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 1401دوم اردیبهشت  یهفته/662 یشماره/چهلمسال  مجله دانشکده پزشکی اصفهان
 14/2/1401تاریخ چاپ:  9/11/1400تاریخ پذیرش:  23/2/1400تاریخ دریافت: 

  
 یدیبا منشاء پالسم نوزایپسودموناس آئروج ینیبال یهاهیها در جدانولونیمقاوم به فلوروک یهاژن یفراوان

 )س( اصفهانالزهرا مارستانیدر ب یبستر مارانیجدا شده از ب

 
 4پوراحمد مرتضی ،3نیکوکار فاطمه ،3زرغامی لیال ،2جوادی عباسعلی ،1عطایی بهروز

 
 

 چکیده

 یقدر کافه ب یکیوتیبیها در مقاومت آنتنیتئوپر نیا ریثأت یولباشد می هادر درمان عفونت یادهیمشکل عد ،دیوابسته به پالسم ینولونیمقاومت ک یهانیپروتئ دیتول مقدمه:

 .گرفت انجام اصفهان)س( الزهرا مارستانیب در نوزایآئروج پسودموناس ینیبال یهاهیجدا در هاژن نیا وجود یفراوان نییتع هدف با مطالعه نیا لذا نشده است. یبررس

مثبت بودند،  نوزایظر کشت پسودموناس آئروجنمونه که از ن 100م گرفت. انجا اصفهان)س( الزهرا مارستانیدر ب 1399و  1398 سال در یمقطع یمطالعه نیا ها:روش

و منبع  یبخش بستر حسب بر هاژن نیوجود ا یشده و فراوان یبررس PCR (Polymerase chain reaction) با روش qnrSو  qnrA  ،qnrBاز نظر وجود ژن 
 .دیگرد نیینمونه تع

 کیدو ژن و  یها حاونمونه نیمورد از ا 13بودند.  qnrژن  کی( حداقل واجد درصد 56مورد ) 56شده،  یبررس ینوزاینمونه پسوموناس آئروج 100 نیاز ب ها:یافته

  دار نداشتیش، اختالف معنتعداد ژن بر حسب بخ یول( P < 001/0) دار داشتهیاختالف معن ،نوع ژن بر حسب بخش یبود. فراوان qnrسه ژن  یمورد حاو
(57/0  =P)ی. فراوان qnrA از نوع  شتریها بنمونه یدر تمامqnrB  وqnrS دار نداشتیتفاوت معن یبردارنوع ژن بر حسب محل نمونه یبود ول (36/0  =P)نیمچن. ه 

 .(P=  98/0) نداشت داریمعن اختالف نمونه، منبع حسب بر شده مشاهده ژن تعداد یفراوان

باال بوده و  نوزایمودوموناس آئروجدر پسو (PMQR) هانولونیمقاوم به فلوروک یهادر نمونه qnr یهاژن ی، فراواندادحاضر نشان  یمطالعه یهاافتهی گیری:نتیجه

 مارانیدر ب کیوتیبینتآ یمنطق زیتوسعه تجو ،رسدی. لذا به نظر مگردد یمارستانیب مختلف یهابخش در روندهشیپ یکروبیتواند منجر به مقاومت ضدمیعامل م نیا
 .باشد یکیوتیبیدر کنترل گسترش مقاومت آنت یقابل قبول ریثأت ،یبستر

 نوزایپسودموناس آئروج ی؛کیوتیبیمقاومت آنت ؛نولونیفلوروک ؛qnrژن  واژگان کلیدی:

 
 ینیبال یهاهیها در جداولوننیمقاوم به فلوروک یهاژن یفراوان .پوراحمد مرتضی فاطمه، نیکوکار زرغامی لیال، جوادی عباسعلی، عطایی بهروز، ارجاع:

ان زشکی اصفهپمجله دانشکده . )س( اصفهانالزهرا مارستانیدر ب یبستر مارانیجدا شده از ب یدیبا منشاء پالسم نوزایپسودموناس آئروج

 124-129(: 662) 40؛ 1401

 

 مقدمه

 جهادیقابل توجه  د  ا ییو توانا یگرم منف یهایباکتر ،هاسودوموناس

بها  ییههاباشهن  و منجهر به  بهروو تفونتیم الیهکروبیمیمقاومت آنت

(. مقاومهت به  1) شهون یبها  م یتیبها مو تها  یهیمقاومت چن  دا و

 اکتسها  ای و کرومووومال یهاونیموتاس با است ممکن هاکیوتیبیآنت

 و نتگهرونیا  ،یپالسم مثل یکیژنت یهاا مان ی و بر ک  مقاوم یهاژن

 (. 2) باش  ا تباط د  دا د، قرا  ترانسوپووون

 یصههنات فیا طعیوسهه یهههاکیوتیبیاو آنت یاههها نههانواد نو ونیک

اسهتفاد   ههاد  د مهان تفونت یانتخاب یهایهستن  ک  ب  تنوان دا و

مقاومت نسبت ب   زانیها، ماو آن  ی ویب یاستفاد  لیشود. اما ب  د یم

 یهاسهال یک  طه ی(. ب  طو 4 ،3) است شیدا وها د  حال افزا نیا

 یههافهو  که  د  ا تبهاط بها ژن ی، مقاومت سطح با  ب  دا وهاریان
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ا هها  باش  بهروو نمهود  و د مهان تفونتیم Qnr  یوابست  ب  پالسم

 (. 5) کرد  است   یچیپ ا یبس

 د  عیسهر گسهتر  لید  ب   یپالسم ب  وابست  ینو ونیمقاومت ک

(. 6) هها دا دکیوتیبید  مقاومهت به  آنت ی، نقهش مممههایباکتر نیب

 کشف ش   است  یوابست  ب  پالسم ینو ونیتاکنون س  نوع مقاومت ک

 مختلهف یهاسهمیمکان انیه(. د  م7) ها هستن Qnrها آن نیترک  ممم

 قیهاو طر سمیمکان نیترعیشا ها،نو ونی، مقاومت ب  فلو وکی یپالسم

 IV زومراویو توپهوا راویهژ DNAباش  ک  یم Qnr یهانیپروتئ  یتو 

 موجه  ،سهمیمکان نی(. ا8) کن یها حفظ منو ونی ا او اثرات فلو وک

 تیهشهود که  قابلیهها منو ونینسهبت به  ک نییمقاومت با د جات پا

هها شهامل Qnr یهایتوا  نی(. س  گرو  مختلف او ا9) گستر  دا د

qnrA ،qnrB  وqnrS هها گهزا   یمختلهف باکتر یهاگون  نید  ب

هها نو ونید  مقابهل اثهرات ک راویهژ DNAهها او یتوا  نیهش   که  ا

 (. 10) کن یحفاظت م

 مشهکل  یپالسهم به  وابسهت  ینو هونیک مقاومت یهانیپروتئ  یتو 

 مقاومههت یهههاژن وعیشهه زانیههم. هاسههتتفونت د مههان د  یا  یههت 

 لیهد  به  توسهه  د حهال یکشهو ها د  ههانو ونیفلو وک ب  ی یپالسم

 (.  11) است برنو دا  ییبا  نسبتاً زانیم او هاکیوتیبیآنت یبا  مصرف

او جمله   وما کرههایو ب ههانقهش ژن انگریمطا هات انجام گرفت  ب

 یاست و  یکیوتیبیو گستر  مقاومت آنت جادید  ا qnr یهانیپروتئ

د   qnr یههاژن وعیشه زانیم ین ید  وم یمطا هات کافحال  نید  ت

ها ک  سهوموموناس ییجاانجام نش   است و او آن یکینیکل یها یج ا

ها ژن وعیش نییدا ن ، ته یما ستانیب یهاتفونت جادید  ا ینقش ممم

nqr مختلهف،  یها یسهو یکیوتیبیمقاومت آنت جادیها د  او نقش آن

ا هه ف بهمطا ه   نی ذا ابرنو دا  است.  ییبا  تیسودمونا او اهم  یژو  ب

 یههایهها د  بهاکترنو ونیمقهاوم به  فلو وک یههاژن وعیشه زانیهم نییته

 .انجام ش  یبستر ما انیج ا ش   او ب نووایسودوموناس ائروژ

 

 هاروش

 د  یبسهتر مها انیب د  1399و  1398د  سهال  یمقطهه یمطا ه  نیا

انهال  د  پهژوهش  یته یمجهوو کم با اصفمانا زهرا)س(  ما ستانیب

  IR,MUI.REC.1396.3.425:که اصفمان بها  یدانشگا  تلوم پژشک

 انجام گرفت. 

 یکشت مثبت او نظر باکتر یهاشامل نمون  مطا ه  ب  و ود ا یمه

پرونه   د  بخهش  یدا ا مها انیب مربهوط به  نهووایسودوموناس ائرژ

 شهواه  تفونهت یمذکو  بودنه . ته م مشهاه   ما ستانیب یپاتو وژ

  داطالتات نهاق   ما ،یتفونت( د  ب ینیشواه  با  توو،ی)ت ،  وکوس

 کشت داد  ش   یباکتر یو د  دسترس نبودن نمون  ما انیب یپرون  

 گرفت  ش .  نروج او مطا ه  د  نظر ا یب  تنوان مه شگا ید  آوما

  با استفاد  او فرمول برآو د حجهم نمونه اویمو د ن یحجم نمون 

 وعی، شههد صهه  95 نههانیو بهها سههطح اطم وعیجمههت مطا هههات شهه

 5/0ک  مههادل  نووایسودموناس آئروج یها ید  ج ا qnr یهانیپروتئ

 نییته ما یب 96ب  ته اد  1/0 ینطا زانیم ر یگرفت  ش  و پذ د  نظر

 ت. نمون  مو د مطا ه  قرا  گرف 100 نان،یاطم شیک  جمت افزا گردی 

د   1399 مها تها ممر 1398 مها ممر یومهان یک  د  باو  یما انیب

هها سهودوموناس کشهت آن یو د  نمونه  یمهذکو  بسهتر ما ستانیب

 ید  ابته ا پرونه   . یهگرد ییداد  شه ، شناسها  یتشهخ نووایائروژ

شهامل سهن، جهن ،  ینیو بها  کیو اطالتات دموگراف یبر س ما انیب

 یینمها  یو تشخ  یاو   یو تشخ یم ت ومان بستر ،یبخش بستر

اطالتهات  یآو استخراج و د  فهرم جمهع های آنهااو پرون   ما انیب

 .  یثبت گرد

 سهودوموناس به  کشهت طیمحه یآ هودگ امکان نک یبا توج  ب  ا

 ینیبها  شهواه  هاآن یپرون   د  ک  یما انیب داشت ، وجود نووایائروژ

 یمها یب به  توجه  بها و داشهت  وجهود تووی کوس و ت  مانن  تفونت

 مطهر  ههاآن یبهرا نووایائو ژ سودوموناس یباکتر با تفونت یان یوم

 .ش ن  انتخا  بود،

نهون، اد ا   یاستخراج ش   او نمون  نووایسودوموناس ائروژ یباکتر

 موجههود بههود، او نظههر داشههتن شههگا یکهه  د  آوما مهها انیب نیههکههاتتر ا ایهه

( Polymerase chain reactionبه   و  ) qnrSو  qnrA ، qnrBههایژن

PCR یکها ، په  او ج اسهاو نیها یقرا  گرفهت. بهرا یمو د بر س 

 qnrجمت اسهتخراج  نووا،یسوموموناس آئروج یینما  یتشخ ی یاو 

و  یلیو تکم یصیتشخ یهاتست ی یپ  او انجام کل PCRو واکنش 

ت دهنه   به  تفونهنمون  یو اثبهات ابهتال یآ ودگ  أییو ت ییایمیوشیب

و انجههام واکههنش  DNAجمههت اسههتخراج  نههووایسههودموناس ائروج

 تیهتوسهط ک DNA. اسهتخراج  یهگرد یج اسهاو مراویپل یار یونج

بها  qnrA ،qnrB ،qnrS یهاژن ریانجام ش . تکث یکیژنت ریمرکز ذنا

و بهه   و  واکههنش ( 1)جهه ول  یانتصاصهه یهههامریاسههتفاد  او پرا

ذکهر شه    یهاژن وعیش زانی(. م13، 12) انجام ش  مراویپل یار یونج

  یو تشهخ یم ت ومان بسهتر ،یبر حس  سن، جن ، بخش بستر

 .  یگرد نییته  یاو 

 26 ینسههخ  SPSSافههزا  دسههت آمهه   وا د نرم  بهه یهههاداد 

(version 26, IBM Corporation, Armonk, NY)  شه   و بها

 .ش  لیتحل و  یتجز t-testو  Chi-Square یآما  یهانآومو

 

 هاافتهی

 نهووایسودموناس آئروج یج ا ش   یباکتر 100 ، ته ادمطا ه  نید  ا

 نینمون  او ب 37مردان و  نینمون  او ب 63قرا  گرفت ک   یمو د بر س

 . بههود سههال 56/50 ± 74/19 مهها انیب سههن نیانگیههمونههان بههود. 
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 مطالعهمورد استفاده در  یمرهایپرا .1جدول 

 پرایمر (5→'3')توالی  ژن موقعیت PCR (bp)میزان  منابع

 qnrA1 to qnrA6 AGAGGATTTCTCACGCCAGG QnrAm-F 30-49 580 مطالعه حاضر

  608-589  TGCCAGGCACAGATCTTGAC QnrAm-R 
 qnrB1 to qnrB6 GGMATHGAAATTCGCCACTGC QnrAm-F 283-302 264 مطالعه حاضر

  545-526  TTTGCYGYYCGCCAGTCGAAC QnrAm-R 
Cayci ( 12و همکاران) 545-536 428 qnrS1 to qnrS6 GCAAGTTCATTGAACAGGGT QnrAm-F 

  563-545  TCTAAACCGTCGAGTTCGGCG QnrAm-F 

 

 یحهاو( د صه  56) نمون  56 ش  ، یبر س ی یج ا 100 نیب او

 ،نمونه  31 و ژن سه  یحاو ،نمون  1 ژن، دو یحاو نمون  2 ژن، کی

 جه ا یههاژن یفراوان عیتوو ،1 ج ول د . بودن  مذکو  یهاژن فاق 

 نیشهتری، ب2 ج ول مطابق. است ش   داد  نشان بخش حس  بر ش  

  مهو د 40 یفراوانه بها ژ یهو یههاها، مربهوط به  بخهش مراقبتنمون 

  یفراوانه بها یجراحه بخهش به  مربهوط هاآن نیترکم و( د ص  40)

  حسه بر ژن نوع یفراوان مذکو ، جی( بود. برابر نتاد ص  8) مو د 8

ته اد ژن بر حسه   ی( و P < 001/0) داشت  دا یمهن انتالف ،بخش

 (.P = 57/0) دا  ن اشتیبخش، انتالف مهن

بهر حسه   نووایآئزوج سومومونا یها یج ا یفراوان 3د  ج ول 

 qnrA ی، نشان داد  ش   است. هر چنه  که  فراوانهیبردا منبع نمون 

 نهوع ژن بهر یبود و ه qnrSو  qnrBاو نوع  شتریها، بنمون  ید  تمام

(. P = 36/0) دا  ن اشههتیتفههاوت مهنهه یبردا حسهه  منبههع نمونهه 

ف ته اد ژن مشاه   ش   بر حس  منبع نمون ، انتال یفراوان نیهمچن

 .(P = 98/0) دا  ن اشتیمهن

 

 بحث

 ینیبها  یهازو ه ید  ا qnr یههاژن یفراوان نییمطا ه  با ه ف ته نیا

 ما سهتانید  ب یبستر ما انیب ینیبا  یهانمون  نووایسودموناس آئروج

 یحاضر، فراوانه یمطا ه  جیا زهرا)س( اصفمان انجام گرفت. برابر نتا

qnr ( بهها  بههود. د  د صهه  56) یطههو  قابههل تههوجم  ها بههزو هه ید  ا

گزا   ش   است،  یکمتر وعیها با شژن نیا یمطا هات مشاب ، فراوان

 ینیبها  یها ید  ج ا qnr  یتشخ یفراوان ،کایک  د  جامائ یطو   ب

 (.14)گردی  گزا    د ص  5/32

Corkil  یفراوانه ،نود د  انگلستان یو همکا ان د  مطا ه qnr 

 ریغ پیها د  سروتژن نیا وعی(. ش15) ان د ص  گزا   نمود  32 ا 

(، 17)کانهادا  ،(16) کهایآمر متحه   ا تی، د  اکایسا مونال انتر یفویت

  گهزا   شه  یکمتر زانی( ب  م20) ( و ا وپا19) نی(، چ18) ایاسترا 

به   ،تنهامید  و qnr وعیشه و همکها ان، Vien یاست. اما د  مطا هه 

  یه وی، مصرف ببا  زانیم نید ص  گزا   ش   ک  تلت ا 86 زانیم

 (. 21) اتالم ش   است تنامیها د  وکیوتیبینتآ یو با 

 یهاسهمیا گان یو همکا ان با مطا ه  بهر  و Vien، نیتالو  بر ا

 یبز گه مخهزن اسهت ممکهن موجهودات نیک  ا کامنسال نشان دادن 

( بها PMAR) یکروبهیمقاومهت ضه  م جهادیثر د  اؤمه یهاژن یبرا

(. تلهت تفهاوت 21) باشن  تنامید  و qnrSمانن    هایپالسم یواسط 

 یا ههایمه رایهو اسهت ها د  جوامهع مختلهف متفهاوتژن نیا وعیش

 یباشه . د  طراحهیها د  مطا هات مختلهف متفهاوت م یج ا انتخا 

انتخها   کیوتیبیمقاوم ب  آنت یهایو همکا ان، باکتر Vien یمطا ه 

تامهل   ی سهیک  ب  نظر م ییهایما تمام باکتر یان  اما د  مطا ه ش  

تههوان گفههت کهه  اگههر یم نیتفونههت هسههتن  انتخهها  شهه ن . بنههابرا

ممکهن بهود بها تر او  زانیم نیمقاوم انتخا  ش   بودن ، ا یهایباکتر

 موجود باش .  زانیم

 

 بخش حسب بر نوزایآئروج سودموناس یهاهیجدا یفراوان عیتوز .2جدول 

 تعداد ژن نوع ژن تعداد نمونه بخش

qnrA qnrB qnrS 1 2 3 

 0 (0) 4 (10) 27 (5/67) 1 (5/2)  40 (10) 30 (75) 40 ژهیو یهامراقبت

 0 (0) 0 (0) 2 (25) 0( 0) 1 (5/12) 1 (5/12) 8 یجراح

 0 (0) 3 (1/23) 5 (5/38) 1 (7/7) 4 (8/30)  6 (2/46) 13 یداخل

 1 (3/3) 4 (3/13) 15 (50) 6 (20) 7 (3/23) 14 (7/46) 30 اورژانس

 0 (0) 1 (1/11) 7 (8/77) 2 (2/22) 0 (0) 7 (8/77) 9 وندیپ

P 001/0 57/0 
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 یریگنمونه منبع حسب بر نوزایآئروج سودموناس یهاهیجدا یفراوان عیتوز .3جدول 

 تعداد ژن نوع ژن تعداد نمونه منبع نمونه

qnrA qnrB qnrS 1 2 3 

 1 (5/2) 6 (15) 20 (50)  7 (5/17) 6 (15) 23 (57) 40 ادرار

 0 (0) 2 (4/15) 7 (5/61) 2 (4/15) 4 (8/30) 6 (2/46) 13 زخم

 0 (0) 1 (10) 4 (40) 1 (10) 0 (0) 5 (50) 10 خون

 0 (0) 3 (12) 15 (60) 0 (0) 6 (24) 15 (60) 25 ترشحات تراشه

 0 (0) 0 (0) 2 (100) 0 (0) 0 (0) 2 (100) 2 شکم

 0 (0) 0 (0)  6 (75)   0 (0) 0 (0) 6 (75) 8 ینخاع -یمغز عیما

 0 (0) 0 (0) 1 (50) 0 (0)  0 (0) 1 (50) 2 الینویس

P 36/0 98/0 

 

ژن  یحهاو یها ینشان داد  ش   است ک  سهو ید  مطا هات قبل

PMQR یگهرید یکروبهیمقاومهت ضه  م یهاسمیممکن است مکان 

 ها، یهج ا یتمهام ی س  بر سهیب  نظر م ل،ید  نیداشت  باشن . ب  هم

و  تهال(. 20) تر باش طلو م هاآن یکیوتیبیآنت مقاومت او نظر صرف

 ،انه گرفت  قهرا  مطا هه  مهو د قیهتحق نیا د  ک  ییهایباکتر ،نیبر ا

 ما سهتانیمختلهف ب یههااو بخش نهووایسودموناس آئروج یها یج ا

 و  یشه  یههاتوانه  تفونتیاسهت و م یپهاتوژن قهو کیبودن  ک  

 کن .  جادیا ما انید  ب کشن  

 یها یهد  اکثهر ج ا qnrA ،حاضهر نشهان داد یمطا ه  یهاافت ی

مشههاب   افته ی نیههدا د که  ا یشهتریب وعی، شههنهووایسهودموناس آئروج

 باش . ی( م14)  ی( و انگل23) ایمطا هات انجام گرفت  د  اسپان

 یونه یپ ما انید  ب qnrژن  یمطا ه ، فراوان نیا جیبا توج  ب  نتا

 وا د،او مه یا یبود  و د  بس یمنینق  ا یدا ا ما انیب نیبود. ا شتریب

طل  همچههون سههودموناس کشههن   و فرصههت یهههاتامههل تفونت

  بهها ممکهن اسهت یموا د، باکتر ی(. د  برن9) باشن یم نووایائروج

 یحساس باشن ، امها ممکهن اسهت به  واسهط  یناص نو ونیفلو وک

، مقهاوم گهرو  نیهاو ا یگهرید کیهوتیبیناص، ب  آنت یهاحضو  ژن

  ،و همکههها ان گهههزا   دادنههه  Hakanenباشهههن . بههه  تنهههوان مثهههال 

Salmonella enterica حساس است، نسهبت به   کیکسی ینا   یک  ب  اس

 موا د مشخ  شه   اسهت نی(. د  ا23) باش یمقاوم م نیپروفلوکساسیس

 (.22، 20) است یکیوتیبیمقاومت آنت رییتغ نیول اؤمس qnrSک  ژن 

ژن  کیهحه اقل  وعیشه نیش ، بها تر انیب جیهمانطو  ک  د  نتا

PMQR و  ون یپ یهاها مربوط ب  بخشزو  ید  اICU نیهبهود که  ا 

گسههتر  مقاومههت د  برابههر  یبههرا یممکههن اسههت ونهه  نطههر

 یمنطقه زیبهر تجهو  یهبا نیها باش . بنابرابخش نید  ا نو ونیفلو وک

 یمطا هه  جیگردد. بهالو  برابهر نتها  یها تأکبخش نید  ا کیوتیبیآنت

 نیبهها تر بههود. همچنهه CSFههها و د  ونم qnr یهههاژن یمهها، فراوانهه

مغههز و  یجراحهه یبهها سههابق  مهها انید  ب CNSتفونههت سههودومونال 

 نیهبود.  ذا با توج  ب  ا شتریمزمن ب یهابا ونم ما انیاتصا  و د  ب

باشه  و ممکهن اسهت  PMQRژن  یممکن است دا ا یباکتر نیک  ا

 یو ه دی،نمها ی ا منطقه کیهتویبیآنت زی، تجهویما یبروو ب ید  ابت ا

د   یبسهتر مها انینصوصهاً د  ب یب ون مشاو   با متخصه  تفهون

ممکهن اسهت  ی،منهیمبتال ب  نق  ا ما انیو ب ژ یو یهابخش مراقبت

حهال بها  نینباش . د  ته یاجبا  ما ان،یب نیا یبرا کیوتیبیآنت زیتجو

 یمطا ه  وجود داشت او جمل  کم نیک  د  ا ییهاتیتوج  ب  مح ود

د   qnrژن  یمطا هه  او نظهر فراوانه نیها جینتها میحجم نمونه ، تهمه

 ،یمهو د بر سه یبه  کهل جامهه  نهووایسودموناس آئروج یها یج ا

 یو با حجم نمونه  شتریگردد مطا هات بیم شنمادیمشکل بود  و  ذا پ

 .ردیانجام گ ن یوم نید  ا یبا تر

 

 یریگ جهینت

 یهاد  نمون  qnr یهاژن ی، فراواندادحاضر نشان  یمطا ه  یهاافت ی

پسهومودوموناس  یها یهد  ج ا (PMQR) ههانو ونیمقاوم ب  فلو وک

توانهه  منجههر بهه  مقاومههت یتامههل م نیههبهها  بههود  و ا نههووایآئروج

 .گردد یما ستانیمختلف ب یهاد  بخش شرون  یپ یکروبیض م

 

 تشکر و قدردانی

 ید   شههت  یتخصصهه یدکتههر ینامهه انیحاضههر حاصههل پا یمقا هه 

د   395117 یاسهت که  بها شهما   یریو گرمسه یتفون یهایما یب

 یدانشگا  تلهوم پژشهک یپزشک یدانشک   یمهاونت پژوهش یحوو 

مقا هه  او  سههن گانیو اجههرا شهه   اسههت.  ههذا نو  یاصههفمان تصههو

 .ن ینمایتشکر م و ریمهاونت مذکو  تق  یهاتیحما
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Abstract 

Background: Production of plasmid-dependent quinolone resistant proteins is a major problem in treating 

infections, but the effect of these proteins on antibiotic resistance has not been explored enough. Therefore, this 

study was performed to determine the frequency of these genes in clinical isolates of Pseudomonas aeruginosa in 

Al-Zahra Hospital of Isfahan.  

Methods: This cross-sectional study performed in Alzahra Hospital in Isfahan during 2019-2020. Cultures from 

100 samples, positive for Pseudomonas aeruginosa were examined for the presence of qnrA, qnrB and qnrS 

genes by PCR and the frequency of this gene was assessed based on the ward and the source of the sample. 

Findings: Out of 100 Pseudomonas aeruginosa samples, 56 (56%) had at least one qnr gene. Thirteen of these 

samples contained two genes and one contained three qnr females. The frequency of gene based on hospital 

wards was significantly different (P < 0.001) but the number of genes based on hospital wards was not 

significantly different (P = 0.57). The frequency of qnrA in all samples was higher than qnrB and qnrS, but the 

type of gene did not differ significantly in terms of the sampling location (P = 0.36). Also, the frequency of the 

number of genes observed based on the sample source was not significantly different (P = 0.98). 

Conclusion: The findings of the present study indicate that the frequency of qnr genes in fluoroquinolone resistant 

(PMQR) samples in Pseudomodonas aeruginosa is high and this factor can lead to progressive antimicrobial 

resistance in different hospital wards. Therefore, it seems that the development of suitable antibiotic administration 

in hospitalized patients is an effective measure in controlling the spread of antibiotic resistance. 
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