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 19/12/96پذیرش مقاله:             1/11/96 دریافت مقاله: 

  :و فاقـد توانـایی تخمیـر  اجبـاري هـوازي ،متحـرك ،غیرتخمیـرياکسیداز مثبت، کاتـاالز مثبـت، ، باسیل گرم منفییک سودوموناس آئروژینوزا مقدمه
ن عوامل عفونتهـاي بیمارسـتانی بـه شـمار یکی از مرسوم تریو پاتوژن فرصت طلب در بیماران دچار اختالل سیستم دفاعی این باکتري یک  کربوهیدرات است. 

، انـدمقاوم ها (به استثناي مونوباکتـام)هاي وسیع الطیف و کارباپنمها، سفالوسپورینها ازجمله پنی سیلینبیوتیکآنتی طیف وسیعی ازدر برابر که  از آنجا . آیدمی
اي پالسمیدي متالوبتاالکتاماز هستند. هدف از این مطالعه بررسـی فنوتیـپ و ژنوتیـپ هازجمله ژن  IMPو   VIMروند. عمده بالینی به شمار می تمشکالیکی از 

 باشد.پنم از خانواده کارباپنم میهاي بالینی سودوموناس آئروژینوزا مقاوم به آنتی بیوتیک ایمیدر جدایه IMP-Iو  VIM-Iهاي متالوبتاالکتاماز ژن

 و بـراي صـورت گرفـت هاي استاندارد بیوشیمیایی جداسازي هاي عمومی و افتراقی و انجام تستشت در محیطبه واسطه ک ،در این مطالعهها: مواد و روش
ها و بررسـی فنـوتیپی ژنهـاي متالوبتاالکتامـاز از براي بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی نمونـه بهره گرفته شد.  PCRسی ژنهاي متالوبتاالکتاماز از رتایید قطعی و بر

 فاده شد.دیسک دیفیوژن است

 سـویه سـودوموناس  100از هاي سودوموناس آئروژینوزا گردآوري شده از بیمارستان شهید بهشتی شهرسـتان قـم بـود. گروه مورد مطالعه، ایزولهها: یافته
نمونـه  19بتاالکتاماز بود که از این تعداد، نمونه مولد متالو 48هاي بیوشیمیایی تأیید شده بود، ها بیشتر به واسطه تستآئروژینوزا مورد مطالعه که جنس و گونه آن

) حـاوي هـر %25/6نمونـه ( 3و  VIM مربوط به ژنباز جفت 261) داراي باندهایی با %5/12نمونه ( IMP، 6 مربوط به ژنباز جفت 587) داراي باندهایی با 58/39%(
نمونـه   27 ،نسبت بـه سـفتازیدیم )%61نمونه ( 29،  نسبت به سیپروفلوکساسین )%62نمونه ( 30نسبت به جنتامایسین،  )%74نمونه ( 36 همچنین دو ژن بودند.

 پنم مقاوم بودند.ایمینسبت به ) %39نمونه ( 19 وزوکسیم سفتینسبت به  )58%(

 از سویه%48نمونه ( 48در این مطالعه  گیري:بحث و نتیجه  ( هاي سودوموناس آئروژینوزا مولدMBL  6، جدایه 48بودند. از این  ) داراي ژن %5/12نمونـه (
VIM، 19 ) داراي ژن %58/39نمونه  (IMP  3و ) در مقایسه ژن  .بودند) داراي هر دو ژن %25/6نمونهIMP به تنهایی از آزمون فیشر رابطـه معنـاداري یافـت شـد 

)05/0P≤(.  در حالی که در فنوتیپ و ژن VIM هـاي بیوتیکدرنتیجه نـوع عفونـت و منطقـه و نـوع آنتی داشت.به تنهایی از آزمون فیشر، رابطه معناداري وجود ن
 .باشدهاي متالوبتاالکتاماز تاثیرگذار تواند در بیان ژنمی ،استفاده شده در بخش

 سودوموناس آئروژینوزا، متالوبتاالکتاماز، هاي کلیدي: واژهMBLژن ،VIM ژن ، IMP. 
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 مقدمه
، غیرتخمیري، یک باسیل گرم منفی ئروژینوزاسودوموناس آ

متحــرك، هــوازي اجبــاري و فاقــد ، کاتــاالز مثبــت واکسـیداز 

ــایی تخمیــر کربوهیــدرات اســت ، در خــاك، آب، مــرداب .توان

بـه کنـد، هـاي جـانوري رشـد میسواحل دریا، گیاهان و بافت

 بـدن یافـتپوست  وبه صورت فلور طبیعی روده  میزان اندکی

در  طلبفرصـتپـاتوژن  عنوانبـه چنین تعداديشوند و هممی

 بـه شـمار باشـندمی دچار اختالل سیستم دفـاعی ی کهبیماران

عوامـــل  ترینمرســوماز  آئروژینــوزا ســودوموناس .آینــدمی

 ).1،2باشد (می بیمارستانی هايعفونت

، پمـپ افالکـس از قبیـل هاي مقاومـت متعـدديمکانیسم

 DNA سیون در آنـزیمکاهش نفوذپذیري غشاي خارجی، موتا

، فسفریالسـیون( یمیآنز زیدرولیهپلیمراز،  RNA ژیراز و آنزیم

بـراي ایـن بتاالکتاماز  انواع دیتولو ) ادنیالسیون و استیالسیون

ســودوموناس آئروژینــوزا ). 3( شناســایی شــده اســت بــاکتري

 توانـدمیکند که هاي مختلف را تولید میتعدادي از بتاالکتاماز

، هاســیلینپنیبتاالکتــام (مثــل  هــايبیوتیکتیآنبســیاري از 

ـــاکارباپنمها و سفالوســـپورین ـــالرا  )ه ـــد (می غیرفع ). 4کن

هاي گرم هایی هستند که توسط باسیلآنزیم ،متالوبتاالکتامازها

 تولیـد )ماننـد سـودوموناس آئروژینـوزا( يریـتخممنفی غیـر 

سـبت بـه نکنند می که این آنزیم را تولید هاییسویهو  شودمی

 هـاي دوکاتیون هـاآنزیم ایـن). 5باشـند (می مقـاوم پنمایمی

 فعالیـت بـراي کوفـاکتور عنوانبـه ) راروي فلز مانند( ظرفیتی

هاي حامل سودوموناس درنتیجه. کنندمی استفاده خود آنزیمی

شـمار ه متالوبتاالکتاماز یک تهدید کلینیکـی جـدي بـ هايژن

سبب  هاکارباپنممقاومت به  الوه برعآیند. متالوبتاالکتامازها می

 هـايژنشـوند. ایجاد مقاومـت بـه آمینوگلیکوزیـدها نیـز مـی

ها بر روي پالسمید قرار دارند که به راحتی کدکننده این آنزیم

متالوبتاالکتامازهـا  .دنـیاب انتقـالهـا توانند به سایر بـاکتريمی

 هايارندهبازد که تازوباکتام و سولباکتام و اسید کالونیک توسط

شوند و طیف سوبستراي وسیعی نمی مهار، هستند بتاالکتامازها

 جزبــهبتاالکتــام  هــايبیوتیکآنتیکــه همــه  يطوربــهدارنــد 

هـــاي میآنز کننـــد.مونوباکتـــام و آزترونـــام را هیـــدرولیز می

 ،IMPهاي متالوبتاالکتاماز بر اساس ساختمان مولکولی به گروه

VIM ،SPM ،GIM، AIM ،SIM، UIM 8( گردندتقسیم می-

اولـــین متالوبتاالکتامـــاز شـــناخته شـــده در  IMPژن  .)6

سودوموناس آئروژینوزا اسـت و بـه دلیـل گسـترش سـریع بـه 

). 9اسـت (آورده  به وجودباکتریایی نگرانی بزرگی را هاي گونه

ـــاال IMPژن  ـــولی ب ـــا وزن مولک ـــمید ب درون ، ییروي پالس

 شـود.می حمل یکس کال سه اینتگرونژنی حاوي هاي کاست

ــک VIM ژن ــرون کــالس ی ــی از اینتگ  قســمتی از کاســت ژن

هــاي پالســمیدي ژن ازجملــه IMP و VIM هــايژن باشــد.می

بـه دلیـل وجـود  هاکارباپنممقاومت به  هستند. متالوبتاالکتاماز

 بـر اکثراً باشد کهمی ي آنزیم متالوبتاالکتامازکننده کد هايژن

ک است که به راحتی قابـل انتقـال کالس یهاي وي اینتگرونر

 ).10باشد (می دیگرهاي به سویه

 هـايژنهدف از این مطالعـه بررسـی فنوتیـپ و ژنوتیـپ 

ــــالینی در جدایــــه IMP-Iو  VIM-Iمتالوبتاالکتامــــاز  هاي ب

 پنمایمـی بیوتیکآنتیمقاوم به  هایی کهسودوموناس آئروژینوزا

 بـراي آنهـا یکیبیـوتآنتی الگـوي مقاومـتترسـیم ند و باشمی

 .باشدمی

 هاروشمواد و 
از بیمارسـتان شـهید بهشـتی قـم ها مطالعه نمونـه نیدر ا

افــراد  ازســودوموناس آئروژینــوزا هاي ســویه شــد. آوريجمــع

ي کشت در سوختگی و عفونی به واسطههاي بستري در بخش

اسـتاندارد هاي و انجـام تسـت کانکیمک محیط نوترینت آگار،

ــیمیایی نظ ــر اکســیدازبیوش ــاالز،، ی ــیون و ، TSI کات اکسیداس

ــیون ( ــاي O/Fفرمانتاس ــاکتري در دم ــد ب ــه  42) و رش درج
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قطعی ایـن  تأیید يبرا .)11( شد تأییدگراد جداسازي و سانتی

شـد اقـدام  16S rRNAو بررسـی ژن  PCRباکتري از فرآینـد 

پــس از شناســایی قطعــی گونــه آئروژینــوزا تســت  ).12(

، دیفیـوژناسـتفاده از روش دیسـک  بـا شد.انجام  بیوگرامآنتی

مـورد بررسـی  EDTA+ پنمایمـیو  پنمایمیبا ها تمامی ایزوله

هاي به ترتیب با دیسک EDTA+ پنمایمی سکید .ندقرار گرفت

مورد مقایسه قرار گرفت تا حضور و عدم حضور آنزیم  پنمایمی

 ).12شود (متالوبتاالکتاماز در باکتري مذکور پیگیري 

ــراي ــایی  ب ــبا IMPو  VIMژن  2شناس ــاکتري  DNA دی ب

استخراج گردد که در این مطالعه براي استخراج ژنوم بـاکتري 

در محیط نوترینت براث کشت داده شد و پـس از رسـیدن بـه 

 400میکرولیتر از کدورت ایجاد شده بـا  100، کدورت مناسب

دقیقه  5میکرولیتر آب مقطر استریل مخلوط گردید و به مدت 

 ).12شد (گراد جوشانده درجه سانتی 95ماي در د

میکرولیتـر حـاوي  25واکنش در حجم ، PCRجهت انجام 

پرایمرهــا  جفــت کــه شــامل PCRمخلــوط میکرولیتــر  5/12

)Pmol/ul10( ،dNTPs، PCR BufferX210 ،2lCgM،Taq 

DNA polymerase، Template DNA آب مقطــر اســتریل  و

ــد. 5/12 ــام ش ــر انج ــپس نمو میکرولیت ــهس ــتگاه ها ن ــه دس ب

(جـدول  )13شـد (ي مناسب انتقـال داده ترموسایکلر با برنامه

 16S rRNAژن  ، با بررسـیقطعی باکتري جداسازيپس از . )1
ــد ــول بان ــا ط ــه bp 956 ب ــوتیپی نمون ــازي فن هاي و جداس

متالوبتاالکتاماز اقدام به شناسایی ژنـوتیپی ژن متالوبتاالکتامـاز 

VIM  و IMP  261با طول bp 587 و bp 2و  1 ریتصو( شد(. 
 در این مطالعه استفاده مورد  PCRپرایمرها و شرایط . 1جدول 

Product 
size(bp) Reference PCR 

program Primer Gene 

956 12 1 F-5'- GGGGGATCTTCGGACCTCA-3' 16S 
rRNA R-5'- TCCTTAGAGTGCCCACCCG-3' 

261 13 2 F-5'- AGTGGTGAGTATCCGACAG-3' VIM-1 R-5'- ATGAAAGTGCGTGGAGAC -3' 

587 13 3 F-5'-ACC GCA GCA GAG TCT TTG CC-3 IMP-1 R-5'- ACA ACC AGT TTT GCC TTA CC -3' 
1- 25 cycles (95 °C, 2 min; 58 °C, 40 s; 72 °C, 40 s);  
2- 30 cycles (94 °C, 60 s; 55 °C, 1 min; 72 °C, 90 s); 
3- 30 cycles (94 °C, 60 s; 55 °C, 1 min; 72 °C, 90 s) 

 هایافته
کـه  ياز افـراد بیمارستان سوختگی و عفونیهاي بخشدر 

پنومونی و یـا ، سوختگی هايعفونت، اريراد هايعفونتداراي 

صورت پـذیرفت کـه  گیرينمونهسمی بودند مشکوك به سپتی

 آوريجمـعنمونه از بیمارستان شهید بهشـتی قـم  520حدود 

مولکـولی ژن  دتأییـافتراقی و ، انتخابیهاي پس از کشت وشد 

16S rRNA ، هاي از نمونـه ینمونه به صـورت قطعـ 100تعداد

نمونـه از  37 د.دنـشـده سـودوموناس آئروژینـوزا بو آوريجمع

نمونه  19 ،سوختگیهاي نمونه از کشت 36، اريرادهاي کشت

نمونه از کشت خون بود. از طریـق مقایسـه  8از کشت خلط و 

 پنمایمـیدیسـک و  EDTA+ پنمایمـیدیسـک  يهالـهطول 

نمونــه داراي آنــزیم متالوبتاالکتامــاز  100نمونــه از  48تعــداد 

 بودند.

ـــابی  ـــراي ردی ـــولی ب ـــی مولک ـــس از بررس ـــايژنپ  ه

ــاز  ــزیم  48از  ،IMPو  VIMمتالوبتاالکتام ــه داراي آن ــه ک نمون

نمونـه داراي ژن  19 ،متالوبتاالکتاماز به صورت فنوتیپی بودنـد

IMP  نمونه داراي ژن  6وVIM 3نمونه تنهـا  25از این  .بودند 

 ) به صورت مشترك بودنـدIMPو  VIM( هردو ژننمونه داراي 

 .)2(جدول 

 بیـوتیکیآنتیمقاومـت  بر اسـاس بیوگرامآنتینتایج تست 

ـــن  ـــراي ای ـــب 100ب ـــه ترتی ـــه ب ـــه ( 74 :نمون ) %74نمون

ــه  61) سیپروفلوکساســین،%62نمونــه ( 62جنتامایســین، نمون

 39و زوکســـیم ) سفتی%58نمونــه ( 58) ســفتازیدیم، 61%(

 .)3(جدول  بودند پنمایمی) %39نمونه (

و  EDTA+ پنمایمـیدیسک  يهالهاز طریق مقایسه طول 

نمونـه داراي آنـزیم  100نمونـه از  48تعـداد  پنمایمیدیسک 

کـه  اينمونـه 48الگوي مقاومتی بـراي  متالوبتاالکتاماز بودند.

 تفسیر و در نظر گرفته شـد، بودند آنزیم متالوبتاالکتاماز داراي

درصـد)  77(نمونـه  37بـا جنتامایسین/سیپروفلوکساسین که 
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ـــاوم ـــب ترینمق ـــوي  ترکی ـــوتیکیآنتیو الگ ـــدمی بی و  باش

ــا پنم ییما/زوکســیمسفتیسفتازیدیم/ ــه 8ب درصــد)  16( نمون

نرژیسم در موارد استفاده از داروهاي یو بهترین س ترینحساس

 باشند.می چندگانه
 

نمونه سودوموناس  48متالوبتاالکتاماز در  هايژن .2جدول 

 آئروژینوزا
 

نمونه (درصد) تعداد نوع ژن  
VIM 6 (12/5%) 
IMP 19 (39/59%) 

VIM+IMP 3 (6/25%) 
None 23 (47/91%) 

 
نمونه سودوموناس آئروژینوزا داراي  48الگوي مقاومتی  .3جدول 

 آنزیم متالوبتاالکتاماز

متیالگوي مقاو هانمونهتعداد    
 )%77نمونه ( 37 جنتامایسین/سیپروفلوکساسین

 )%73(نمونه  35 جنتامایسین/سیپروفلوکساسین/سفتازیدیم
 )%72(نمونه  34 سیپروفلوکساسین/سفتازیدیم

زوکسیمسفتیجنتامایسین/سیپروفلوکساسین/  )%52نمونه ( 25 
 )%42نمونه ( 20 سیپروفلوکساسین/سفتازیدیم

پنمایمی/زوکسیمسفتییسین/سیپروفلوکساسین/جنتاما  )%34نمونه ( 16 
پنمایمی سیپروفلوکساسین/  )%29نمونه ( 14 

پنمایمی /زوکسیمسفتیسفتازیدیم/  )%16نمونه ( 8 

 

 
 
 

 VIM-1 ژن PCRنتیجه آزمون  .1تصویر 
 ).PCR:  bp 261 (طول محصول

M مارکر :bp100 ،PC ،کنترل مثبت :NCهاي ژنوتیپ مثبت ژن : سویه1-5، : کنترل منفی
VIM-I 

 
 

 IMP-I ژن PCRنتیجه آزمون . 2 ریتصو
 ).PCR :bp 587 (طول محصول

M مارکر :bp100 ،PC ،کنترل مثبت :NC ،هاي ژنوتیپ مثبت ژن : سویه1-5: کنترل منفیIMP-I 

 
 گیرينتیجهو  بحث

سودوموناس آئروژینـوزا یکـی  از عوامـل مهـم و جـدي در 

ــــاعفونت ــــرمرگ و بیمارستانى يه  مبتالیان به لوسمى ومی

ــــــــوختگی ،(لنفوم) شدید و بیماران دچار سیستیک  هايس

 ).11باشد (میفیبروزیس 

هاى بیمارستانى عفونتاز درصد  30این باکترى به تنهایى 

ـــــــوتیکیآنتیرا به علت مقاومت  به خود اختصاص داده و  بی

ه عمدت مشکالاز یکی  ،از آنناشی  هــــــــــايعفونتن مادر

 ).14( دیآمیر ه شماـشتی بابهد

هـایی هسـتند کـه توسـط آنزیم) MBL( متالوبتاالکتامازها

ها را نسـبت بـه تولید شده و این سـویه ینوزاژآئروسودوموناس 

ـــی ـــازد مقـــاوم می پنمایم از  رویـــهبیاســـتفاده ). 11(س

 MBLهاي تولید کننده سویه جادیدر ا تواندمیها بیوتیکآنتی

 100بر اسـاس نتـایج ایـن تحقیـق از  ).15باشد ( نقش داشته

 48نمونـه ( 48 ینـوزاژجدایـه بـالینی سـودوموناس آئرو نمونه

روش از  گیــريبهره(بــا متالوبتاالکتامــاز  درصــد) مولــد آنــزیم

CDDT( این تعداد به روش  بودند کهPCR مطالعه قـرار  مورد

 )%5/12(نمونـه  6و  IMP) داراي ژن %25نمونه ( 19؛ گرفتند
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ــا دار ــه  3و  VIMي ژن اآنه ــر دو ژن  )%25/6(نمون ــاوي ه ح

 گزارش شدند.

بر روي بررسـی فراوانـی  تفتی و همکارانمطالعه اخواندر 

سودوموناس آئروژینوزا هاي هاي متالوبتاالکتاماز در ایزولهآنزیم

در  هاي سوختگی در بیمارستان سوانح سـوختگی یـزداز زخم

بودنـد نـزیم متالوبتاالکتامـاز درصد داراي آ 5/29، 1391سال 

چهار جز یعنـی؛ بخـش  یپوشانهماین نیز نشان دهنده  ).10(

آنــزیم متالوبتاالکتامــاز و ، ســودوموناس آئروژینــوزا، ســوختگی

است. این موضوع در مطالعـه  بیوتیکیآنتیفراوان هاي مقاومت

 .ما و همچنین مطالعات دیگر قابل پیگیري است

 هـايژنبـر روي  1378سـال  و همکـاران در چراغـیشاه

ینـوزاي ایزولـه ژهاي سودوموناس آئرودر سویه ،متالوبتاالکتاماز

مجموع  از .شده از بیمارستان امام خمینی تهران مطالعه کردند

ــه جمــع 243 ــه  داراي ســویه 28، شــدهآوري نمون مقاومــت ب

 15بـوده و  MBLسویه مولـد  22از این تعداد  .بودند پنمایمی

 VIMbla-1گردید و همگی حامـل ژن  تأیید PCR سویه به روش
 ).16بودند (

کدکننـده  هـايژندر پژوهش حاضر بـراي تعیـین توزیـع 

 PCRهـا از تکنیـک در نمونـه IMP-1 و VIM-1هاي توکسین

 يسـویه سـودوموناس آئروژینـوزا 100بین  استفاده شد که در

هاي یشتر به واسطه تستپها مورد مطالعه که جنس و گونه آن

 بیشترین فراوانی ژنی متعلق به ژنشده بود،  تأییدبیوشیمیایی 

IMP-1 درصد و کمترین فراوانـی مربـوط بـه ژن  25میزان  به

VIM-1  مشاهده شد درصد 5/12به میزان. 

متالوبتاالکتامـاز بـا توجـه بـه  هايژندر این مطالعه وجود 

 هـايژندارد اما دلیـل دیـده نشـدن  خوانیهممطالعات دیگر 

جدایه  25جدایه فقط  40(از  هاجدایهوبتاالکتاماز در سایر متال

آن است کـه  يدهندهنشانبودند)  IMP و VIM هايژنداراي 

بتاالکتامـاز رو بـه لودر کـالس متاهـا تنوع و شـیوع سـایر تیپ

در هاي متنـوع ترانسـپوزونافزایش است و به علت دارا بـودن 

و  دختلف را بیان نکنـم هايژن تواندمی سودوموناس آئروژینوزا

گـرم هـاي از سایر باکتريها ترانسپوزون دریافت دیگر ياز سو

 هاهیـجدادر برخـی از  هـاژندن از علل بیان نش تواندیممنفی 

 ).17( دباش

ــات  ــایر مطالع ــراًدر س ــاالیی  VIMژن  اکث ــی ب ــا فراوان ب

 اما در مطالعه فالح و همکاران؛ ه استشد مشاهدهجداسازي و 

حـاوي ها سـویه %9/4 ،در تهران انجام شـدکه  2013در سال 

مشــاهده ها از ســویه کــدامهیچدر  VIMبودنــد و ژن  IMPژن 

 حاضـرمطالعـه نتـایج با حاصل از این بررسی  نتایج .)18( نشد

توان دلیل آن را این گونـه بیـان نمـود کـه می .دارد خوانیهم

IMP ــاز شــناخته شــده در ســودوموناس ــین متالوبتاالکتام  اول

که دلیـل  ژناین  باشد و به دلیل گسترش سریعمی آئروژینوزا

هـاي روي اینتگرون هـاژنقرار گـرفتن ایـن  ،این گسترش نیز

 مختلف انتقالهاي که به راحتی بین سویهباشد می کالس یک

مولد متالوبتاالکتاماز به دلیل هاي سویهاز سوي دیگر  یابند.می

دارنـد خطـر جـدي هـا تريبـه سـایر باک هـاژنتوانایی انتقال 

)20،19.( 

ایزولـه  100و همکاران با بررسـی روي  مطالعه گلشنی در

بـه سـفتازیدیم، سیپروفلوکساسـین و بالینی، مقاومـت نسـبت 

ــی ــل  پنمایم ــود %55 و %56، %57در ک ــه  در ).20( ب مطالع

ــاران در  ــالی و همک ــال جم ــوختگی  186، 1387س ــار س بیم

ــه بررســی شــدند کــه بیشــترین مقاومــت  و  میزوکســیسفتب

با  پنمایمیکمترین مقاومت به  و %100سفوتاکسیم با مقاومت 

این نتایج حاکی از شـیوع بـاالي  ).21( دیگرد مشاهده 8/61%

بیمـاران سـوختگی نسـبت بـه سـایر  در بیوتیکیآنتیمقاومت 

در مطالعـه کالنتـر و همکـاران در سـال  .بیماران بستري است

حساسیت آنزیم متالوبتاالکتاماز از بر روي بروز و الگوي  2012

هاي ســودوموناس آئروژینــوزاي جــدا شــده از بیمــاران نمونــه
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نمونـه  100از مشاهده شـد کـه سوختگی در استان کردستان 

بودنـد کـه  MBLدرصد) مولـد  22نمونه ( 22زخم سوختگی، 

درصـد،  89درصـد، سفتریاکسـون  96مقاومت به سـفتازیدیم 

 54درصـد، جنتامایسـین  72 درصد، سـفپیم 88سفوتاکسیم 

درصــد  31درصــد و سیپروفلوکساســین  21 پنمایمــیدرصــد، 

 ).22( گزارش شد

هاي سـودوموناس آئروژینـوزا در نتایج تحقیق حاضر، ایزوله

مقاومت باالیی نسبت بـه  ،هاي گرم منفیبرخالف سایر باکتري

نشان دادند. به طـوري کـه  ،يآمینوگلیکوزید هايبیوتیکآنتی

هاي در ایزولـه ن میزان مقاومت نسبت به جنتامایسـینبیشتری

 هايعفونتدرمان  درنهایتبود که  شده از نمونه سوختگی جدا

شـدن دارو  غیرفعـال .کندمی سودوموناسی را با مشکل مواجه

آمینوگلیکوزیـدها    عامل ایجاد مقاومـت نسـبت بـه ترینمهم

چنـین هم). 13هسـتیم (که در کلینیک با آن مواجـه  باشدمی

ســودوموناس آئروژینــوزا در ایــن تحقیــق مقاومــت  هايایزولــه

نسـل سـوم و چهـارم  هايسفالوسپورینو  هاکارباپنمباالیی به 

نشان دادند که نسبت به مطالعات قبلی که در ایران انجام شده 

تهدیـد مهمـی  تواندمیروند افزایشی داشته است و این پدیده 

ــان  ــزایش بیمارســتانی ب هــايعفونتدر درم اشــد. موضــوع اف

 مختلفـیعوامـل  تـأثیرتحـت  توانـدمیها به بتاالکتام مقاومت

هاي بتاالکتام، بیوتیکآنتیبه ها اکتسابی باکتري مقاومت .باشد

کرومـوزومی یـا انتقـال از راه  هـايژناز طریق جهش  الًاحتما

تغییرات وابسـته بـه  ماًعمو). 21است (آمده  به دستپالسمید 

بتاالکتـام شـامل  هـايبیوتیکآنتیبـه  تیحساس درکروموزوم 

ــر در  ــذیريتغیی ــکآنتی نفوذپ ــایی  بیوتی ــر در توان ــا تغیی ی

براي شناسایی ) PBP( هاسیلینپنیبه  باند کنندههاي پروتئین

امــا بعضــی از بتاالکتامازهــا توســط ؛ باشــدهــا میبیوتیکآنتی

 ).17شوند (می کروموزوم کد

، هـابتاالکتامید نسـبت بـه مقاومت کد شده توسط پالسـم

 ایـن ؛ کـهباشدمی معرفی یک ژن بتاالکتاماز صورتبههمیشه 

تغییر در افینیتی اهداف ، تغییر در نفوذپذیري باکتري تواندمی

تحـت  را نقص در القاء اتولیز، تولید بتاالکتامازهـا، بیوتیکآنتی

 .قرار دهد تأثیر

ئروژینـوزا توان گفت کـه سـودوموناس آمی با بررسی نتایج

چندگانه به هاي جداسازي شده از مراکز درمانی داراي مقاومت

ــايبیوتیکآنتی ــیع ه ــانواده الطیفوس ــد خ ــاممانن  ي بتاالکت

 باشد.می

 بیـوگرامآنتیتشخیص سودوموناس آئروژینوزا و استفاده از 

ــروز ایــن فاجعــه یعنــی  MDR )Multi Druge در کــاهش ب

Resistant(  حــائز بســیار نقــش  طلبفرصــتدر ایــن بــاکتري

ــالین بــراي عــدم بــروز  اهمیتــی دارد کــه بایــد پزشــکان در ب

مشکالتی با پیگیري از پاراکلینیـک همکـاري الزم را  ینهمچن

 ).23(آورند به جا 

 تشکر و قدردانی 
یـاري کردنـد  پـروژهاز کلیه افرادي که ما را در انجام ایـن 

 کمال تقدیر و سپاسگزاري را داریم.
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Abstract 

Background: Pseudomonas aeruginosa is a gram-negative bacillus that an opportunistic pathogen 
in patients with immune system disorder is known. One of the common causes of nosocomial 
infections is considered. Organisms oxidase positive, catalase positive, animated, and aerobic and 
lacks the ability to ferment carbohydrates. Group B beta-lactamase, which called MBL. Since the 
range generally makes antibiotics such as penicillin, cephalosporin, carbapenem broad spectrum 
and (with the exception of monobactams) are effective, are the clinical problem. Metallo -beta-
lactamase (VIM/ IMP) are plasmid genes. The aim of this study was to evaluate the phenotype and 
genotype of MBL genes VIM-I and IMP-I in clinical isolates of Pseudomonas aeruginosa imipenem 
resistant to antibiotics. 
Materials and Methods:in this study by cultivating in public and differential culture and perform 
biochemical tests isolated for definitive confirmation and study metallobetalactamase genes from 
PCR was used.For review antibiotic resistance and study  metallobetalactamase genes phonotype by 
disc diffusion. 
Results: Group study, Pseudomonas aeruginosa isolates were collected from Beheshti Hospital in 
Qom. Then MBL genes VIM-I and IMP-I after amplification with along 261 bp and 587 bp were 
observed on gel electrophoresis. From 100 isolates of P. aeruginosa examined 48 isolates (48%) 
MBLproducers.  Forty eight samples was MBL producers. 19 samples (58.39%) have bands of 
molecular weight of 587 gene IMP and 6 samples (5.12%) have bands of molecular weight of 261 
gene VIM also 48 strains of 3 samples (25.6 percent) were containing both genes .antibiotic 
resistance to gentamicin samples, 36 samples (74%), ciprofloxacin 30 samples (62%), ceftazidime 
29 samples (61%) ceftizoxime 27 samples (58%) and imipenem 19 samples (39%) were resistant. 
Conclusion: Compared IMP gene alone fisher test P≤0.05 significant relationship was found while 
the phenotype and gene VIM alone test, fisher P≤0.05 was used, there was no significant 
relationship. as a result of infection and region and type of antibiotics used in the sector can affect 
the expression of MBL. 
Keywords: Pseudomonas aeruginosa, Metallo-β-lactamases, MBL, Genes VIM and IMP. 
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