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Abstract
Background and purpose: The prevalence of antibiotic resistant P. aeruginosa strains became
a major problem in treatment of burn patients. The aim of this study was to determine the frequency of
blaIMP, blaVIM and oprD genes among P. aeruginosa isolated from hospitalized burn patients in Tehran
Shahid Motahari Hospital, Iran.
Materials and methods: This descriptive study was performed on P. aeruginosa strains
isolated from hospitalized burn patients in Shahid Motahari Hospital. Antibiotic resistance phenotypic
pattern was evaluated by Kirby Bauer disk diffusion method. The phenotypic investigation of metallobeta-lactamase (MBL) producers was evaluated by Combined Diffusion Tests Disk (CDDT) method. The
prevalence of blaIMP-1, blaVIM-1 and oprD genes was investigated by PCR and sequencing methods.
Results: From 100 P. aeruginosa strains, 95 isolates were resistant to imipenem and meropenem
which 81 were MBL producing strains. Among all isolates, 13 carried blaIMP-1 gene, whereas all of strains
were negative for blaVIM-1 gene. In this study we detected two insertion sequence (IS) including ISPpu21
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and ISPa1328 among PCR products that were larger than expected.
Conclusion: The P. aeruginosa infections could be prevented and controlled by identification of
drug resistance patterns and beta-lactamases.
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چكیده
سابقه و هدف :شیوع جدایههای واومونوسیآ روژونیزاو ا نقایو هاه رستا هیوتیا ،مرنای هیاایرا واویت
هی نشال نواجاه داژمس اوا لااا هادف ا ایا نایلهاه تشایی ن های  blaVIM blaIMPو  OprDمر واویههای
وومونوسیآ روژونیزو ا جدا شدس ا هیایرا وویت هومس او

را

مواد و روشها :مر نایلهه توصیف حیضژده مر فیصله ویلهی  39تای  39رو ایزولاههای واومونوسیآ روژونیزاو ا جادا
شدس ا هیایرا وویت هستژ مرهیایروتی وواسح وویت شهیدناهژ شهژتهژا اسجی شد تس هی حسیوی ضادنیلژوه
هی اوتفیمس ا روشهی میس ،میفیون اسجی گژمید و هژا شزیویی وویههی تولیددززدس نتیلوهتیالدتینی ا روش میس،
تژدیب اوتفیمس شد فژاواس ن هی  blaVIM-1 blaIMP-1و OprDهی اوتفیمس ا روش  PCRو  sequencingنورم هژرو قژارگژف
یافتهها :ا 011ایزوله وومونوسیآ روژونیزو ا  39وویه نقیو هه ایا پزم و نژوپزم هومسد ده مر ای نیی  10واویه
تولیددززدس نتیلوهتیالدتینی هومسد  09وویه وومونوسیآ روژونیزو ا مارا ن blaIMP-1هومسد ول هیچی ،ا ایزولاههای ن
 blaVIM-1را سداشتزد وویههی واجد قاهههی هزرگتژ مر ن  OprDمارا توال الحیق  ISPpu21و  ISPa1328هومسد
استنتاج :ن توا هی شزیویی ال وهی نقیون
جلوگیژ دژم

رست هیوتیل و هتیالدتینی هی ا استشیر وویههی نقیو هاه رستا هیوتیا،

واژه های کلیدی :وومونوسیآ روژونیزو ا نتیلوهتیالدتینی

blaIMP-1, blaVIM-1, OprD

پسومونوسیآ روژونیزو ا هه عزوا عین عفوس هیی
ا قبی وااتت وااا پزوناوس عفوسا های مواات یس
امرار اسادودیرمی عفوسا هی پووت عفوسا هاای
گاوش عفوسا های چاشا و عفوسا ثیسویاه مر های
هیایرا وویت ن هیشد( )0 1مرنی عفوس هی سیش

ا پسومونوسیآ روژونیزو ا هه ملی وجوم نقیونا های
ذات و ادتسیه نشلالت فژاواس را هژا هیایرا ایجیم
دژمس او ا دیرهیپزمهی هژا مرنی وویههی نقیو هه
رست هیوتی،هی اوتفیمس نا شاوم ولا اییاژا واویههای
نقیو هه دیرهیپزم مر وژتیوژ جهی گستژش ییفتهاسد()9 9
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یل ا نلیسیسمهی نقیون

هه دیرهیپزمهی مر وویههی

ایا پزم و نژوپزم هه تزهیی و مر تژدیب هی  EDTAجه

پسومونوسیآ روژونیزو ا نوتیویو و وجوم عزیصاژ الحایق

شزیویی وویههی تولیددززادس نتیلوهتیالدتینای اواتفیمس

مر پژوتئی غشی ییرج ( )OprDن هیشاد داه ستیجاه

گژمید هژ ای اویآ وویههایی داه تفایوت قااژ هیلاه

ر دیهش هیی یی غیژ فهیل شد ای پوری اوا ( )9ا

رشدشی هز ی اوتفیمس ا رست هیوتی،هی مر تژدیاب های

نتیلوهتیالدتینی های شاین

 EDTAنسیو یی هیشتژ ا  7نیل نتاژ ا رستا هیوتیا،

 blaIMPو  blaVIMن هیشزد ده رو عزیصاژ نستیلا

هه تزهیی هیشزد نثب

مر سظژ گژفته ن شوسد( )1واوش

نتحژک قژار مارسد و هاه راحتا های هایدتژ های نزتقا

اوتیسدارم وومونوسیآ روژونیزو

می ژ نلیسیسامهای نقیونا

ن شوسد( )9 5لاا هدف ا ای نایلهه تشیی

ن هی

 blaVIM blaIMPو  OprDمر وویههی وومونوسیآ
روژونیزو ا جدا شدس ا هیایرا وویت

هومس او

هه عزوا وویه دزتژل مر سظژ گژفته شد

اوتیژاج  DNAو اسجی روش  PCRهژا شزیویی ن هی
 blaVIM-1 blaIMP-1و oprD

اواااتیژاج  DNAهااای اواااتفیمس ا پژوتلااا دیااا

مواد و روش ها
ای نایلهه توصیف

مر هی ویلهی  39تی  39رو

ایزولههی وومونوسیآ روژونیزو ا جدا شدس ا هیاایرا
هستژ مر هیایروتی وواسح وویت

شهید ناهژ شهژ

تهژا اسجی گژمید

((GeNet Bio Company, Korea, Cat. No. K-3000

صورت گژف

شزیویی ن هی

شزیویی هیدتژ هی
اهتدا نح

یام هیاایرا های واژ

فیزیولون شستشو مامس شد وتس هه وویله ی ،واواب
اوتژی ساوسهگیژ هه عا رند و ووابهی مای نحیط

blaVIM- blaIMP-1

 1و  oprDهی اواتفیمس ا روش  PCRو پژایاژهای ذداژ
شدس مر جدول شایرس  0اسجی
جدول شماره  :1پژایاژ هی

هژا ساوسهگیژ

ا )PA83(KM359726

ن هدف

شد()1-01

نورم اوتفیمس مر روش PCR

) ´(5´ to 3توال
GATGGTGTTTGGTCGCATA
CGAATGCGCAGCACCAG
GAAGGCGTTTATGTTCATAC
GTAAGTTTCAAGAGTGATGC
ATGAAAGTGATGAAGTGGAG
CAGGATCGACAGCGGATAGT

VIM1-F
VIM1-R
IMP1-F
IMP1-R
OprDF1
OprDR1

وییز نحصول

منی Annealing

)(bp

)(°C

931

99

971

97

0913

91

استقیل اوتوارت قژار گژفته و رو نحیطهی ویتژیایید
رگیر و ن،دیسل رگیر دش مامس شدسد ا روشهای
هیوشیاییی شین تس
تس ا

 OFتس ا

اداسیدا تیایاژ قزد وایتژات

واایزیدلو ( )CAT. NO.: PR901638دااه شاین 1/9

رشااد مر مناای  91مرجااه

نیل نول ا هژ  9 dNTPنیلا ناول ا 1/11 MgCl2

نتیاا رم و ووگااس -پژووااالووژ

واحد ا رسازیم  Taqپلیااژا هاوم اواتفیمس شاد هژسیناه

حژد ا

) (VP-MRهژا تشیی

ایزولههی اواتفیمس شاد(.)1

تهیی ال و نقیون رست هیوتیل و شزیویی فزاوتیت
وویه هی تولید دززدس نتیلوهتیالدتینی
حسیوی

 011ایزولاه واومونوسیآ روژونیزاو ا هاژ

اویآ روش میس ،میفیون و طبا مواتورالها های
(CLSI )Clinical and Laboratory Standards Institute

هژا رست هیوتی،هی نیتلف اسجی گژمیاد( )7مر ایا
نایلهه ا روش میس ،تژدیب هی اوتفیمس ا رست هیوتی،های
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 PCRشااین  95واایل مر مواات یس تژنووااییللژ تح ا
شژایط نوجوم مر جدول شایرس  1تزظیم شد
جدول شماره  :2شژایط ال هژا اسجی

PCR

منی)(ºC

فیدتور
نژاح

نی

IMP
VIM

oprD

IMP
VIM

oprD

واوژش

اولیه

39

39

 9مقیقه

 9مقیقه

واوژش

شد

39

39

 99ثیسیه

 99ثیسیه

99

51

 99ثیسیه

 99ثیسیه

71

71

 0مقیقه

 0مقیقه

71

71

 9مقیقه

 9مقیقه

95

95

اتصیل پژایاژهی
طوی وی
طوی وی

پیییس

تهدام ویل

--------
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واایست گااژام تساا

هااژا اسجاای  PCRا  Master Mix 2xشااژد

تشخيص سه ژن در سویه های سودوموناس آئروژینوزای از بيماران سوختگي

ا وویه وومونوسیآ روژونیزو
ثب

ا هی شایرس KP780165

شادس مر  NCBIهاه عزاوا دزتاژل ن

blaIMP-1

وومونوسیآ روژونیزو ا هی شایرس  KT313641ثب

شدس

هالیرا و حیدا و هالیرا هه تژتیب  91/1مرصد و
 07/9مرصد ا وویههای مارا نتیلوهتیالدتینای
هژ اویآ ستییج  PCRنشی

هومساد()09 1

شد  05مرصد ا واویههای

مر  NCBIهه عزاوا دزتاژل ن  blaVIM-1و واومونوسیآ

واجد ن  blaIMP-1هومساد مر حایل داه هایچیا ،ا

روژونیزو ا  PAO1ههعزوا دزتژل ن  oprDاوتفیمسگژمید

وویههی واجد ن  blaVIM-1سبومسد ستییج نژهوط هه ن
 blaVIM-1نشیهه ستییج فالح و هالیرا ( )1و حیدا و

تهیی توال
نحصوالت  PCRهژا تهیی توال هه شاژد هاییوسیژ
دژسجزوه فژوتیمس شد هژا رسیلیز ستییج تهیی تاوال ا
سژ افزار  Chromas 1.45و  blastمر  NCBIاوتفیمسگژمید

ای مو نایلهه دامتاژ ا نایلهاه حیضاژ هاومس اوا

نااورم پااوری  OprDا نیاای  011وااویه پسااومونوسیآ
روژونیزو ا  11ایزوله مارا نحصول وز ی تاژ ا حاد
نحصااوالت  PCRتهیاای تااوال شاادسد و تووااط واایی

پسااومونوسیآ روژونیزااو ا هااه عزااوا یاا ،عیناا
هیایروتیس هی نقیون

هیایرا نبتال هه وویت

مر

استظیر هومسد و  3وویه فیقد ای پوری هومساد ا ایا رو

یافته ها و بحث
عفوس

هالیرا ( )09هوم مرحیل ده شیوع ن  blaIMP-1مر

 http://multalin.toulouse.inra.fr/multalinهااای واااویه

رست هیاوتیل هایال مر های

پسومونوسیآ روژونیزو ا  PAO1نقییسه شدسد و نشی

ناژح او ( )00 3ستییج حیصا

شااد قاهااههاای  ISPpu21و  ISPa1328نساائول ایجاایم

ا روش میس ،میفیون رو  011وویه پساومونوسیآ

قاهااههاای هاازرگتااژ مر ن  OprDهسااتزد مر نایلهااه

روژونیزو ا سشی مام ده  39مرصد وویههی هه دیرهیپزمهی

حیضژ نتیلوهتیالدتینی هی و عزیصژ الحیق هیعث نقیونا

هاه

ایزولههی هه هسییر ا رست هیوتی،هی شدساسد ول هساییر

ا جاله ایا پازم و ناژوپزم نقایو هومساد نقیونا

رست هیوتی،هی هه قژار یژ او  39 :مرصد ا وویههی هه

ا نلیسیسمهی می ژ ا قبی پاپهی تژشح سیز هیعاث

ایا پزم  39مرصد هه نژوپزم  39مرصد هاه مر پازم

مر هی ایزولههی ن شوسد ده های انژ هیعث هاه

 79مرصد هه وافتی یدیم  30مرصاد هاه رنیلیوای

31

نقیون

وجوم رند وویههی هی نقیون چزد ماروو شدس او

مرصد هه تیلیرویلی  31مرصد هه پیتژاویلی  11مرصاد

نژگ و نیژ هه عل عفوس سیش ا هیدتژ های هاه عزاوا

هه پیتژاویلی  /تی وهیدتی  39مرصد هه ویتژوفلودسیوای

ی ،نشل جد مر وژتیوژ جهی هیق نیسدس اوا

 39مرصد هه وفتیم  31مرصد هه ر تژووسای  39مرصاد

مر پییی ن توا ستیجهگیژ دژم ده شایوع ایزولاههای

هه جزتینییسی و  1مرصد هه دلیستی نقیو هومسد مر مو

وومونوسیآروژونیزو ا نقیو ههرست هیوتیا ،مرهیاشهای

و هالیرا عل رغم وجوم نقیون

سسب

هه هتیالدتی هی

هسییر هیال ن هیشزد و نتیوفیسه ایا واویههای های

دسب عزیصژ نستیل نقیو ا قبی ایزت ژو های هاه هساییر

(شااین وفیلووااتوری هاای سس ا وااو و دیرهاایپزمهاای)

ا رست هیوتی،هی نقایو شادساساد و قیمرساد ایا عزیصاژ

هاه عزاوا

نقیونت را هه می ژ هیدتژ هی نزتق دززد عالوس هاژ ایا هاه

رست هیوتی ،دلیستی هی  011مرصد حسیوی

نوثژتژی رست هیوتی،های شزیوایی شادسد( )01 1تولیاد
نتیلوهتیالدتینی هه عزوا یل ا نلیسیسمهی نقیون

هه

عل جهش و وجوم تژاوتو و مر پوری هی ا

جاله oprD

هیدتژ هی هه هسییر ا رست هیوتی،هی نقیو شدساسد

دیرهیپزمهی مر هی واویههای پساومونوسیآ روژونیزاو ا
ناژح او ( )09 09مرنایلهه حیضژ 19/1مرصد ا وویههای
تولیددززاادس نتیلوهتیالدتیناای هومسااد مر نایلهااه فااالح و

811
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نایلهه اسجی شدس تووط فالح و هالایرا و شایهاژاق

وویت

()09
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ن هیشد09111

پزشل شهید ههشت هی دد ثب

پژوهشا ماسشالدس پزشال ماسشا یس علاو

مر نهیوس
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