَتیک ظیپرٍفلَکعبظیي ٍ لٍَفلَکعبظیي ،ثِطَر

( 30هیکرٍگرم) ،داکعیظبیکلیي ( 30هیکرٍگرم) ٍ

تقریجی ،یکعبى ثَد (ثِترتیت .)%95/3 ٍ %98/1 :در

هیٌَظبیکلیي ( 30هیکرٍگرم).

گرٍُ هوبًؼتکٌٌذُّبی هعیر فَالت ،آًتیثیَتیک تری

ظَدٍهًَبض آئرٍجیٌَزا  ،ATCC27853اؼریؽیبکلی
ATCC25922

ٍ اؼریؽیبکلی

هتَپرین -ظَلفبهتَکعبزٍل اظتفبدُؼذ کِ  %97/2از

ثِػٌَاى

جذایِّبی هَرد هطبلؼِ ثِ آى ،هقبٍهت ًؽبىدادًذ .در

ظَیِّبی ؼبّذ اظتفبدُؼذًذ .جذایِّبیی کِ ثِ

گرٍُ

دظتکن ،یک آًتیثیَتیک در ظِ گرٍُ یب ثیؽتر ،هقبٍهت
ًؽبىهیدادًذ،

دارای

هقبٍهت

هؽبثِ

ثَد

(.)%98/1

در

گرٍُ

فلَرٍکیٌَلَىّب ،فراٍاًی هقبٍهت جذایِّب ثِ دٍ

هیکرٍگرم) ،لٍَفلَکعبظیي ( 5هیکرٍگرم) ،تتراظبیکلیي

ATCC25922

«ظفتبزیذین،

ظفپین،

ظفَتبکعین

ٍ

پٌیظیلیيّبی

ضذظَدٍهًَبظی-

هْبرکٌٌذُ

ثتبالکتبهبز ،فراٍاًی هقبٍهت جذایِّب ثِ دٍ آًتیثیَتیک

چٌذدارٍیی

تیکبرظیلیي -کالٍالًیک اظیذ ٍ پیپراظیلیي -تبزٍثبکتبم،

درًظرگرفتِؼذًذ ( .)9فراٍاًی هقبٍهت ثِ ّریک از

هؽبثِ ثَد (ثِترتیت .)%97/2 ٍ %98/1 :از گرٍُ

آًتیثیَتیکّبی هَرد ثررظی در جذایِّبی ثبلیٌی

پٌیظیلیي -هْبرکٌٌذُ ثتبالکتبهبز ،تٌْب آهپیظیلیي-
21
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هقبٍهت جذایِّب ثِ ایوی پٌن ٍ هرٍپٌن ،ثِطَر تقریجی،
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ظَلجبکتبم اظتفبدُؼذ کِ فقط  %17از جذایِّبی

 ٍ )%49/1 ٍ %39/6 ،%5/7فراٍاًی هقبٍهت ثیٌبثیٌی ثرای

اظیٌتَثبکتر هَرد هطبلؼِ ،ثِ آى حعبض ثَدًذ ٍ %17/9

ایي آًتیثیَتیکّب ًیس ثبال ثَد ( %23/6ثرای تتراظبیکلیي

از جذایِّب ثِ آى ،هقبٍهت ثیٌبثیٌی ًؽبىدادًذ .فراٍاًی

ٍ  %11/3ثرای داکعیظبیکلیي ٍ هیٌَظبیکلیي) .در هیبى

حعبظیت ثِ تتراظبیکلیي ،ثعیبر کوتر از فراٍاًی

آًتیثیَتیکّبی هَرد ثررظی ،ثیؽتریي حعبظیت ثِ

حعبظیت ثِ دٍ آًتیثیَتیک دیگر گرٍُ تتراظبیکلیيّب

هیٌَظبیکلیي ( ٍ )%49/1ظپط ثِ داکعیظبیکلیي

یؼٌی «داکعیظبیکلیي ٍ هیٌَظبیکلیي» ثَد (ثِترتیت:

( ٍ )%39/6تَثراهبیعیي ( )%22/6دیذُؼذ.

جذيل .1فراياوی مقايمت آوتیبیًتیکی جذایٍَای اسیىتًباتتر بًماوی جذاشذٌ از بیماران شُر تُران در ایه مطالعٍ
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در جذایِّبی اظیٌتَثبکتر ثَهبًی جذاؼذُ در

ّوِ جذایِّبی ثبلیٌی اظیٌتَثبکتر ثَهبًی هَرد

ثیوبرظتبى ؼْیذ هفطفی خویٌی ،ثِجس دٍ جذایِ کِ

هطبلؼِ ،هقبٍهت ثِ دظتکن یک آًتیثیَتیک را در ظِ

یکی فقط ثِ آهپیظیلیي -ظَلجبکتبم ٍ دیگری ثِ

گرٍُ یب ثیؽتر ًؽبىدادًذ ٍ دارای هقبٍهت چٌذدارٍیی

پیپراظیلیي -تبزٍثبکتبم ،حعبظیت ًؽـبىهیداد ،در ظبیر

درًظرگرفتِؼذًذ .هقبٍهت ثِ ظِ گرٍُ در یک جذایِ

هَارد ،هقبٍهت دیذُهیؼذ اهب در جذایِّبی اظیٌتَثبکتر

( ،)%0/9ثِ چْبر گرٍُ در یک جذایِ ( ،)%0/9ثِ ّفت

ثَهبًی جذاؼذُ در ثیوبرظتبى پبرض ،فراٍاًی جذایِّبی

گرٍُ در  22جذایِ ( ٍ )%20/8ثِ ّؽت گرٍُ در 82

دارای هقبٍهت ثِ آًتیثیَتیکّب ًعجتثِ ثیوبرظتبى ؼْیذ

جذایِ ( )%77/4دیذُؼذ .الگَی حعبظیت آًتیثیَتیکی

هفطفی خویٌی ،کوتر ثَد ٍ دٍظَیِ ًیس در ایي

ثِ گرٍُّبی هختلف آًتیثیَتیکی در جذایِّبی

ثیوبرظتبى جذاؼذًذ کِ از ّجذُ آًتیثیَتیک هَرد

اظیٌتَثبکتر ثَهبًی ،هَرد هطبلؼِ قرارگرفت ٍ ّفت الگَ

ثررظی ،یکی ثِ دٍازدُ ٍ دیگری ثِ ظیسدُ آًتیثیَتیک،

دیذُؼذًذ (جذٍل  .)1ؼبیغتریي الگَّب ،هقبٍهت ثِ

حعبظیت ًؽبىهیداد.

توبهی آًتیثیَتیکّبی گرٍُّبی هَرد اظتفبدُ (الگَی
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 ٍ )1در هرتجِ ثؼذ ،هقبٍهت ثِ ّوِ آًتیثیَتیکّبی

جذایِ دیذُؼذًذ؛ ظبیر الگَّب ّریک در  1تب  2جذایِ

گرٍُّبی هَرد ثررظی ثِجس پٌیظیلیي -هْبرکٌٌذُ

دیذُؼذًذ.

ثتبالکتبهبز (الگَی  )3ثَدًذ کِ ثِترتیت در 18 ٍ 81
جذيل  .1الگًی حساسیت آوتیبیًتیکی  101اسیىتًباتتر بًماوی جذاشذٌ از بیماران در شُر تُران

□

برای نشاندادن حساسیت جدایه به همه آنتیبیوتیکهای گروه؛

◘

برای نشاندادن مقاومت جدایه به برخی از

آنتیبیوتیکهای گروه و نـه همه آنها و ■ برای نشـاندادن مقاومت جدایه به همه آنتیبیوتیکهای گـروه بهکاررفتهاند.
بحث

هقبٍهت ثِ آًتیثیَتیکّب در اظیٌتَثبکتر ثَهبًی جذاؼذُ

 .)%98/1هقذار ثبالی هقبٍهت ثِ ایوی پٌن در ایي

از ثیوبراى در ایراى تبکٌَى ـَرتگرفتِ ،ثب تَجِ ثِ

هطبلؼِ ،فقط ثب ًتبیج یک هطبلؼِ دیگر ( )13کِ %96/6

تفبٍت فراٍاًی هقبٍهت آًتیثیَتیکی در زهبىّب ٍ

ثَدُّ ،وخَاًیداؼتِاظت ٍ ًعجتثِ اغلت هطبلؼبت کِ

هکبىّبی هختلف ،ایي هطبلؼِ اًجبمؼذ تب فراٍاًی

هیبى  %4/5تب  85درـذ گسارغؼذُ (،)14-20ٍ 12 ،10

هقبٍهت ثِ طیفی ٍظیغ از آًتیثیَتیکّب از گرٍُّبی

ثعیبر ثبالتر ثَدُاظت.

هختلف ٍ ّوچٌیي فراٍاًی هقبٍهت چٌذدارٍیی در

فراٍاًی هقبٍهت اظیٌتَثبکتر ثَهبًی ثِ هرٍپٌن در ایي

جذایِّبی ثبلیٌی اظیٌتَثبکتر ثَهبًی جذاؼذُ از ثیوبراى

هطبلؼِ ،ثب ًتبیج دٍ هطبلؼِ کِ  %96/6 ٍ %94ثَدُ

در دٍ ثیوبرظتبى ؼْر تْراى در ظبل  1392تؼییيؼَد.

(ّ )10،13وخَاًیداؼتِاظت ٍ ًعجتثِ دٍ هطبلؼِ دیگر

در ایي هطبلؼِ ،فراٍاًی هقبٍهت ثِ ظفَتبکعین،

کِ  %56 ٍ %44ثَدُ ( ،)15،16ثیؽتر ثَدُاظت .در ایي

گرٍُ

هطبلؼِ ،فراٍاًی هقبٍهت اظیٌتَثبکتر ثَهبًی ثِ تری

ظفبلَظپَریيّب در جذایِّبی هَرد هطبلؼِ %98/1 ،ثَدُ

هتَپرین -ظَلفبهتَکعبزٍل در جذایِّبی اظیٌتَثبکتر،

کِ ثب ًتبیج ظبیر هطبلؼبت ـَرتگرفتِ در ایراى کِ هیبى

 %97/2ثَدُ کِ ًعجتثِ دٍ هطبلؼِ دیگر ( )16،19کِ در

 %84/1تب  %100ثَدُ (ّ )10-16وخَاًیداؼتِاظت .در

یکی ٍ %79/1 ،در دیگری %86 ،ثَدُ ،ثبالتر ثَدُاظت.

ایي هطبلؼِ ،فراٍاًی هقبٍهت ثِ ایوی پٌن ٍ هرٍپٌن از

در ایي هطبلؼِ ،فراٍاًی هقبٍهت ثِ تیکبرظیلیي-

گرٍُ کبرثبپٌنّب ،در جذایِّبی ثبلیٌی اظیٌتَثبکتر

کالٍالًیک اظیذ ٍ پیپراظیلیي -تبزٍثبکتبم از ترکیتّبی

ظفتبزیذین،

ظفتریبکعَى

ٍ

ظفپین

از
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ّرچٌذ هطبلؼبتی ثعیبر درزهیٌِ ؼٌبظبیی فراٍاًی

ثَهبًی ،ثِطَر تقریجی ،هؽبثِ ثَدُ (ثِترتیتٍ %96/2 :
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جذایِّبی

ثَهبًی ثِ آهیکبظیي ،ثیؽتر از ظبیر آهیٌَگلیکَزیذّب

پٌیظیلیي-

هْبرکٌٌذُ

ثتبالکتبهبز

در

اظیٌتَثبکتر ثَهبًی ،ثِترتیت %97/2 ٍ %98/1 :ثَدُ کِ

گـسارغؼذُاظت ( .)12،15فراٍاًی هقبٍهت اظیٌتَثبکتر

هؽبثِ ظبیر هطبلؼبت ـَرتگرفتِ در ایراى ،ثبال ثَدُ-

ثَهبًی ثِ تتراظبیکلیي در ایي هطبلؼِ %70/8 ،ثَدُ کِ

اظت (.)13-16 ،11 ،10

ًعجتثِ ظِ هطبلؼِ دیگر کِ  %100ٍ %89 ،%84ثَدُ

فراٍاًی هقبٍهت اظیٌتَثبکتر ثَهبًی ثِ آهپی ظیلیي-

( ،)21،14،13کوتر ثَدُاظت .فراٍاًی هقبٍهت ثِ

ظَلجبکتبم در ایي هطبلؼِ %65/1 ،ثَدُ کِ ثب ًتبیج ظِ

داکعیظبیکلیي ٍ هیٌَظبیکلیي در جذایِّبی هَرد

هطبلؼِ ( )15،16،18کِ در دٍ هَرد ٍ %62 ،در دیگری،

هطبلؼِ ،ثِترتیت %39/6 ٍ %49/1 :ثَدُ کِ ًعجتثِ تٌْب

 %60ثَدُّ ،وخَاًیداؼتِاظت .در ایي هطبلؼِ ،فراٍاًی

گسارغ دیگر ( )21کِ ثِترتیت %35 ٍ %25 :ثَدُ،

هقبٍهت ثِ دٍ آًتیثیَتیک ظیپرٍفلَکعبظیي ٍ

ثبالتر ثَدُاظت.

لٍَفلَکعبظیي از گرٍُ فلَرٍکیٌَلَىّب ،در جذایِّبی

در ایي هطبلؼِ در هیبى ظِ آًتیثیَتیک تتراظبیکلیي،

ثبلیٌی اظیٌتَثبکتر ثَهبًی در حذی یکعبى ثَد (ثِترتیت:

داکعیظبیکلیي ٍ هیٌَظبیکلیي از گرٍُ تتراظبیکلیيّب،

 .)%95/3 ٍ %98/1فراٍاًی هقبٍهت اظیٌتَثبکتر ثَهبًی

ثیؽتریي فراٍاًی هقبٍهت در جذایِّب ثِ تتراظبیکلیي

ثِ ظیپرٍفلَکعبظیي در ظبیر هطبلؼبت ایراى از  %66تب

دیذُؼذُ (ثِترتیت )%39/6 ٍ %49/1 ،%70/8 :کِ در

 %100درـذ گسارغؼذُاظت (.)20ٍ19 ،12-16 ،10

تٌْب هطبلؼِ دیگر (ً )21یس ایي هعئلِ هؽبّذُؼذُاظت.

در ایي ثررظی ،هقبٍهت ثِ ظیپرٍفلَکعبظیي ،ثِ ظِ

در ایي ثررظی ،جذایِّب ثیؽتریي حعبظیت را ثِ

هطبلؼِ دیگر ( ،)10،13،19ؼجیِ ٍ ثبال ثَدُاظت.

هیٌَظبیکلیي ( ٍ )%49/1ظپط ثِ داکعیظبیکلیي
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( ٍ )%39/6تَثراهبیعیي (ً )%22/6ؽبىهیدادُاًذ ٍ

در ایي هطبلؼِ ،فراٍاًی هقبٍهت اظیٌتَثبکتر ثَهبًی ثِ

پیؽٌْبدهیؼَد ،ایي دارٍّب در درهبى تجرثی (

لٍَفلَکعبظیي ،ثِ دٍ هطبلؼِ دیگر ( )13،16کِ در

یکی ٍ %100 ،در دیگری %83 ،جذایِّب هقبٍم گسارغ-

empirical

 )therapyثیوبراى هجتال اظتفبدُؼًَذ.

ؼذُثَدًذ ،ؼجیِ ٍ ثبال ثَدُاظت .در ایي ثررظی،

در ایي هطبلؼِ در هیبى  106جذایِ اظیٌتَثبکتر

هقبٍهت ثِ جٌتبهبیعیي در  %79/2جذایِّبی اظیٌتَثبکتر

ثَهبًی ،هقبٍهت ثِ دظتکن ،یک آًتیثیَتیک در ظِ

ثَهبًی دیذُؼذُ ٍ در ظبیر هطبلؼبت ًیس ،از  %30/5تب

گرٍُ یب ثیؽتر از آًتیثیَتیکّب در ّوِ جذایِّب دیذُ-

ثبالی  %85گسارغؼذُاظت ( .)15-19ٍ13فراٍاًی

ؼذ؛ ثٌبثرایي ،فراٍاًی هقبٍهت چٌذدارٍیی در جذایِّبی

هقبٍهت ثِ تَثراهبیعیي در ایي هطبلؼِ %73/6 ،ثَدُاظت

اظیٌتَثبکتر

فراٍاًی

کِ ًعجتثِ دٍ هطبلؼِ دیگر ( )12،15کِ %28 ٍ %44/3

جذایِّبی اظیٌتَثبکتر ثَهبًی دارای هقبٍهت چٌذدارٍیی

ثَدُ ،ثعیبر ثبالتر ثَدُاظت.

در هطبلؼبت هختلف ـَرتگرفتِ در ایراى ،ثعیبر

ثَهبًی،

%100

ثِدظتآهذ.

در ایي ثررظی ،هقبٍهت ثِ آهیکبظیي در  %96/2از

هتفبٍت ٍ از  %40/6تب  %100هتغیر گسارغؼذُاظت

جذایِّب دیذُؼذُ کِ ًعجتثِ ظبیر هطبلؼبت کِ هیبى

( .)22-26 ٍ 15 ،13ایي هطبلؼِّ ،وبًٌذ ظبیر هطبلؼبت

 %52تب  %90گسارغؼذُ ( ،)16-19 ٍ12-14 ،10ثیؽتر

اًجبمؼذُ در ایراى ًؽبىدادُ کِ هقبٍهت چٌذدارٍیی در

ثَدُاظت .در ایي هطبلؼِ در هیبى ظِ آًتیثیَتیک

جذایِّبی ثبلیٌی اظیٌتَثبکتر ثَهبًی ،ؼبیغ اظت .در ایي

«جٌتبهبیعیي ،تَثراهبیعیي ٍ آهیکبظیي» از گرٍُ

هطبلؼِ ،الگَی حعبظیت آًتیثیَتیکی ثِ گرٍُّبی

آهیٌَگلیکَزیذّب ،ثیؽتریي فراٍاًی هقبٍهت در جذایِّب

هختلف آًتیثیَتیکی در  106جذایِ اظیٌتَثبکتر ثَهبًی،

ثِ آهیکبظیي دیذُؼذُ (ثِترتیت%73/6 ،%79/2 :

هَرد ثررظی قرارگرفت ٍ چٌذ الگَ دیذُؼذ؛ اهب

ٍ )%96/2کِ در دٍ هطبلؼِ دیگر ًیس ،هقبٍهت اظیٌتَثبکتر

ؼبیغتریي آى ،هقبٍهت ثِ توبهی آًتیثیَتیکّبی هَرد
21
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ٍ  ثرای تْیِ ًوًَِّبی ثبلیٌی،خویٌی در ؼْر تْراى

 ثب تَجِ ثِ ؼیَع. جذایِ دیذُؼذ81 ثررظی ثَد کِ در

ِآزهبیػّبی ـَرتگرفتِ ٍ ّوچٌیي از خبًن فبطو

ثبالی هقبٍهت آًتیثیَتیکی ٍ چٌذدارٍیی در جذایِّبی

 ثرای، خبًن ظیذُ هرضیِ هَظَی ٍ آقبی ًفرتی،رضبئی

اظیٌتَثبکتر جذاؼذُ از ثیوبراى در ایي ثررظی ٍ ظبیر

 ایي.جوغآٍری جذایِّبی هَرد آزهبیػ تؽکرکٌٌذ

 اتخبر تذاثیر جذیتر،هطبلؼبت ـَرتگرفتِ در ایراى

 حبـل طرح تحقیقبتی هفَة هرکس تحقیقبت،ِهقبل

ثرای کٌترل اظیٌتَثبکتر ثَهبًی دارای هقبٍهت

،هیکرةؼٌبظی هَلکَلی داًؽگبُ ؼبّذ ثَدُ ٍ ایي هرکس

. ضرٍری ثًِظرهیرظذ،چٌذدارٍیی

.ثَدجِ آى را تأهیيکردُاظت
سپاس ي قذرداوی

 از،ًَیعٌذگبى ایي هقبلِ ثر خَد الزم هیداًٌذ
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groups among clinical isolates of Acinetobacter
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Abstract
Background and Objective: The global increase in resistance to antibiotics
among clinical isolates of Acinetobacter baumannii is reported from several
countries, but its true prevalence in Iran is less known. The objective of this
study was determination of the frequency of resistance to different antibiotics
among Acinetobacter baumannii isolated from patients in two hospitals in
Tehran, Iran, in 2013, to help selection of antibiotics in empirical therapy of
infection with these isolates.

Daneshvar(medicine) shahed University/ 22nd year/2015 /NO.118

Materials and Methods: Disk diffusion method according to recommendation
of CLSI was used for determination of resistance to 18 antibiotics from 8
different groups (aminoglycosides, carbapenems, cephalosporins, penicillins/ßlactamase inhibitors, antipseudomonal penicillins/ß-lactamase inhibitors,
fluoroquinolones, folate pathway inhibitors and tetracyclines) in 106
Acinetobacter baumannii clinical isolates.
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Results: Frequency of resistance to antibiotics among Acinetobacter baumannii
isolates were as follows: cefotaxime 99%, ciprofloxacin, ceftriaxone, cefepime,
ceftazidime, ticarcillin-clavulanic acid, meropenem and trimethoprimsulphamethoxazole 98.1%, tetracycline 97.4%, levofloxacin and piperacillintazobactam 97.2%, amikacin, imipenem 97.1%, gentamicin 89.6%, ampicillinsulbactam 83%, tobramycin 77.4%, doxycycline 60.4% and minocycline 50.9%.
All Acinetobacter baumannii clinical isolates have shown multidrug resistance
(resistance to at least one agent in ≥3 antimicrobial group) and some of
resistance patterns were more commonly seen.
Conclusion: The high frequency of antibiotic resistance in clinical isolates of
Acinetobacter baumannii in Iran as shown in this study makes epidemiological
surveillance of susceptibility of these bacteria more essential.
Keywords: Acinetobacter baumannii, Antibiotics, Multidrug resistance
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