مجلـه دانشگـاه علـوم پـزشکـي فسـا  lسـال سوم  lشمـاره  l 2تابستان 1392
حامد مال عباس زاده و همكاران

صفحه 149

حامد مالعباس زاده ،*1بهنود حاجی شیخ زاده ،1مسعود مالزاده ،2كبري اسالمي ،3نادر محمدزاده قشالقی

4،5

 -1دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد مرند ،گروه میکروبیولوژی ،مرند ،ایران.
 -2دانشکده پزشكي ،دانشگاه علوم پزشکی تبريز ،تبریز ،ایران.
 -3دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد الهيجان ،گروه میکروبیولوژی ،الهیجان ،ایران.
 -4دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد زنجان ،گروه میکروبیولوژی ،زنجان ،ایران.
 -5آزمایشگاه مرکزی استان آذربایجان شرقی تبریز ،تبریز ،ایران.
تاريخ دريافت مقاله1391/10/20 :

تاريخ پذيرش مقاله1392/02/08 :

چکیده

زمینه و هدف :عفونتهای ادراری به عنوان یکی از شایعترین بیماریهای عفونی محسوب میگردد و اشريشياکلي به عنوان مهمترين عامل عفونتهاي ادراري مطرح ميباشد .این
تحقیق با هدف بررسی میزان حساسیت و مقاومت سویههای اشريشياکلي جدا شده از مراجعین به آزمایشگاههای تشخیص طبی خصوصی در شهر تبريز انجام شد.

موادو روشها :این مطالعه به صورت مقطعي در شش ماهه نخست سال  1390انجام شد و نمونهها به صورت استریل تهیه و از لحاظ آزمایشهای کامل ادرار ،کشت و مورد بررسی
قرار گرفتند .بررسی حساسیت میکروبی با روش استاندارد ديسك ديفيوژن انجام و نتایج بدست آمده مورد تجزیه و تحلیل واقع شدند.
نتايج :پس از بررسیهای میکروبیولوژیکی 5701 ،سویه اشريشياکلي شناسایی شد .بیشترین میزان حساسیت نسبت به ایمیپنم ( 90/95درصد) ،نيتروفورانتوئين ( 85/97درصد)
و سفوتاکسیم ( 71/02درصد) و بیشترین میزان مقاومت نسبت به آمپيسيلين ( 83/95درصد) ،تتراسایکلین ( 80/97درصد) و کوتریموکسازول ( 63/92درصد) مشاهده شد.
نتیجهگیری :نتايج اين مطالعه نشان از افزايش مقاومت سویههاي اشريشياکلي نسبت به آنتيبيوتيكهاي آمپيسيلين و تتراسایکلین دارد كه شايد علت آن مصرف بيرويه اين
آنتيبيوتيكها باشد .لذا توصيه ميشود از استفاده غيرضروري آنتيبيوتيكها خودداري گردد و توليد نسلهاي جديد آنتيبيوتيكهاي موثرتر و مقرون به صرفهتر مورد توجه
قرارگيرد.
کلمات کلیدی :عفونتهاي ادراري ،آنتي بيوتيك ،اشريشياکلي ،تبريز.

مقدمه

عفونتهاي مجراي ادراري یکی از مهمترین و شایعترین
عفونتهایی است که در سنین مختلف روي میدهد و درمان نادرست
آن میتواند منجر به بروز عوارض خطرناکی مانند اختالالت دستگاه
ادراري ،فشارخون ،اورمی و زایمان زودرس در زنان باردار شود (.)1
درآمریکاپس از عفونتهای مجاری تنفسی فوقانی ،عفونتهای ادراری
در مقام دوم قرار داشته و بسیاری از زنان و مردان در طول زندگی به
آن مبتال میشوند .سالیانه بیش از  8میلیون مورد از این بیماران به
پزشکان آمریکا مراجعه میکنند و درصد قابل توجهی از عفونتهای
ادراری فاقد عالیم بالینی هستند ( .)2مطالعات انجام شده درجوامع
مختلف نشان ميدهد که باسيلهاي گرم منفي به عنوان شایعترين
عامل اتيولوژيك عفونتهاي مجراي ادراري بوده و در بين آنها،
اشریشیاکلی بيش از  80درصد موارد عفونتهاي دستگاه ادراري را
تشكيل میدهد ( .)3این باکتري شایعترین عامل عفونت در مجراي
ادراري در هـر دو جنس زن و مرد در تمـام گروههای سنـی محسوب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* نويسنده مسئول :حامد مالعباس زاده ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد مرند ،گروه میکروبیولوژی ،مرند،
Email: sHamed_molaabaszadeh@yahoo.com
ایران .تلفن09356714937 :

میشود ( .)4معموال پس از تشخیص عفونت ادراری و عامل ایجاد
کننده آن و قبل از شروع درمان ،انجام تست حساسیت آنتیبیوتیکی
پیشنهاد میشود (.)5
اساس درمان مناسب در عفونتهاي ادراري ،انتخاب يک آنتيبيوتيک
با کارايي خوب و ارزان ميباشد و مشکل اصلي در درمان عفونتهاي
ادراري ناشي از اشريشياکلي ،مقاوم بودن باکتري نسبت به تعداد زيادي
از آنتيبيوتيکهاي رايج ميباشد .از طرف ديگر گسترش مقاومتهاي
آنتيبيوتيکي تقريبًا هميشه با افزايش مصرف آنتيبيوتيکها همراه
ميباشد ( 6و  .)7ظهور و گسترش سویههای مقاوم باکتریایی اغلب به
خاطر ویژگیهای ژنتیکی باکتریها ،افزایش جمعیت ،مسافرت و همچنین
مصرف زیاد آنتیبیوتیکها میباشد ( .)8با توجه به اين كه بروز مقاومتهای
آنتیبیوتیکی به صورت روز افزون در میان باکتریهای مختلف ،به یک
معضل بزرگ در رابطه با سالمت همگانی تبدیل شده است ،بنابراین
تعيين ا لگوي مقاومت آنتیبيوتيکي در باکتريهاي بيماريزاي شايع حايز
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بررسی الگوی حساسیت و مقاومت آنتیبیوتیکی در سویههای اشریشیاکلی جدا شده از عفونتهاي
ادراري در شهر تبريز
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ي در شهر تبريز
بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی سویههای اشریشیاکلی جدا شده از عفونتهاي ادرار 

نمودار  1نمونههاي مورد آزمايش افرد مراجعه کننده به آزمایشگاههای تشخیص طبی خصوصی سطح شهر تبريز

محیط KIAانجام شد .برای بررسی تعین حساسیت آنتیبیوتیکی
ایزولههای مورد مطالعه به روش دیسک دیفیوژن ( )Kirby-bauerروی
محیط مولر هینتون آگار (شرکت مرک آلمان) ،طبق دستور العمل
 ،2007انستیتوی استانداردهای بالینی و آزمایشگاهی ( )CLSIو با
استفاده از ديسكهاي آمپیسیلین (10میکروگرم) ،ایمیپنم (10
میکروگرم) ،سیپروفلوکساسین ( 5میکروگرم) ،سفوتاکسیم (30
میکروگرم) ،جنتامایسین ( 10میکروگرم) ،آمیکاسین ( 30میکروگرم)،
کوتریموکسازول ( 25میکروگرم) ،سفتریاکسون ( 30میکروگرم)،
نیتروفورانتوئین ( 300میکروگرم) ،تتراسایکلین ( 30میکروگرم)،
نورفلوکساسین ( 10میکروگرم) و نالیدیکسیک اسید ( 30میکروگرم)
تهیه شده از شرکت پادتن طب انجام گرفت ( .)9قطر ناحیه اطراف
دیسک توسط خطکش ( )Antiobiotic Zone Scale rulerاندازهگیری
و به صورت مقاوم ،حساس و بینابینی گزارش شد .برای بررسی
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درصد) مربوط به خانمها و  4089مورد ( 41/89درصد) مربوط به آقايان
بود .پس از بررسیهای میکروبیولوژیکی 5701 ،نمونه اشریشیاکلی
( 58/39درصد) جدا شد و از بين نمونههاي مثبت 3035 ،مورد
( 53/23درصد) مربوط به خانمها و  2666مورد ( 46/76درصد) مربوط
به آقايان بود (جدول  .)1توزيع س ّني بيماران بر اساس دهه تعيين و بر
اين اساس بيشترين تعداد با  1862مورد ( 32/66درصد) در دهه اول
زندگي و كمترين تعداد با  339مورد ( 32/66درصد) در فاصله سني
 61-70سال ( 5/94درصد) مشاهده گرديد (نمودار.)1
همچنین نتایج حاصل ازتست آنتیبیوگرام نشان داد که بیشترین
میزان حساسیت نسبت به ایمیپنم ،نيتروفورانتوئين و سفوتاکسیم به
ترتیب  %85/97 ،%90/95و  %71/02و بیشترین میزان مقاومت نسبت
به آمپيسيلين ،تتراسایکلین و کوتریموکسازول به ترتیب ،%83/95
 %80/97و  %63/92میباشد (جدول .)2
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اهميت ميباشد .به همين منظور اين مطالعه باهدف تعيين بررسی الگوی دقت دیسکهای آنتیبیوگرام به کار رفته شده ،از یک سویه  5بار
حساسیت و مقاومت آنتیبیوتیکی در سویههای اشريشياکلي جدا شده از دیسکگذاری با یک آنتیبیوتیک صورت گرفت و نتایج با هم مطابقت
داشت .جهت آناليز نتايج آماري و رسم نمودارها از نرم افزار Excel
عفونتهاي ادراري در شهر تبريز انجام گرفت.
 2007استفاده شد .همچنين از سویههای استاندارد ،اشریشیاکلی
 ATCC35218به عنوان کنترل کیفی استفاده شد.
مواد و روشها
این مطالعه به صورت مقطعي در شش ماهه نخست سال،1390
از بین  9762فرد مراجعه کننده به آزمایشگاههای تشخیص طبی نتايج
خصوصی در سطح شهر تبريز انجام گرفت .پس از مشخص نمودن
از تعداد9762نمونه ادرار مورد آزمايش كه  5673مورد (58/11
توزيع سني و جنسي مراجعین به آزمایشگاه ،نمونههای ادرار به روش
جدول1ـ مقایسه توزیع فراوانی سويههاي مورد آزمايش در هر دو جنس خانمها
میداستریم (قسمت میانی جریان ادرار) در ظرف استریل جمع آوری
و آقايان
گردید و با استفاده از لوپ استاندارد بر روی محیط آگار خون دار و
نمونههاي مربوط به آقايان
نمونههاي مربوط به خانمها
 EMBکشت داده شد و پس از  24ساعت انکوباسیون در دمای 37
درجه سانتیگراد ،کلنیها شمارش شدند و نمونههایی که تعداد کلنی
نمونههايمنفي
نمونههايمثبت
نمونههايمنفي
نمونههايمثبت
رشد کرده آنها برابر یا بیش از  105بود ،از نظر عفونت ادراری مثبت
تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد
تلقی و آزمایشهای بیوشیمیایی مانند اکسیداز ،تخمیر قندها ،حرکت،
ایندول ،اوره آز ،احیای نیترات ،MR ،VP ،H2S ،سیمونسیترات ،تجزیه
14/58 1423 27/31 2666 27/02 2638 31/09 3035
اسیدهای آمینه (لیزین ،آرژینین ،فنلآالنین و اورنیتین) و کشت در
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جدول2ـ فراواني الگوي مقاومت آنتیبیوتیکیسویههاي اشریشیاکلی جدا شده از عفونتهاي ادراري در شهر تبريز
نتیجه آزمایش آنتیبیوگرام

بحث

مقاوم

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

کوتریموکسازول

STX

1880

32/98

3644

63/92

177

3/10

تتراسایکلین

TE

684

11/99

4616

80/97

401

7/04

سیپروفلوکساسین

CP

4044

70/93

1537

26/96

120

2/11

جنتامایسین

GM

2165

37/98

2458

43/11

1078

18/91

آميکاسين

AN

3305

57/97

1822

31/96

574

10/07

نيتروفورانتوئين

FM

4901

85/97

626

10/98

174

3/05

ناليديکسيکاسيد

NA

2965

52/01

2507

43/98

229

4/01

ایمیپنم

IPM

5185

90/95

457

8/02

59

1/03

سفوتاکسیم

CTX

4049

71/02

1521

26/68

131

2/30

آمپيسيلين

AM

797

13/98

4786

83/95

118

2/07

سفتریاکسون

CRO

3765

66/04

1882

33/01

54

0/95

نورفلوکساسین

NOR

3818

66/97

1654

29/01

229

4/02

همانطور كه اشاره شد ،عفونتهاي ادراري از شايعترين عفونتهاي
ايجاد شده در انسان است و پس از عفونتهاي تنفسي ،بيشترين علت
مراجعه به پزشكان در گروههاي مختلف سني است.در بيشتر كتابهاي
مرجع ،شايعترين ارگانيسم عفونتهاي ادراري اشریشیاکلی ذكر شده
است ،اين ارگانيسم باعث ايجاد  75تا  90درصد از عفونتهاي ادراري
در هر دو جنس زن و مرد ميشود (.)10باكتري اشریشیاکلی یکی از
پاتوژنهاي مهمی است که افزایش مقاومت رانسبت به اغلب آنتیبیوتیکها
نشان داده است .گونههاي مقاوم اشریشیاکلی روز به روز بیشتر شده و
مشکالت از جایی شروع میشود که بیماران دوره درمان را کامل نکرده
و باکتريهاي زنده شروع به مقاومت مینمایند که معضلی براي پزشکان
محسوب میگردد .در اکثر موارد به علت استفاده بیرویه و خودسرانه
آنتیبیوتیکها ،شاهد موارد زیادی از مقاومتهاي داروئی در پاتوژنها
هستيم که این خود سبب عدم موفقیت در درمان و پیدایش بسیاری
از عوارض علیرغم صرف هزینههای زياد درمانی میشود .مقاومتهاي
داروئی نسبت به آنتیبیوتیکها در مناطق مختلف ایران و جهان به دلیل
تغییرات ژنتیکی در سویههای ایجادکننده و تفاوت در میزان مــصرف
آنتیبیوتیکها و وجود اختالف در میزان دسترسی به آنتیبیوتیکها
متفاوت میباشند .مقاومت باكتريها در برابر آنتيبيوتيكها به صورت
وراثتي و اكتسابي ميباشد .در مقاومت وراثتي (كروموزومي يا پالسميدي)،
صفات ذاتي و ارثي سلول ،عامل ممانعت از اثر و عمل آنتيبيوتيك است و
سويههاي مقاوم از ميان توده باكتريهاي حساس پس از قرار گرفتن در
معرض آنتيبيوتيك ظاهر ميشوند (.)11

در كشور آمريكا ،اشریشیاکلی باعث  75تا  90درصد ( )12و در
كشور روسيه باعث  85/9درصد از عفونتهاي ادراري شده است
( ،)13لذا با توجه به اهمیت عفونتهای ادراری ،این مطالعه در سطح
شهر تبريز انجام شد .نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که58/39
درصد از نمونههاي مورد آزمايش از نظر عفونت با باکتری اشریشیاکلی
مثبت میباشد .این نتایج با نتایج مطالعات مشابهی که توسط محمدی
و همکاران( ،)14حميدي فراهاني و همكاران ( ،)15مختاريان دلوئي
و همكاران ( ،)16مدني و همكاران( ،)17كادر و همكاران در كشور
عربستان ( ،)18جوها در كشور ژاپن ( )19انجام گرفت و میزان
عفونت با باکتری اشریشیاکلی در آنها به ترتیب ( 54/1درصد)،
( 60/3درصد) 66( ،درصد) 45/4( ،درصد) 58( ،درصد) و ( 50درصد)
گزارش شده بود ،مطابقت دارد .همچنين از ميان اشریشیاکلیهاي
جدا شده ،بيشترين تعداد درگروه سني كمتر از  10سال و بعد در
گروه سني  21-30سال گزارش گرديد .بررسیهای صورت گرفته
نشان میدهد که اشریشیاکلی جدا شده از انسان ،مهمترین پاتوژنی
است که افزایش مقاومت آنتیبیوتیکی نسبت به اغلب داروهاي
ضدمیکروبی را نشان میدهد ( .)20ازطرفي اين مطالعه نشان
ميدهد كه موثرترين آنتيبيوتيك براي اشریشیاکلیهاي جداشده
از عفونتهاي ادراري در شهر تبريز ایمیپنم ،نيتروفورانتوئين و
سفوتاکسیم ميباشد .با در نظرگرفتن نتايج اين مطالعه بهتر است در
درمان اوليه اين عفونت ازآنتيبيوتيكهاي آمپيسيلين ،تتراسایکلین
و کوتریموکسازول كمتر استفاده شود ،زيرا نتايج ،نشاندهنده میزان
باالي مقاومت باکتري اشریشیاکلی در شهر تبريز نسبت به اين
http://journal.fums.ac.ir
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2005. P. 887-892.
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نتيجهگيري

جلوگيري از انتشار مقاومتهاي دارويي يكي از مسائل مهم
درمان عفونتها در جامعه محسوب ميشود .با توجه به افزايش شيوع
مقاومت نسبت به آنتيبيوتيكها ،تشخيص سريع و به موقع سويههاي
مقاوم به منظور انتخاب گزينههاي درماني مناسب و جلوگيري از
گسترش مقاومت ،امري ضروري به نظر ميرسد .همچنین پیشنهاد
میشود ،درمان عفونتهاي ادراري که از اهمیت خاصی برخوردار
است ،با توجه به الگوي حساسیت و مقاومت منطقه صورت گیرد تا
از ایجاد پدیده مقاومت دارویی و شکستهاي درماني که منجر به
عارضه دارشدن عفونت میگردد ،جلوگیري شود.
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آنتیبیوتیکها میباشد.
در مطالعه محمدي و همکاران در خرم آباد ،میزان مقاومت به
آمپیسیلین  )21( %98/4و در مطالعه انجام شده توسط صفار و
همکاران در ساري ،این میزان 80-100 ،درصد گزارش شده است
( .)22این نتایج با نتایج مطالعه حاضر که در شهر تبريز%83/95گزارش
شد ،مطابقت دارد .در مطالعهای که توسط براتی و همکاران انجام
شد ،حساسیت نسبت به کوتریموکسازول ،جنتامایسین ،آمپیسیلین،
نیتروفورانتوئین و نالیدیکسیک اسید را به ترتیب ،%40/3 ،%48/1
 %72/5 ،%8/9و  %55/3گزارش نمودند که این نتایج با نتایج مطالعه
حاضر که  %85/97 ،%13/98 ،%37/98 ،%32/98و %52/01گزارش
شد ،مطابقت دارد ( .)23در بررسي که محمديمهر و همکاران در سال
1386در تهران انجام دادند ،مقاومت نسبت به سیپروفلوکساسین،
جنتامایسین و نیتروفورانتوئین در باکتری اشریشیاکلی به ترتیب
 %27/77 ،%58/33و  %13/88گزارش شد .نتایج بدست آمده از این
مطالعه میزان مقاومت به این آنتیبیوتیکها را ،%43/11 ،%26/96
 %10/98نشان داد .مقایسه نتایج بدست آمده نشاندهنده مطابقت
نتايج بدست آمده از هر دو مطالعه ميباشد ( .)24در مطالعهای که
توسط سلطان دالل و همکاران در سال  1388تا سال  1389در شهر
خوی صورت گرفت ،میزان مقاومت به کوتریموکسازول را ،%59/62
گزارش نمودند .این نتایج با نتایج مطالعه حاضر که  %63/92مشاهده
شد ،مطابقت دارد ( .)25در تحقيقي که توسط محمدی و همکاران
در شهر فالورجان صورت گرفت ،میزان مقاومت به آنتیبیوتیک
نالیدیکسیک اسید %20/1گزارش شد ،این نتایج با نتایج مطالعه
حاضر که  %43/98مشاهده شد ،مطابقت ندارد (.)14
در تحقیقی که توسط مهاجری و همکاران بر روي اشریشیاکلیهاي
جدا شده از عفونتهای ادراری در سال  1388در شهر کرمانشاه
صورت گرفت ،میزان حساسیت نسبت به آنتیبیوتیک سفتریاکسون
 %71گزارش شد؛ این نتایج با نتایج مطالعه حاضر که %33/01
مشاهده شد ،مطابقت ندارد ( .)26در بررسي ديگر انجام شده توسط
مهاجري و همكاران ،ميزان حساسيت نسبت به آنتيبيوتيكهاي
آمیکاسین ،تتراسایکلین و سفوتاکسیمرا به ترتیب %9/7 ،%66/4و
 %68/9گزارش نمودند ،این نتایج با نتایج مطالعه حاضر که به
ترتيب  %11/99 ،%57/97و  %71/02گزارش شد ،مطابقت دارد.
همچنين مهاجري و همكاران ميزان مقاومت نسبت به آنتیبیوتیک

تتراسایکلین را %74/2گزارش نمودند .این نتایج نيز با نتایج مطالعه
حاضر که  %80/97مشاهده شد مطابقت دارد (.)27
در مطالعه صورت گرفته توسط مدني و همکاران در سال 1385
در شهر کرمانشاه ،میزان حساسیت نسبت به آنتیبیوتیکهاي
سيپروفلوکساسين ،سفتریاکسون ،نورفلوکساسین و ایمیپنم را به
ترتیب  %56/3 ،%62/2 ،%66/7و  %88/2بيان شدک ه این نتایج
با نتایج مطالعه حاضر که به ترتيب %66/97 ،%66/04 ،%70/93و
 %90/95گزارش شد ،مطابقت دارد ( ،)17همچنين مدني و همكاران
ميزان مقاومت نسبت به آنتیبیوتیکهاي ایمی پنم ،سفوتاکسیم،
سفتریاکسون ،نورفلوکساسین و آميکاسينرا به ترتیب،%30/4 ،%11/8
 %31/3 ،%29/8و %32/2گزارش نمودند .این نتایج با نتایج مطالعه
حاضر که به ترتيب  %29/01 ،%33/01 ،%26/68 ،%8/02و %31/96
مشاهده شد ،مطابقت دارد ( .)17نتایج این مطالعه و مقایسه آنها با
سایر مطالعات نشان میدهد که مقاومت آنتیبیوتیکی در سویههاي
اشریشیاکلی جدا شده از عفونتهاي ادراري وجود دارد ،لذا استفاده از
داروهاي جديد مثل ايميپنم که مقاالت مختلف کارايي آن را بسيار
مثبت ارزيابي کردهاند ،توصيه ميگردد ( .)28ايميپنم از اعضاي
دستهاي از داروهاي بتاالكتام به نام كارباپنمها است كه به آنزيمهاي
بتاالكتاماز مقاوم ميباشد .معرفي كارباپنمها به دنياي پزشكي به
علت طيف وسيع فعاليت و پايداري آنها در برابر اكثر آنزيمهاي
بتاالكتاماز يك موفقيت بزرگ و چشمگير در درمان عفونتهاي مهم
باكتريايي مقاوم به بتاالكتامها محسوب ميشود (.)29
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Abstract

Background & Objective: Urinary infections are one of the most prevalent of infections diseases and Escherichia coli are the
most important cause of urinary infections. This study was done with aim of surveying amount of susceptibility and resistance
among strain of Escherichia coli that had been isolated from those who refer to the private laboratories in Tabriz city.
Materials & Methods: This survey was done in section during the first six months of the 2010 year and samples have been in
a sterile manner and whole pathological tests performed. Evaluation of antibiotic susceptibility had been checked with disk
diffusion standard method and results were analysed.
Results: 5701 Escherichia coli strains were identification. The most of sensibility to imipenem were 90/95%, Nitrofurantoin
85/97% and Cefotaxim 71/02% and the most amount for resistant to Ampicillin were 83/95%, Tetracycline 80/97% and Cotrimoxazol 63/92%.
Conclusion: This survey says the cause of high resistant Escherichia coli strainsto Ampicillin antibiotics and Tetracycline are
too take this antibiotics. Then, preventing from use of un necessary antibiotics and take care of production new and drastic
antibiotics will be recommend.
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