بررسي الگوی مقاومت آنتيبيوتيکي سویه های اشریشيا کلي جدا شده از عفونتهای
ادراری در شهر قم
سابقه و هدف :ثبکشزی اؽزیؾیب کلی ثِ ػٌَاى ؽبیغ سزیي ػبهل ػفًَز ّبی ادراری هغزح هی ثبؽذ .ثب سَجِ ثِ گغشزػ رٍس
افشٍى هقزف آًشی ثیَسیک ّب ٍ ایجبد هقبٍهز آًشی ثیَسیکی در ثیي عَیِ ّبی اؽزیؾیب کلی ،سحقیق حبضز ثِ ثزرعی الگَی
حغبعیز ٍ هقبٍهز آًشی ثیَسیکی عَیِ ّبی اؽزیؾیب کلی جذا ؽذُ اس ثیوبراى هزاجؼِ کٌٌذُ ثِ آسهبیؾگبُ ّبی سؾخیـ
عجی خقَفی در ؽْز قن اًجبم گزفز.
هواد و روش کار :اس هجوَع ً 1420وًًَِ 150 ،وًَِ ادراری آلَدُ ثِ ثبکشزی اؽزیؾیب کلی ثَدًذ .آسهبیؼ حغبعیز آًشی
ثیَسیکی ثب رٍػ اعشبًذارد اًشؾبر در آگبر (کزثی-ثبئز) ثز رٍی  10گزٍُ هخشلف آًشی ثیَسیکی اًجبم گزفز ٍ ًشبیج ثِ دعز
آهذُ هَرد سجشیِ ٍ سحلیل ٍاقغ ؽذًذ.
.

نتایج :در ایي هغبلؼِ ثیؾشزیي هیشاى هقبٍهز ًغجز ثِ آًشی ثیَسیک ّبی آهذی عیلیي  60درفذ ،سشزاعبیکلیي  58درفذ ٍ
ًبلیذیکغیک اعیذ  52درفذ ٍ ثیؾشزیي هیشاى حغبعیز ًغجز ثِ آهیکبعیي  98درفذ هؾبّذُ گزدیذ.

نتیجه گیری :ثب سَجِ ثِ افشایؼ هقبٍهز در ثیي عَیِ ّبی اؽزیؾیب کلی سَفیِ هی ؽَد آسهبیؼ آًشی ثیَگزام ثز رٍی عَیِ
ّبی هَلذ ػفًَز ادراری ،قجل اس هقزف خَد عزاًِ ی آًشی ثیَسیک ّب اًجبم گیزد.
کلوبر کلیذی :اؽزیؾیب کلی ،ػفًَز ادراری ،هقبٍهز آًشی ثیَسیکی.
آدرط دغز الکشزًٍیکیzmohsen2002@yahoo.com :
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The study of Antimicrobial Resistance in Escherichia coli Isolated
from urinary tract infection in Qom
Background & Objectives: Escherichia coli (E.coli) has been documented to be the most
important pathogen associated with symptomatic tract infections .by reason increasing use of
antibiotic and antibacterial resistance among the strains of Escherichia coli, this study was to
determine the local prevalence of bacterial and strains antimicrobial resistance of E.coli
isolated from patients with urinary tract infection by reason increasing use of antibiotic and
antibacterial resistance.
Materials & Methods: A total of 1420 samples, 150 urine samples were contaminated with
E.coli. The Antimicrobial sensitivity test to 10 antibiotics was done via the disk diffusion
antibiogram method and results were analysed.
Results:The most of resistant to Ampicillin were 60%, Tetracyclin 58% and Nalidixic Acid
52% and the most amount for sensibility to Amikacin were 98%.
Conclusion: Due to the increasing resistance among E. coli strains recommended
Antibiogram tests was done on strains cause urinary tract infections Before intractably use of
antibiotics.
Keywords: Urinary infections, Escherichia coli, Antibiotic resistance.
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هقدهه
ػفًَز ّبی دعشگبُ سٌفغی ٍ دعشگبُ گَارؽی ثیؾشزیي فزاٍاًی را در هیبى ثیوبراى عزدبیی دارًذ .ػفًَز ّبی ادراری یکی اس
ؽبیغ سزیي ػفًَز ّبی کغت ؽذُ سَعظ اًغبى ّب هی ثبؽذ .در اهزیکب ػفًَز ّبی ادراری دظ اس ػفًَز ّبی هجبری
سٌفغی فَقبًی در هقبم دٍم قزار داؽشِ ٍ ثغیبری اس سًبى ٍ هزداى در عَل سًذگی خَد ثِ آى هجشال هی ؽًَذ .فبکشَرّبی
هشفبٍسی ّوچَى عي ،جٌظ ٍ عیغشن ایوٌی ثز ؽیَع ػفًَز ادراری سأثیز دارد (ًَ .)1ساداى ،دخشزاى ،سًبى جَاى ٍ هزداى
هغي ثیؾشز هغشؼذ اثشال ثِ ػفًَز ّبی ادراری ّغشٌذ .ایي ػفًَز در سًبى ًغجز ثِ هزداى ؽبیغ سز هی ثبؽذ ثِ عَری کِ 50
سب  70درفذ سًبى در عَل سًذگی خَد حذاقل یکجبر ثِ ػفًَز ّبی ادراری هجشال هی ؽًَذ کِ هزثَط ثِ سفبٍر عیغشن
دعشگبُ ادراری هزد ٍ سى در آًبسَهی ٍ هیکزٍفلَر عجیؼی هی ثبؽذ .ثبکشزی ّبی فزاٍاًی قبدر ثِ ایجبد ػفًَز در عیغشن
ادراری ّغشٌذ کِ اس آى جولِ هی سَاى ثِ اؽزیؾیب کلی ،دزسئَط هیزاثیلیظ ،کلجغیال ،اًشزٍثبکشز ،اعشبفیلَکَکَط،
اًشزٍکَکَط فکبلیظ اؽبرُ کزد (.)2
اؽزیؾیب کلی ؽبیغ سزیي ػضَ خبًَادُ اًشزٍثبکشزیبعِ هی ثبؽذ کِ  75سب  90درفذ ّوِ ی ػفًَز ّبی ادراری در ثیوبراى
ثغشزی ٍ عزدبیی ٍ در ّز دٍ جٌظ سى ٍ هزد در سوبم گزٍّْبی عٌی هی ثبؽذ .ایي ثبکشزی اًشؾبر ٍعیؼی داؽشِ ٍ در آة،
خبک ٍ حشی گیبّبى ًیش یبفز هی ؽَد .ثب سَجِ ثِ ؽیَع ثبالی ػفًَز ّبی ادراری ٍ افشایؼ هقبٍهز هیکزٍثی عَیِ ّبی
اؽزیؾیب کلی سؾخیـ دقی ق ػبهل ایجبد کٌٌذُ ثیوبری ضزٍری هی ثبؽذ ٍ درهبى ًبدرعز آى هی سَاًذ ثبػث ثزٍس ػَارك
خغزًبکی هبًٌذ فؾبر خَى ثبال ،کن خًَی ،ػفًَز ّبی کلیَی ،ػفًَز رحوی ثؼذ اس سایوبى ٍ ّوچٌیي عقظ جٌیي ؽَد (.)3
افشایؼ هقبٍهز ثبکشزی ّب ثِ آًشی ثیَسیک ّب درهبى ػفًَز ّب را دیچیذُ سز هی کٌذ کِ ایي افشایؼ هقبٍهز ثبػث ایجبد
ًگزاًی ّبیی در کؾَرّبی در حبل سَعؼِ ٍ سَعؼِ یبفشِ ثِ دلیل ؽکغز درهبى دذیذ آٍردُ اعز .ثِ عَر کلی ثیؾشز اس 95
درفذ هَارد ثب ػالئن ؽذیذ ثذٍى ثزرعی ثبکشزیَلَصیک درهبى هی ؽًَذ .در عبل ّبی گذؽشِ هقزف ثی رٍیِ آًشی ثیَسیک
ّب هؾکالر فزاٍاًی ًبؽی اس سأثیز عوی ٍ دیذایؼ عَیِ ّبی هقبٍم را ثِ ٍجَد آٍردُ اعز .یکی اس ًکبر هْن در درهبى
ثیوبری ّبی ػفًَی اًجبم آسهبیؼ سؼییي هقبٍهز ثِ آًشی ثیَسیک ّب دیؼ اس ؽزٍع درهبى اعز کِ هی ثبیغز اس هقزف آًشی
ثیَسیک ّبی غیز هؤثز دزّیش ؽَد سب ػالٍُ ثز هَفقیز درهبى اس دیذایؼ عَیِ ّبی هقبٍم ًیش هوبًؼز گزدد (.)4
درهبى آًشی ثیَسیکی هوکي اعز ثب سَجِ ثِ عي ٍ جٌظ ثیوبر ٍ ػبهل ػفًَز هشفبٍر ثبؽذ ،ثِ ّویي دلیل داؽشي اعالػبسی
در هَرد الگَی آًشی ثیَگزام ٍ هقبٍهز آًشی ثیَسیکی اعالػبر هفیذی را در هَرد اعشزاصی هٌبعت درهبًی ثز ػلیِ ایي ػفًَز
ثِ دعز هی دّذ ( .)5ثِ ّویي هٌظَر ایي هغبلؼِ ثب ّذف سؼییي الگَی حغبعیز ٍ هقبٍهز آًشی ثیَسیکی عَیِ ّبی
اؽزیؾیب کلی جذا ؽذُ اس ثیوبراى هجشال ثِ ػفًَز ادراری اًجبم گزفز.
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هواد و روش ها
ایي هغبلؼِ ثِ فَرر هقغؼی اس فزٍردیي سب هزداد هبُ  1392اس ثیي  1420فزد هزاجؼِ کٌٌذُ ثِ آسهبیؾگبّْبی سؾخیـ عجی
خقَفی در عغح ؽْز قن هَرد ثزرعی قزار گزفزً .وًَِ ّبی ادراری ثِ رٍػ هیذ اعشزین (قغوز هیبًی جزیبى ادرار) در
ظز ف اعشزیل ٍ ثب رػبیز ًکبر ثْذاؽشی جوغ آٍری گزدیذ ٍ رٍی هحیظ ّبی کؾز اعشبًذارد آسهبیؾگبّی (ثالد آگبر ٍ
ائَسیي هشیلي ثلَ) ثب اعشفبدُ اس لَح اعشبًذارد ٍ ثِ فَرر خغی کؾز دادُ ؽذًذ .عذظ ًوًَِ ّب در دهبی  37درجِ عبًشی
گزاد ثِ هذر  24عبػز اًکَثبعیَى ؽذًذ .سؼذاد کلٌی ّب ؽوبرػ ؽذًذ ٍ ًوًَِ ّبیی کِ سؼذاد ثبکشزی آًْب ثزاثز یب ثیؾشز اس
5

 10ثَد اس ًظز ػفًَز ادراری هثجز در ًظز گزفشِ ؽذًذ ،کلٌی ّبی هؾکَک ثِ اؽزیؾیب کلی ثز اعبط رٍػ اعشبًذارد ٍ ثب

اعشفبدُ اس ٍاکٌؼ گزم ،ریخز ؽٌبعی ،خقَفیبر کؾز ٍ سغز ّبی ثیَؽیویبیی (عیوَى عیشزار ،اٍرُ،MR VP ،
 ) SIM ،TSIجذاعبسی ٍ ؽٌبعبیی ؽذًذ .سؼییي حغبعیز ثبکشزی ّب ًغجز ثِ آًشی ثیَسیک ّب ثب اعشفبدُ اس دیغک ّبی
سشزاعبیکلیي

)ً ،(30 µg/discیشزٍفَراًشَئیي ) ،(300 µg/discجٌشبهبیغیي ) ،(10 µg/discآهیکبعیي (30

) ،µg/discآهذی عیلیي ) ،(10 µg/discآهَکغی عیلیي-کالًٍیک اعیذ (کَآهَکغی کالٍ) )ً ،(20 µg/discبلیذیکغیک
اعیذ ) ،(30 µg/discسَثزاهبیغیي ) ،(10 µg/discایوی دٌن )ًَ ، (10 µg/discرفلَکغبعیي )ٍ (10 µg/disc
عیذزٍفلَکغبعیي ) (30 µg/discسْیِ ؽذُ اس ؽزکز دبدسي عت ایزاى ٍ رٍػ  Kirby & Baureاًجبم ؽذ .آسهبیؼ ّب
دٍ سب عِ ثبر سکزار ؽذًذ ٍ ًشبیج ثب ّن هغبثقز داؽز ،عذظ ّبلِ ی ایجبد ؽذُ اعزاف دیغک ّب ثز اعبط هؼیبرّبی

آسهبیؾگبّی ثبلیٌی  CLSIهَرد ثزرعی قزار گزفز (ّ .)6وچٌیي ثزای کٌشزل دیغک ّب اس عَػ اعشبًذارد اؽزیؾیب کلی
 ATCC 25922اعشفبدُ ؽذ .جْز آًبلیش ًشبیج آهبری اس ًزم افشار  Excelاعشفبدُ ؽذ.
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نتایج
در ایي ثزرعی ً 1420وًَِ هَرد سجشیِ ٍ سحلیل قزار گزفز کِ  910هَرد ثِ خبًن ّب ٍ  510هَرد هزثَط ثِ آقبیبى ثَد .دظ
اس اًجبم سغز ّبی ثیَؽیویبیی ٍ افشزاقی ً 150وًَِ ثِ ػٌَاى اؽزیؾیب کلی سأییذ ؽذ کِ اس لحبػ جٌغیز فزاٍاًی ػفًَز در
خبًن ّب  85درفذ ٍ ثیؾشز اس آقبیبى  15درفذ ثَد .ثب هقبیغِ قغز ّبلِ ػذم رؽذ ثبکشزیْب در سغز آًشی ثیَگزام ثب جذٍل
 CLSIدرفذ هقبٍهز ٍ حغبعیز ثبکشزیْب ثِ آًشی ثیَسیک ّبی هخشلف هؾخـ گزدیذً .شبیج حبفل اس آًشی ثیَگزام ًؾبى
داد کِ ثیؾشزیي هیشاى حغبعیز ثِ آهیکبعیي  ٍ %98ثیؾشزیي هیشاى هقبٍهز ًغجز ثِ آهذی عیلیي  %60هی ثبؽذ.

جذٍل  -1فزاٍاًی الگَی هقبٍهز آًشی یجَسیکی عَیِ ّبی اؽزیؾیب کلی جذا ؽذُ اس ػفًَشْبی ادراری در ؽْز قن
نتیجه آزهایص آنتی بیوگرام
حساس

نام آنتی بیوتیک عالهت اختصاری

هقاوم

تتراسایکلین

TE

تعداد

36

درصد

نیتروفورانتوئین

NF

422

63

3

جنتاهایسین

GM

468

69

48

49

آهیکاسین

AN

428

67

6

4

آهپی سیلین

AM

39

29

69

39

AMX

88

89

88

89

NA

84

27

87

84

کوآهوکسی کالو
نالیدیکسیک

24

تعداد

درصد

2

78

87

اسید
توبراهایسین

TOB

422

63

3

2

ایوی پنن

IPM

448

87

66

44

سیپروفلوکساسین

CP

497

84

24

47

NOR

497

84

24

47

نورفلوکساسین
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ًوَدار ً -1شبیج آًشی ثیَگزام
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بحث
آًشی ثیَسیک ّب اس جولِ هْن سزیي دعشبٍردّبی قزى ثیغشن ّغشٌذ کِ ثزای کؾشي یب هْبر رؽذ هیکزٍارگبًیغن ّب ٍ درهبى
عزیغ ٍ هؤثز ػفًَز ّب اعشفبدُ هی ؽًَذ کِ در عی عبلْبی اخیز سغیزار سیبدی در ًَع آًشی ثیَسیک ّبی هقزفی ٍ ًیش
حغبعیز ٍ هقبٍهز ثبکشزی ّب ًغجز ثِ آًْب ایجبد ؽذُ اعز .هقزف آًشی ثیَسیک ّب در ثغیبری اس کؾَرّب در عزاعز
جْبى رٍ ثِ افشایؼ اعز ٍ ثِ عَر افشایٌذُ ای ثِ ػٌَاى دلیل افلی ظَْر هقبٍهز ؽٌبخشِ ؽذُ اعز .هقزف ًبدرعز آًشی
ثیَسیک ّب ،درهبى خَد عزاًِ ،سجَیش سیبد دارٍّب ،افشایؼ جوؼیز ،هغبفزر ٍ ٍیضگی ّبی صًشیکی ثبکشزی عجت دیذایؼ
عَیِ ّبی هقبٍم ثبکشزیبیی در جبهؼِ ؽذُ اعز (.)7
ػفًَز ادراری ًبؽی اس ثبکشزیْبی هقبٍم در ثزاثز آًشی ثیَسیک ّب ٍ دارٍّبی هشؼذد در عبلْبی اخیز افشایؼ یبفشِ اعز ٍ ثِ
ػٌَاى هؾکل افلی ثْذاؽز ػوَهی هغزح هی ثبؽذ کِ ثب سَجِ ثِ اّویز ثبکشزی اؽزیؾیب کلی در ثزٍس ػفًَز ادراری ٍ
ّوچٌیي افشایؼ اؽزیؾیب کلی ّبی هقبٍم ثِ آًشی ثیَسیک ّب ،سؼییي الگَی هقبٍهز آًشی ثیَسیکی ایي ثبکشزی ثزای ًغخِ
هٌبعت ٍ دقیق ثغیبر هْن اعز (.)8
اکثز ػفًَز ّبی ادراری ثخقَؿ در کؾَرّبی در حبل سَعؼِ ثِ فَرر سجزثی درهبى هی ؽًَذ کِ در آى ثیوبراى اغلت
ًوی سَاًٌذ ّشیٌِ ای ثزای هؾَرر دشؽک یب اًجبم سجشیِ ٍ سحلیل آسهبیؾگبّی ثذزداسًذ .ؽیَع ثبالی هقبٍهز آًشی ثیَسیکی
در هیبى اؽزیؾیب کلی ّبی جذا ؽذُ اس ػفًَز ادراری سأکیذ ثز ضزٍرر ثزرعی درهبى ّبی سجزثی دارد ،درهبى سجزثی ثبیذ
ثز اعبط هبًیشَریٌگ هقبٍهز آًشی ثیَسیکی ثِ هٌظَر جلَگیزی اس افشایؼ هقبٍهز ثِ دارٍّبی هَرد اعشفبدُ در درهبى ػفًَز
ّبی ادراری ثبؽذ ( .)9اس آًجب کِ هقبٍهز عَیِ ّبی اؽزیؾیب کلی ثِ آًشی ثیَسیک ّب ثِ عَر سذریجی افشایؼ یبفشِ اعز
ضزٍری اعز کِ قجل اس سقوین گیزی ثِ درهبى آًشی ثیَسیکی ثِ هٌظَر ثِ حذاقل رعبًذى گغشزػ هقبٍهز ،حغبعیز آًشی
ثیَسیکی دبسَصى ّبیی کِ عجت ػفًَز ادراری هی ؽًَذ ثزرعی ؽَد (.)10
ػفًَز دعشگبُ ادراری در عزاعز جْبى ؽبیغ هی ثبؽذ ٍ الگَی هقبٍهز آًشی ثیَسیکی در هٌبعق هخشلف هشفبٍر اعز .ثِ
ّویي هٌظَر هغبلؼبسی در خقَؿ الگَی هقبٍهز آًشی ثیَسیکی ثبکشزی اؽزیؾیب کلی در ایزاى ٍ ًقبط هخشلف جْبى فَرر
گزفشِ اعز .ثز اعبط ًشبیج ثِ دعز آهذُ در سحقیق حبضز هیشاى هقبٍهز آًشی ثیَسیکی در ثیي جذایِ ّب ًغجز ثِ آًشی
ثیَسیک آهذی عیلیي  ،%60سشزاعبیکلیي ً ٍ %58بلیذیکغیک اعیذ  %52ثَد ٍ ثیؾشزیي هیشاى حغبعیز ًغجز ثِ آهیکبعیي %98
ثَدّ ٍ Yuksel .وکبراى ًیش در عبل  2006ثب هغبلؼِ ای کِ در سزکیِ اًجبم دادُ ثَدًذ ثیؾشزیي هقبٍهز را ًغجز ثِ آهذی
عیلیي  ٍ %74/2کوشزیي هقبٍهز را ًغجز ثِ ًیشزٍفَراًشَئیي ثب  ٍ %2/2ثؼذ آهیکبعیي  %9/4سؼییي کزدُ ثَدًذ ( .)11هغبلؼِ
هحوذی ٍ ّوکبراى در عبل  2010در ؽْز خزم آثبد ًؾبى داد کِ ثیؾشزیي هقبٍهز ثب آهذی عیلیي  ٍ %98/4آهَکغی عیلیي
 %83/7اعزّ ،وچٌیي حغبط سزیي آًشی ثیَسیک ّب آهیکبعیي ٍ ًیشزٍفَراًشَئیي گشارػ گزدیذ کِ ثب ًشبیج هب هغبثقز دارد
( .)12سّزا اػشجبرسادُ ٍ ّوکبراى در عبل  2012آسهَى حغبعیز دارٍیی ثز رٍی گزٍّْبی هخشلف آًشی ثیَسیکی را اًجبم
دادًذ کِ ثیؾشزیي هقبٍهز ًغجز ثِ آًشی ثیَسیک ّبی آهذی عیلیي ٍ ًبلیذیکغیک اعیذ ٍ کوشزیي آى ّب ًغجز ثِ
ًیشزٍفَراًشَئیي هؾبّذُ گزدیذ کِ ثب ًشبیج هب در ایي سحقیق ّوخَاًی دارد ( .)13ثب سَجِ ثِ ایي کِ ًیشزٍفَراًشَئیي اس جولِ
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دارٍّبی اًشخبثی ٍ احشوبلی سجَیش ؽذُ سَعظ دشؽکبى ثزای درهبى ػفًَز ادراری هی ثبؽذ ٍ ثب سَجِ ثِ ػذم هقبٍهز
چؾوگیز ( )%4عَیِ ّب ،ایي آًشی ثیَسیک هی سَاًذ ثِ ػٌَاى یک دارٍی هٌبعت در درهبى ػفًَز ادراری هَرد اعشفبدُ گیزد.
در عبل ّ ٍ Dromigny 2005وکبراى در هغبلؼِ ای ًؾبى دادًذ کِ هقبٍهز ثبالیی ًغجز ثِ آهذی عیلیي ٍ سشزاعبیکلیي در
هیبى عَػ ّبی اٍرٍدبسَصى اؽزیؾیب کلی در جٌَة ٌّذ ٍجَد دارد ( .)14در ثزرعی حبضز ًیش کِ در ؽْز قن اًجبم ؽذ
ثیؾشزیي هقبٍهز ًغجز ثِ آهذی عیلیي  ٍ %60سشزاعبیکلیي  %58هؾبّذُ ؽذ .در هغبلؼِ ّ ٍ Tankhiwaleوکبراى ثز رٍی
اؽزیؾیب کلی ثیؾشزیي هقبٍهز ًغجز ثِ آهذی عیلیي ٍ ثیؾشزیي حغبعیز ًغجز ثِ ًیشزٍفَراًشَئیي گشارػ ؽذ (.)15
ّ ٍ Tamberkarوکبراى در هغبلؼِ ای رٍی ً 68وًَِ ادراری در ٌّذ ،ثیؾشزیي هیشاى هقبٍهز را ًغجز ثِ آهذی عیلیي %77
ٍ ثیؾشزیي هیشاى حغبعیز را ًغجز ثِ ًیشزٍفَراًشَئیي  %71گشارػ کزدًذ ( .)16در هغبلؼِ فَرر گزفشِ سَعظ هذًی ٍ
ّوکبراى در عبل  1385در ؽْز کزهبًؾبُ هیشاى حغبعیز ثِ آًشی ثیَسیک ّبی عیذزٍفَکغبعیي ٍ ایوی دٌن را سزسیت 66/7%
ٍ  88/2%ثیبى ؽذ کِ ایي ًشبیج ثب ًشبیج هغبلؼِ حبضز کِ ثِ سزسیت  %78 ٍ %72هی ثبؽذ هغبثقز دارد ( .)17در هغبلؼِ ای کِ
در عبل  1390سَعظ هْبجزی ٍ ّوکبراًؼ در کزهبًؾبُ هٌشؾز ؽذ اس  200عَیِ اؽزیؾیب کلی ً %26وًَِ ّب ثِ
عیذزٍفلَکغبعیي ٍ  %15ثِ جٌشبهبیغیي هقبٍم ثَدًذ کِ در هغبلؼِ ی حبضز هیشاى هقبٍهز ثِ عیذزٍفلَکغبعیي ٍ %28
جٌشبهبیغیي  %10هؾبّذُ ؽذ (.)18
 Bapat ٍ Jhaدر هغبلؼِای در کبسوبًذا رٍی ً 244وًَِ ادرار ،اؽزیؾیبکلی را اس  %50هَارد جذا ٍ ثیؾشزیي هیشاى هقبٍهز را
ًغجز ثِ عیذزٍفلَکغبعیي ٍ کوشزیي را ًغجز ثِ ًیشزٍفَراًشَئیي گشارػ ًوَدًذ ( Astal .)19در هغبلؼِای در گبساعشزیخ،
اس ً 49وًَِ ادرار ،اؽزیؾیبکلی را ثِ هیشاى  %52/5جذا ًوَد ٍ ثیؾشزیي هقبٍهز را ًغجز ثِ آهَکغی عیلیي (ٍ )%78/7
کوشزیي هقبٍهز را ًغجز ثِ ًیشزٍفَراًشَئیي ( )%2/7گشارػ کزد ( .)20ثب سَجِ ثِ یبفشِّبی ایي هغبلؼِ ٍ سحقیقبر عبیز

هحققبى جْز درهبى ػفًَشْبی ادراری ًبؽی اس اؽزیؾیبکلی ،اًجبم آسهَى آًشیثیَگزام ضزٍری ثِ ًظز هیرعذ.
نتیجه گیری
ثب سَجِ ثِ افشایؼ هقبٍهز آًشی ثیَسیکی در ثیي عَیِ ّب دیؾٌْبد هی ؽَد کِ دیؼ اس ؽزٍع درهبى ،اًجبم آسهبیؼ آًشی
ثیَگزام فَرر گیزدّ ،وچٌیي ثب اعشفبدُ فحیح اس دارٍّبی هَجَد ،کبهل کزدى دٍرُ درهبى ٍ سب حذ اهکبى ػذم اعشفبدُ اس
چٌذ آًشی ثیَسیک ،اس دیذایؼ عَیِ ّبی هقبٍم ثبکشزیبیی ٍ ؽکغز ّبی درهبًی کِ هٌجز ثِ ػبرضِ دار ؽذى ػفًَز هی
گزدد ،جلَگیزی ؽَد .سحقیقبر ثیؾشز در ایي سهیٌِ ،عجت افشایؼ داًؼ هب ٍ هَاجِْ هَثزسز ثب هقبٍهز آًشی ثیَسیکی
هیکزٍارگبًیغن ّبی ثیوبر یشا خَاّذ ؽذ.
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