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Περίληψη

H Pseudomonas aeruginosa είναι ένα ευκαιριακά παθογόνο βακτήριο εμπλεκόμενο συχνά σε νο-
σοκομειακές λοιμώξεις. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η σύγκριση φαινοτυπικών και γονο-
τυπικών χαρακτηριστικών στελεχών P. aeruginosa που απομονώθηκαν στο Πανεπιστημιακό Γενικό
Νοσοκομείο Πατρών (ΠΓΝΠ) σε δύο χρονικές περιόδους. Συγκρίθηκαν δύο ομάδες κλινικών στε-
λεχών P. aeruginosa. Η ομάδα Α περιλάμβανε120 στελέχη, τα οποία απομονώθηκαν κατά τη διάρ-
κεια ενός έτους (2004), ενώ η ομάδα Β 240 στελέχη, τα οποία απομονώθηκαν κατά τη διάρκεια
μιας διετίας (2006-2007) που ακολούθησε, με μεσολάβηση ενός έτους, στο ΠΓΝΠ. Τα στελέχη ταυ-
τοποιήθηκαν σε επίπεδο είδους με φαινοτυπικές μεθόδους (Oxiferm, BD, BBL). Ο έλεγχος ευαι-
σθησίας στα αντιβιοτικά στην ομάδα Α έγινε με Etest (bioMerieux, Marcy l’ Etoile, France), ενώ
στην ομάδα Β με τη μέθοδο διάχυσης σε άγαρ με δίσκους, ενώ η MIC της κολιστίνης καθορίστηκε
με Etest (bioMerieux), (CLSI 2008). O έλεγχος παραγωγής μεταλλο-β-λακταμασών (MBL) έγινε με
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Εισαγωγή

Η Pseudomonas aeruginosa αποτελεί ευκαιριακό πα-
θογόνο βακτήριο, το οποίο προσβάλλει κυρίως βα-
ρέως πάσχοντες και ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς.
Λόγω της ικανότητάς της να επιζεί στο νοσοκομειακό
περιβάλλον, κυρίως σε συνθήκες υγρασίας, η P. aeru-
ginosa αποτελεί κοινό παθογόνο βακτήριο στα νοση-
λευτικά ιδρύματα και ιδιαίτερα στις Μονάδες Εντα-
τικής Θεραπείας (ΜΕΘ). Η θεραπευτική αντιμετώπιση
των λοιμώξεων από P. aeruginosa αποτελεί σημαντικό
πρόβλημα, διότι το βακτήριο έχει ενδογενή αντοχή σε
πολλά αντιβιοτικά ενώ επίσης αναπτύσσει εύκολα επί-
κτητη αντοχή.1

Λοιμώξεις από πολυανθεκτικά στελέχη P. aerugi-
nosa (multi-drug resistant P. aeruginosa, MDRPA) ανα-
φέρονται σε νοσηλευόμενους ασθενείς,2 κυρίως της
ΜΕΘ.3 Η επικράτηση και η επιδημιολογία των MDRPA
αποτελούν θέμα πολλών μελετών.4 Σημαντικός αριθ-
μός κυτταρικών και εξωκυττάριων λοιμογόνων παρα-
γόντων εμπλέκονται στην παθογένεια σοβαρών
ψευδομοναδικών λοιμώξεων. Το TypeIII Secretion Sy-
stem (TTSS) αποτελείται από τρία πρωτεϊνικά συμ-
πλέγματα και συνιστά ένα σημαντικό λοιμογόνο
παράγοντα, καθώς τα στελέχη που το διαθέτουν φαί-
νεται να συνδέονται με πνευμονικές λοιμώξεις και
σήψη, ενώ εμφανίζουν έξι φορές υψηλότερο κίνδυνο
νοσηρότητας.5,6
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διπλή ταινία Εtest-ΜΒL (bioMerieux). Η ορολογική τυποποίηση έγινε με 16 μονοδύναμους αντιο-
ρούς. Έγινε ανίχνευση των γονιδίων blaVIM, exoY, exoT, exoS και exoU με PCR, και προσδιορισμός
της νουκλεοτιδικής αλληλουχίας του γονιδίου blaVIM στην ομάδα Β. Οι κλώνοι ταυτοποιήθηκαν με
PFGE (SpeI) σε όλα τα στελέχη και επιπλέον με MLST στην ομάδα Β. Συγκρίθηκαν τα φαινοτυπικά
και γονοτυπικά χαρακτηριστικά των στελεχών P. aeruginosa των δύο ομάδων.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, από τη φαινοτυπική και γονοτυπική ανάλυση των στελεχών ανα-
δείχθηκε η επικράτηση πολυανθεκτικών P. aeruginosa (MDRPA) στελεχών, κυρίως οροτύπου O11,
ιδιαίτερα στην Παθολογική κλινική τη χρονική περίοδο που αφορούσε την ομάδα Α και στη Μο-
νάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) τη χρονική περίοδο που αφορούσε την ομάδα Β. Πενήντα εννέα
ασθενείς της χρονικής περιόδου που αφορούσε την ομάδα Α (59/120), κυρίως της Παθολογικής
κλινικής, και 152 ασθενείς της χρονικής περιόδου που αφορούσε την ομάδα Β (152/240), κυρίως
της ΜΕΘ, αποικίστηκαν ή παρουσίασαν λοίμωξη με MDRPA. Υψηλό ποσοστό MBL-θετικών στελε-
χών παρατηρήθηκε στην ομάδα Α σε σύγκριση με την ομάδα Β (45% vs 33%), κυρίως στην Παθο-
λογική κλινική. Όλα τα MBL θετικά στελέχη της ομάδας Β έφεραν τα γονίδια blaVIM-2 ή blaVIM-1. Το
γονίδιο exoU ανιχνεύθηκε κυρίως σε στελέχη της ΜΕΘ, ενώ το exoS σε στελέχη δειγμάτων των
άλλων κλινικών στην ομάδα Β. Με την PFGE τα στελέχη της ομάδας Α διακρίθηκαν σε τέσσερις
κύριους τύπους (A, B, C και D). Τα στελέχη της ομάδας Β διακρίθηκαν σε πέντε κύριους PFGE τύ-
πους (a, d, b, c και s), διαφορετικούς από τους προηγούμενους, οι οποίοι συσχετίστηκαν με τους
ST235, ST111, ST253, ST309 και ST639. Σημαντική πολυκλωνικότητα παρατηρήθηκε στην ομάδα
Α σε σύγκριση με την ομάδα Β.
Συμπερασματικά, η παρούσα μελέτη περιγράφει δύο ανεξάρτητες κλωνικές επιδημικές εξάρσεις
από MDRPA, οι οποίες αφορούσαν αρχικά την Παθολογική κλινική (ομάδα Α) και στη συνέχεια τη
ΜΕΘ (ομάδα Β) του ΠΓΝΠ.
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Αποτελέσματα της ανάδυσης και διασποράς
MDRPΑ στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πα-
τρών (ΠΓΝΠ), όπως επίσης των φαινοτυπικών και γο-
νοτυπικών χαρακτηριστικών τους αναλύονται στη
παρούσα μελέτη.

Υλικό και μέθοδοι 

Μελετήθηκαν δύο ομάδες κλινικών στελεχών P. aeru-
ginosa που απομονώθηκαν από νοσηλευόμενους
ασθενείς στο ΠΓΝΠ, το οποίο βρίσκεται στη Νοτιοδυ-
τική Ελλάδα, διαθέτει 700 ενεργείς κλίνες, ενώ ετησίως
καταγράφονται περίπου 100.000 εισαγωγές. H ομάδα
Α περιελάμβανε 120 στελέχη P. aeruginosa, τα οποία
απομονώθηκαν κατά τη διάρκεια ενός έτους (2004),
ενώ η ομάδα Β 240 στελέχη, που απομονώθηκαν κατά
τη διάρκεια μιας διετίας (2006-2007) που ακολούθησε,
με τη μεσολάβηση ενός έτους. Τα στελέχη P. aerugi-
nosa των δύο ομάδων που επιλέχθηκαν για μελέτη
αποτελούσαν τα πρώτα δέκα από κάθε μήνα και αντι-
στοιχούσαν σε ένα στέλεχος ανά ασθενή.

Τα στελέχη προέρχονταν από ποικιλία κλινικών
δειγμάτων, συμπεριλαμβανομένων λοιμώξεων και φο-
ρείας των ασθενών, που νοσηλεύθηκαν σε διάφορα
τμήματα του νοσοκομείου. Ως φορεία χαρακτηρίστη-
καν στελέχη που απομονώθηκαν από δείγματα του
αναπνευστικού συστήματος και των κοπράνων. Ταυ-
τοποιήθηκαν σε επίπεδο είδους με φαινοτυπικές με-
θόδους (BBL OxifermTubeΙΙ, BD, Franklin Lakes, USA).

Και στις δύο ομάδες τα στελέχη που απομονώθη-
καν από φορείς (16 στην ομάδα Α και 83 στην ομάδα
Β) συγκρίθηκαν με τα στελέχη που προέρχονταν από
λοιμώξεις (104 στην ομάδα Α και 157 στην ομάδα Β
αντίστοιχα) όσον αφορά τα φαινοτυπικά και γονοτυ-
πικά χαρακτηριστικά τους. Για περαιτέρω ανάλυση τα
στελέχη των δύο ομάδων διακρίθηκαν σε δύο επι-
πλέον ομάδες η καθεμία: εκείνα που προέρχονταν
από τη ΜΕΘ (30 από την ομάδα Α και 92 από την
ομάδα Β) και εκείνα που προέρχονταν από άλλες κλι-
νικές του νοσοκομείου (90 και 148 από τις ομάδες Α
και Β, αντίστοιχα). Επίσης τα στελέχη της ομάδας Α
διακρίθηκαν σε δύο επιπλέον υποσύνολα: εκείνα που
προέρχονταν από την Παθολογική κλινική (61) και
εκείνα που προέρχονταν από τα άλλα τμήματα του νο-
σοκομείου (59). 

Στην ομάδα Α έγινε έλεγχος ευαισθησίας στα αντι-
βιοτικά πιπερακιλλίνη, τομπραμυκίνη, σιπροφλοξα-
σίνη, αζτρεονάμη και ιμιπενέμη με τη μέθοδο Εtest
(bioMerieux, Marcy l’ Etoile, France), σύμφωνα με τις
οδηγίες του CLSI (2008).7 Στην ομάδα Β έγινε έλεγχος
της ευαισθησίας στα αντιβιοτικά πιπερακιλλίνη, καρμ-
πενικιλλίνη, αζλοσιλλίνη, τικαρκιλλίνη-κλαβουλανικό
οξύ, αμικασίνη, τομπραμυκίνη, νετιλμυκίνη, σιπρο-

φλοξασίνη, κεφταζιντίμη, αζτρεονάμη και ιμιπενέμη
με τη μέθοδο διάχυσης του αντιβιοτικού στο άγαρ με
δίσκους, σύμφωνα με τις οδηγίες του CLSI.7 Η MIC της
κολιστίνης προσδιορίστηκε με Etest (bioMerieux). Ως
MDRPA χαρακτηρίστηκαν τα στελέχη που είναι ανθε-
κτικά σε τουλάχιστον τρεις ομάδες αντιβιοτικών.8 Όλα
τα ανθεκτικά στην ιμιπενέμη στελέχη (MIC>1mg/L)
ελέγχθηκαν για την παραγωγή μεταλλο-β-λακταμάσης
(MBL) με τη μέθοδο διπλής ταινίας Etest (Etest-MBL,
bioMerieux).

Η ορολογική τυποποίηση σε όλα τα στελέχη έγινε
με 16 μονοδύναμους αντιορούς (Bio-Rad, Marne’s-la-
Coquette, France).9

Τα ιμιπενέμη-ανθεκτικά στελέχη της ομάδας Β ελέγχ-
θηκαν για την παρουσία του γονιδίου blaVIM με τη χρήση
του kit multiplex PCR – ELISA System (hyplex MBL IDPCR
module Hyb-module, test system: BAGHealth Care, Lish,
Germany).10 H ταυτοποίηση του blaVIM γονιδίου έγινε με
ανάλυση της νουκλεοτιδικής αλληλουχίας (sequencing)
και σύγκριση των νουκλεοτιδικών αλληλουχιών που
προσδιορίστηκαν με εκείνες που διατίθενται στη Gene-
Bank (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi). Τα στε-
λέχη της ομάδας Β ελέγχθηκαν για την παρουσία των
γονιδίων του TTSS ΙΙΙ, exoS, exoT, exoU, exoY, με PCR.11

Τα στελέχη χαρακτηρίστηκαν σε τύπουςPFGE (pul-
sed-field gel electrophoresis), με ηλεκτροφόρηση σε
παλλόμενο ηλεκτρικό πεδίο τμημάτων του χρωμοσω-
μικού τους DNA μετά από κατάτμηση με το ένζυμο
SpeI (Roche, Penzberg, Germany). Οι τύποι χαρακτη-
ρίστηκαν με τα κεφαλαία γράμματα του λατινικού αλ-
φαβήτου για τα στελέχη της ομάδας Α και με τα μικρά
για τα στελέχη της ομάδας Β. Το κάθε κεφαλαίο και
μικρό γράμμα υποδηλώνουν νέο τύπο PFGE. Τα απο-
τυπώματα των τμημάτων DNA που προέκυψαν συγ-
κρίθηκαν με το Finger printing llI informatics Software
(Bio-Rad, Berkeley, California) και οι PFGE τύποι προσ-
διορίστηκαν σύμφωνα με ήδη δημοσιευμένα κριτή-
ρια.12 Συγκρίνοντας τα μοριακά βάρη των θραυσμάτων
του DNA των κυριότερων PFGE τύπων των δύο ομά-
δων, δημιουργήθηκε ένα δενδρόγραμμα χρησιμοποι-
ώντας το πρόγραμμα FPQuest software (Bio-Rad,
Cat.Num:1709300). Η ομαδοποίηση βασίστηκε σε
ομοιότητα ≥ 75%.

Αντιπροσωπευτικά στελέχη των επικρατούντων
PFGE τύπων της ομάδας Β επιλέχθηκαν για περαιτέρω
χαρακτηρισμό σε κλώνους με MLST
(http://pubmlst.org/paeruginosa/).

Για τη στατιστική ανάλυση, χρησιμοποιήθηκε το
Pearson’s chi-squared test του προγράμματος PASW
Statistics 18, Release Version 18.0.0 (SPSS, Inc., 2009,
Chicago, IL, www.spss.com) για τη σύγκριση των συ-
χνοτήτων των μεταβλητών.
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Αποτελέσματα 

Η σύγκριση των χαρακτηριστικών των στελεχών P. ae-
ruginosa των δύο χρονικών περιόδων που μελετήθη-
καν φαίνεται στον πίνακα 1. Η ποσοστιαία κατανομή
των στελεχών P. aeruginosa και των δύο ομάδων ανά
κλινικό δείγμα φαίνεται στο γράφημα 1. Υψηλό ποσο-
στό στελεχών απομονώθηκε από δείγματα ασθενών
με λοίμωξη, με στατιστικά σημαντική επικράτηση
στην ομάδα Α (Πίνακας 1, Γράφημα 1).

Η ποσοστιαία κατανομή των στελεχών των δύο
ομάδων ανά κλινική φαίνεται στο γράφημα 2. Παρα-
τηρήθηκε στατιστικά σημαντική επικράτηση στελε-
χών από ασθενείς της Παθολογικής κλινικής στην
ομάδα Α σε σύγκριση με την ομάδα Β, καθώς επίσης
και στατιστικά σημαντική επικράτηση στελεχών από
ασθενείς της ΜΕΘ στην ομάδα Β σε σύγκριση με την
ομάδα Α (Πίνακας 1, Γράφημα 2).

Η σύγκριση της ευαισθησίας των στελεχών των δύο
ομάδων στα αντιβιοτικά φαίνεται στο γράφημα 3. Όλα
τα στελέχη της ομάδας Β ήταν ευαίσθητα στην κολι-
στίνη (MIC ≤ 2 mg/L). Παρατηρήθηκαν υψηλότερα πο-

σοστά αντοχής των στελεχών της ομάδας Β σε σχέση
με της ομάδας Α στα κοινά αντιβιοτικά. Αναλυτικό-
τερα, τα στελέχη της ομάδας Β ήταν στατιστικά σημαν-
τικά ανθεκτικότερα στα αντιβιοτικά πιπερακιλλίνη,
ιμιπενέμη και αζτρεονάμη (p<0,05). Παρατηρήθηκε
υψηλή συχνότητα MDRPA στις δύο ομάδες ενώ στατι-
στικά σημαντικά επικρατούσαν τα MDRPA στην ομάδα
Β (Πίνακας 1). Στην ομάδα Α παρατηρήθηκε σημαντική
επικράτηση των MDRPA στην Παθολογική κλινική (Πί-
νακας 2), ενώ στην ομάδα Β παρατηρήθηκε σημαντική
επικράτηση των MDRPA στη ΜΕΘ (Πίνακας 3). Η σύγ-
κριση των ανθεκτικών στα αντιβιοτικά στελεχών της
Παθολογικής κλινικής με τα στελέχη των άλλων κλινι-
κών της ομάδας Α φαίνεται στο Γράφημα 4. Η σύγ-
κριση των ανθεκτικών στα αντιβιοτικά στελεχών της
ΜΕΘ με τα στελέχη των άλλων κλινικών της ομάδας Β
φαίνεται στο Γράφημα 5. Δεν παρατηρήθηκε στατι-
στικά σημαντική διαφορά στους φαινοτύπους αντοχής
στα αντιβιοτικά μεταξύ των στελεχών που αφορούσαν
λοιμώξεις και εκείνων που προέρχονταν από φορείς.
Στατιστικά σημαντικά υψηλότερο ποσοστό MBL-θετι-
κών στελεχών ανιχνεύθηκε στην ομάδα Α σε σχέση με

46

Μ. ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΥ, Ε. ΔΡΟΥΓΚΑ, Α. ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Ε. ΓΕΛΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, Ε. ΠΕΤΕΙΝΑΚΗ, Ε.Δ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, Ι. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ, Μ. ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΟΥ

VOL. 59 • ISSUE 4, October-December 2014

Ομάδα Α Ομάδα Β p-value

(n=120) (n=240)

Αριθμός (%) Αριθμός (%)

Λοιμώξεις 104 (86,67%) 157 (65,42%) p<0,001

ΜΕΘ 30 (25%) 92 (38%) p=0,0163

ΠΚ 61 (50,83%) 81 (34%) p=0,0026

MDRPA 59 (49,17%) 152 (63,33%) p=0,0139

MBL θετικά 54 (45%) 49 (33%) p<0,001

Ορότυπος Ο11 54 (45%) 118 (49%) p=0,526

PFGE τύπος a 0 (0%) 81 (33,75%) p<0,001

PFGE τύπος d 0 (0%) 33 (13,75%) p<0,001

PFGE τύπος b 0 (0%) 10 (4,16%) p<0,001

PFGE τύπος c 0 (0%) 6 (2,5%) p<0,001

PFGE τύπος s 0 (0%) 6 (2,5%) p<0,001

PFGE τύπος A 12 (10%) 0 (0%) p<0,001

PFGE τύποςΒ 8 (6,67%) 0 (0%) p<0,001

PFGE τύπος C 7 (5,83%) 0 (0%) p<0,001

PFGE τύπος D 6 (5%) 0 (0%) p<0,001

PFGE τύπος ¨άλλοι¨ 87 (72,5%) 104 (43,33%) p<0,001

ΜΕΘ: Μονάδα εντατικής Θεραπείας· ΠΚ: Παθολογική Κλινική·

MDRPA: multi drug resistant P. aeruginosa· MBL: metallo-beta-lactamases.

Χαρακτηριστικά των στελεχών P. aeruginosa των Ομάδων Α και ΒΠίνακας 1



την ομάδα Β (Πίνακας 1). Και στις δύο ομάδες δεν πα-
ρατηρήθηκε σημαντική διαφορά στην ανίχνευση MBL
στελεχών στη ΜΕΘ σε σύγκριση με τις άλλες κλινικές
(Πίνακες 3, 4). Ωστόσο, στην ομάδα Α παρατηρήθηκε
στατιστικά σημαντική επικράτηση MBL στελεχών στην
Παθολογική κλινική σε σύγκριση με το σύνολο των
άλλων κλινικών (Πίνακας 2). 

Το γονίδιο blaVIM ανιχνεύθηκε σε όλα τα MBL θετικά
στελέχη (49) της ομάδας Β. Τα περισσότερα των στε-
λεχών έφεραν το γονίδιο blaVIM-2, ενώ μόνο τρία το
blaVIM-1.

Κύριος ορότυπος είναι ο Ο11 (Πίνακας 1) ο οποίος
επικρατεί στα πολυανθεκτικά στελέχη της ομάδας Α
(34/59, 57,63%), της ομάδας Β (103/152, 68%) και στα

στελέχη της ΜΕΘ, και στις δύο ομάδες (Πίνακες 3, 4).
Στην ομάδα Β ο ορότυπος Ο11 επικρατεί στη ΜΕΘ σε
σχέση με τις άλλες κλινικές (Πίνακας 3).

Τα περισσότερα των στελεχών της ομάδας Β
(227/240, 94,6%) έφεραν ένα ή περισσότερα γονίδια
του TTSS ΙΙΙ, ενώ 79 (33%) έφεραν και τα τέσσερα.

Ενενήντα ένα στελέχη (91/240, 37,9%) έφεραν ταυ-
τόχρονα τα γονίδια exoU και exoS. Το γονίδιο exoU ανι-
χνεύθηκε κυρίως σε στελέχη που απομονώθηκαν από
δείγματα ασθενών της ΜΕΘ, ενώ το exoS σε στελέχη
ασθενών των άλλων κλινικών με στατιστικά σημαν-
τική διαφορά (Πίνακας 3). Επίσης το γονίδιο exoS ανι-
χνεύθηκε με στατιστικά σημαντική διαφορά σε
στελέχη που προέρχονταν από λοιμώξεις ασθενών σε
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Γράφημα 1

Σύγκριση της ποσοστι-

αίας κατανομής των στε-

λεχών P. aeruginosa των

Ομάδων Α και Β ανά

είδος κλινικού δείγματος.

KΦΚ: κεντρικός φλεβικός

καθετήρας

Γράφημα 2

Σύγκριση της ποσοστι-

αίας κατανομής των στε-

λεχών P. aeruginosa των

Ομάδων Α και Β ανά

Τμήμα του ΠΓΝΠ.

ΜΕΘ: Μονάδα Εντατικής

Θεραπείας



σύγκριση με στελέχη που προέρχονταν από φορεία
(53,50% vs 31,32%, p=0,001).

Με την εφαρμογή της PFGE χαρακτηρίστηκαν τέσσε-
ρις κύριοι τύποι στην ομάδα Α (A, B, C και D), και πέντε
νέοι κύριοι τύποι στην ομάδα Β (a, d, b, c και s), (Πίνακας
1, Γράφημα 6). Τα υπόλοιπα στελέχη διακρίθηκαν σε 22
τύπους στην ομάδα Α και σε 78 στην ομάδα Β, καθένας
των οποίων περιλαμβάνει 1-3 στελέχη (¨άλλοι¨, Πίνακας
1). Δεν παρατηρήθηκαν κοινοί PFGE τύποι μεταξύ των
δύο ομάδων (Πίνακας 1, Γράφημα 6).

Στην ομάδα Α παρατηρήθηκε πολυκλωνικότητα και
κοινοί PFGE τύποι μεταξύ των στελεχών όλων των κλι-
νικών (Πίνακες 2 και 4). Στην ομάδα Β παρατηρήθηκε
πολυκλωνικότητα μεταξύ των στελεχών που προέρ-
χονταν από τις κλινικές εκτός της ΜΕΘ, ενώ κοινοί
PFGE τύποι προσδιορίστηκαν μεταξύ των στελεχών
που απομονώθηκαν από ασθενείς της ΜΕΘ και των
άλλων κλινικών (Πίνακας 3). Παρατηρήθηκε στατι-

στικά σημαντική επικράτηση πολυκλωνικότητας στην
ομάδα Α σε σύγκριση με την ομάδα Β (Πίνακας 1).

Με την MLST ο PFGE τύπος a προσδιορίστηκε ως
ST235. Στελέχη του τύπου b που φέρουν το γονίδιο
blaVIM-1 προσδιορίστηκαν ως ST111, ενώ εκείνα που
φέρουν το blaVIM-2 ως ST235; τα στελέχη του τύπου c
προσδιορίστηκαν ως ST253 και του τύπου d ως ST235,
ενώ εκείνα που ανήκαν στον τύπο s ταξινομήθηκαν
στους ST309 και ST639. Τα MDRPA της ομάδας Β, συμ-
περιλαμβανομένων των MBL-θετικών, ανήκαν κυρίως
στους PFGE τύπους aκαιd, οι οποίοι χαρακτηρίστηκαν
ως ST235. Τα MDRPA της ομάδας Α, συμπεριλαμβανο-
μένων των MBL θετικών, ανήκαν σε διάφορους PFGE
τύπους.

Σημαντικό ποσοστό (52,63%, 60/114) των MDRPA
της ομάδας Β, τύπων a και d, κλώνου ST235 τύπου,
ορότυπου Ο11 είχαν το γονοτυπικό προφίλ exoU
+/exoS – όσον αφορά το ΤΤSS ΙΙΙ. 
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Γράφημα 3 Σύγκριση της ευαισθησίας στα αντιβιοτικά των στελεχών P. aeruginosa των Ομάδων Α και Β.

MDRPA: multidrug resistant P. aeruginosa
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Π.Κ. Άλλες κλινικές p-value

(n=61) (n=59)

Αριθμός (%) Αριθμός (%)

MDRPA 40 (65,57%) 19 (32,2%) p<0,001

MBL θετικά 35 (57,38%) 19 (32,2%) p=0,0097

Ορότυπος Ο11 29 (47,54%) 25 (42,37%) p=0,699

PFGE τύπος Α 7 (11,48%) 5 (8,48%) p=0,8076

PFGE τύπος Β 5 (8,2%) 3 (5,08%) p=0,7511

PFGE τύπος C 5 (8,2%) 2 (3,39%) p=0,4632

PFGE τύπος D 2 (3,27%) 4 (6,78%) p=0,6449

PFGE τύπος ¨άλλοι¨ 42 (68,85%) 45 (76,27%) p=0,4805

ΠΚ: Παθολογική Κλινική· MDRPA: multi drug resistant P. aeruginosa·

MBL: metallo-beta-lactamases.

Χαρακτηριστικά των στελεχών P. aeruginosa της Παθολογικής Κλινικής και των

άλλων κλινικών της Ομάδας ΑΠίνακας 2

ΜΕΘ Άλλες κλινικές p-value

(n=92) (n=148)

Αριθμός (%) Αριθμός (%)

MDRPA 84 (91,3) 68 (46,0) p<0,001

MBL θετικά 16 (17,4) 33 (22,3) p=0,359

Ορότυπος O11 68 (73,9) 50 (33,8) p<0,001

blaVIM 16 (17,4) 33 (22,3) p=0,359

exoS 25 (27,2) 86 (58,1) p<0,001

exoT 76 (82,6) 116 (78,4) p=0,427

exoU 83 (90,2) 118 (79,7) p=0,032

exoY 81 (88,0) 125 (84,5) p=0,438

PFGE τύπος a (ST235) 59 (64,1) 22 (14,9) p<0,001

PFGE τύπος d (ST235) 15 (16,3) 18 (12,2) p=0,365

PFGE τύπος b (ST111;ST235) 3 (3,3) 7 (4,3) p=0,745

PFGE τύπος c (ST253) 1 (1,0) 5 (3,4) p=0,410

PFGE τύπος s (ST309;ST639) 0 (0,0) 6 (4,0) p=0,084

PFGE τύποι ¨άλλοι¨ 14 (15,2) 90 (60,8) p<0,001

ΜΕΘ: Μονάδα εντατικής Θεραπείας·MDRPA: multi drug resistant P. aeruginosa·

MBL: metallo-beta-lactamases.

Χαρακτηριστικά των στελεχών P. aeruginosa της ΜΕΘ σε σύγκριση με των άλλων

κλινικών της Ομάδας ΒΠίνακας 3
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Γράφημα 4

Σύγκριση της ευαισθη-

σίας στα αντιβιοτικά των

στελεχών P. aeruginosa

της Παθολογικής Κλινι-

κής με των στελεχών

άλλων κλινικών της

Ομάδας Α.

Γράφημα 5

Σύγκριση της ευαισθησίας

στα αντιβιοτικά των στελεχών

P. aeruginosa της ΜΕΘ με

των στελεχών άλλων κλινικών

της Ομάδας Β.
Αντιψευδομοναδικές Πενικιλλί-

νες: αζλοσιλλίνη, καρμπενικιλ-

λίνη, πιπερακιλλίνη, τικαρκιλλίνη

/ κλαβουλανικό οξύ

Αμινογλυκοσίδες: αμικασίνη, νε-

τιλμικίνη, τομπραμυκίνη

ΜΕΘ Άλλες κλινικές p-value

(n=30) (n=90)

Αριθμός (%) Αριθμός (%)

MDRPA 12 (40%) 47 (52,22%) p=0,3427

MBL θετικά 13 (43,3%) 41 (45,55%) p=0,8322

Ορότυπος Ο11 17 (53,33%) 37 (41,11%) p=0,2036

PFGE τύπος Α 4 (13,33%) 8 (8,89%) p=0,7253

PFGE τύπος Β 1 (3,33%) 7 (7,78%) p=0,6726

PFGE τύπος C 0 (0%) 7 (7,78%) p=0,2609

PFGE τύπος D 1 (3,33%) 5 (5,55%) p=0,6286

PFGE τύπος¨άλλοι¨ 24 (80%) 63 (70%) p=0,4087

ΜΕΘ: Μονάδα Εντατικής Θεραπείας· MDRPA: multi drug resistant P. aeruginosa·

MBL: metallo-beta-lactamases.

Χαρακτηριστικά των στελεχών P. aeruginosa της ΜΕΘ και των άλλων κλινικών

της Ομάδας ΑΠίνακας 4



Συζήτηση 

H P. aeruginosa είναι ευκαιριακά παθογόνο βακτήριο
που σπάνια προκαλεί λοίμωξη σε υγιείς ανθρώπους.
To νοσοκομειακό περιβάλλον ευνοεί την ανάπτυξη και
διασπορά της P. aeruginosa, η οποία αποτελεί σημαν-
τικό πρόβλημα, κυρίως στις ΜΕΘ.1,13 Η ανεξέλεγκτη
χρήση αντιβιοτικών, η παρατεταμένη νοσηλεία, η
ανοσοκαταστολή και η μηχανική υποστήριξη των
ασθενών στις ΜΕΘ ευνοούν τον αποικισμό και την
ανάπτυξη λοιμώξεων από πολυανθεκτικά στελέχη P.
aeruginosa (MDRPA).1,13

Στατιστικά σημαντική ήταν η επικράτηση στελεχών
από κλινικά δείγματα ασθενών της Παθολογικής κλι-
νικής στην ομάδα Α σε σύγκριση με την ομάδα Β. Κατά
τη δεύτερη περίοδο της μελέτης μας (ομάδα Β), ήταν
στατιστικά σημαντική η επικράτηση στελεχών από
δείγματα ασθενών της ΜΕΘ (p<0,05). Ερευνητές
έχουν συσχετίσει τη λοίμωξη και τον αποικισμό των
ασθενών από στελέχη P. aeruginosa με τη νοσηλεία
στη ΜΕΘ1, ενώ η επικράτησή τους, όπως καταγρά-
φηκε στην ομάδα Β, αποτελεί συχνό πρόβλημα.14,15

Μελέτη σε πανεπιστημιακό νοσοκομείο στη Γερμανία
ανέδειξε την επικράτηση P. aeruginosa και στις έξι
ΜΕΘ του ιδρύματος14, ενώ το ίδιο πρόβλημα αναφέ-
ρεται στη ΜΕΘ νεογνών πανεπιστημιακού νοσοκο-
μείου στην Ιταλία.15

Τη χρονική περίοδο της μελέτης στο ΠΓΝΠ το πο-
σοστό των MDRPA από 49,17% (ομάδα Α) ανήλθε στο
49,83% (ενδιάμεση περίοδο ενός έτους), ακολούθως
στο 63,3% (ομάδα Β), ενώ κατά τη διάρκεια των δύο

ετών που ακολούθησαν, ελαττώθηκε στο 38,5%. Τα
MDRPA απομονώθηκαν από λοιμώξεις και αποικισμό
των ασθενών. Τα περισσότερα στελέχη (65% στην
ομάδα Α και 53,75% στην ομάδα Β) ήταν ευαίσθητα
στην αζτρεονάμη, ενώ άνω του 50% ήταν ανθεκτικά
στην σιπροφλοξασίνη και στην τομπραμυκίνη (Γρά-
φημα 3). Παρατηρήθηκε υψηλότερο ποσοστό αντο-
χής των στελεχών της ομάδας Β σε σχέση με της
ομάδας Α, κυρίως στην πιπερακιλλίνη, την ιμιπενέμη
και την αζτρεονάμη (p<0,05). Τα MDRPA επικρατούν
με στατιστικά σημαντική διαφορά στην ομάδα Β σε
σύγκριση με την ομάδα Α (p<0,05). Στην ομάδα Α τα
MDRPA επικρατούν στην Παθολογική κλινική, ενώ
στην ομάδα Β στη ΜΕΘ (p<0,001). Αρκετές μελέτες
αναφέρουν επικράτηση MDRPA στις ΜΕΘ τριτοβάθ-
μιων νοσοκομείων.13,16,17 Ωστόσο, το ζήτημα φαίνεται
να αφορά και άλλα τμήματα των νοσηλευτικών ιδρυ-
μάτων, όπως παρατηρήθηκε και στην ομάδα Α.
Έρευνα που αφορούσε πανεπιστημιακό νοσοκομείο
στην Ισπανία αναφέρει διασπορά MDRPA σε διάφορες
κλινικές εκτός της MEΘ και κυρίως στην Παθολογική
κλινική.2 Συχνή είναι η αναφορά διασποράς MDRPA σε
Αιματολογικές και Ογκολογικές κλινικές.18-20 Το πρό-
βλημα απασχολεί και τις χειρουργικές κλινικές, ενώ
έχουν καταγραφεί επιδημικές εξάρσεις από MDRPA σε
Ουρολογική κλινική στην Ισπανία,21 και σε Νευροχει-
ρουργική κλινική στην Ιαπωνία.22

Σημαντικά υψηλό ποσοστό ΜBL-θετικών στελεχών
P. aeruginosa, κυρίως από την Παθολογική κλινική, ανι-
χνεύθηκε στην ομάδα Α σε σύγκριση με την ομάδα Β
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Γράφημα 6 Δενδρόγραμμα στελεχών P. aeruginosa

μετά από κατάτμηση του DNA με SpeI και

PFGE. Σύγκριση των κυρίων τύπων PFGE

των Ομάδων Α και Β.

Γραμμές 17, 18, 15, 16,19, 20, 21, 13, 14: Ομάδα

Α (PFGE τύποι C, C, B, B, D, D, E, A, A)

Γραμμές 8, 9, 6, 7, 2, 3, 10, 11, 4, 5: Ομάδα Β

(PFGE τύποι d, d, a, a, b, b, s, s, c, c)



(p<0,001). Hεπικράτηση ΜBL P. aeruginosa μεταξύ των
ιμιπενέμη-ανθεκτικών στελεχών (45% ομάδα Α – 33%
ομάδα Β) παρουσιάζεται σχετικά υψηλή σε σύγκριση
με πρόσφατη εργασία από τη Θεσσαλία όπου αναφέ-
ρεται ποσοστό 28%.23 Ωστόσο σε παλαιότερη μελέτη
στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας το ποσο-
στό των ΜBL στελεχών ανέρχονταν σε αρκετά υψηλό-
τερα επίπεδα (88,7%)24, καθώς επίσης και σε
Νοσοκομείο της Ιταλίας, όπου αναφέρεται ποσοστό
76,6%.25 Άλλες μελέτες που αφορούν την Ελλάδα και
άλλες ευρωπαϊκές χώρες αναφέρουν χαμηλότερα πο-
σοστά ΜBL θετικών στελεχών, όπως ~4% στη Θεσσα-
λονίκη,26 5% στην Ισπανία4 και 9,2% στην Ιταλία.27

Πολυκεντρικές μελέτες στην Ευρώπη αναφέρουν ση-
μαντικά χαμηλότερα ποσοστά ανίχνευσης MBL στελε-
χών, όπως 0,8% στην Ελλάδα,28 0,4% στην Ισπανία29

και 1,3% στην Ιταλία,27 υποδεικνύοντας ότι η επί-
πτωση των MBL θετικών στελεχών σε συγκεκριμένα
νοσηλευτικά ιδρύματα πιθανά να ανευρίσκεται μεγα-
λύτερη από αυτή που αναφέρεται γενικά για την κάθε
χώρα. Όλα τα ΜBL-θετικά στελέχη της ομάδας Β έφε-
ραν το γονίδιο blaVIM και απομονώθηκαν από ασθενείς
που νοσηλεύονταν σε όλες τις κλινικές. Οι μεταλλο-β-
λακταμάσες τύπου VIM επικρατούν στην Ευρώπη, ει-
δικά στην περιοχή της Μεσογείου, και έχουν
συσχετιστεί με μεγάλες επιδημικές εξάρσεις
MDRPA.4,30,31 Το γονίδιο blaVIM-2 είναι πιο συχνό στις
χώρες της Νότιας Ευρώπης,4 ενώ στην Ελλάδα το γο-
νίδιο blaVIM-17, μία παραλλαγή του blaVIM-2, ανιχνεύ-
θηκε σε μία άλλη επιδημική έξαρση.30 Το γονίδιο
blaVIM στην Ελλάδα ανιχνεύθηκε για πρώτη φορά σε
στελέχη P. aeruginosa που προκάλεσαν επιδημική
έξαρση31, ενώ στα επόμενα χρόνια περιγράφηκαν επι-
δημικές εξάρσεις από στελέχη που έφεραν τα γονίδια
blaVIM-2 και blaVIM-4

24 Στην παρούσα εργασία ανιχνεύ-
θηκαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στελέχη P. aeru-
ginosa (τρία) που παράγουν την VIM καρβαπενεμάση
και έφεραν το γονίδιο blaVIM-1.

Ο ορότυπος που επικρατεί και στις δύο ομάδες στε-
λεχών είναι ο Ο11. Ο συγκεκριμένος ορότυπος εμπλέ-
κεται σε νοσοκομειακές επιδημικές εξάρσεις και
επικρατεί μεταξύ των MDRPA,3,13 όπως και στην πα-
ρούσα μελέτη.O ορότυπος Ο11 ανιχνεύθηκε σημαν-
τικά στη ΜΕΘ της ομάδας Β σε σύγκριση με τις άλλες
κλινικές (p<0,001), ενώ στην ομάδα Α δεν επικράτησε
σημαντικά σε κάποια κλινική. Σε μελέτη αναφέρεται
κλωνική διασπορά πανανθεκτικών στελεχών P. aeru-
ginosa Ο11 στη ΜΕΘ νοσηλευτικού ιδρύματος στο
Βέλγιο, το 2002.13

Το 94,6% του συνόλου των στελεχών P. aeruginosa
της ομάδας Β έφεραν ένα ή περισσότερα γονίδια του
συστήματος TTSS ΙΙΙ, παρατήρηση που αναφέρεται και
σε άλλες μελέτες.32 Το γονίδιο exoS ανιχνεύθηκε σε με-
γαλύτερη συχνότητα σε στελέχη τα οποία απομονώ-

θηκαν από δείγματα ούρων και υγρών-τραυμάτων
ασθενών που δεν νοσηλεύονταν στη ΜΕΘ, όπως έχει
ήδη αναφερθεί και από άλλους ερευνητές.32 Το γονί-
διο exoU το έφεραν κυρίως στελέχη που ανήκαν στον
ορότυπο O11, γεγονός που συμφωνεί με την μελέτη
των Faure και συν το 2003,5 και ανιχνεύθηκε κυρίως
σε στελέχη P. aeruginosa τα οποία απομονώθηκαν από
δείγματα ασθενών της ΜΕΘ (p=0,032). Φαίνεται ότι η
έκφραση του γονιδίου exoU σχετίζεται με οξεία κυτ-
ταροτοξική δράση και ταχεία εξέλιξη της πνευμονικής
βλάβης, και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην εξέ-
λιξη του σηπτικού shock στους ασθενείς υψηλού κιν-
δύνου της ΜΕΘ.32, 33

Η ταυτοποίηση κλώνων με PFGE ανέδειξε την επι-
κράτηση συγκεκριμένων τύπων κατά τις δύο χρονικές
περιόδους οι οποίοι σχετίστηκαν με MDRPA. H δια-
σπορά ακόμη και ενός πολυανθεκτικού PFGE τύπου P.
aeruginosa είναι ικανή να προκαλέσει πρόβλημα στα
νοσηλευτικά ιδρύματα, όπως στη μελέτη των Deplano
και συν13 στο Βέλγιο και των Kouda και συν στην Ια-
πωνία.34 Σημαντική πολυκλωνικότητα παρατηρήθηκε
στην ομάδα Α σε σχέση με την ομάδα Β (p<0,001).
Διασπορά πολλαπλών PFGE τύπων σχετιζόμενων με
MDRPA αναφέρεται επίσης σε πολυκεντρικές μελέτες
στην Ισπανία29 και στην Ανατολική Γαλλία.35 Τα MBL
στελέχη της ομάδας Α παρουσίαζαν ποικιλία PFGE
τύπων, ενώ τα MBL στελέχη της ομάδας Β ανήκαν κυ-
ρίως στους τύπους d (37%), a (14%) και b (10%). Η δια-
σπορά MBL στελεχών P. aeruginosa έχει απασχολήσει
ιδιαίτερα τους ερευνητές στις χώρες της Μεσογείου
και στην Ιαπωνία. Μελέτες στην Ελλάδα και την Ιταλία
αναφέρουν τη διασπορά MBL στελεχών πολλαπλών
PFGE τύπων,24,27 ενώ πολυκεντρική επιδημιολογική με-
λέτη στην Ιαπωνία ανέδειξε διασπορά τριών κύριων
PFGE τύπων MBL- MDRPA.36

Στη χρονική περίοδο που αφορούσε την ομάδα Α
παρατηρήθηκε κλωνική διασπορά στελεχών P. aeru-
ginosa και επικράτηση MDRPA, κυρίως στην Παθολο-
γική κλινική. Στη χρονική περίοδο που αφορούσε την
ομάδα Β παρατηρήθηκε κλωνική διασπορά στελεχών
P. aeruginosa ST235 και επικράτηση MDRPA κυρίως
στη ΜΕΘ. Επιδημιολογικές μελέτες σε νοσηλευτικά
ιδρύματα στο Βέλγιο  στη Νότια Ιταλία, έχουν δείξει
αύξηση της συχνότητας των επιδημικών εξάρσεων
από πολυανθεκτικά στελέχη βακτηρίων, ειδικά στις
ΜΕΘ,13,16 όπως παρατηρήθηκε και στη χρονική πε-
ρίοδο που αφορούσε την ομάδα Β.

Τα MDRPA της ομάδας Β ανήκουν κυρίως στους
PFGE τύπους a και d του οροτύπου Ο11 και κλώνου
ST235, και φέρουν το γονοτυπικό προφίλ exoU+
/exoS – όσον αφορά το ΤΤSS ΙΙΙ, στοιχεία που συμφω-
νούν με τα ευρήματα και άλλων ερευνητών.37 Μελέτη
αναφέρει επιδημική έξαρση σε νοσηλευτικό ίδρυμα
της Νότιας Ιταλίας σχετιζόμενη με κλωνική διασπορά
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στελεχών P. aeruginosa MDRPA-MBL που παρήγαγαν
μεταλλο-β-λακταμάση τύπου ιμιπενεμάση-13 (IMP-
13).16 Τα στελέχη της ομάδας Β που έφεραν το blaVIM
γονίδιο ανήκαν στους κλώνους ST235 (blaVIM2) και
ST111(blaVIM1), οι οποίοι αναφέρεται ότι εμπλέκονται
στη διασπορά του γονιδίου blaVIM.38,39 Η παρατήρηση
ότι τα περισσότερα στελέχη PFGE τύπου d, ST235, φέ-
ρουν το γονίδιο blaVIM2 ενισχύει την άποψη ότι η κλω-
νική διασπορά διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην
επιδημική έξαρση από ιμιπενέμη-ανθεκτικά στελέχη
P. aeruginosa που εξελίχθηκε στο ΠΓΝΠ τη χρονική πε-
ρίοδο που αφορούσε την ομάδα Β. Αρκετές μελέτες
την τελευταία δεκαετία έχουν δείξει ότι το γονίδιο bla-
VIM ανιχνεύθηκε σε συγκεκριμένους κλώνους στελε-
χών.1,31,40 Άλλες μελέτες έδειξαν ότι οι νοσοκομειακές
επιδημίες οφείλονται τόσο σε κάθετη όσο και σε ορι-
ζόντια διασπορά του γονιδίου blaVIM μεταξύ ανεξάρ-
τητων κλωνικά στελεχών.24,30

Η παρατήρηση ότι τα περισσότερα στελέχη της
ομάδας Β που απομονώθηκαν από δείγματα της φυ-
σιολογικής μικροβιακής χλωρίδας ανήκαν στους δύο
κύριους PFGE τύπους a (38/83) και d (11/83), και στον
ίδιο κλώνο ST235, υποδεικνύει ότι ο αποικισμός των
ασθενών κατά τη νοσηλεία τους στη ΜΕΘ με στελέχη
P. aeruginosa του συγκεκριμένου γονοτύπου συμβάλ-
λει στην ανάπτυξη λοίμωξης, καθώς και στη διασπορά
τους κατά τη μεταφορά των ασθενών στις άλλες κλι-
νικές του νοσοκομείου. Κλινικά στελέχη κλώνου
ST235 (ορότυπου Ο11) αναφέρονται παγκοσμίως και
φαίνεται ότι έχουν την ικανότητα να αποκτούν και να
φέρουν γονίδια μεταλλο-β-λακταμασών.41 Στην Τσεχία
ο κλώνος ST235 (ορότυπος Ο11) αναφέρεται μεταξύ
των τριών επιδημικών κλώνων που επικρατούν στη
χώρα και στελέχη του απομονώθηκαν σε αιμοκαλ-
λιέργειες.41

Η παρούσα μελέτη περιγράφει δύο ανεξάρτητες
διαδοχικές επιδημικές εξάρσεις MDRPA στο ΠΓΝΠ. H
πρώτη επιδημική έξαρση (ομάδα Α) αφορά την χρο-
νική περίοδο ενός έτους, όπου παρατηρήθηκε κλω-
νική διασπορά MDRPA κυρίως στην Παθολογική
κλινική. Η δεύτερη, μετά τη μεσολάβηση ενός έτους
με μείωση του ρυθμού απομόνωσης P. aeruginosa,
αφορά μία διετία όπου παρατηρήθηκε αύξηση και
διασπορά στελεχών MDRPA O11 exoU+/exoS – που
ανήκαν στον κλώνο ST235, κυρίως στη ΜΕΘ. Η P. ae-
ruginosa είναι ένα σημαντικό νοσοκομειακό παθο-
γόνο βακτήριο, καθώς συχνά MDRPA στελέχη
διασπείρονται κλωνικά. Ο έλεγχος της παραγωγής
MBL και της παρουσίας των γονιδίων blaVIM, exoS, exoT,
exoU, exoY συμβάλλει στην επιδημιολογική διερεύ-
νηση πολυανθεκτικών και λοιμογόνων στελεχών P. ae-
ruginosa σε ασθενείς υψηλού κινδύνου. 

Η παρούσα μελέτη ενισχύει την ανάγκη επιδημιολο-
γικής επιτήρησης των νοσοκομειακών εξάρσεων, με
σκοπό την ανίχνευση των MDRPA κλώνων και την εφαρ-
μογή στοχευμένων μέτρων ελέγχου των λοιμώξεων
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Pseudomonas aeruginosa is a nosocomial pathogen of clinical importance carrying virulence and
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Comparative epidemiological study of Pseudomonas aeruginosa
isolates during two time periods in a tertiary care hospital
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antibiotic resistance determinants. In the present study, phenotypic and genotypic characteristics
of P. aeruginosa isolates collected at the University General Hospital of Patras (UGHP) in two time
periods were investigated.
Two groups of P. aeruginosa clinical isolates were compared collected with one year interval, in the
UGHP. Group A consisted of 120 isolates recovered during one year (2004), whereas, group B in-
cluded 240 recovered during a two year period (2006-2007). P. aeruginosa isolates were identified
at the species level by standard methods (Oxiferm, BD, BBL). Antibiotic susceptibility testing was
performed for the group A by the Etest for piperacillin, aztreonam, imipenem, tobramycin and
ciprofloxacin, whereas, in group B by the agar disk diffusion method for piperacillin, carbenicillin,
azlocillin, ticarcillin-clavulanic acid, ceftazidime, aztreonam, imipenemamikacin, tobramycin,
netilmicin and ciprofloxacin, while MIC determination of colistin by the Etest (bioMerieux, Marcy
l’ Etoile, France), (CLSI 2008). The production of metallo-beta-lactamases (MBL) was investigated
by the double strip Etest-MBL (bioMerieux). Serotyping was performed by 16 monovalent antisera.
In group B, blaVIM, exoY, exoT, exoS and exoU genes were investigated by PCR and blaVIM genes were
identified by sequencing analysis. PFGE (SpeI) was performed in all isolates of bothgroups. The
main PFGE types of group B were characterized by MLST. Phenotypic and genotypic characteristics
of P. aeruginosa were compared between groups. According to our results, phenotypic and geno-
typic analysis of isolates demonstrated the prevalence of multidrug-resistant P. aeruginosa (MDRPA)
mainly serotype O11 clones, especially in the Internal Medicine during 2004 (group A) and in the
ICU during 2006 and 2007 (group B). Fifty nine patients from group A (59/120), mainly hospitalized
in the Internal Medicine, and 152 from group B (152/240), mainly in the ICU, were colonized or in-
fected with MDRPA. High rate of MBL-positive isolates was observed in group A compared to group
B (45% vs 33%), mainly in the Internal Medicine. All MBL-positive isolates of group B carried blaVIM-

2 and blaVIM-1 genes. Among isolates of group B, exoU gene was detected mainly in isolates from
the ICU, whereas, exoS in isolates from other wards. In group A strains, four dominant PFGE types
were characterized: A, B, C and D. In group B five PFGE types, a, d, b, c and s, different from the
aforementioned pulsotypes, which were associated with ST235, ST111, ST253, ST309 and ST639.
Significant polyclonality was observed in group A as compared to group B. 
In conclusion, this study describes two independent clonal outbreaks of MDRPA in the UGHP which
occurred primarily in the Internal Medicine Ward (group A) and after one year interval in the ICU
(group B).

Key words
P. aeruginosa, epidemiological study,

clones, MLST, toxins
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