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بررسی فراوانی اشرشیا کلی یوروپاتوژى هقاوم به درهاى در بیواراى هبتال به عفونت
هجاری ادراری در بیوارستاىهای شهر قن


زینب عدنان

1دانشجوی کارشناسیارشد ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران

(تاریخ دریافت1330/00/12 :؛ تاریخ پذیزش)1330/03/00 :

چكیده
عفًَت هجاری ادراری یکی اس ضایعتزیي عفًَتْای تیوارستاًی است کِ تَسط تاکتزی اضزضیا کلی ایجاد هیضَد .ایي تاکتزی در اپیتلیَم
تافت هجاری ادراری هستقز ضدُ ٍ هی تَاًد ایجاد التْاب هجاری ادراری ٍ التْاب حالة ٍ هثاًِ ٍ کلیِ ًواید .ایي تاکتزی تَاًایی تطکیل
تیَفیلن را دارد .تِ ًسل سَم اًتی تیَتیکْا هقاٍم است ٍ ایي اهز تاعث ضدُ تا ایي تیواری تِ یک هطکل پیچیدُ در جاهعِ پشضکی تثدیل
گزددً 100 .وًَِ ادراری اس تیواراى هثتال تِ عفًَت هجاری ادراری در سطح تیوارستاًْای قن در طی 3هاُ تْوي  1330الی
فزٍردیي1330جوع آٍری گزدید ٍ هقاٍهت آًتی تیَتیکی آًْا تَسط رٍش  Kirby - Bauerهَرد تزرسی قزار گزفت .اس رٍش دیسک تزکیثی
تزای تعییي جدایِّای دارای تتاالکتاهاسّای ٍسیع الطیف ( )ESBLsاستفادُ گزدید .اس هجوَع ً 100وًَِ هَرد تزرسی تا تستْای هعوَل
تیَضیویاییً 50 ،وًَِ تِ عٌَاى اضزیطیا کلی یَرٍپاتَصى ضٌاسایی ضدً .تایج ًطاى داد کِ اضزضیا کلی یَرٍپاتَصى دارای تیطتزیي هقاٍهت
اًتی تیَتیک تِ جٌتاهایسیي تَد  ٍ %33حدٍدً % 00وًَِّا  ESBLتَدًد .تا تَجِ تِ هیشاى هقاٍهت آًتی تیَتیکی تاکتزیّای جداضدُ اس
دستگاُ ادراری ٍ ّوچٌیي ٍجَد سَیِّای هقاٍم تِ آًتی تیَتیکّای دراری تتاالکتاهاسّای ٍسیع الطیف ،السم است تا ّوشهاى تا افشایص
سطح اطالعات افزاد جاهعًِ ،سثت تِ جلَگیزی اس اًتطار ایي قثیل تاکتزیْا اقداهاتی اًجام داد.

اضزضیا کلی یَرٍپاتَصى ،ESBL ،عفًَت هجاری ادراری.
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هقدهه
اضشضیب ولی 1ثیطتشیي گًَِ ثبسیل گشم هٌفی
ضبیغ دس فلَس هذفَػی است .ایي ثبوتشی یه گًَِ
فَق الؼبدُ هتٌَع است وِ تَاًبیی ولًَیضُ ضذى ٍ
پبیذاسی دس هحیظّبی هیىشٍسىَپیّبی ثیطوبسی دس
هیضثبىّبی حیَاًی ،اًسبًی ٍ هحیظ سا داسد .ثؼضی اص
سَیِّبی اضشضیب ولی هیتَاًٌذ اص سَیِّبی وبهٌسبل
خَدضبى هتوبیض ضًَذ ،ثیوبسیضایی عجیؼی ثیطتش ٍ
تَاًبیی ایجبد ثیوبسیْبی جذی تش دس دستگبُ گَاسش،
ثبفتّب ٍ اًذامّبی دیگش هیضثبى ایجبد وٌٌذ( .)1صًذُ
هبًذى ٍ تىثیش ثبوتشیّب پس اص لشاس گشفتي دس هؼشؼ
آًتی ثیَتیهّب ثِ ػٌَاى همبٍهت داسٍیی 2ضٌبختِ ضذ
است .ایي همبٍهت دس ثشخی هَالغ ثِ چٌذیي داسٍ ثشٍص
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هیوٌذ وِ همبٍهت چٌذ داسٍییً 3بهیذُ میضَد(.)2
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همبٍهت ثبوتشیْب ثِ آًتی ثیَتیهّب جضء هْوتشیي
خغشات تْذیذ وٌٌذُ ثْذاضت جْبًی تَسظ سبصهبى
ثْذاضت جْبًی 4هؼشفی ضذُ است وِ دس غذ فشاٍاًی
اص هشي ٍهیشّبی سبالًِ ثیوبسستبًی سا ثِ خَد
اختػبظ هیدّذ( .)3اهشٍصُ ثب استفبدُ ثیسٍیِ
آًتیثیَتیه دس وطَس هب ثبوتشیّب هىبًیسنّبی
همبٍهت سا دسیبفت وشدُاًذ ٍ ًسجت ثِ داسٍّب همبٍهت
ًطبى هیدٌّذ .ایي هىبًیسن هیتَاًذ ثِ غَست
دسیبفت طىّبی همبٍهت اص عشیك پالسویذ،تشاًسپَصٍى
ٍ یب هَتبسیَى ثبضذ( .)4اضشضیبولی ضبیؼتشیي ػبهل
ػفًَتْبی ادساسی است( .)5ثِ عـَس هؼوـَل سَیِّبی
اضشضیبولی دس چْبس گشٍُ فیلَطًتیىی A,B1,B2, D
تمسین ثٌذی هیضًَذ .اضشضیبولی یَسٍپبتَطِى ثیطتش
دس گـشٍُ  B2تمسـین ثٌذی ضذُ ٍ ثب جٌسیت استجبط
داسًذ( .)6اوثش ػفًَتْبی وست ضذُ اص جبهؼِ دس افشاد
1 E.coli
2 Drug resistance
)3 Multiple Drug Resistance(MDR
4 World Health Organization

هًَث ووتش اص  10سبل یب دس صًبى ثیي سٌیي  20تـب
 40سـبل سخ هیدّـذ( .)8ٍ7اضشضیب ولی دس هجبسی
ادساسی هیتَاًذ دس هثبًِ ولًَیضُ ضَد ٍ ایجبد التْبة
هثبًِ 5وٌذ ٍ ّوچٌیي هیتَاًذ اص عشیك حبلت ثِ
ولیِّب غؼَد وشدُ ٍ ثبػث ایجبد پیلًَفشیت6ضَد.
هَلىَل ٍ سبختبسّبی هختلف سغح سلَلی دس
تطىیل ثیَفیلن دس یَسٍپبتَطى دخیل ّستٌذ(%80 .)9
ّوِ ػفًَتّبی دستگبُ ادساسی ػالهت داس ٍ
7
ثبوتشیَسیب ثذٍى ػالهت است تمشیجب ثیطتش اص 90
دسغذ افشاد جبهؼِ ثِ آى هجتال هیضًَذ(.)10
تحمیمبت اًجبم ضذُ دس سبلّبی اخیش چگًَگی
همبٍهت آًتی ثیَتیىی دس افشاد ٍ ثشٍص هطىالت دس
سغح اجتوبع سا ًطبى هیدّذ .تجَیض آًتی ثیَتیهّب
جْت جلَگیشی اص ػفًَت ثبوتشیبیی ضشٍسی است ٍلی
هػشف ثیص اص اًذاصُ آى هَجت همبٍهت ایي
هیىشٍةّب ثِ داسٍّب ضذُ وِ دسهبى غَست ًویپزیشد.
ایي هسئلِ هیتَاًذ هَجت ظَْس ػفًَتّبیی ثب اثش
هیىشٍةّب اص جولِ استبفیلَن عالیی همبٍم ثِ
هتیسیلیي 8ضَد ٍ هطىالت گستشدُ ای سا ثِ ّوشاُ
داضتِ ثبضذ .ثِ گفتِ پظٍّطگشاى هػشف خَدسشاًِ
آًتی ثیَتیه حتی ثِ هیضاى ون ّن هیتَاًذ ثبػث
همبٍهت داسٍیی ضَد وِ دس غَست اثتالی هجذد ،آًتی
ثیَتیه تجَیض ضذُ ثشای ثیوبس وبسایی ًذاضتِ
ثبضذ( .)11آًتی ثیَتیــهّب هــَادی ّســتٌذ وــِ
تَســظ هیىشٍاسگبًیســنّبی تَلیــذ ضــذُ ٍ
هَجــت هــشي ٍ یب تَلف سضــذ هیىشٍ
اسگبًیســنّبی اثشگــزاسی دیگــش هیضــًَذ(.)12
تَاًبیی  UPECثشای هتػل ضذى ثِ ثبفتْبی
هیضثبى ،یىی اص فبوتَسّبی ثشتشی است وِ
ولًَیضاسیَى  UPECسا دس دستگبُ ادساسی تسْیل
هیوٌذ .چٌذیي فبوتَس سغحی هبًٌذ تبطن ،پیلی یب
5 Cystitis
6 Pyelonephritis
7 Asymptomatic Bacteriuria; ABU
8 MRSA
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فیوجشیِ ،پشٍتییيّبی اتَتشاًسپَستش ،وَسلی ،تَلیذ
اگضٍپلی سبوبسیذ ٍ پیلی  Fجٌسی ،دس تطىیل ثیَفیلن
دخیل ّستٌذ (.)13
ثتبالوتبهبصّب گشٍُ ٍسیؼی اص آًضینّب ّستٌذ وِ
حلمِ ثتبالوتبم سا دس تؼذادی اص آًتی ثیَتیهّب
هیضىٌٌذ( .)14ثتبالوتبهـبصّب اص خبًَادُ آًضیوْبی
ّیذسٍلیتیه هیثبضـٌذ وـِ ثـب ّیـذسٍلیض آًتی
ثیَتیـهّبی ثتبالوتبهی ثبػث تجذیل آًْب ثِ هطتمبتی
هیضًَذوِ فؼبلیت ضذ ثبوتشیبئی داسًذ(.)15
آًضینّبی 1 ESBLآًضینّبیی ٍاثستِ ثِ پالسویذ
ّستٌذ وِ هیتَاًٌذ اص یه اسگبًیسن ثِ دیگشی هٌتمل
گشدًذ .اوثشیت ایي پالسویذّب حبٍی DNAهیجبضٌذ
وِ حبٍی همبٍهت ثِ آًتی ثیَتیهّبی ثتبالوتبم ٍ غیش
ثتبالوتبم هیثبضذ .آًتی ثیَتیهّبیی وِ دس گشٍُ هَسد
همبٍهت لشاس داسًذ ضبهل آهیٌَگلیىَصیذّب،
فلَسٍویٌَلَىّب ،تتشاسیىیي ،ولشاهفٌیىل ٍ تشی
هتَپشین سَلفبهتَوسبصٍل هیثبضذ(.)16
ّذف اص ایي هغبلؼِ ثشسسی همبٍهت اًتی ثیَتیىی
ٍ  ESBLثَدى دس ثیي جذایِّبی ثیوبساى هجتال ثِ
ػفًَت هجبسی ادساسی دس ضْش لن هیثبضذ.
هواد و روشها

1 Extended Spectrum Beta- Lactamasea
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ثبوتشی استفبدُ ضذُ دس ایي ثشسسی اص ثیوبساى
هجتال ثِ ػفًَت هجبسی ادساسی دس سغح استبى لن اص
ثیوبسستبًْبی گلپبیگبًی ٍ ًىَیی ٍ خشهی دس ثبصُ
صهبًی سِ هبِّ اص ثْوي  1395تب فشٍسدیي 1396
جوغ اٍسی گشدیذ.هحیظّبی وطت استفبدُ ضذُ
ضبهل ائَصیي هتیلي ثلَ ٍ هىبًىی آگبس ٍ ثالد اگبس ٍ
 BHIاگبسٍ هحیظّبی تست TSI ٍ IMVICاگبس ٍ اٍسُ
اص ٍوبتبالص ٍ اوسیذاص ٍ هَلش ّیٌتَى ثَد وِ ّوگی
هحػَل ضشوت هشن الوبى ثَدًذ .دیسىْبی اًتی
ثیَتیه استفبدُ ضذُ ضبهل سفَتبوسین ،اهیپیٌن،

سفیپیٌن ،جٌتبهبیسیيً ،بلیذیىسیه اسیذ،
ولشاهفٌیىل ،اهیىبسیي ،سیفتشیبوسَى ،سَلجبوتبم،
افالوسبسیي ،سَلفبهتَوسبصٍل ،سیپشٍفالوسبسیي ٍ
سفتبصیذین ثَد وِ ّوگی اص ضشوت  MASTاًگلستبى
تْیِ گشدیذ.
تؼذاد ً 100وًَِ ادساسی اص افشادهجتال ثِ ػفًَت
هجبسی ادساسی اص ثیوبساى ثیوبسستبىّبی گلپبیگبًی،
حضشت هؼػَهًِ ،ىَیی جذا گشدیذ .سپس ثِ هٌظَس
جذاسبصی اضشضیبولی ٍ اعویٌبى اص خبلع ثَدى
ًوًَِّبّ ،ش وذام اص ًوًَِّب ثِ عَس هجضا اثتذا ثش سٍی
هحیظ وطت  ٍ EMBهىبًىی ٍ ثالد اگبس وطت دادُ
ضذ ٍ جْت اًجبم تستْبی ثیَضیویبی ثشسٍی هحیظ
 BHIاگبس وطت دادُ ضذًذ ٍ ثب اصهبیطْبی سٍتیي
ثیَضیویبیی ًظیش سیوَى سیتشات ٍ تست حشوت ٍ
اًذٍل ٍ  TSI ٍ IMVICوبتبالص ٍ اوسیذاص ٍ اٍسُ اص،
اضشضیب ولی تبییذ ضذ .سَیِّبی تبییذ ضذُ ثب سٍش
گلیسشٍل  %20ثِ غَست استَن دس  20-دسجِ
رخیشُ گشدیذ تب دس اصهبیطبت ثؼذی هَسد استفبدُ لشاس
ثگیشًذ.
جْت تؼییي همبٍهت اًتی ثیَتیىی اص سٍش
دیسه پلیت  Bauer-Kirbyاستفبدُ ضذ اثتذا یه
وطت  24سبػتِ اص استَن ثشسٍی هحیظ ًَتشیي اگبس
تْیِ گشدیذ سپس اصولٌیّبی ایجبد ضذُ دس هحیظ
ًَتشیي اگبس سَسپبًسیَى هؼبدل ًین هه فبسلٌذ ثب
سشم فیضیَلَطی تْیِ گشدیذ ٍ سپس ثِ ووه سَاح
استشیل اص ّش سَسپبًسیَى ثشسٍی هحیظ وطت هَلش
ّیٌتَى اگبس ثِ غَست هتشاون وطت دادُ ضذ ٍ پس
اص  5دلیمِ وِ سعَثت سَسپبًسیَى جزة گشدیذ
دیسىْبی اًتی ثیَتیه هَسد ًظش ثب پٌس استشیل ٍ ثب
سػبیت فبغلِ هٌبست اص ّن دس هحیظ لشاسدادُ
ضذًذ.پلیت حبٍی دیسىْب ثِ هذت  24سبػت دس 37
دسجِ لشاسدادُ ضذ ٍ پس اص ایي هذت لغش حبلِّب
عجك جذٍل  CLSIهَسد ثشسسی لشاسگشفت (.)17
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شکل  -1افسایش  5میلی متری برای دیسک ترکیبی نسبت به دیسک

44.96
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پس اص تستْبی اًجبمضذُ ثشسٍی ً 100وًَِ
ادساسی جذا ضذُ اص ثیوبساى هجتال ثِ ػفًَت هجبسی
ادساسی ً 75وًَِ داسای اضشضیب ولی ثَدًذ .دس ثشسسی
همبٍهت اًتی ثیَتیىی وِ ثِ سٍش  Bauer-Kirbyاًجبم
ضذ ثیطتشیي همبٍهت ثِ جٌتبهبیسیي ثب ٍ %93
ووتشیي همبٍهت ثِ سفیپیٌن ثب  %11ثَد (ضىل ٍ )2
اص ًظش  ESBLثَدى  %47ایضٍلِّب ESBL ،ثَدًذ (ضىل
.)1

47.5

یافتهها

11

جْت ثشسسی  ESBLثَدى اص دیسىْبی تشویجی
سفتبصیذم ثِ ّوشاُ والٍٍالًیه اسیذ ٍ سفَتبوسین ثِ
ّوشاُ والٍٍالًیه اسیذ استفبدُ ضذ وِ ثشای ایي وبس
اثتذا اص ولٌیّبی تبصُ یه سَسپبًسیَى هؼبدل ًین
هه فبسلٌذ ثب سشم فیضیَلَطی تْیِ گشدیذ ٍ سپس ثب
سَاح استشیل ثشسٍی هحیظ وطت هَلش ّیٌتَى
وطت دادُ ضذ ٍ دیسىْبی تشویجی ثب فبغلِ ثشسٍی
هحیظ لشاسدادُ ضذ ٍ دس  37دسجِ ثِ هذت  24سبػت
لشاس دادُ ضذ سپس لغش ّبلِّب همبیسِ ضذ افضایص
ثیص اص  5هیلی هتش دیسه تشویجی ًسجت ثِ دیسه
اغلی ثِ ػٌَاى  ESBLدس ًظش گشفتِ ضذ.

شکل  -2نمودار مقایسه مقاومت آنتی بیوتیکی جدایهها

بحث
دس هغبلؼِ حبضش وِ ثشسٍی ًوًَِّبی ضْش لن
اًجبم گشفت.ثیطتشیي همبٍهت هشثَط ثِ جٌتبهبیسیي
ثب ٍ %93ثیطتشیي حسبسیت هشثَط ثِ ٍافالوسبسیي
ثب%34/87ثَد ٍ%47ایضٍلِّب  ESBLثَدًذ .ایي ثشسسی
ًطبى داد وِ دس حبل حبضش استجبط هؼٌب داسی ثیي
همبٍت داسٍیی ٍ ٍ ESBLجَد داسد ٍ ػَاهل دیگشی
ًیضدس همبٍهت ثِ دسهبى دس ثبوتشی ًمص داسد.
دس هغبلؼِ اهیٌی ٍ ّوىبساى ( )1392ثیطتشیي
هیضاى همبٍهت آًتی ثیَتیىی سا ًسجت ثِ آهپی
سیلیي ،وَتشیوَوسبصٍل ٍ سیپشٍفلَوسبصیي گضاسش
دادًذ %72 .اص ایضٍلِّب همبٍم ثِ آهپیسیلیي %42 ،اص
ایضٍلِّب همبٍم ثِ وَتشیوَوسبصٍل ٍ  %22اص آًْب همبٍم
ثِ سیپشٍفلَوسبصیي ثَد (.)17
خیشآثبدی ٍ ّوىبساًص دس سبل  ،2011حسبسیت
اضشضیب ولیّبی جذا ضذُ اص ًوًَِّبی ادساسی سا
ًسجت ثِ آهیىبسیي( )%98گضاسش وشدًذ(.)18
ّوچٌیي ،دس تحمیمی هیالًی ٍ ّوىبساى وِ دس
تجشیض عی سبلّبی  2005 - 1998ثش سٍی حسبسیت
آًتیثیَتیىی ثبوتشیّبی جذاضذُ اص افشاد هجتال ثِ
 UTIاًجبم دادًذ ( )%95/3اص ایضٍلِّب ثیطتشیي
همبٍهت سا ًسجت ثِ آهپیسیلیي ٍ ووتشیي همبٍهت سا
ثِ آهیىبسیي ) ٍ (%6/6سیپشٍفلَوسبصیي ()%10/2
ًطبى دادًذ (.)19
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دس هغبلؼِای ضوس ٍ ّوىبساى ( )1395دس ضْش
لن ثش سٍی ًوًَِّبی اسسبلی ثِ ثیوبسستبى ػلی ثي
اثی عبلت اًجبم گشفت 160 .ایضٍلِ اضشضیب ولی جذا
گشدیذ  %19اص ایضٍلِّب همبٍم ثِ سفَتبوسین ثَدًذ.
ثشای دستیبثی ثِ ًتبیج ثْتش پیطٌْبد هیضَد
ثشسسی طًْبی همبٍهت داسٍیی ٍ اهىبى ٍجَد جْص

طًتیىی ٍ ثشسسی استجبط ثیي همبٍهت داسٍیی ٍ
ثیَفیلن پشداختِ ضَد ٍ جْت پیطگیشی اص همبٍهت
اًتیثیَتیىی ثشسسی حسبسیت اًتی ثَتیىی ثیي
اصهبیطبت لشاسدادُ ضَد تب اص هػشف ثیجْت
آًتیثیَتیه جلَگیشی ضَد.
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