




 ویژه بخشهای در بستری بیماران ( ICU )درگیری بر عالوه 

 ثانوی های عفونت معرض در شایع صورت به خود بیماری

 عامل دومین که پنومونی جمله از باشند می نیز بیمارستانی

 پنومونی های عفونت %86 .هاست عفونت گونه این شایع

 اجزاء تماس علت به که باشد می VAP نوع از بیمارستانی

 می ایجاد بیماران این تنفسی مخاط با ونتیالتور های دستگاه

 300 تا 250 بین   بهداشت جهانی سازمان گزارش طبق  .شود

 مرگ و است شده مشاهده VAP آمریکا در سال در مورد هزار

 است شده گزارش آنها برای %0-50 حدود میر و



  

شامل اغلب که ریه غیرطبیعی التهاب از است عبارت پنومونی 

 با آلوئول ها شدن پر همچنین و آلوئول ها و ریه پارانشیم التهاب

 می شود چرک و مایع



 وجود پنومونی بندی طبقه جهت مختلفی روشهای    

 عالیم اساس بر را پنومونی پزشکان و محققین دارد

 می تقسیم دسته دو به آن مولد عوامل و کلینیکی

 . نمایند

 - Community)  جامعه از اکتسابی پنومونی-1 

acquired pneumonia) 

 - Hospital) بیمارستان از اکتسابی پنومونی-2

acquired pneumonia) 

 

 

 



 

جامعه از اکتسابی پنومونی (CAP) عفونی پنومونی نوع یک 

 بستری اخیرادربیمارستان که میافتد اتفاق افرادی ودر است

  علتهای رایج ترین .است پنومونی نوع رایج ترین CAPاند نبوده

CAP شامل اغلب ولی دارد فرد سنی گستردگی به بستگی    

Streptococcus pneumoniae ،باکتری های ویروس ها 

  اصلی مسئول اینهمه با .می باشد آنفوالنزا هموفیلوس و آتیپیکال

CAP منفی گرم باکتری های .می باشد پنومونیه استرپتوکوک 

 چهارمین CAP می شود خاصی جمعیت های در CAP باعث

 آمریکا در مرگ عامل ششمین و انگلیس میردر و مرگ عامل

    .می باشد



 همچنین که بیمارستان از اکتسابی پنومونی 

 عبارت می شود نامیده  Nosocomial   پنومونی

 از بعد ساعت 72 حداقل   که پنومونی از است

 جراحی عمل برای بیمارستان در بیمار شدن بستری

 میکروبیولوژی، امل عو .شود می ایجاد خاصی

 CAP از پنومونی نوع  این آگهی پیش و درمان

 در که بیماران درصد 5 از بیش .می باشد جدا

 می شوند بستری دیگری علت به بیمارستان

 .می شوند دچارپنومونی



) است ممکن بستری بیماران risk  factor های 

 تهویه شامل که باشند داشته پنومونی برای زیادی

 سوء ،(Mechanical ventilation) مکانیکی

 ریوی، و قلبی زمینه ای بیماریهای طوالنی تغذیه

 ایمنی اختالالت و معده، اسیدیته مقدار کاهش

 یک که میکروارگانیسم هایی این بر عالوه .می باشد

 اغلب است مواجه آنها با بیمارستان در شخص

 مواجه آنها با معه جا در که است آنهایی با متفاوت

 .است



شامل است ممکن بیمارستانی ارگانیسم های میکرو 

 ،MRSA قبیل از   ها بیوتیک آنتی به مقاوم باکتری های

 این علت به  .باشند شیا سرا و انتروباکتر پسودوموناس،

 بیماری با همراه معموالا  بیمارستان از ناشی پنومونی که

   های میکروارگانیسم آن وعلل می باشد دیگری زمینه ای

 .است کشنده تر CAP به نسبت بشند می خطرناکتری

 از گروه زیر یک (VAP) ونتیالتور از ناشی پنومونی

 که می باشد پنومونی VAP .می باشد بیمارستانی پنومونی

 مکانیکی تهویه یا انتوباسیون از ساعت 48 حداقل از بعد

 .باشد گذشته



رنگ، زرد یا سبز بزاق و خلط با سرفه هایی 
 سرما احساس همراه به لرزش و باال تب

 تنفس .هستند پنومونی به ابتال عالئم مهمترین
 با که سینه ناحیه در درد و بریده و کوتاه
 دیگر از می شود تشدید عمیق تنفس یا سرفه
 پنومونی به مبتالیان .هستند شایع عالئم
 پوست و خونی سرفه های سردرد، است ممکن
 .باشند داشته   پریده ای رنگ و کرده عرق



 می شود داده وسیع الطیف آنتی بیوتیک های و است ناشناخته ًا 

 و نظر مورد باکتری تا (empiric therapy تجربی درمان)

 باید تجربی درمان .شود داده تشخیص آن آنتی بیوتیکی حساسیت

 مقاومت برای فردی مشخصات فاکتورها، ریسک براساس

 اگر .شود انتخاب منطقه در میکروبی مقاومت شیوع و دارویی

 برای اطالعات باشد شده  پنومونی های دچار قبالا  شخص یک

   .می باشد دسترس در قبلی پنومونی ایجاد عامل



بیمارستان تا بیمارستان از تجربی درمان انتخاب 

 متفاوت منطقه فلورمیکروبی براساس و دیگر

   های ارگانیسم با عفونت فاکتورهای ریسک .می باشد

MDR  می باشد، روز 5 از بیش مکانیکی ،تهویه 

 کلینیک در درمان اخیر، ماه 3 در شدن بستری

 اخیر ماه 3 در بیوتیکی آنتی استفاده و همودیالیز

    .باشد می دیگر مهم فاکتور ریسک از نیز

 



بیماری ایجاد عامل وقتی معموالا  درمان 

 شدن برطرف تا و می کند تغییر شود شناخته

 برای (هفته 2 تا 1) .می یابد ادامه عالئم

 باسیلهای توسط آنها در VAP که بیمارانی

 ایجاد (پسودموناس باکتر، آسینتو) منفی گرم

 کمتر و است کوتاهتر معموالا  درمان باشد نشده

 .می کشد طول روز 10 از



ارگانیسم های فاکتورهای ریسک که فرادیا MDR را 

 می شوند درمان منطقه در شایع باکتری براساس ندارند

 شامل افراد این برای مناسب آنتی بیوتیک های

 لووفلوکساسین، سیپروفلوکاسین، سفتریاکسیون،

 از استفاده .می باشد سولباکتام /آمپی سیلین

 تحقیقی طی 2005 سال در استنشاقی آنتی بیوتیک های

 از استفاده .آمد حساب به موثر کمکی درمان عنوان به

 رایج درمانی مراکز در B میکسین پلی و تولرامایسین

 در آنها از استفاده برای کلینیکی شواهد ولی است

   .نمی باشد دسترس



عوامل حساسیت والگوی  شایع عوامل  تعیین 

 بیوتیک آنتی به VAP ایجاد در   باکتریایی

 گیاه سه  اسانس  اثرات ارزیابی و  رایج های

 آنها روی بر
 

 



1- شایع عوامل مقاومت و حساسیت میزان مقایسه  

VAP ها اسانس و رایج های بیوتیک آنتی به   

2- بر موثر اسانس یافتن VAP 

 3- روی بر موثر بیوتیک آنتی بهترین یافتن 

 های بیوتیک آنتی بین از VAP مولد باکتریهای

 رایج

 



و بیماران موثر درمان برای تحقیق نتایج از استفاده 

 مقاومی های سویه به رسیدن صورت در همچنین

 و اند نداده پاسخ شایع های بیوتیک آنتی به که

 های غلظت در آزمون مورد های اسانس به احتمالا 

 آن خاص MIC ارائه و اند داده پاسخ خاص

 مراحل انجام از پس درمانی مصرف برای اسانس

 .بالینی آزمون

 



بیمارستان در 1388 سال در مطالعه ینا 

 مورد جمعیت.گردید انجام تهران میالد

 بخش در که بودند بیمارانی شامل مطالعه

 و بودند بستری بیمارستان ویژه های

 .بوند گرفته قرار مکانیکی   تهویه تحت



شامل بیماران دموگرفیکی  اطالعات 

 زمان ،مدت  بستری، های ،بخش سن،جنس

 سابقه ، مکانیکی تهویه زمان بستری،مدت

 پرستار توسط ....... و بیوتیک آنتی دریافت

 پرونده از بیمارستانی های عفونت کنترل

 . گردید استخراج بیمار



خودش که ونتیالتور به متصل بیمار از پرستار ابتدا 

 سطح بودن پایین دلیل به) .بدهد نمونه نمی تواند

 دستگاه وسیله به (ترشحات بودن غلیظ و هوشیاری

 از است متصل نالتون سوند آن به که ساکشن

 به را نالتون سوند انتهای و برمی دارد نمونه  مریض

 ظرف وداخل بریده استریل  قیچی  با cm10 اندازه

 ارسال آزمایشگاه به نمونه سپس و گذاشته  استریل

   .می شود

 



محیط از TSB محیط روی برداشته لوپ با شده اضافه Mac 

conkey ، Blood Agar محیط و Agar  Chocolate کشت 

 را آگار بالد و آگار نکی مکا روی بر داده کشت های نمونه .شد

 گذاری گرمخانه ساعت24 بمدت   سانتیگراد درجه 37 دمای در

 گذاری گرمخانهCO2 مجاورت در را شکالت محیط.شد

 از گذاری گرمخانه ساعت 24-48 از پس ها محیط تمامی.شد

 ها کشت بودن مثبت صورت در..میگردند بررسی رشد لحاظ

 , Light growth بصورت و شوند می شمرده کلنی تعداد

Moderate growth and Heavily growth    گزارش 

 .گردید



 .بصورت که های رشد Heavy growth  و گردند می گزارش 

  باشد می لیتر میلی هر در CFU 104 از بیش آنها کلنی تعداد یا

 بودن پاتوژن در مهمی معیار یک و باشند می ارزش دارای

 افتراق در ضمن در و باشد می شده جدا میکروارگانیسم

 شدن ایزوله صورت در .دارد اهمیت وکلونیزاسیون بیماریزائی

 آنها های کلنی تعداد که هائی باکتری ارگانیسم نوع یک از بیش

 می گزارش باشند می مهم بیماریزائی لحاظ از و باشد می بیشتر

 آمیزی رنگ پاتوژن های میکروارگانیسم های کلنی از.گردند

 بیوشیمیائی های روش از استفاده با وسپس آمده بعمل گرم

 ها باكتري بیوتیكي آنتي حساسیت تعیین   .شدند هویت تعیین

   گرفت صورت CLSIتوسط شده توصیه استاندارد روش طبق

 



 گیاه سه اسانس میکروبی ضد اثرات بررسی برای  

 انتخاب شیرازی آویشن و باغی آویشن دارچین،

 استاندارد روشهای با قبال گیاهان این اسانس.شدند

 .بودند شده تهیه

 گیاهان میکروبی ضد اثرات که های میکروارگانیسم  

 از سویه 10 شدشامل سنجیده آنها علیه بر شده یاد

 .بودند زیر ازباکتریهای هرکدام



1-اروئوس استافیلوکوکوس 

2- بومانی باکتر آسینتو 

3-آئروژینوزا پسودوموناس 

پنمونیه کلبسیال 

 ممانعت غلظت قل حدا تعیین روش(MIC) رشد از 

 بود چاهک بروش



بیماران از نفر 101 تعداد 1388 سال در 

 بیمارستان ویژه های بخش  در شده بستری

 به وابسته پنومونی دچار تهران میالد

 عالیم  دارای بیماران تمامی.شدند ونتیالتور

 126   تعداد مجموع در..بودند پنومونی

 این ارسالی های نمونه از  میکروارگانیسم

 جداگردید بیماران



  .لوله   شامل ارسالی نمونه بیشترین 

 از نفر61 جنسیت لحاظ از.بود تراشه

  .بودند مونث نفر 40 و مذکر بیماران

 بخش در بیماران بستری طول میانگین

  /5 متوسط بطور و روزبود 16 ویژه های

 .بودند مکانیکی تهویه تحت روز 9



.این در تنفسی دستگاه های نمونه از شده جدا باکتری ترین شایع 

   جداشده ارگانیسم 126 از بطوریکه .بود بومانی اسینتوباکتر بیماران

  شایع باکتری دومین. میداد تشکیل باکتری این را ایزوله 46

 پسودوموناس آن از وپس.بود ایزوله 31 با اورئوس استافیلوکوکوس

 سایر. داشت قرار سوم مرتبه در شده جدا سویه 19 با آئروژینوزا

  کدام هر پنومونیه کلبسیال و کولی اشریشیا شامل شده جدا باکتریهای

 سایر.داشتند قرار بعدی های مرتبه در ایزوله  9 با ترتیب به

 بورخلدریا ، مالتوفیلیا تروفوموناس استنو شامل منفی گرم باسیلهای

 میرابیلیس پروتئوس و کلواکه انتروباکتر، پالنتیکوال کلبسیال، سپاشیا

 ارسالی های نمونه از فکالیس انتروکوکوس نیز مورد یک و .بودند

 ایزوله نیز البیکانس کاندیدا   مورد یک مطالعه این در ..گردید جدا

   گردید



تحقیق این در شده انجام آزمایشات نتایج 

 این اسانس باکتریائی ضد اثرات دهنده نشان

 نمونه از شده ایزوله باکتریهای بروی گیاه سه

 باشد می ازبیماران شده جدا تنفسی های

 در  باکتریائی ضد اثرات که تفاوت این با 

 .نبود یکسان ازمایش مورد های باکتری مورد

 



مولد های میکروارگانیسم درخصوص زیادی مطالعاتVAP 

 مروری که است گرفته صورت خارج کشورهای در بویژه

 فراهم را زمینه این در کلی دید یک تواند می آنها بر اجمالی

 .سازد

توسط ایکه مطالعه در  Relloروی بر اسپانیا در 1993 سال در 

 باکنریهای بین از است گرفته صورت  VAPبه مبتال بیمار 129 

 VAP مولد عامل بیشترین اوروئوس استافیلوکوکوس مثبت گرم

 پسودوموناس منفی گرم باسیلهای بین در و است بوده

 است بوده عامل مهمترین  آئروژینوزا



که درمطالعه    Trouillet   در در 1998 سال در 

  عوامل و فاکتورها ریسک تشخیص جهت که فرانسه

VAP گرم باسیلهای بین در است گرفته صورت 

 اسینتوباکتر و آئروژینوزا پسودوموناس منفی

 از شده ایزوله های ارگانیسم ترین شایع بومانی

 مثبت گرم باکتریهای بین در  بودند VAP موارد

 شده جدا باکتری بیشترین اورئوس استافیلوکوکوس

 .میداد تشکیل را



ازبین گرفت نتیجه توان می ساده بندی جمع یک با  

 پسودوموناس تخمیری غیر منفی گرم باسیلهای

  عوامل مهمترین بومانی اسینتوباکتر و آئروژینوزا

VAP کلبسیال دیگر منفی گرم های باسیل بین واز 

 بعدی های مرتبه در کولی اشریشیا و پنومونیه

  ، مثبت گرم باکتریهای بین از .دارند قرار

 میVAP عامل مهمترین اورئوس استافیلوکوکوس

    باشند



 سال در تهران حکیم لقمان بیمارستان در که  ای مطالعه یک در  

 روش از .گرفت انجام وهمکارانش زاده امین توسط1384

 به گرام بیو نتی آ بررسی نیز و کیفی کشت و اندوتراکئال آسپیراسیون

 54 و مرد 126) بیمار 180   .شد استفاده     دیفیوژن دیسک روش

 بیماران %3/83 .شدند بررسی  بودند ونتیالسیون تحت که  (زن

   .داشتند گیری نمونه از قبل بیوتیک آنتی  دریافت سابقه

  بوده میکروارگانیسم شایعترین   اوروئوس کوکوس استافیلو

 بعدی های رتبه در اشریشاکولی  و اسینتوباکتر کلبسیال، ،(6/45%)

 ارگانیسم چند موارد %2/37 در و ارگانیسم یک %8/62 در .بودند

 .است آمده دست به



در همکارانش و رهبر توسط2006سال در ایکه مطالعه در 

 که بیماری 249 از است گرفته صورت تهران میالد بیمارستان

 های ونمونه بودند شده بستری بیمارستان ویژه های بخش در

 نمونه 146 بود شده ارسال کشت جهت آنها تراشه  آسپیراسیون

 دال بالینی و باکتریولوژیکی لحاظ از و بودند مثبت کشت دارای

 بیشترین  نامبردگان مطالعه در.بودند پنومونی به  ابتال بر

 تراکئال های نمونه از شده ایزوله های میکروارگانیسم

 ،اسینتوباکتر  پنومونیه،  کلبسیال شامل ترتیب به آسپبراسیون

  اوروئوس استاقیلوکوکوس ،آئروژینوزا پسودوموناس ، بومانی

 .بودند



در  شده جدا منفی گرم باسیلهای های سویه اغلب 
 مقاوم سوم نسل های سفالوسپورین مقابل
 این علیه بر موثر بیوتیک آنتی تنها پنم ایمی.بودند
 استافیلوکوکوس های سویه .بودند باکتریها از دسته

  به مبتال بیماران ی نمونه از شده جدا  اوروئوس
VAPو بودند حساس  وانکومایسین به همگی 
 در بود %45 سیلین متی به نسبت مقاوت شیوع
 مقابل در  اوروئوس استافیلوکوکوس مقاومت ضمن
 .بود شایع خیلی نیز دیگر های بیوتیک آنتی



شیوع تعیین جهت که بررسی یک در VAPومیکروارگانیسم 
 مرکز دو در آنها بیوتیکی آنتی مقاومت وشیوع مسئول های

-2006 سالهای بین در گر وفیروز اکرم رسول درمانی آموزشی
 گرفت صورت تهران در همکارنش و طاهر طالبی توسط 2005

 فوق بیمارستانهای ویژه های بخش در که بیماری 114 از
 جدا باکتریهای.شدند VAP به مبتال بیمار  6  بودند شده بستری

 پسودوموناس و پنمونیه کلبسیال شامل بیماران این از شده
 سابقه دارای VAP  به مبتال بیماران تمامی.بودند آئروژینوزا

 وH2 های کننده بلوکه مصرف بیوتیک،سابقه آنتی مصرف
 تقریبا نامبردگان مطالعه در.داشتند تنفسی ای زمینه بیماریهای

 مقاوم ها سفالوسپورین سوم نسل به نسبت شده جدا سویه 6 هر
 بودند



در همکارانش و سلوکی توسط ایکه مطالعه در 

 در (ع) حسین امام بیمارستان ویژه های بخش

 VAP  به بیمارمشکوک 120  گرفت صورت تهران

 تهویه زمان مدت.گرفتند قرار بررسی مورد 

 4/9 متوسط بطور مطالعه تحت بیماران در مکانیکی

 VAP به مبتال بیمار 17 مجموع در است بوده روز

  تشخیصی معیارهای نامبردگان مطالعات در. شدند

VAP  است بوده بالینی های یافته اساس بر صرفا 

 بیماران های نمونه از بیوگرام وآنتی کشت و

 .است نگرفته صورت



همکارانش و امینی توسط 2009سال در ایکه مطالعه درآخرین 

 لوله در مختلف های میکروارگانیسم کلونیزاسیون خصوص در

 مصطفی بیمارستان ویژه های بخش در بستری بیماران تراشه

 مطالعه مورد بیماران تمامی است شده انجام تهران در خمینی

 بودند سال 62آنها سن میانگین بطوریکه بودند مسن افراد

 بستری میانگین و بوند مونث بقیه و مذکر بیماران از %64/2و

 های میکروارگانیسم .بود روز24 حدود بیمارستان در آنها شدن

 کلبسیال، اوروئوس استافیلوکوکوس شامل ترتیب به شایع

 رابطه نامبردگان مطالعه در.بودند بومانی اسینتوباکتر و پنمونیه

 یاد باکتریهای کلونیزاسیون و بستری زمان مدت بین داری معنی

 .داشت وجود شده



1- در شده انجام مطالعات و متون بررسی از 

 این به توان می کشورمان و مختلف کشورهای

 بین مستقیمی ارتباط که یافت دست کلی نتیجه

 زمان مدت ، سن قبیل از فاکتورهایی ریسک

 مصرف قبلی   ،سابقه مکانیکی ونتیالسیون

 ای زمینه بیماریهای وجود و بیوتیک آنتی

 .دارد وجود



زمان مدت به توجه با است ممکن مسئول های میکروارگانیسم 

 ونتیالسیون زمان ویژه،مدت های مراقبت های بخش در بستری

 از که راگرفت نتیجه این توان می کندولی فرق تشخیصی وروش

 آئروژینوزا پسودوموناس، بومانی اکتراسینتوب منفی گرم باسیلهای

 استثنا بدون و باشند می آنها ترین شایع پنمونیه سیالکلب و

 ترین اصلی مثبت گرم باکتریهای بین در اوروئوس استافیلوکوکوس

 مطالعات در آنها فراوانی است ممکن اگرچه.باشد می VAP عامل

 .باشد متفاوت ای اندازه تا مختلف



 رسیده گزارشات در تامل و گذشته مطالعات بررسي 

 در میالد، بیمارستان جمله از درماني مراكز از

 از ناشي هاي عفونت درمان و بیماریزایي با رابطه

 گلوكز كننده تخمیر غیر شایع منفي گرم سویه  دو

 پسودوموناس و بومانی باکتر اسینتو  شامل

 مطالعات انجام به نیاز و سو یك از   آئروزینوزا

 پاسخ در ها تفاوت مشاهده به توجه با اي منطقه

 در درماني هاي پروتكل به مركز این سویه هاي

 از جهان و ایران درماني مراكز سایر با مقایسه

 .گذاشت بنا را پژوهش این پایه دیگر، سوي



هاي پاسخ دنیا، مختلف نقاط در اي منطقه هاي تفاوت 

 این منشا .سازد مي   متفاوت را بیماریزا سویه هاي آنتي بیوتیكي

 :از عبارتند مختلف مناطق در ها تفاوت

بیماري هاي به ابتال در تفاوت مانند) افراد ژنتیكي هاي تفاوت 

 زیستي دفع در تفاوت و آنزیمي متابولیسم در تفاوت گوناگون،

 (داروها

و كروموزومي هاي جهش مانند) ها سویه ژنتیكي هاي تفاوت 

 از مختلفي سطوح ایجاد سبب كه متنوع پالسمیدي تغییرات

 . مي گردد ها سویه در مقاومت

 



 معلومات و دانش سطح مانند) فرهنگي هاي زمینه در تفاوت 

 و دارو بهداشت، مسایل به آنان نگرش نوع و افراد بهداشتي

 (درمان

توانمندي و امكانات وسعت مانند) اقتصادي هاي زمینه در تفاوت 

 (بیماران نیز و درمان كادر هاي

مناطق، همه در یكسان درماني هاي پروتكل به اتكا بنابراین 

 سودمندي نیز عمل در رسد، نمي نظر به منطقي آنكه بر عالوه

 در اي منطقه مطالعات ضرورت و دهد نمي نشان را انتظار مورد

 در  بیماریزا شایع سویه هاي بیوگرامي آنتي الگوي با رابطه

   .شود مي نمایان VAP ایجاد



 این در مطالعه مورد سودوموناس سویه هاي بیوگرام آنتي كلي لگويا

 حالي در بود،   تركیه همچون مجاور كشورهاي الگوي بر پژوهش

 پي و آمینوگلیكوزیدها هنوز، كانادا، و آمریكایي كشورهاي در كه

  . پوشانند مي را سویه ها این %90 از بیش تازوباكتام، _ پراسیلین

 گاهي حتي و بیمارستاني غیر مكرر، تجویزهاي دلیل به ما كشور در

 و آنزیماتیك هاي جهش و سو یك از آمینوگلیكوزیدها نسخه بدون

 هاي پمپ یا آمینوگلیكوزیدها دهندة تغییر آنزیم هاي تولید مانند سلولي

 یافته كاهش %60 تا آنها به حساسیت دیگر، سوي از و  ریز برون

 دلیل به آمیكاسین و توبرامایسین مورد در كاهش این البته .است

 ترشان پیچیده شیمیایي ساختار نیز و ذاتي سودومونایي ضد خاصیت

 پروفایل به توجه با) توبرامایسین یا آمیكاسین همچنان و است كمتر

 هاي عفونت درماني توام یا تجربي درمان در توانند مي (عوارضشان

 .شوند برده كار به س سودومونا



استافیلوکوکوس های سویه بین در  مقاومت حاضر بررسی در 

 این های سویه نیافراو لحاظ از و  بود شایع نیز  اورئوس

  داشت قرار دوم مرتبه در اسینتوباکتربومانی از پس باکتری

  اورئوس استافیلوکوکوس سلین متی به مقاوم های سویه شیوع.

 می بیمارستانی های عفونت در درمان در مهمی مشکل یک

  اورئوس استافیلوکوکوس لینیس متی به مقاوم های سویه باشد

 باشند می مقاوم بتاالکتام گروه های بیوتیک آنتی تمامی به نسبت

 وانکومایسین مانند هائی بیوتیک آنتی از موارد اینگونه در و

 ها بیوتیک آنتی این. میکنند استفاده لینوزولید و ،تیکوپالنین

 .باشند نمی دسترس در هم براحتی و باشند می گران خیلی

 



استافیلوکوکوس مقاومت شیوع  خصوص در متعددی مطالعات 

  است گرفته صورت کشورمان و دنیا در سیلین متی به اورئوس

 در سیلین متی به اورئوس استافیلوکوکوس مقاومت میزان.

 در.باشد می متفاوت ما کشور در وحتی مختلف کشورهای

 و آقازاده توسط میالد یبمارستان در که گذشته مطالعات

 گزارش%35 آن شیوع میزان است گرفته صورت همکارانش

 بوده پائین خیلی حاضر مطالعه با مقایسه در که است شده

 و نمونه ،نوع بیوتیک آنتی مصرف سابقه قبیل از عواملی.

 استافیلوکوکوس شیوع میزان در است ممکن بیوگرام آنتی روش

   .باشند داشته  نقش سیلین متی به مقاوم اورئوس



 سه هر اسانس دکه دا نشان حاضر لعه مطا 

 باکتریائی ضد اثرات دارای آزمایش مورد گیاه

 اگرچه ..باشند می مسئول باکتریهای روی بر

  و باکتری نوع به توجه با آنها اثر میزان

 .کرد می فرق آزمایش مورد گیاه اسانس

   



 در شده انجام مطالعات بر مروری  جهت 
 عصاره و اسانس میکروبی ضد اثرات خصوص

    اطالعاتی   پایگاه به آویشن گیاه
WWW.SID.irمقاله 105 وحدود  گردید مراجعه 

 اثرات و  میکروبی ضد اثرات مورد در
 این بود شده نمایه آویشن بیولوژیکی

 در. بود مختلف های مینه ز در مطالعات
 باکتریائی ضد اثرات مطالعات این از تعدادی

 ویروسی ضد حتی و انگلی ،ضد قارچی ،ضد
 زیادی تعداد ودر است شده بررسی آویشن

 اثرات قبیل از  گیاه این بیولوژیکی اثرات دیگر
  .بود شده بررسی غیره و توموری ضد



همکارانش و آقائی حاجی توسط که  مطالعه یک در 

 عصاره  میکروبی ضد اثرات است گرفته انجام

  آزمایش مختلف باکتریهای روی بر قفقازی آویشن

 گیاه این عصاره نامبردگان مطالعه در.است شده

 استافیلوکوکوس جمله از   ها استافیلوکوک برروی

 سیلوس،با سیلین متی به مقاوم اورئوس

 بوده موثر آئروژینوزا ،پسودوموناسسوبتیلیس

 .است

 



عصاره همکارانش و یادگار توسط شده انجام مطالعه در، 

 ضد اثرات دارای شیرازی آویشن برگ و ریشه از استخراجی

 مقاوم ئوس اور استافیلوکوکوس های سویه روی بر باکتریائی

 .است بوده سیلین متی به

صورت  همکارنش و رسولی توسط که ریگدی مطالعه در 

 ضد اثر با آویشن عصاره باکترائی ضد اترات است پذیرفته

 نتیجه این به نامبردگان  است شده مقایسه سیلین آمپی باکتریائی

 با مقایسه در آویشن عصاره باکتریائی ضد اثرات که رسیدند

 .باشد سریعترمی سیلین آمپی

 



وهمکارانش ئی زهرا توسط شده انجام مطالعه 

 بر شیرازی آویشن عصاره باکتریائی ضد اثرات

  قبیل از ها گاو در پستان ورم مولد باکتریهای روی

 گروه استرپتوکوکوس ، اوروئوس استافیلوکوکوس

B است شده داده نشان کولی اشریشیا   



عصاره همکارانش و فاضلی توسط شده انجام مطالعه در 

 از زیادی تعداد روی بر باکتریائی ضد اثرات دارای آویشن

 اورئوس استفافیلوکوکوس شامل مثبت گرم باکتریهای

 اشریشیا جمله از منفی گرم باسیلهای و سرئوس باسیلوس،

 در .است بوده میرابیلیس پروتئوس و تیفی سالمونال،کولی

 گیاه عصاره باکتریائی ضد اثرات دیگر مطالعات از تعدادی

 اثبات به پیلوری هلیکوباکتر روی بر شیرازی آویشن

 ضد اثرات خصوص در تعدادمطالعات  است رسیده

 محدود خیلی آویشن با مقایسه در دارچین عصاره میکروبی

 .گردد می اشاره آنها تای چند به  که باشد می

 



اسانس همکارانش و فرد رحیمی توسط شده انجام مطالعه در 
 ضد اثرات دارای دارچین و شیرازی باغی،آویشن آویشن

  شامل مثبت گرم باکتریهای از زیادی تعداد روی بر باکتریائی
 باسیلهای و سرئوس باسیلوس ، اورئوس استفافیلوکوکوس

 پروتئوس و تیفی سالمونال،کولی اشریشیا جمله از منفی گرم
 آلبی کاندیدا و  آسپرژیلوس شامل قارچها ، میرابیلیس
 فرد رحیمی دیگر مطالعات از درتعدادی .است دهش کنزبررسی

 آویشن گیاه عصاره و اسانس باکتریائی ضد اثرات همکاران و
 رسیده اثبات به پیلوری هلیکوباکتر روی بر شیرازی

 خصوص در  همکاران و فرد رحیمی دیگر مطالعات.است
 آنتی و موتاژنی شامل میکروبی ضد ازاثرات غیر دیگر اثرات

 .است بوده ها اسانس این سایتوپاتیک اثرات و موتاژنی

 



گرفته صورت همکارانش و اصل شفقی توسط ایکه مطالعه در 

 گیاه چند عصاره با دارچین عصاره میکروبی ضد اثرات است

 ودر است شده مقایسه پیلوری باکتر هلیکو روی بر دیگر

 جمله از مطالعه مورد گیاهان تمامی عصاره نامبردگان مطالعه

 پیلوری باکتر هلیکو علیه بر باکتریائی ضد اثرات دارای رچین دا   

 .داشتند

اثرات نیز همکارانش و رنجبریان توسط شده انجام مطالعه در 

 پیلوری باکتر هلیکو روی بر گیاه نوع 4 عصاره باکتریائی ضد

 گیاه عصاره نامبردگان مطالعات در. است شده مقایسه  باهم

 است بوده موثر پیلوری هلیکوباکتر روی بر دارچین



درمطالعهAneja  روی بر دارچین عصاره میکروبی ضد اثرات  
 استافیلوکوکوس موتانز، استرپتوکوک شامل باکتری گونه سه

  شامل مخمر گونه ودو  اسیدوفیلوس والکتوباسیلوس اورئوس
 در.است شده مقایسه سرویزا  وساکارومیسس البیکانس کاندیدا

 میکروارگانیسم تمامی روی بر دارچین گیاه عصاره تحقیق این
 موثر  اسیدوفیلوس الکتوباسیلوس جز به شده آزمایش های
 .است بوده

بر دارچین گیاه عصاره میکروبی ضد اثرات دیکر مطالعت در 
 که است شده ازمایشFood borne pathogenes روی

 استافیلوکوکوس، اشریشیاکولی روی بر گیاه این عصاره درآنها
 O157:H7  کولی اشریشیا و سرئوس باسیلوس،اورئوس

 .است بوده موثر



 باکتر اسینتو VAP  عوامل ترین شایع حاضر مطالعه در-1

 آئروژینوزا اوروئوس،پسودوموناس بومانی،استافیلوکوکوس

 .بودند کولی اشریشیا و پنمونیه ،کلبسیال

   سفالوسپرین سوم نسل مقابل در  منفی گرم باسیلهای مقاومت -2

 بود باال خیلی

 به نسبت اروئوس استافیلوکوکوس  های سویه از %90 از بیش

 .بودند مقاوم سیلین متی

 دارای دارچین بخصوص آزمایش مورد گیاه  سه هر عصاره  -3

 بیشتر مطالعه به نیاز اینهمه با.بودند میکروبی ضد اثرات

 .دارد  in vivo شرایط در بخصوص



به براي میالد بیمارستان در مشابه هاي پژوهش اي دوره انجام 

 .مطالعه مورد سویه هاي مقاومت به مربوط اطالعات نمودن روز

در ها سویه این ملكولي شناسي گیر همه مطالعات انجام 

 .ها آنتي بیوتیك به مقاوم هاي ژنوتیپ تعیین و بیمارستان

تولید مانند ها، سویه این در مقاومت هاي مكانیسم دقیق تعیین  

ESBL، ملكولي دقیق هاي روش با.   

 بررسي ارتباط بین مقاومت دارویي در این سویه ها و مقاومت 

همزمان آنها به عوامل ضد عفوني كننده و انتخاب ضد عفوني 

 كننده مناسب


