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چکیده
سودوموناس آئروژینوزا یکی از دالیل اصلی عفونتهای کسب شده از بیمارستان و اجتماع است و این بهدلیل صفات ژنتیکی سودوموناس
میباشد .اکنون بهدلیل استفاده بیرویه از آنتیبیوتیکها مقاومت چنددارویی یکی از مشکالت جهانی شده است .مقاومت بهدلیل ترکیبی از
فاکتورهای مختلف مانند ژنهای مقاومت ،پمپهای افالکس و بیوفیلم میباشد .بیوفیلم باعث جلوگیری از نفوذ موثرآنتیبیوتیکها میشود که
شانس مقاومت آنتیبیوتیکی را باال میبرد .در مطالعه حاضر  ۶۰سویه بالینی سودوموناس آئروژینوزا از بیماران بستری در بیمارستان سینا گرفته
شد .سویهها بهروشهای استاندارد شناسایی شدند .تست حساسیت میکروبی بهروش دیسک فیوژن براساس استاندارد کربی بائر انجام شد .پتانسیل
تشکیل بیوفیلم سویهها براساس روش میکروتیترپلیت ارزیابی شد .در نهایت ارتباط بین تشکیل بیوفیلم و مقاومت آنتیبیوتیکی از طریق آزمون مربع
کای با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  21بررسی گردید .سویههای سودوموناس آئروژینوزا در این مطالعه به اکثر آنتیبیوتیکها مقاوم بودند.
آنالیز کمی بیوفیلم نشان داد که اکثر سویهها بیوفیلم قوی ایجاد میکردند .تولید بیوفیلم قوی در سویههایی که مقاومت چنددارویی داشتند بهطور
معنیداری باالتر بود ( .(p=۰/۰42مطالعه حاضر نشان داد که مقاومت چنددارویی با تشکیل بیوفیلم در نمونههای سودوموناس آئروژینوزا ارتباط
دارد .شیوع باالی تولیدکنندههای بیوفیلم قوی و مقاومت چنددارویی در سودوموناس آئروژینوزا نشان میدهد که برنامههای پیشگیری برای
جلوگیری از عفونت در بیماران در معرض خطر باید مدنظر قرار گیرد.

کلمات کلیدی :مقاومت دارویی ،تست حساسیت آنتیبیوتیکی ،تشکیل بیوفیلم ،سودوموناس آئروژینوزا
* پست الکترونیکی نویسنده مسئول:

shohrehzare@yahoo.com
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مقدمه
در طبیعت باکتریها به دو شکل پالنکتونیک و بیوفیلم یافت
میشوند ( moradaliو همکاران .)2017 ،اصطالح بیوفیلم به سلولهایی
گفته میشود که روی یک سطح تثبیت شده و عموماً بهوسیله یک
ماتریکس از مواد پلیمری خارج سلولی با منشا میکروبی احاطه شدهاند.
توانایی باکتریها برای چسبیدن به سطوح بهعنوان یک پدیده مهم
برای شروع بیماریزایی شناخته شده است .بیوفیلمهای باکتریایی،
تجمعات پیچیده باکتریها هستند که در یک پوشش گلیکوکالیکس
محصور شده و به سطوح مخاطی میچسبند ( moradaliو همکاران،
 .)2017چسبیدن به سطح مزایای مهمی مثل حفاظت در مقابل عوامل
ضدمیکروبی کسب صفات ژننتیکی جدید و در دسترس بودن مواد
مغذی و عملیات متابولیکی دارد .بیوفیلم در مکانهای مختلفی تشکیل
میشود ولی تشکیل آن درصنایع باعث کاهش بازده و عملکرد میشود
( abidiو همکاران .)2013 ،از دالیل ایجاد بیوفیلم این است که
میکروارگانیسمهای موجود در بیوفیلم به سطوح چسبیده و در بین آنها
تقسیم کار صورت میگیرد .در واقع ،قابلیت متابولیکی جامعه سلولی
در سطح مطلوبی افزایش مییابد .کلونیزاسیون راحتتر صورت میگیرد
و در برابر جریان خون و ادرار پابرجا مانده و باکتریهای بیوفیلم از
دسترس سیستم ایمنی میزبان مانند فاگوسیتوز در امان میمانند.
انتقال ژن راحتتر صورت میگیرد و بهدنبال آن ژنهای ویروالنس
تولید و غلظت باالیی از سموم خارجی (اگزوتوکسین) ایجاد میشود
(2007 ،Harrison؛  Hoffmanو همکاران .)2006 ،تشکیل بیوفیلم در
گونههای مختلف باکتریها ازجمله سودوموناس آئروژینوزا مشاهده شده
است .بیوفیلم سودوموناسی یکی از عوامل مهم طوالنی شدن دوره
درمان ،تشدید عالئم بالینی و حتی مرگ بیماران مبتال به فیبروز
کیستیک میباشد ( Fricks-Limaو همکاران .)2011 ،عفونتهای بیوفیلم
حتی در اشخاص سالم با سیستم ایمنی مناسب هم ندرتاً خوب شده و
بافتهای مجاور بیوفیلم بهدلیل پاسخ ایمنی دچار تخریب میشوند و
تا زمانیکه جراحی نشود ،عفونت پابرجا خواهد بود ( Jensenو همکاران،
 .)2017مهمترین خاصیت متمایز بیوفیلمها تفاوت رشد آنها میباشد
که سبب مقاومت دارویی و نیاز به درمان و روشهای متمایز شناسایی
بیوفیلم میگردد .گسترش نمونههای بالینی مولد بیوفیلم با مقاومتهای
آنتیبیوتیکی چندگانه بهعنوان خطر جدی برای بیماران محسوب شده
و میتواند باعث افزایش موارد مرگ و میر در بیمارستانها گردد .با
توجه به ساختار و مکانیسمهای ویژه در تشکیل بیوفیلم ،عالوه بر عدم
نفوذ عوامل ضدباکتریایی ،آلودگی ابزارهای درمانی و پزشکی نیز میتواند
در ایجاد شرایط بحرانی و راههای انتقال عفونت موثر باشد (،Hoiby
 .)2017باتوجه به اهمیت بیوفیلم در ایجاد مقاومت آنتیبیوتیکی ،مطالعه
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حاضر با هدف بررسی ارتباط مقاومت آنتیبیوتیکی و شدت بیوفیلم در
ایزولههای بالینی سودوموناس آئروژینوزا صورت گرفت.

مواد و روشها
جمعآوری نمونههای بالینی و شناسایی سویهها :این مطالعه
توصیفی روی  60نمونه سودوموناس ائروزینوزای جدا شده از بیماران
بستری در بیمارستان سینا تهران در فاصله زمانی مهر تا فروردین 1394
جمعآوری شد .نمونهها از کشت ادرار ،خون ،زخم ،ترشحات و تراشه
بیماران جداسازی شدند .شناسایی جدایههای سودوموناس آئروژینوزا
با استفاده از تستهای بیوشیمیایی مانند رنگآمیزی گرم ،رشد در
محیط مک کانکی آگار ،آزمونهای اکسیداز و کاتاالز ،واکنش در محیط
 ،TSIآزمون  ،OFبررسی تحرک ،تولید اندول و گاز ،رشد در دمای 42
درجه سانتیگراد و تولید پیگمان بیوسیانین در محیط مولر هینتون
صورت گرفت.
ارزیابی شدت بیوفیلم براساس روش میکروتیر پلیت :میزان
بیوفیلم ایزولههای بالینی بهروش کمی میکروتیتر پلیت ارزیابی شد .بدین
منظور ،کشت شبانهروزی از جدایههای سودوموناس ائروزینوزا در محیط
تریپتیکاز سوی آگار همراه با  %2گلوکز انجام شد .کشتهای باکتریایی
رقیق شدند و سوسپانسیونی معادل نیم مک فارلند در محیط تریپتیکاز
سوی برات تهیه شد 200 .میکرولیتر از سوسپانسیون تهیهشده از هر
سویه باکتری بهدرون  3چاهک از پلیت  96خانه پلی استیرنی منتقل
شد .پلیتها در دمای  37درجه سانتیگراد بهمدت  24ساعت گرمخانه
گذاری شدند .پس از این مدت پلیتها خالیشده و با محلول بافر فسفات
( )PBS,pH 7دو مرتبه شستشو داده شدند .بعد از خشک شدن ،چاهکها
با متانول  %95درصد بهمدت  15دقیقه تثبیت شدند .سپس بارنگ
کریستال ویوله ( )%1بهمدت  5دقیقه رنگآمیزی شدند .پلیتها خالی
شده و با آب مقطر استریل شسته شدند .چاهکها جهت بررسی نتایج
با دستگاه خوانش ( (ELISA reader Citation3و در طولموج 570
نانومتر ،با  100میکرولیتر محلول اسیداستیک گالسیال  %33پر شدند
( .)1989 ،Colleeمیزان تشکیل بیوفیلم براساس جدول  1مشخص گردید.
این ارزیابی برای هر جدایه سه تکرار شد .سویه Pseudomonas
 aeruginosa ATCC 27853بهعنوان شاهد مثبت و  200میکرولیتر
محیط تریپتیکاز سوی برات همراه با  %2گلوکز بهعنوان شاهد منفی
درنظر گرفته شد.
تعیین پروفایل مقاومت آنتیبیوتیکی :تعیین الگوی مقاومت
و حساسیت آنتیبیوتیکی جدایههای سودوموناس آئروزینوزای بهروش
انتشار دیسک و براساس استانداردهای CLSI 2015و متد Kirby-Bauer
انجام گرفت ( .)2007 ،Wayneدیسکهای آنتیبیوتیکی مورد
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استفاده (شرکت پادتن طب) شامل سفتریاکسون ( 30میکروگرم)،
سفوتاکسیم ( 30میکروگرم) ،سفتازیدیم ( 30میکروگرم) ،آمیکایسین
( 30میکروگرم) ،جنتامایسین ( 5میکروگرم)  ،ایمیپنم ( 10میکروگرم)،
مروپنم ( 10میکروگرم) ،پیپراسیلین ( 100میکروگرم) ،سیپروفلوکساسین
( 10میکروگرم) بود .برای بررسی مقاومت آنتیبیوتیکی با استفاده از
روش انتشار دیسک ،ابتدا سوسپانسیون باکتری با غلظت  0/5مک فارلند
تهیه و در محیط مولر هینتون آگار (تهیه شده از شرکت  )Merckکشت
داده شد .سپس دیسکهای آنتیبیوتیکی روی آن قرار داده شد .محیطهای
کشت بهمدت  24-48ساعت در دمای  37درجه سانتیگراد گرمخانه
گذاری شدند .پس از این مدت نتایج براساس قطر هاله عدم رشد
بهصورت مقاوم ،نیمهحساس و حساس بررسی گردید.
جدول  :1جذب نوری در انواع بیوفیلم
نوع بیوفیلم

 OD570بر حسب نانومتر

بیوفیلم قوی

OD570=>1

بیوفیلم متوسط

0/1>=OD570>1

بیوفیلم منفی

OD570>0/1

بیوفیلم در هر یک از گروهها ،از طریق آزمون مربع کای با استفاده از
نرمافزار  SPSSنسخه  21تعیین گردید .مقدار آماری آزمون ((P>0/05
درنظر گرفته شد.

نتایج
این مطالعه بهمنظور بررسی ارتباط الگوی مقاومت آنتیبیوتیکی
با میزان تشکیل بیوفیلم روی  60جدایه بالینی سودوموناس ائروزینوزای
بیمارستان سینای شهر تهران صورت گرفت .بررسی فراوانی سویههای
سودوموناس آئروژینوزا در نمونههای بیماران نشان داد که فراوانی این
باکتری در نمونههای ادرار ( )%33بهمراتب بیشتر از سایرنمونهها است
(شکل  .)1از مجموع نمونههای مورد بررسی  38درصد مربوط به زنان
و  62درصد مربوط به مردان بود .همچنین بیماران از نظر سن نیز به
سه گروه سنی زیر 30سال ( ،)>30بین  30تا  50سال ()30>x>50
و باالی  50سال ( )<50تقسیم شدند .فراوانی سویههای سودوموناس
آئروژینوزا در افراد بین  30تا  50سال بیشتر از افراد زیر 30سال و
باالی  50سال است.

در نهایت بهمنظور بررسی ارتباط مقاومت آنتیبیوتیکی با تشکیل
بیوفیلم ،آنتیبیوتیکها بهطور جداگانه گروهبندی شدند و تشکیل

17%
10/00%
10/00%

سایر

13%

تراشه ترشحات مایعات

17%

زخم

فراوانی سویه های سودوموناس آئروژینوزا
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ادرار

نمونه های جدا شده از بیماران
شکل  :1نمودار فراوانی سویههای سودوموناس در هریک از نمونههای بالینی

ارزیابی شدت بیوفیلم بهروش میکروتیترپلیت :تشکیل بیوفیلم
ایزولههای بالینی توسط دستگاه خوانش الیزا در طول موج  570نانومتر
بررسی شد .در این روش بیوفیلم تشکیل شده در هر یک از سویههای
بالینی ،براساس شدت به 3گروه تقسیم شد .از  60نمونه سودوموناس
آئروژینوزا  33مورد ( )55%تشکیل دهنده قوی بیوفیلم بودند 27 .ایزوله
( )45%تشکیل دهنده ضعیف بیوفیلم بودند .در این روش بیوفیلم منفی
دیده نشد .در بین  20نمونه ادراری  10نمونه ()50%

تشکیل بیوفیلم قوی و  10نمونه(  )% 50بیوفیلم ضعیف تشکیل دادند.
از  10نمونه بهدست آمده از زخم  6نمونه ( )%60تشکیل بیوفیلم ضعیف
و  4نمونه ( )40%تشکیلدهنده قوی بیوفیلم بودند .درنمونههای تراشه
که 14عدد بودند 5 ،نمونه ( )% 36بیوفیلم ضعیف و  9نمونه ()% 64
تشکیلدهنده قوی بیوفیلم بودند 100 .درصد نمونههای ترشحات (6
عدد) بیوفیلم قوی تشکیل دادند .در سایر نمونههای که ازخون ،آبسه،
خلط بهدست آمده بودند (10عدد)  9مورد ( )%90تشکیلدهنده قوی
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بیوفیلم و  1مورد ( )%10تشکیلدهنده متوسط بیوفیلم بودند .در بین
کل نمونههای بهدست آمده از زنان که  23مورد بود  14مورد بیوفیلم
قوی ( )61%و  9مورد ( )%39بیوفیلم ضعیف و در مردان  19سویه ()%51
تولیدکننده بیوفیلم قوی و  18سویه ( )%49بیوفیلم ضعیف تشکیل دادند.
ارتباط معنیداری بین جنسیت و شدت بیوفیلم مشاهده نشد (.)P=0/064
پس از بررسی پلیتهای حاوی دیسکهای آنتیبیوتیکی و مشاهده

رشد و هاله عدم رشد باکتریها اطراف دیسکها در محیط مولر هینتون
آگار ،حساسیت و مقاومت آنتیبیوتیکها تعیین گردید .نتایج بهدست
آمده در جدول  2ارائه شده است .بیشترین مقاومت آنتیبیوتیکی در
خانواده سفالوسپورینها (سفتریاکسون ،سفتازیدیم و سفوتاکسیم) با
مقاومت حدود  %70و کمترین مقاومت نسبت به پیپراسیلین ()%35/08
و آمیکاسین از خانواده آمینوگلیکوزیدها ( )%39/59دیده شد.

جدول :2الگوی مقاومت و حساسیت سویههای بالینی سودوموناس آئروزینوزا به آنتیبیوتیکهای مورد مطالعه
درصد مقاومت به آنتیبیوتیک

درصد حدواسط

درصد حساسیت به آنتیبیوتیک

نام آنتیبیوتیک
سفتریاکسون

70/75
73/68
73/68

3/50
-

26/31
26/31
26/31

آمیکاسین

38/59
59/64

2/26
1/157

56/14
38/59

ایمیپنم

56/14
45/23

-

43/85
24/56

پنیسیلین

پیپراسیلین

35/08

-

63/15

فلوروکینولون

سیپروفلوکساسین

63/15

-

36/84

سفالوسپورینهای
وسیع الطیف
آمینوگلیکوزیدها
کارباپنمها

سفتازیدیم
سفوتاکسیم
جنتاماسیسن
مروپنم

در این مطالعه  5خانواده آنتیبیوتیکی بررسی شد .سویههایی که
برای بیش از دو خانواده آنتیبیوتیکی مقاوم باشند ،سویههایی با مقاومت
چندگانه معرفی میشوند  %52سویهها دارای مقاومت چندگانه بودند.
ارتباط شدت بیوفیلم در سویههای دارای مقاومت  3تا  5گانه بررسی
گردید %50 .سویههایی که دارای مقاومت  5گانه بودند ،تشکیل دهنده
قوی بیوفیلم براساس روش میکروتیتر پلیت بودند .در جدول  3ارتباط
شدت بیوفیلم با مقاومت آنتیبیوتیکی چندگانه مقایسه شده است.
جدول :3ارتباط بیوفیلم قوی با مقاومت آنتیبیوتیکی چندگانه
بیوفیلم قوی

مقاومت آنتیبیوتیکی ()MDR

% 17
35%
50%

3گانه
 4گانه
 5گانه

همانطور که انتظار میرود ارتباط معنیداری بین افزایش مقاومت
آنتیبیوتیکی چندگانه و شدت تشکیل بیوفیلم قوی مشاهده شد
(.)P=0/042

بحث
مطالعه حاضر با بررسی ارتباط الگوی مقاومت آنتیبیوتیکی با
شدت بیوفیلم روی نمونههای بالینی سودوموناس ائروژینوزا اتجام شد.
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در این مطالعه اکثر سویههای جدا شده از مایعات بدن تشکیلدهنده
قوی بیوفیلم بودند .این امر بیانگر آن است که سویههایی که در زخم
هستند جهت حفظ بقای خود از تشکیل بیوفیلم استفاده میکنند .در
تایید نتیجه حاصل  Jamesو همکاران ( )2008میزان بیوفیلم  50زخم
مزمن و  16زخم حاد را مورد مطالعه قرار دادند .این محققین بیوفیلم
قوی را در  %60از زخمهای مزمن و تنها در  %6از زخم های حاد
مشاهده کردند .حضور بیوفیلم این باکتری در زخمهای مزمن ممکن
است توضیحی باشد به اینکه چرا پاسخهای ایمنی و آنتیبیوتیکهای
موضعی یا سیستمیک در بسیاری از موارد قادر به از بین بردن
باکتریهای موجود در این زخمها نیست .اگرچه میکروفلور زخمهای
مزمن ترکیبی از باکتریهای مختلف است .سودوموناس آئروژینوزا و
استافیلوکوکوس اورئوس جزء بیشترین باکتریهای جدا شده از این
زخمها بودند.
طبق نتایج حاضر در روش کمی میکروتیترپلیت که روش طالیی
و استاندارد است %55 ،سویههای مورد مطالعه بیوفیلم قوی تشکیل
میدادند .قوطاسلو ( )1391به بررسی ارتباط الگوی مقاومت آنتیبیوتیکی
و قدرت بیوفیلم در  50ایزوله بالینی جدا شده از تراشه پرداختند .در
این تحقیق  % 58سویهها تشکیلدهنده بیوفیلم بودند .در مطالعات
مختلف قدرت تشکیل بیوفیلم سودوموناس آئروژینوزا بین  23/3تا %35
متغیر است ( Cobanو همکاران2009 ،؛  Houو همکاران2012 ،؛  Kádárو
همکاران.)2010،تفاوت فراوانی در گزارشات مختلف بستگی به منشاء

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

نمونهگیری ،تعداد دفعات کشت باکتریایی و روش ارزیابی بیوفیلم وجود
دارد.
در گام بعدی مطالعه ،الگوی مقاومت آنتیبیوتیکی برای سویههای
سودوموناس ائروژینوزا تعیین گردید .در این تحقیق بیشترین مقاومت
برای خانواده سفالوسپورینهای وسیعالطیف با مقاومتی حدود 70
درصدی دیده شد .کمترین مقاومت نیز نسبت به پیپراسیلین (35/08
درصد) و آمیکاسین از خانواده آمینوگلیکوزیدها ( 39/59درصد) دیده
شد .مشابه تحقیق حاضر ،در مطالعه قوطاسلو ( )1391مقاومت به
آمینوگلیکوزیدها  % /45بود .این باکتریها به آمیکاسین ()% 55/48
حساستر از جنتامایسین ( )67/41بودند .در سایر مطالعات مقاومت به
آمینوگلیکوزیدها بین  24تا 76/7درصد گزارش شده است .این تفاوت
در فراوانی مقاومت آنتیبیوتیکی ناشی از تفاوتهای جغرافیایی نمونهها
میباشد.
رستمی و همکاران ( )2010به بررسی الگوی مقاومت آنتیبیوتیکی
 110ایزوله بالینی سودوموناس آئروژینوزا در بیمارستانهای تهران
پرداختند .در این مطالعه مقاومت به آنتیبیوتیکهای کوتریموکسازول
و آموکسیسیلین بهترتیب  96/4درصد و  92/7درصد و کمترین
مقاومت به آمیکاسین (17/3درصد) دیده شد.
مطالعهای توسط جاللمردانه و همکاران( )1391بهمنظور تعیین
پروفایل الگوی مقاومت آنتیبیوتیکی سویههای سودوموناس آئروژینوزا
جدا شده از بیماران بستری در بیمارستان طالقانی شهرستان اهواز انجام
شد .در این مطالعه  111ایزوله سودوموناس از بیماران بستری در
بخشهای مختلف بیمارستان جداسازی شد 30/6 .درصد نمونهها
مربوط به بیماران بستری در بخش  37/8 ،ICUدرصد سویهها از بخش
زنان 1/8 ،درصد از بخش اطفال 19/8 ،درصد از بخش مردان و 9/9
درصد از بخش ترمیمی و بیشترین تعداد سویههای سودوموناس از زخم
( )% 48/6جداسازی شد .مقاومت آنتیبیوتیکی سویههای سودوموناس به
سفوتاکسیم  92درصد ،آمیکایسین 88/3درصد ،جنتامایسین 81
درصد ،ایمیپنم  85/5درصد ،پیپراسیلین 80/2درصد ،سیپروفلوکساسین
 82درصد و آمپیسیلین  88/3درصد بود .همانطورکه مشاهده میشود
مقاومت آنتیبیوتیکی در این مطالعه بیش از تحقیق حاضر است .چرا
که نمونههای مورد بررسی از بیماران بستری در بیمارستان گرفته شده
است.
 Hassanو همکاران ( )2011به بررسی ارتباط مقاومت آنتیبیوتیکی
و قدرت تشکیل بیوفیلم در  110ایزوله بالینی پاکستانی پرداختند.
نمونهها از منابع مختلفی چون چرک ،خون ،ادرار و ترشحات جداسازی
شدند .استافیلوکوکوس اپیدرمیس عمدهترین باکتری (37/1درصد) و
سودوموناس آئروزینوزا  4/2درصد باکتریهای تشکیلدهنده بیوفیلم را
تشکیل میداد .مقایسه الگوی مقاومت آنتیبیوتیکی
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بین باکتریهای تشکیلدهنده بیوفیلم و عدم تشکیل بیوفیلم بیانگر
مقاومت باالی سویههای تشکیلدهنده بیوفیلم بود .بهطوریکه مقاومت
به پنیسیلین بهترتیب در سویههای تشکیلدهنده و عدم تشکیلدهنده
بیوفیلم  ،100 ،100ریفامپیسین  ،30 ،70سیپروفلوکساسین ،10 ،40
اریترومایسین  20 ،40و کوتریموکسازول  30و  25درصد بود .در این
تحقیق چنین بیان شد که با توجه به تشکیل ساختارهای چندالیه در
بیوفیلم ،میتوان گسترش نمونههای بیوفیلمی را بهعنوان مرحله کلیدی
و شاخص در افزایش عفونت و همچنین گسترش مقاومتهای
آنتیبیوتیکی در نظر گرفت.
مطالعهای توسط  Abidiو همکاران ( )2013بهمنظور بررسی ارتباط
تشکیل بیوفیلم و الگوی مقاومت آنتیبیوتیکی نمونههای سودوموناس
آئروژینوزای جدا شده از لنز تماسی بیماران در کراچی پاکستان پرداختند.
در این تحقیق  22ایزوله سودوموناس از لنزهای تماسی و مایع محافط
لنزهای تماسی جداسازی شد .سپس الگوی مقاومت آنتیبیوتیکی و قدرت
تشکیل بیوفیلم در هریک از سویهها تعیین گردید .بیشترین مقاومت
نسبت به اریترومایسین و آمپیسیلین ( 82درصد) و کمترین مقاومت
به افلوکساسین (23درصد) مشاهده شد .همچنین عمده سویهها
تشکیل بیوفیلم قوی میدادند .ارتباط معنیداری بین قدرت تشکیل
بیوفیلم و مقاومت آنتیبیوتکی چندگانه مشاهده شد (.)P=0/042
در مطالعه قوطاسلو ( 65 )1391درصد ایزولهها دارای مقاومت
چندگانه و در دو مطالعه دیگر از ایران فراوانی سویههای 30/1 MDR
درصد و  58/65درصد گزارش شده است .در مطالعه حاضر  52درصد
سویهها دارای مقاومت آنتیبیوتیکی چندگانه بودند .تفاوت در فراوانی
سویههای  MDRناشی از تعداد نمونههای مورد مطالعه ،موقعیت
جغرافیایی محل نمونهگیری ،وضعیت اجتماعی -اقتصادی منطقه مورد
مطالعه ،نوع نمونه بالینی و تعریف  MDRدارد .در تحقیق حاضر ارتباط
معنیداری بین مقاومت  5گانه و بیوفیلم قوی دیده شد .در مطالعه
قوطاسلو ( )1391نیز ارتباط معنیداری بین قدرت تشکیل بیوفیلم و
سویههای  MDRوجود داشت ) jensen((P>0/05و همکاران.)2017 ،
همانطورکه مشاهده میشود نتایج تحقیق حاضر با سایر تحقیقات
مبنی بر ارتباط بین تشکیل بیوفیلم و ایجاد مقاومت چنددارویی
همخوانی دارد .با توجه به اینکه سودوموناس آئروژینوزا ازجمله
باکتریهای رایج ایجادکننده عفونتهای بیمارستانی است که در اکثر
نقاط ایجاد میشود در این پژوهش سعی شده با بررسی شدت بیوفیلم
سودوموناس آئروژینوزا در نمونههای مختلف بیمارستانی گامی هرچند
کوتاه برای سالمت جامعه برداشته شود .با توجه به مشکالت درمانی
بیوفیلم باکتریایی توصیه میشود قبل از تجویز آنتیبیوتیک تولید
بیوفیلم توسط سویهها مورد بررسی قرار گیرد.
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