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 2مرکز تحقيقات بيماریهای عفوني و گرمسيری ،دانشگاه علوم پزشكي اهواز ،اهواز ،ايران
(دريافت مقاله -39/4/72 :پذيرش مقاله)39/11/8 :

چكيده
زمينه :عفونتهای مجرای ادراری ( )UTIيكي از شايعترين عفونتهای باکتريايي در تمام جهان به ويژه در کشورهای در حال توسعه بوده و همراه با
هزينههای اقتصادی باال هستند .مديريت عفونتهای  UTIبا افزايش ظهور مقاومت دارويي با خطر جديدی همراه است .آگاهي از اتيولوژی باکتریهای
منطقهای و الگوهای حساسيت برای رديابي هرگونه تغييرات احتمالي و توصيهها برای درمان تجربي صحيح  UTIضروری است .هدف از اين مطالعه
جداسازی و تعيين پروفايل حساسيت آنتيبيوتيكي باکتریهای گرم منفي ايجادکننده عفونتهای مجرای ادراری ( )UTIو شناسايي ايزولههای توليدکننده
آنزيم ( New Delhi Metallo-beta-lactamase-1 )NDM-1در اهواز است.
مواد و روشها :اين مطالعه مقطعي در طي يک سال از فروردين تا اسفند سال  1936در مرکز جهاد دانشگاهي اهواز انجام شد .نمونه ادرار بيماران
مشكوک به  UTIمراجعهکننده به مرکز جهاد دانشگاهي پس از رعايت شرايط استريليتي ،بهصورت  Clean catch midstreamادرار جمعآوری و
کشت بر روی محيطهای معمول ميكروبشناسي انجام شد .باکتریهای گرم منفي ايزوله شده از نمونههای ارسالي به کمک تستهای مورفولوژی و
بيوشيميايي مورد شناسايي قرار گرفتند .تست تعيين حساسيت آنتيبيوتيكي با استفاده از روش استاندارد ديسک ديفيوژن بر اساس پروتكل ارائه شده
توسط  CLSI 2011انجام شد .تست اصالح شده هاج جهت شناسايي سويههای توليد کننده آنزيم کارباپنماز و تست (Imipenem-EDTA )CDT

 Combined Disc Testجهت شناسايي سويههای توليدکننده آنزيمهای  MBLاستفاده شد.
يافتهها :در اين مطالعه تعداد  807ارگانيسم گرم منفي از نمونه ادرار بيماران مراجعه کننده ايزوله شدند .آناليز نتايج نشان داد که باکتری اشريشياکلي
شايعترين ارگانيسم جدا شونده ( 28درصد) و پس از آن کلبسيال ( 62/1درصد) و انتروباکتر ( 6/1درصد) قرار داشتند .نتايج تست حساسيت
آنتيبيوتيكي نشان داد که بيش از  30درصد ايزولهها به آنتيبيوتيکهای تتراسايكلين ،سفتازيديم ،مروپنم ،آميكاسين ،سفوتاکسيم ،ايميپنم ،سفپيم حساس
هستند .به طور کلي ايزولههای گرم منفي بيشترين مقاومت را به ترتيب به آنتيبيوتيکهای سفالوتين ( 96درصد) ،تریمتوپريم سولفامتوکسازول (90/1
درصد) و ناليديكسيک اسيد ( 61درصد) نشان دادند.
نتيجهگيری :نتايج ما نشان دادند که ارگانيسمهای ايزولهشونده از بيماران سرپايي حساسيت آنتيبيوتيكي بسيار خوبي نسبت به آنتيبيوتيکها متداول مورد
استفاده نشان ميدهند و ضروری است که بهصورت دورهای و منظم پروفايل حساسيت آنتيبيوتيكي سويههای جداشونده از جامعه بررسي شود زيرا
تعيين حساسيت ضدميكروبي جهت اتخاذ رژيم درماني صحيح ضروری است.
واژگان کليدی :بيماران سرپايي ،عفونت ادراری ،باکتریهای گرم منفي ،حساسيت آنتيبيوتيكي
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 1مرکز تحقيقات ميكروبيولوژی ،انستيتو پاستور ايران ،تهران ايران

افروغ و همكاران

بهداشتی میباشند ( ،)4به طوریکه در بین شايعترين

مقدمه
عفونتهای مجرای ادراری ( )UTIيکی از شايعترين

بیماریهای عفونی پس از عفونتهای مجرای تنفسی،

عفونتهای باکتريايی هستند که پزشکان در تمام

عفونتهای مجرای ادراری در رتبه دوم قرار دارند و

جهان به ويژه در کشورهای در حال توسعه با آن

شايعترين عفونت باکتريايی در بخشهای سرپايی در

به طوریکه تخمین زده میشود ساالنه در سراسر

ساالنه در کشورهای در حال توسعه عفونت ادراری

جهان  151میلیون فرد مبتال به  UTIمیشوند که

دارند .فراوانی پاتوژنها بسته به سن ،جنس ،بستری

هزينههای اقتصادی آن بیش از  6بیلیون دالر برآورد

بودن در بیمارستان يا کتتر داشتن متفاوت است (.)5

میشود ( 1و  .)7عفونت مجرای ادراری ()UTI

ترکیبات ضدمیکروبی جديد برای مديريت عفونتهای

اصطالحی است که برای انواعی از شرايط بالینی از

مجرای ادراری در دسترس هستند با اين وجود

طیف فاقد عالمت با وجود باکتری در ادرار تا عفونت

مديريت عفونتهای  UTIبا افزايش ظهور مقاومت

شديد کلیه همراه با سپسیس متغییر است (.)7

دارويی با خطر جديدی همراه است ( .)7مقاومت به

 UTIدر خانمها نسبت به آقايان شايعتر است و اين

عوامل ضدمیکروبی مشکل عمده سالمت ملی در

بدان دلیل است که اورترا در خانمها از نظر ساختاری

سراسر جهان است که بخشی از آن در نتیجه استفاده

کمتر در جلوگیری از ورود باکتریها کارآيی دارد و اين

بیش از حد از آنتیمیکروبیالها در وضعیتهای بالینی

میتواند به دلیل نزديکی مجرای تناسلی و ادراری باشد

است در جايی که که ضروری نمیباشد يا دورههای

( .)1اين عفونت اغلب به وسیله باکتریهای گرم منفی

طوالنی مدت درمان در صورتی که دورههای کوتاهتر

مانند اشريشیاکلی ،گونههای کلبسیال ،پروتئوس

درمانی نیز کارآمد هستند ( 9و  .)6میزان جداسازی

میرابیلیس،

پسودوموناس

آئروژينوزا،

گونههای

اسینتوباکتر ،گونههای سراشیا و باکتریهای گرم مثبت
از

قبیل

گونههای

انتروکوکوس

و

گونههای

کلی اوروپاتوژنها در مطالعه کايرت ( )Kibretدر
حدود  77/2درصد گزارش شده است .در اين مطالعه
اشريشیاکلی ارگانیسم غالب جداشده از ادرار بوده و

استافیلوکوکوس است .اشريشیاکلی مسئول اغلب موارد

پس

 UTIهستند ( ،)7به طوریکه اشريشیاکلی مسئول  25تا

استافیلوکوکوس کوآگوالز منفی ،استافیلوکوکوس

 35درصد دورههای باکتريوری فاقد عالمت ،سیستیت و

اورئوس ،گونههای انتروباکتر و گونههای سیتروباکتر

پیلونفريت در زنان جوان است و پس از آن بخش

بودهاند .مقاومت دارويی بین باکتریهای ايجادکننده

اندکی از موارد عفونت به وسیله اعضاء انتروباکترياسیه،
ديگر باسیلهای گرم منفی ،گونههای استافیلوکوکوس،
انتروکوکوس فکالیس و استرپتوکوکوس گروه  Bايجاد

از

آن

گونههای

کلبسیال،

گونههای

 UTIاز زمان استفاده از آنتیبیوتیکها در درمان اين
عفونت افزايش يافته است .عوامل اتیولوژيک و
الگوهای حساسیت  UTIبا توجه به نواحی و مناطق

میشوند ( .)9عفونتهای مجرای ادراری يکی از

جغرافیايی متفاوت است همچنین اين اتیولوژی و

شايعترين عفونتها در سراسر جهان میباشند و به

مقاومت دارويی در طی زمان تغییر میيابد .آگاهی از

عنوان دومین عامل شايع عفونت مرتبط با مراقبتهای

اتیولوژی باکتریهای منطقهای و الگوهای حساسیت
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مواجه هستند و همراه با هزينههای اقتصادی باال است

اياالت متحده آمريکا هستند ( .)9تقريباً  751میلیون نفر
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پروفايل حساسيت آنتيبيوتيكي باکتریهای گرم منفي ايجادکننده عفونتهای مجرای ادراری 12/

/ 18طب جنوب

برای رديابی هرگونه تغییرات احتمالی و توصیهها برای

نمونهگيری

درمان تجربی صحیح  UTIضروری است (.)7

نمونههای ادرار بیماران توسط فرد پس از رعايت شرايط

بدون شک بین مصرف آنتیبیوتیک و بروز مقاومت

استريلیتی ،بهصورت Clean catch midstream

آنتیبیوتیکی ارتباط مستقیم وجود دارد .کنترل استفاده از

جمعآوری شد .نمونهها جهت بررسی از نظر عفونت

آنتیبیوتیکها در بخشهای بیمارستانی يک مورد مهم و

باکتريايی به آزمايشگاه ارسال گرديدند.

اورژانسی به منظور جلوگیری از گسترش بیشتر مقاومت
است .با اين وجود در خصوص عفونتهای ادراری
اکتسابی از جامعه اطالعات محدودی وجود دارد .افزايش
بررسی منظم وضعیت حساسیت دارويی پاتوژنهای
مجرای ادراری در نواحی خاص است .اطالعات
حساسیت آنتیبیوتیکی که به وسیله آزمايشگاههای
میکروبیولوژی منطقهای جمعآوری میشود کمک به
انتخاب آنتیبیوتیکهای مؤثر برای درمان عفونت مجرای
ادراری مینمايد ( .)1هدف از اين مطالعه جداسازی و
تعیین پروفايل حساسیت آنتیبیوتیکی باکتریهای گرم
منفی ايجادکننده عفونتهای مجرای ادراری ( )UTIو
همچنین

شناسايی

ايزولههای

تولیدکننده

آنزيم

)NDM-1(New Delhi Metallo-beta-lactamase-1
در اهواز است.

مواد و روشها
جامعه مورد مطالعه
در اين مطالعه مقطعی که در طی يک سال از فروردين تا

نمونههای ادرار ارسال شده به آزمايشگاه در کمتر از 1
ساعت بر روی محیطهای میکروبشناسی شامل
محیطهای بالد آگار ( ،)Blood agarمککانکی آگار
(] )MacConkey Agar [MACو ائوزين متیلن
بلو آگار ( )Merck Co. Germany( )EMBکشت
داده میشدند و پس از انکوباسیون در دمای  92درجه
سانتیگراد به مدت يک شبانهروز ،از نظر رشد باکتری
و تشکیل کلونی بر روی محیطها مورد بررسی قرار
گرفتند .باکتریهای گرم منفی ايزوله شده از نمونههای
ارسالی به کمک تستهای مورفولوژی و بیوشیمیايی
شامل رنگآمیزی گرم ،اکسیداز ،کاتاالز ،حرکت،
سیترات ،TSI ،اندول ،متیلرد ( ،)MRووگس
پروسکوئر ( ،)VPاوره ،اورنیتین دکربوکسیالز (،)OD
لیزين دکربوکسیالز ( ،)LDآرژينین دهیدروژناز ()AD
( )Merck Co. Germanyو در صورت نیاز برخی
تست های بیوشیمیايی خاص مورد شناسايی قرار
گرفتند.

اسفند سال  1937در مرکز جهاد دانشگاهی اهواز انجام

تست تعيين حساسيت آنتيبيوتيكي

شد ،نمونه ادرار بیماران سرپايی مشکوک به UTI

با استفاده از روش استاندارد ديسک ديفیوژن

مراجعهکننده به مرکز جهاد دانشگاهی جمعآوری شد و

( )Disk Diffusion Methodبر اساس پروتکل ارائه

برای هر يک پرسشنامه تنظیم و کدگذاری گرديد.

شده توسط سازمان استاندارهای بالینی و آزمايشگاهی

نمونهگیری از افراد پس از مشخص نمودن هدف مطالعه

( )2( )CLSI 2014و استفاده از ديسکهای 12

برای آنها و کسب رضايت کتبی آگاهانه از هر يک از

آنتیبیوتیک ( )HIMEDIA Co.شامل نالیديکسیک

افراد تحت مطالعه صورت گرفت.

اسید ( ،)NAسفترياکسون ( ،)CROآمپیسیلین
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مقاومت آنتیبیوتیکی در عفونت مجرای ادراری نیاز به

جداسازی و شناسايي باکتری
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سال نوزدهم /شماره  /1فروردين و ارديبهشت 1931

افروغ و همكاران

( ،)AMنیتروفورانتوئین ( ،)FMسفتازيديم (،)CAZ

ارگانیسم مورد بررسی با  E. coli ATCC 25922در

مروپنم ( ،)MEMتریمتوپريم سولفامتوکسازول

ناحیه تشکیل هاله بررسی و در صورت مشاهده شکل

( ،)SXTآمیکاسین ( ،)ANجنتامايسین (،)GM

شبیه برگ شبدر بهصورتModified Hodge Positive

سیپروفلوکساسین ( ،)CIPسفتیزوکسیم (،)CT

( Test)MHTگزارش میشد (.)2

سفوتاکسیم ( ،)CTXسفالوتین ( ،)CFنیتروفورانتوئین
(،)FM

ايمیپنم

(،)IMP

سفپیم

(،)FEP

آموکسیسیلین ( )AMXحساسیت آنتیبیوتیکی
گونههای جداشده به داروهای متداول مؤثر علیه
روش پس از تلقیح باکتری در محیط تريپتی کیس
سوی براث ( )TSBو انکوباسیون در  92درجه
سانتیگراد به مدت  7تا  6ساعت و به دست آوردن
غلظت  1/5مک فارلند از باکتری ،کشت بر روی
محیط مولر هینتون آگار انجام و پس از انکوباسیون
محیطها در دمای  96درجه سانتیگراد به مدت 18
ساعت ،نتايج خوانده شد.
شناسايي

سويههای

استفاده mipenem-EDTA Combined Disc
(Test )CDT
در ابتدا میزان  18/61گرم از  EDTAرا در 111
میلیلیتر آب مقطر حل شد تا غلظت  1/5موالر EDTA

بهدست آيد و  pHآن روی  8تنظیم و با اتوکالو نمودن
استريل گشت .اين تست به دو روش انجام شد .در
روش اول ارگانیسم مقاوم به کارباپنمها بر اساس روش
ديسک ديفیوژن روی محیط مولر هینتون آگار کشت داده
شد 7 .ديسک ايمیپنم ( 11میکروگرم) را با فاصلههای
 75میلیلیتر قرار داده و به يکی از ديسکها  5میکرولیتر
از محلول  1/5موالر  EDTAاضافه شد .حاله مهاری

توليد

کننده

آنزيم

ايجادشده

در

اطراف

ديسکهای

ايمیپنم

و

 Carbapenemaseبه کمک روش فنوتيپي

 Imipenem-EDTAپس از  16تا  18ساعت

تست اصالحشده هاج ( Modified Hodge Test

انکوباسیون در دمای  95±7درجه سانتیگراد در شرايط

] )[MHTجهت شناسايی سويههای تولیدکننده آنزيم

هوازی تفسیر گرديد .در اين تست وجود اختالف اندازه

کارباپنماز استفاده شد .پروتکل انجام اين تست شامل اين

حاله

و

مراحل بود )1( :تهیه غلظت  1/5مک فارلند از سوش

 Imipenem_EDTAاگر  ≤2باشد به عنوان MBL

استاندارد  E.coli ATCC 25922با استفاده از نرمال

مثبت گزارش میگرديد .در اين روش از ديسک EDTA

سالین و تلقیح اين سوش استاندارد بر روی محیط مولر

به تنهايی نیز استفاده شد و مشاهده افزايش قطر حاله

هینتون آگار )7( ،قرار دادن ديسک ايمیپنم  11میکروگرم

مهاری در فاصله بین ديسک ايمیپنم و ديسک EDTA

در مرکز پلیت )9( ،کشت ارگانیسم مورد بررسی (از نظر

به عنوان مثبت گزارش میشد ( .)8در روش دوم

تولید آنزيم کارباپنماز) با استفاده از لوپ بهصورت خط

ارگانیسم مقاوم به کارباپنم بر روی محیط مولر هینتون

مستقیم از کناره ديسک تا لبه پلیت )4( ،انکوباسیون پلیت

آگار کشت شطرنجی داده شد .سپس يک ديسک

در دمای  95±7درجه سانتیگراد به مدت 16-71

ايمیپنم ( 11میکروگرم) در روی پلیت قرار داده شد و

ساعت )4( ،پلیت محیط کشت از نظر تشکیل شکل شبیه

در فاصله  11-14میلیمتری آن يک ديسک کاغذی

برگ شبدری ( )Clover Leaf-typeدر محل تقاطع

 Blankقرار داده و به آن  5میکرولیتر از محلول 1/5

http://bpums.ac.ir

مهاری

اطراف

دو

ديسک

ايمیپنم

Downloaded from ismj.bpums.ac.ir at 11:58 +0430 on Wednesday June 20th 2018

باکتریهای گرم منفی مورد مطالعه قرار گرفت .در اين

شناسايي سويههای توليدکننده آنزيمهای  MBLبا

] [ DOI: 10.7508/ismj.1395.01.002

پروفايل حساسيت آنتيبيوتيكي باکتریهای گرم منفي ايجادکننده عفونتهای مجرای ادراری 17/

/ 13طب جنوب

موالر  EDTAاضافه گشت .پس از  16تا  18ساعت

سفپیم حساس هستند .به طور کلی ايزولههای گرم منفی

انکوباسیون در دمای  95±7درجه سانتیگراد در صورت

بیشترين مقاومت را به ترتیب به آنتیبیوتیکهای

مشاهده افزايش هاله عدم رشد به سمت ديسک حاوی

سفالوتین ( 97درصد) ،کوتريموکسازول ( 91/5درصد) و

 EDTAبهصورت مثبت گزارش میشد (.)8

نالیديکسیک اسید ( 75درصد) نشان دادند .باکتری
اشريشیاکلی بیشترين مقاومت را به ترتیب به

آناليز آماری
نتايج

حاصل

از

مطالعه

به

کمک

نرمافزار

 )USA،Il ،Chicago،SPSS Inc( SPSSويرايش 13

درصد) ،سفالوتین ( 91/5درصد) و نالیديکسیک اسید
( 72درصد) نشان دادند .باکتری کلبسیال بیشترين
مقاومت را به کوتريموکسازول و سفالوتین نشان داد .همه
ايزولههای پروتئوس و سیتروباکتر به آموکسیسیلین

يافتهها

مقاوم ( 111درصد) بودند (جدول 1و .)7

در اين مطالعه مقطعی که در طی يک سال انجام گرفت

در اين مطالعه همه سويههای استنوترفوموناس جداشده

تعداد  218ارگانیسم گرم منفی از نمونه ادرار بیماران

به

آمپیسیلین،

سرپايی مراجعه کننده به مرکز جهاد دانشگاهی دانشگاه

تتراسايکلین ،سفتازيديم ،مروپنم ،سفوتاکسیم ،ايمیپنم،

علوم پزشکی اهواز ايزوله شدند .از اين تعداد ارگانیسم

سفپیم حساس بودند در صورتی که اين ايزولهها به

 645مورد ( 31درصد) از خانمها و  69مورد (3

سفالوتین ،نیتروفورانتوئین و آموکسیسیلین کامالً مقاوم

درصد) از آقايان ايزوله شدند .آنالیز نتايج نشان داد که

بودند .پسودوموناس آئروژينوزا به سیپروفلوکساسین،

باکتری اشريشیاکلی شايعترين ارگانیسم جداشونده (62

سفتیزوکسیم ،سفوتاکسیم و سفپیم حساسیت 111

درصد) و پس از آن کلبسیال ( 76/5درصد) و انتروباکتر

درصد نشان دادند .ايزولههای اسینتوباکتر به سفترياکسون،

( 7/5درصد) قرار داشتند (نمودار .)1

آمیکاسین ،جنتامايسین ،سیپروفلوکساسین ،سفوتاکسیم،

آنتیبیوتیکهای

سفترياکسون،

سفالوتین ،نیتروفورانتوئین و آموکسیسیلین مقاوم بودند.
تست اصالحشده هاج ( )MHTمورد استفاده جهت
شناسايی سويههای تولید کننده آنزيم کارباپنماز در همه
ايزولهها

منفی

بود

(شکل .)1

همچنین

در

 Imipenem-EDTA Combined Disc Testمورد
استفاده
نمودار  )1فروانی باکتریهای گرم منفی ايزولهشده از نمونههای ادرار بیماران سرپايی
مراجعه کننده به مرکز جهاد دانشگاهی اهواز.

نتايج تست حساسیت آنتیبیوتیکی نشان داد که بیش از
 31درصد ايزولهها به آنتیبیوتیکهای تتراسايکلین،
سفتازيديم ،مروپنم ،آمیکاسین ،سفوتاکسیم ،ايمیپنم،
http://bpums.ac.ir

جهت

شناسايی

سويههای

تولیدکننده

متالوبتاالکتاماز ( )MBLنتايج همه منفی بودند و هیچ
يک از ايزولهها آنزيم متالوبتاالکتاماز تولید نمیکردند
(شکل .)7

Downloaded from ismj.bpums.ac.ir at 11:58 +0430 on Wednesday June 20th 2018

مورد تجزيه و تحلیل آماری قرار گرفت.

آنتیبیوتیکهای تریمتوپريم سولفامتوکسازول (97

] [ DOI: 10.7508/ismj.1395.01.002

سال نوزدهم /شماره  /1فروردين و ارديبهشت 1931

انجام اين تست سويه استاندارد  E.coli ATCC 25922که در واقع حساس به مروپنم است بهصورت شطرنجی همانند يک آنتیبیوگرام معمولی در روی پلیت کشت داده
میشود سپس ديسک مروپنم در مرکز پلیت کشت قرار داده می شود و آنگاه ارگانیسمهايی که میخواهیم از نظر تولید آنزيم کارباپنماز مورد بررسی قرار گیرد بهصورت خطی از
کناره ديسک تا کنار پلیت کشت داده میشوند اگر ارگانیسم مورد بررسی توانايی تولید کارباپنماز را داشته باشد اثر ديسک آنتیبیوتیک مروپنم را غیرفعال نموده و سويه استاندارد
ايکالی که حساس به مروپنم بود چون آنتیبیوتیک در کنارههای خط رشد ارگانیسم تولیدکننده کارباپنماز غیرفعال شده شروع به رشد میکند و يک شکل شبیه برگ گل بوجود
میآورد (ارگانیسمهای  ) D ،C ،Bاما اگر ارگانیسم مورد بررسی کارباپنماز تولید نکند در هاله مهاری اطراف ديسک مروپنم هیچ تغییری به وجود نمیآيد (ارگانیسم .)A

شکل  )7دو تصوير ارائه شده در واقع دو روشی است که با استفاده از آنها باکتریها از نظر تولید آنزيمهای متالوبتاالکتاماز مورد بررسی قرار گرفتهاند .سمت راست نمونه کنترل
مثبت ،سمت چپ نمونه منفی .روش اول :شکل سمت چپ (نمونه منفی) ،A :ديسک ايمی پنم ،B .ديسک ايمیپنم که به آن  EDTAاضافه شده است .روش دوم:
 .Imipenem-EDTA Combined Disc Testشکل سمت راست (کنترل مثبت [کلبسیال پنومونیه]) ،A :ديسک  ،B ،EDTAديسک ايمیپنم ،در بین دو ديسک در واقع
به سمت ديسک  EDTAقطر هاله مهاری افزايش پیدا کرده است.

http://bpums.ac.ir
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شکل  )1تست هاج اصالح شده ( ،A .)MHTنمونه منفی ،B ،کنترل مثبت (کلبسیال پنومونیه) ،C ،کنترل مثبت (اسینتوباکتر) ،D ،کنترل مثبت (پسودوموناس آئروژينوزا) .در

] [ DOI: 10.7508/ismj.1395.01.002

افروغ و همكاران

پروفايل حساسيت آنتيبيوتيكي باکتریهای گرم منفي ايجادکننده عفونتهای مجرای ادراری 60/

/ 61طب جنوب

جدول  )1الگوی حساسيت آنتيبيوتيكي اعضاء مختلف خانواده انتروباکترياسيه جداشده از نمونههای ادرار بيماران سرپايي.
آنتيبيوتيک

Proteus spp.
=%)19(N

Enterobacter spp.
=%)18(N

Klebsiella spp.
=%)172(N

E.coli
=%)489(N

Citrobacter spp.
=% )4(N

84/5

34

23/5

29

25

سفترياکسون

22

34

85

23

111

نالیديکسیک اسید
آمپیسیلین

84/5

111

85/5

23

111

تتراسايکلین

111

111

111

111

111

سفتازيديم

111

88

38/5

38

111

مروپنم

37/5

88

32/5

33

111

آمیکاسین

111

34

38/5

34

22

87/5

31

83/5

111

سیپروفلوکساسین

84/5

88

86

81

111

سفتیزوکسیم

111

34

88

31

111

سفوتاکسیم

جنتامايسین

84/5

111

36

34

111

61/5

64/5

27/5

68/5

51

54

26/5

84

39

51

ايمیپنم

37/5

88

32/5

33/5

111

سفپیم

111

87

38/5

33/5

111

-

34

88/5

85/5

-

سفالوتین
نیتروفورانتوئین

آموکسیسیلین

جدول  )6پروفايل حساسيت آنتيبيوتيكي کل باکتریهای گرم منفي ايزوله
شده از نمونههای ادرار بيماران سرپايي ()n=807
حساس ()%

مقاوم ()%

آنتيبيوتيک

)25( 597

)75( 126

سفترياکسون

)81/5( 521

)13/5( 192

آمپیسیلین

)81/5( 528

)18/5( 191

تتراسايکلین

)33/5( 214

)1/5( 4

سفتازيديم

)38( 634

)7( 14

مروپنم

)38( 634

)7( 14

)63/5( 437

)91/5( 716

آمیکاسین

)35( 627

)5( 96

جنتامايسین

)83( 691

)11( 28

سیپروفلوکساسین

)89( 586

)12( 177

سفتیزوکسیم

)83/5( 695

)11/5( 29

سفوتاکسیم

)34/5( 621

)5/5( 98

)68( 487

)97( 776

نیتروفورانتوئین

)88/5( 676

)11/5( 87

ايمیپنم

)38/5( 632

)1/5( 11

سفپیم

)38/8( 211

)1/7( 8

)82( 616

)19( 37

نالیديکسیک اسید

تریمتوپريم سولفامتوکسازول

سفالوتین

آموکسیسیلین

http://bpums.ac.ir
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تریمتوپريم سولفامتوکسازول

22

21/5

29

68

25
111

] [ DOI: 10.7508/ismj.1395.01.002

سال نوزدهم /شماره  /1فروردين و ارديبهشت 1931

بحث

انتروباکترياسیه يعنی پروتئوس میرابیلیس و کلبسیال قرار

عفونتهای مجرای ادراری منبع شايعی برای بروز

داشتهاند و  25درصد کل ايزولهها به سفازولین و 24

عوارض و مرگ ومیر هستند .از اينرو حتی در عدم

درصد به تریمتوپريم سولفامتوکسازول حساس بودند.

وجود ناهنجاریهای قابل شناسايی مجرای ادراری

در اين مطالعه  41درصد سويههای اشريشیاکلی به

بسیاری از بیماران دارای دورههای تکرار شونده از UTI

فلوروکینولونها حساس بوده در صورتیکه  39درصد به

هستند که اغلب بدون عالمتندUTI .های ايجادشونده به
وسیله سويههای مقاوم به آنتیبیوتیک و باکتریهای

سولفامتوکسازول حساس بودهاند .در کلبسیال  83درصد
ايزولهها به تریمتوپريم سولفامتوکسازول و  111درصد

پیچیدگیهای  UTIبه دلیل شیوع پاتوژنهای باکتريايی

به فلوروکینولون حساس بودهاند (.)3

تولیدکننده بتاالکتاماز وسیعالطیف افزايش پیدا کرده است

در تحقیق ما شايعترين ارگانیسم اشريشیاکلی بود (62

( 8و .)3

درصد) و دومین عامل شايع جنس کلبسیال ( 76/5درصد)

در مطالعه ما اشريشیاکلی شايعترين ارگانیسم ايزوله شده

و پس از آن جنس انتروباکتر ( 7/5درصد) و پروتئوس (7

از نمونههای ادراری بیماران بود و پس از آن باکتری

درصد) قرار داشتند که با يافتههای ديگر از جمله مطالعه

کلبسیال ارگانیسم غالب بود .نتايج تحقیق ما نشان داد که

پراکاش ( )Prakashو همکاران همخوانی دارد ( )1اما با

آنتیبیوتیکهای مروپنم ،سفتازيديم ،جنتامايسین و

گزارشهای ديگر که در آن پسودوموناس آئروژينوزا ()11

تتراسايکلین همچنان میتوانند به عنوان اولین خط درمان

و کلبسیال ( )11به عنوان غالبترين ارگانیسمها ،گزارش

آنتیبیوتیکی برای درمان عفونتهای ناشی از باکتریهای

شدهاند متفاوت است .در مطالعه ما باکتری کلبسیال دومین

گرم منفی مورد استفاده قرار گیرند اما افزايش مقاومت

عامل شايع بود که با گزارشهای ديگر که در آنها

نسبت به تریمتوپريم سولفامتوکسازول ،نالیديکسیک

پسودوموناس آئروژينوزا را به عنوان دومین عامل شايع در

اسید و سفالوتین در بین ايزولههای گرم منفی نگرانکننده

هند ( )17و نیجريه ( )19گزارش کردهاند متفاوت است.

است .در مطالعه ما مقاومت نسبت به تریمتوپريم

با اين وجود يافتههای ما با گزارشهای ديگری که کلبسیال

سولفامتوکسازول و نالیديکسک اسید به ترتیب  91/5و

را به عنوان دومین عامل شايع گزارش شده است

 75درصد بود و اين داروها نبايد به تنهايی به عنوان
درمان دارويی خط اول استفاده گردند .افزايش مقاومت
نسبت به اين دو آنتیبیوتیک در ايزولههای گرم منفی
کشور ما بدين دلیل است که اين دو دارو به عنوان اولین
خط درمانی در درمان عفونتهای ادراری توسط پزشکان

همخوانی دارد ( .)14مطالعات بر روی  UTIدر ديگر نقاط
جهان نیز نشان داده است که همانند نتايج بررسی ما
اشريشیاکلی و کلبسیال شايعترين اوروپاتوژنها در ايجاد
 UTIهستند ( .)15شیوع باالتر باکتریهای گرم منفی
اعضاء خانواده انتروباکترياسیه در ايجاد  UTIبه دلیل

تجويز میشوند و اين موضوع سبب میشود که ارگانیسم

بسیاری از فاکتورها است که مسئول اتصال آنها به

تحت فشار انتخابی دارو مقاومت کسب نمايد .در مطالعه

اورواپیتلیوم میزبان میباشند .عالوهبر اين آنها میتوانند در

داس ( )Dasو همکاران اشريشیاکلی شايعترين ارگانیسم

مخاط مجرای ادراری تناسلی به وسیله ادهسینها ،پیلی،

ايزوله شده از ادرار بوده و پس از آن ديگر اعضاء خانواده
http://bpums.ac.ir
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مقاوم به چنددارو در سالهای اخیر گسترش يافته و
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/ 69طب جنوب

جنتامايسین ،تتراسايکلین و مروپنم به عنوان حساسترين

بیشتر مورد استفاده قرار گرفتهاند میزان مقاومت به آنها در

داروها علیه همه ايزولههای اوروپاتوژن بودند و میزان

بین باکتریها نیز افزايش پیدا کرده است.

حساسیت به آنتیبیوتیک تریمتوپريم سولفامتوکسازول در

استفاده گسترده از کارباپنمها علیه باکتریهای گرم منفی

بین اوروپاتوژنهای جداشده بدين صورت بود:

سبب پديد آمدن مقاومت به اين گروه از آنتیبیوتیکها به

اشريشیاکلی ( 68درصد) ،کلبسیال ( 29درصد)،

کمک مکانیسمهای مقاومت دارويی جديد گشته است

پسودوموناس آئروژينوزا ( 25درصد) ،انتروباکتر (21/5

( .)18مقاومت به کارباپنمها در نتیجه اکتساب کارباپنمازها

درصد) ،سیتروباکتر ( 25درصد) و پروتئوس ( 22درصد).

ظهور پیدا کرده و از ابتدای سال  7111در تمام جهان

مؤثرترين آنتیبیوتیک علیه کلبسیال تتراسايکلین بود به

گسترده شده است و تعداد باکتریهايی که تولید کارباپنماز

طوریکه همه ايزولهها به اين آنتیبیوتیک حساس بودند

نوع متالوبتاالکتاماز ( )MBLمینمايند به سرعت در حال

اما تریمتوپريم سولفامتوکسازول و سفالوتین کمترين اثر را

افزايش است ( 18و  .)13باکتریهای حمل کننده ژن

بر روی اين ارگانیسم داشتند .در مطالعهای که در هند انجام

متالوبتاالکتاماز جديد تحت عنوان  ،NDM-1در تمام

شده نشان داده شد که مروپنم علیه باسیلهای گرم منفی

جهان شناخته شدهاند و باکتریهای  NDM-1مثبت در

بسیار مؤثر است در صورتیکه نسبت به سفالوسپورينها

بیمارانی که تاريخچهای از مسافرت به هند و پاکستان يا

باالترين مقاومت را نشان دادهاند ( .)16در صورتیکه در

بستری شدن در اين دو کشور را دارند ،شايع میباشند

مطالعه ما ايزولهها به کارباپنمها و سفالوسپورينها

( .)71-77نتايج مطالعه ما نشان داد که خوشبختانه ايزولهها

حساسیت خوبی نشان دادهاند .در مطالعهای ديگر مروپنم و

تولید آنزيمهای کارباپنماز (از جمله متالوبتاالکتاماز)

ايمیپنم به ترتیب علیه  38و  111درصد باسیلهای گرم

نمینمايند و اين آنتیبیوتیکها همچنان علیه عفونتهای

منفی با مقاومت چنددارويی يعنی مقاوم به حداقل دو

ادراری ناشی از اين باکتریها مؤثرند.

کالس آنتیبیوتیکی مؤثر بودهاند ( .)12در مطالعه حاضر

مقاومت دارويی بهويژه به کالس آنتیبیوتیکی بتاالکتام با

خانواده

توجه به افزايش روبه رشد سويههای باکتريايی با مقاومت

انتروباکترياسیه نسبت به تریمتوپريم سولفامتوکسازول و

چنددارويی که ممکن منبع آنها بیمارستانها ،حیوانات،

سفالوتین مشاهده شد و پروتئوس و سیتروباکتر کمترين

مواد غذايی ،شیرهای خشک ،گیاهان ،آبزيان يا مزارع

حساسیت را نسبت به نیترافورانتوئین نشان دادند .همه

کشاورزی باشد ضروری است که ارگانهای ذيربط

ايزولههای سیتروباکتر و پروتئوس به آموکسیسیلین مقاوم

تنظیمکننده سالمت بهداشت ملی به اين موضوع توجه

بودند .از نکات جالب توجه اين مطالعه آن بود که همه

اصولی داشته باشند ( .)79-91به طور کلی نتايج نشان داد

ايزولههای انتروباکترياسیه ( 111درصد) نسبت به

که ارگانیسمهای ايزولهشونده از بیماران حساسیت

تتراسايکلین حساس بودند اين يافته نويددهنده آن است

آنتیبیوتیکی بسیار خوبی نسبت به آنتیبیوتیکها متداول

که در صورت مشاهده مقاومت به ساير آنتیبیوتیکها ،از

مورد استفاده نشان میدهند و ضروری است که بهصورت

تتراسايکلین می توان به عنوان داروی جايگزين استفاده

دورهای و منظم پروفايل حساسیت آنتیبیوتیکی سويههای

شود .با نگاه کلی به نتايج حساسیت آنتیبیوتیکی اين نتیجه

جداشونده از جامعه بررسی شود و در مواردی که نسبت

بیشترين

مقاومت
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شوند .در بررسیهای ما آنتیبیوتیکهای سفتازيديم،

به دست آمد که داروهايی که در جامعه جهت درمان UTI
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محدودتری داشته و استفاده از آنها با توجه به اثرات

ًبه يک دارو کاهش حساسیت مشاهده میگردد سريعا

 به منظور.اکولوژيک و ناسازگاری آنها بايد کاهش يابد

 اين راهکارها میتواند شامل.راهکارهای مؤثر اتخاذ گردد

 تجويز،پیشگیری از بروز و گسترش مقاومت دارويی

،جايگزين کردن داروی کم اثر با يک داروی مؤثر

 متفکرانه و منطقی،داروهای ضدمیکروبی بايد محتاطانه

جلوگیری از گسترش سويههای مقاوم بیمارستانی به

 انتخاب عوامل ضدمیکروبی بايد براساس.انجام شود

 جلوگیری از انتقال سويههای مقاوم از طريق مواد،جامعه

 شیوع، الگوهای تجربی منطقهای،تاريخچه آلرژی بیماران

. باشند،غذايی مختلف به انسانها

. در دسترس بودن و قیمت دارو باشد،مقاومت
سپاس و قدرداني
بدينوسیله از همکاری و پشتیبانی مالی دانشگاه علوم
.پزشکی اهواز نهايت سپاسگزاری را داريم

نتيجهگيری
متأسفانه در بسیاری از بخشهای جهان بتاالکتامها و
ضدمیکروبی

داروهای

شايعترين

فلوروکینولونها

.تجويزشونده جهت درمان عفونتهای باکتريايی هستند
از سوی ديگر داروهای مقرون به صرفه طیف اثر
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Abstract

Background: Urinary tract infection (UTI) is the commonest bacterial infectious disease in worldwide
(especially in developing countries) with a high rate of morbidity and financial cost. The management of
UTI infections has been jeopardized by increase in immergence of antimicrobial drug resistance.
Knowledge of the local bacterial etiology and susceptibility patterns is required to trace any change that
might have occurred in time so that updated recommendation for optimal empirical therapy of UTI can be
made. The aim of this investigation was distribution and antimicrobial susceptibility pattern of gram
negative bacteria causing urinary tract infection (UTI) and detection NDM-1 (new-delhi-metallo-betalactamase-1) producing isolates in Ahwaz.
Materials and Methods: This cross-sectional study was done during a period of one year from April
2013 to March 2014. Clean catch midstream urine samples were collected from suspected patients to UTI.
The isolates were identified based on morphological and biochemical testes. Culture was performed on
routine microbiological media. Susceptibility testing was performed according CLSI (2013) guidelines.
Detection of carbapenemase producing isolates was performed by modified hodge test (MHT). Metallobeta-lactamase isolates were detected by imipenem-EDTA combined disc test (CDT).
Results: In this study 708 gram negative organisms were isolated from urine samples. E.coli was the
most common isolated bacteria (67%) followed by Klebsiella spp. (26.5%) and Enterobacter spp. (2.5%).
In antibiotic susceptibility testing more than 90% of isolates were sensitive to tetracycline, ceftazidime,
meropenem, amikacin, cefotaxime, imipenem, and cefepime. Isolates were more resistant to cephalothin
(32%), co-trimoxazol (30.5%), and nalidixic acid (25%).
Conclusion: In our results isolated organisms from outpatients showed very high sensitivity to common
antibiotics. Continuous and regular monitoring of susceptibility pattern of community isolated strains is
necessary. Antimicrobial susceptibility is important to guide effective antibiotic therapy.
Key words: Outpatients, Urinary tract infection, Gram negative bacteria, Antibiotic susceptibility.
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