(مقاله پژوهشی)

مقایسه حساسیت آنتی بیوتیکی سویه های اشریشیاكلی و كلبسیال پنومونیه جداشده از
عفونتهای ادراری نسبت به پنج آنتیبیوتیك با روش های میکرودایلوشن و انتشار روی
دیسك
فاطمه يكتا دوست ،1علي كاظمي ،*2روزبه يلفاني

2

-1کارشناس ارشد میکروبیولوژی.

چكيده

میتوانند سبب عفونت ادراری شوند ،اما
میکروارگانیسمهای مختلفی  

زمینه و هدف:
 -2استادیار گروه پرستاری.
خانواده باکتریهای آنتروباکترياسه نظیراشريشیاکلی و کلبسیال ،بیشترين عامل مسبب
عفونت ادراری باکتريايی میباشند .لذا ،در اين مطالعه به بررسی میزان مقاومت دارويی
آنتیبیوتیکرايج،پرداختهشد.
سويههایکلبسیالپنومونیهواشريشیاکلینسبتبهپنج 
روش بررسی :اين مطالعه آزمايشگاهی روی 011سويه (  01سويه کلبسیال 01 ،سويه
) E.coliجداشدهازبیمارانسرپايی دارایعفونتادراری ( 10زن 01،مرد)بامیانگین
سنی  33/3 ± 01/00کهتستهایتفريقیبیوشیمیايیورنگآمیزیگرمجهتشناسايی
تعیینحساسیتآنتیبیوتیکی،ازدوروشانتشاررویديسک

دقیقسويهها انجامشد.
-1گروه میکروبیولوژی ،واحد ورامین  -پیشوا( ،کربی بائر) و میکرودايلوشن براث مطابق با دستور العمل CLSI M7انجام شد .نتايج
دانشگاه آزاد اسالمی ،ورامین ،ایران.
بدستآمدهبانرمافزار SPSS 23نسخه01موردتجزيهوتحلیلآماریقرارگرفت و

-2گروه پرستاری ،واحد ورامین  -پیشوا،
معنیداردرنظرگرفتهشد.
مقادير P <0.05
دانشگاه آزاد اسالمی ،ورامین ،ایران.
یافتهها :از  01نمونه  30 ،Ecoliنمونه نسبت به ايمی پنم 31 ،نمونه نسبت به
سفترياکسونوسیپروفلوکساسین 01،نمونهنسبتبهکوآموکسیکالوو 01نمونهنسبت
بهکوتريموکسازولحساسبودند.از01نمونهکلبسیال30،نمونه نسبتبهايمیپنم30،
نمونه نسبت به سفترياکسون 31،نمونه نسبت به سیپروفلوکساسین 01 ،نمونه نسبت به
کوآموکسی کالو و  00نمونه نسبت به کوتريموکسازول حساس بودند که نتايج هردو
روشباهمانطباقداشت .
*نويسندۀمسؤول:
نتیجهگیری :نوع روش استفاده شده در تست حساسیت آنتی بیوتیکی تاثیری در نتايج
علی کاظمی؛ گروه پرستاری ،واحد ورامین  -نداردامااستفادهبرويهوسرخودازآنتیبیوتیکهابايدکنترلگردد .
پیشوا ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ورامین ،ایران.

تلفن 11111001061100:واژههای کلیدی :عفونت ادراری ،اشريشیاکلی ،کلبسیال پنومونیه ،روش میکرودايلوشن
 Email: alikazemi611@gmail.comبراث،روشانتشاررویديسک .

دریافت مقاله9315/7/72 :
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مقدمه
مقاومت آنتیبیوتیکی يک مشکل اساسی در روند

صورتوجود)،عواملخطربرایايجادمقاومت،باانتخاب

عفونتهای

درمان و کنترل عفونتها محسوب میشود .

آنتی بیوتیک مناسب انجام می شود .داروهای شايع مورد

ترينعفونتهایبیمارستانیودومینعفونت


ادراریازشايع

استفاده دردرمان سیستیت شامل نیتروفورانتوئین،

شايع درانسان میباشد .حدودا  11تا 11درصدعفونتهای

کوتريموکسازول و يا فوسفومايسین است اما در درمان

مجاریادراریغیربیمارستانیبهوسیلهاشريشیاکلی ايجاد

عفونتهای

داروهای

میشود( .)0از ديگر عوامل مهم در عفونتهای مجاری


سیپروفلوکساسین،سفادروکسیل،سفترياکسونوکوآموکسی

میباشد
ادراریدرگروههایسنیمتفاوت،باکتریکلبسیال  


کالواستفادهمیگردند کهدرصورتبروزمقاومت،پرخطر

( .)0کلبسیال عامل بیماریزای فرصت طلب و در 6-01

بودنبیماریويااستفادهاخیردارویمربوطهتوسطبیمار

درصدازعفونتهایمجاریادراریبیمارستانینقشدارد.


ازداروهایديگرینظیرايمیپنماستفادهمیگردد .

سیستم

ادراری

فوقانی

درنمونهگیریهایمعمول،عفونتدستگاهادراریبارشد

میزان مقاومت باکتریهای خانواده انتروباکترياسه به

باکتری هایپاتوژنبیشاز01 0کلونیدرهرمیلیلیترادرار

خصوص اشريشیاکلی وکلبسیال بهداروهای ضدمیکروبی

دادهمیشود

باتستنواریمثبتياآزمايشادرارتشخیص

مختلف،بهعلتمکانیسمهایمقاومتاکتسابی،بسیارمتغیر


عفونتهایفوقانی

دستهی
هایادراری در دو  

(.)3عفونت

میتواند به صورت
است .مکانیسم مقاومت اکتسابی اولیه  

وتحتانیدستهبندیکههرکدامبهدودستهcomplicated

دريافت ژنهای مقاوم دارويی از طريق پالسمید،

میشوند .عالئم بالینی در
و  non-complicatedتقسیم  

ترانسپوزونوياموتاسیوندرباکتریباشدکهنسبتبهآتی

معموالباتکرروسوزشادرار،

عفونتهایادراریتحتانی،

بیوتیک های خاصی از همان بدو ورود به بدن از قیل

پیوری،دردرحمیدرخانمها،دردپشتوتبهمراهاست


مقاومت نشان می دهد ( .)6اما مقاومت اکتسابی ثانويه با

( .)3

توجهبهاستفادهبیرويهونامنظمازداروهایضدباکتريايی
عوامل تشديدکننده خطر ابتال به عفونت دستگاه

میتواند بروز نمايد .درمطالعه عباس زاده و همکاران

ادراری شامل عوامل فیزيولوژيکی و آناتومیکی هستند.

باعنوان الگوی حساسیت و مقاومت آنتیبیوتیکی درسويه

اختالالتدستگاهادراریدرجرياندفعادراروتخلیهمثانه

هایکلبسیالپنومونیهجداشدهازنمونههایبالینیدرتهران

میباشند.به
ازعواملافزايشدهندهعفونتدستگاهادراری 

در سال  11عنوان کرد بیشترين میزان مقاومت دارويی

عنوانمثالبیمارانیکهبهدلیلاسکلروزمتعدد Multiple

نسبت به سیپروفلوکساسین ،سفترياکسون وجنتاماسین بود

 ،Sclerosisسرطان و سنگ مثانه در دفع ادرار مشکل

کهافزايشچشمگیردرمقاومتدارويینسبتبهداروهای

دارند ،مستعد عفونت هستند( .)0زنان نیز بخاطر آناتومی

سیپروفلوکساسین و سفترياکسون زنگ خطری جدی تلقی

خاص دستگاه ادراری و دسترسی سريع پاتوژنها به مثانه،

میگردد( .)1لذا ،با توجه به افزايش روز افزون مقاومت

بیشتر در معرض ابتال به عفونت های ادراری قرار دارند.

بیوتیکهای مختلف بر روی

دارويی و تاثیر ناهمگون  
آنتی

ديگر عوامل مستعدکننده عفونتهای ادراری شامل بارداری،

ها ،دراين مطالعه مقايسه حساسیت دارويی سويه های
آن 


ديابت شیرين و استفاده از سوندهای ادراری می باشند.

اشريشیا کلی و کلبسیالپنومونیه جداشده از عفونتهای

درمانعفونتنیزباتوجهبهويژگی های خاصبیمارمانند

ادراری نسبت به داروهای سفترياکسون ،ايمیپنم،

نتايجآزمونهایمیکروبی(در

شدتعالئم،داشتنآلرژی ،
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فاطمه یکتادوست و همکاران

سیپروفلوکساسین ،کوتريموکسازول ،کواموکسی کالو با دو

محیطهای مک کانکی آگار و

ادرار ،به پلیت های حاوی 


روشمیکرودايلوشنوانتشاررویديسکانجامشد .

بالدآگارجهت رشدباکتريهامنتقلودرانکوباتور31 °C
در شرايط هوازی ،بمدت  03تا  31ساعت قرارگرفتند .از
محیطهای کشت دارای کلونیهای مخلوط ،کلنیهای


روش بررسی

وتستهایبیوشیمیايی

بارنگآمیزیگرم 

خالصحاصل و

نمونهگیری :
اين مطالعه آزمايشگاهی و مقطعی روی  011سويه

نوعباکتریجداشدهتعیینگرديد.

( 01سويهکلبسیال 01،سويه،) E.coliجداشدهازبیماران

جداسازی بر اساس خصوصیات بیوشیمیایی

سرپايی مراجعه کننده به بیمارستان حضرت رسول اکرم

با تستهای بیوشیمیايی ،کلنیهای جدا شده ارزيابی

(ص)دربازهزمانیفروردينتاشهريورسال10انجامشد.
کلنمونههایادراریمشکوک031موردکهازاينمیان11
نمونه01،E.coliموردنمونهکلبسیالپنومونیهبود .جهت
ارزيابیيکسانحساسیتآنتیبیوتیکی 01 ،نمونهباروش
تصادفیسادهبدونجايگزينیاز11نمونه E.coliانتخاب

و با استفاده از تستهای بیوشیمیايی (،TSI ،MR-VP

سويههای اشريشیاکلی و کلبسیال
 ،SIMسیمون سیترات)  
پنومونیهبهترشناسايیوجداسازیشدند .
تعیین حداقل غلظت بازدارندگی( )MICبا استفاده
از روش میکرودایلوشن

و حساسیت آنتی بیوتیکی روی  011نمونه ( 01نمونه

پس از خالص سازی نمونه ها ،آزمايش  MICدر

 01، E.coliنمونهکلبسیال)انجامشد .از011نمونه مورد

خانهایمطابقبادستورالعملCLSIM7به
پلیتهای 16

مطالعه 10،نمونه ازخانمهاو 01نمونهازمردانجداشده

روش میکرودايلوشن انجام گرفت .برای اين منظور 01

بود بهطوريکهحداقلسن بیمار  ،0حداکثرسن 10سالو

رقت متوالی از هردارو دريک سری  01تايی لوله های

سالبود .

میانگینسنیبیماران33/3 ± 01/00

استريل تهیهشد بطوريکه رقتهرلوله،نصفرقتدارو

معیار ورود نمونه کلیه بیماران مشکوک به عفونت

درلولهقبلیبود .

ادراری بدون محدوديت سنی ،جنسیتی و معیار خروج

تهیه استوک باکتری

نمونهانصرافآنانازانجامآزمايش،استفادهازآنتیبیوتیک

 111میکرولیتر از محیط کشت مولر هینتون براث با

قبل از نمونه گیری ،بیماران دارای سنگ کلیه بود .نحوه

 01میکرولیتر از سوسپانسیون میکروبی (معادل نیم مک

میلیلیتراز
نمونهگیریبدينصورتبودکهحدود01تا 01

فارلند) مخلوط  ،به طوريکه غلظت نهايی باکتری در آن

بخش میانی ادرار بیمارانی که توسط پزشک متخصص،

به 0×016CFU/mlشد .

مشکوکبهداشتنعفونتادراریتشخیصدادهشدند،در

حساسیت

ظروفپالستیکیاستريلجمعآوریودرکنار کیسهيخبه


تست

آنتیبیوتیکی

به

روش

میکرودایلوشن

آزمايشگاهمنتقلگرديد.آزموننواریادراربرایتشخیص

011میکرولیتر از استوک باکتری به همراه 011

اولیهعفونتادراریانجامشد .رنگهایمختلفظاهرشده


میکرولیتر از رقت های دارويی از میزان  1/000تا 63

بر روی نوار ادرار نشان دهنده حضور لکوسیت استراز،

میکروگرم در میلی لیتر در هرچاهک ريخته شد( .حجم

نیتريت،خونوپروتئیندرادراربود .کشتادرارنیزانجام

نهايی هر چاهک  011میکرولیتر) 0 .چاهک آخر که به

گرفت.ابتدايکلوپکامل( 1/110میلیلیتر)ازهرنمونه

عنوان کنترل منفی و مثبت در نظر گرفته شدند .چاهک
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کنترل مثبت حاوی  011میکرولیتر از استوک میکروبی

،CLSIدردوگروهحساسومقاومقرارگرفتند.

استاندارد

موردنظر و چاهک کنترل منفی حاوی  011میکرولیتر از

نتايجبااستفادهازنرمافزارSPSSنسخه01موردتجزيهو

استوکاولیهداروبود.سپسمیکروپلیترابهمدت31ثانیه

تحلیلآماریقرارگرفتو()P>1/10معنادار در نظرگرفته

روی شیکر قرار داده شد تا کامال مخلوط شود ،سپس

شد .

میکروپلیتهارابهمدت 03ساعتدرانکوباتوردر دمای
 31درجه سانتیگراد قرار داده شد .آزمايشات برای هر

یافته ها

باکتری  0بارتکرارشدوتماممراحلزيرهودودرکنار

از لحاظ توزيع سنی نمونه های جداشده درخانمها

شعله انجام گرفت .بعد از  03ساعت ،وجود کدورت (در

نتايجبدينقراربودکهدرموردE.coliوکلبسیال1،نمونه

مقايسه با رديف کنترل) حاکی از رشد باکتری و شفافیت

ازسنینزير01سال00،نمونهبین01-01سال30،نمونه

نشاندهندهعدمرشدباکتریبود.پايینترينغلظتیکهدر


بین 31-30سال 01،نمونهبیشاز  30سالودرآقايان0

آن هیچ گونه رشد باکتری مشاهده نشد ،به عنوان حداقل

نمونه بین  31-30سال و  01نمونه بیش از  30سال سن

غلظت بازدارندگی ( )MIC50در نظر گرفته شد .از سويه

داشتند .تقسیمبندی گروههای سنی بر اساس توزيع سنی

استاندارد  PTCC 0311بهعنوانکنترلکیفینحوهانجام

نمونههایموردمطالعهبود.بیندوگروهازنظرتعدادنمونه،

کاراستفادهشد .

اختالفآماریمعنیداریمشاهدهشد((.)P=1/101جدول


تست حساسیت آنتیبیوتیکی به روش انتشار روی
دیسك

.)0-0
نوار ادراری  :

ها ،توسط
بیوتیک 

اين تست حساسیت به آنتی

از مجموع  011نمونه ادرای 11 ،درصد لکوسیت

ديسکهای تجاری استاندارد با روش کربی بائرانجام شد.


استراز مثبت و  11درصد نیتريت مثبت بودند .بر اساس

میلیلیترازسوسپانسیونباکتريايی(معادل
بدينترتیبکه 0

بررسیهای میکروسکوپی ادرار 11 ،درصد از نمونههای


 1/0مک فارلند استاندارد) به کمک میکروپیپت در شرايط

گرفته شده از بیماران برای پیوری و  16درصد برای

استريلبهسطحمحیطمولرهینتونآگارمنتقلوباچرخش


باکتريوریمثبتبودند .ازکل 011نمونهادرار 11،درصد

ماليم بر روی تمام قسمتها توزيع گرديد .پس ازخشک

مثبتبرایرشدپاتوژنهایادراررویمحیطآگارخونیو

دقیقه ،در شرايط
شدن محیطهای کشت بمدت  0تا   01

 10درصدمثبت برای رشد در محیط مک کانگی آگار

ديسکهایآنتیبیوتیکیبصورتجداگانه

زيرهود،

استريل

مشاهدهشدند .

و با کمک پنس استريل ،در فاصله مساوی از يکديگر بر

تست خصوصیات بیوشیمیایی :

رویسطحمولرهینتونآگارقراردادهشد.ديسکهاشامل

با انجام تست های بیوشیمیايی تفريق بین دوباکتری

داروهای سفترياکسون ( ،)31μgايمیپنم (،)01 μg
سیپروفلوکساسین( ،)0 μgکوتريموکسازول (،)00 μg
کواموکسی کالو ( ،)01/01 μgکه از شرکت پادتن طب
پلیتهادردمای31°Cبمدت03ساعت
تهیهگرديدهبود .
انکوبه شدند تا پس از اين مدت قطر هاله عدم رشد با

انجامشدبهطوريکه : E.coliسیترات، -اندول،+حرکت
±و -vpدرحالیکهکلبسیال،سیترات،+اندول±حرکت
+vp ،±بود.
نتایج تست حساسیت آنتی بیوتیکی :

گیریشود.اندازههابراساسجدول


هایفلزیاندازه

کولیس
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از 01نمونه 30، Ecoliنمونه( 11درصد)نسبتبه

حساسیت دارويی داروهای ايمیپنم ،سیپروفلوکساسین

ايمی پنم 31 ،نمونه ( 16درصد) نسبت به سفترياکسون

وسفترياکسون با کوآموکسی کالو وکوتريموکسازول در

وسیپروفلوکساسین 01 ،نمونه( 36درصد) نسبت به

هردوسويهاختالفمعنادارینشانداد(.)P>1/10درروش

کوآموکسی کالو و  01نمونه ( 31درصد) نسبت به

میکرودايلوشنکمترين MIC50برای  Ecoliوکلبسیال در

کوتريموکسازولحساسبودند.از 01نمونهکلبسیال 30،

مورد داروهای سفترياکسون و سیپروفلوکساسین/ml

نمونه(11درصد)نسبتبهايمیپنم30،نمونه(11درصد)
نسبت به سفترياکسون 31،نمونه ( 13درصد) نسبت به

μg

μg

ايمیپنم  ،1/0 μg/mlکوتريموکسازول /ml
  ،1/00



 0/3و

آنتیبیوتیک کوآموکسی کالو  1/3 μg/mlبود اما MBC


سیپروفلوکساسین01،نمونه(31درصد)نسبتبهکوآموکسی

ارزيابی نگرديد .از نظر آماری کمترين غلظت بازدارندگی

کالو و  00نمونه( 30درصد) نسبت به کوتريموکسازول

آنتیبیوتیکهای سفترياکسون و
دو باکتری برای  

حساس بودند(جدول .)0نتايج هر دوروش در ارزيابی

سیپروفلوکساسین اختالف معنیداری را نشان ندادند

حساسیت دارويی کامالباهم مطابقت داشت .نتايج میزان

(جداول3و .)3

جدول  :1تفكيک نمونه های بدست آمده به تفكيک جنسيت و برخی خصوصيات دموگرافيگ
توزیع سنی وبرخی خصوصیات دموگرافیگ

زیر  11سال

 11 – 22سال

 03- 54سال

بیش از  54سال

تاهل

سابقه عفونت ادراری

جنس
زن

7

11

04

21

73

45

مرد

3

3

2

17

12

7

مجموع

7

11

07

54

12

11

جدول  :2ميزان حساس یا مقاوم بودن نمونه درهردو سویه  E.coliو کلبسيال دردوروش ميكرودایلوشن و انتشار روی دیسک
سویه

 E.coliتعداد نمونه حساس ( درصد)

تعداد نمونه مقاوم ( درصد )

کلبسیال تعداد نمونه حساس ( درصد)

تعداد نمونه مقاوم ( درصد )

دارو
ایمی پنم

 23( 54درصد)

 13( 4درصد)

 23(54درصد)

 13( 4درصد)

سفتریاکسون

 71( 01درصد)

 25( 12درصد)

 73( 04درصد)

 03( 14درصد)

سیپروفلوکساسین

 71( 01درصد)

 25( 12درصد)

 75( 07درصد)

 21( 10درصد)

کوآموکسی کالو

 01( 11درصد )

 15( 02درصد)

 53( 23درصد )

 13( 03درصد )

کوتریموکسازول

 01 ( 12درصد)

 12 ( 01درصد)

 52 (21درصد )

 41 ( 22درصد )
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جدول  :3مقایسه تاثیرداروهای ایمی پنم ،سفتریاکسون ،سیپروفلوکساسین ،کوآموکسی کالو وکوتریموکسازول روی سویه های E.coli
به روش میکرودایلوشن براث و انتشار روی دیسك
دارو

میکرودایلوشن

نتایج استاندارد  CLSIدر روش

براث

میکرودایلوشن

میانگین MIC

وابسته به

حساس

) (μg.ml-1

دیسکهای دارویی

مقاوم

انتشار روی دیسک

نتایج استاندارد CLSIروش انتشار

( میانگین هاله عدم

روی دیسک
حساس

رشد ،میلی متر)

وابسته به

دوز

مقاوم

دوز

ایمی پنم

3/4-11

>5

5-11

≤11

) (13μg

1-27

≤11

15-14

≥10

سفتریاکسون

3/24-15

>1

1-15

≤15

( )03 μg

1-25

≤21

15-23

≥10

سیپروفلوکساسین

3/24-1

>1

1-5

≤5

( )4 μg

1-21

≤21

11-23

≥14

کوآموکسی کالو

1/5-02/1

>1/5

1/5-02

≤02/1

( )23/13 μg

1-12

≤11

15-17

≥10

کوتریموکسازول

2/0-1/1

>2/0

1-2

≤1/1

( )24 μg

1-11

≤11

11-14

≥13

جدول  :4مقایسه تاثیرداروهای ایمی پنم ،سفتریاکسون ،سیپروفلوکساسین ،کوآموکسی کالو وکوتریموکسازول روی سویه های
کلبسیالپنومونیه به روش میکرودایلوشن براث و انتشار روی دیسك
دارو 

میانگینMIC

نتايجاستانداردCLSIدرروش

ديسکهای

(میانگینهاله

نتايجاستاندارد CLSIدرروش

درروش

میکرودايلوشن 

دارويی 

عدمرشد،میلی

انتشاررویديسک 

(میکروگرم) 

متر) 

میکرودايلوشن
((μg.ml-1
ايمیپنم 

1/0-06

سفترياکسون 

 1/00-63

سیپروفلوکساسین 

 1/00-1

کوآموکسیکالو 

 1/3-30/0

کوتريموکسازول 

 0/3-1/0

حساس 


وابستهبه

مقاوم 

دوز 
 >3

 3-06

 ≤06

) (01μg

 6-01







 >1

 1-63

 ≤63

(  )31μg

 6-06

 >0

 0-3

 ≤3

(  )0μg

 6-00

 >1/3

 1/3-30

 ≤30/0

(  )01/01μg

 6-01

 >0/3

 0-0

 ≤1/0

(  )00μg

 6-01

حساس 




وابستهبه
دوز 

 ≤06
 ≤00

 03-00
 03-01

 ≥03
 ≥03

 ≤00

 06-01

 ≥00

 ≤01

 03-01

 ≥03

 ≤06

 00-00
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بحث
ازويژگیهایعفونتهایدستگاهادراریايناستکه


اينمطالعهمتفاوتبودزيرامطالعهمذکورازلحاظزمانی

طیفگستردهایازعوامل،مسببعفونتمیباشدوممکن


قديمیاست(.)1درمطالعه Abdelhalimوهمکارانش

است درمان با آنتیبیوتیکها اثری بر آن نداشته باشد(.)0

،حساسیتآنتیبیوتیکیسويههایE.coli

درسال0103

عفونت دستگاه ادراری ممکن است توسط قارچها و

از نمونههای ادراری نسبت به آنتیبیوتیکهای

ويروسها نیز ايجاد شود .قارچهايی ،مانند کانديدا بعنوان

سیپروفلوکساسین  ،%60کوآموکسیکالو  ،%63سفترياکسون

دومین علت بیمارستانی در عفونتهای ادراری کودکان

 ،%33کوتريموکسازول  ،%66ايمیپنم  %03مشاهده شد که

شناخته شده اند و میتوانند باگسترش سیستمیک تهديد

بانتايجاينمطالعهتفاوتداشت.شايدعلتاينتفاوت

آمیز باشند( .)1در اين مطالعه میزان مقاومت آنتی بیوتیکی

استفاده مکرر از دسته داروهای فلروکینولون ها مسبب

سويههای  E.coliوکلبسیال مسببعفونتادراریمورد

مقاومت31درصدیدرکشورسودانباشد( .)01

بررسی قرار گرفت که شیوع کلی عفونت ادراری از تمام

در تحقیق  Farhanو همکارانش در سال ،0103

نمونههایموردمطالعهبرحسبجنسیتبدينترتیببود

حساسیت آنتیبیوتیکی کلبسیال پنومونیه مسبب عفونت

که%10نمونههااززنانو%01نمونههاازمردانجداشده

ادراری مورد بررسی قرار گرفتو نتايج آنها نشان داد که

بود که اين از لحاظ آماری معنادار بود( .)P<1/10در

حساسیت نسبت به کوآموکسی کالو ،%01/0

مجموع،بیشترينبیمارانمبتال بهعفونتادراریدر هر دو

کوتريموکسازول  ،%33/0سیپروفلوکساسین ،%60/0

جنس در گروه سنی باالی  30سال بودند و به دنبال آن،

سفترياکسون  %66/0و ايمیپنم  %11/1مشاهده شد (.)00

گروهسنیبزرگسالقرارداشتند.اينمسئلهنشاندهندهاين

در تحقیق  Noor-ul-Ainو همکارانش در سال 0103

،احتمااليکیازعواملمرتبطباعفونتهای


استکهسن

 E.coliهای تولید کننده بتاالکتاماز،

مقاومت آنتیبیوتیکی

ادراری و شیوع باالی آن است ،زيرا آتروفی دستگاه

نسبت به آنتیبیوتیکهای سیپروفلوکساسین ،%33/0

ادراری-تناسلی ،تغییر در سطح استروژن و پروژسترون،

کوآموکسیکالو  %10و کوتريموکسازول  %10/1بودکه با


پروالپسواژنپسازيائسگیدرزنان،سببافزايشخطر

تحقیق حاضر درمورد سیپروفلوکساسین تاحدودی هم

ابتالبهعفونتمیشودهمچنینافزايشpHواژنوکاهش

خوانیداشت( .)00

الکتوباسیلوسواژننیزاجازهرشدبهباکتریهایگرممنفی

بهعنوانپاتوژنهایادراریمیدهد .
درمطالعهHryniewiczوهمکاراشدرسال0111

در مطالعه زمان زاد و همکاران در سال  13در
شهرکرد عنوان شد میزان حساسیت  E.coliنسبت به
داروهای آمپیسیلینوکوتريموکسازولبهترتیبصفرو

نمونههای جدا شده از ادرار بیماران مبتال به عفونتهای


 03/1درصد بود که درمورد کوتريموکسازول تقريبا با

ادراری شامل  %1/1 ، E.coli %13پروتئوس %1/6 ،ساير

مطالعه ما همخوانی داشت( .)03در مطالعه هروی و

انتروباکترياسهودرحدود% 0/0ازنمونههاهمگرممثبت

همکاران تحت عنوان بررسی مقاومت دارويی به آنتی

بودند .نتايج آنها نشان داد که باکتری  E.coliنسبت به

بیوتیکهای ايمیپنموسیپروفلوکساسینبه روشديسک

سفترياکسون ،%011سیپروفلوکساسین ،%10کوتريموکسازول

ديفیوژنو E-testدرباکتریهایعاملعفونتادراریدر

 %10و کوآموکسی کالو  %00حساسیت داشتندکه با نتايج

سال  10در کاشان عنوان شد میزان حساسیت نسبت به
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ايمیپنم وسیپروفلوکساسین در باکتری  E.coliبه ترتیب

عوامل است ولی در مجموع نتايج نشان میدهد که میزان

صفر و 63درصدگزارششدکهدرموردسیپروفلوکساسین

مقاومت نسبت به داروهای کوآموکسیکالو و

تقريبا با مطالعه حاضر هم خوانی داشت ( .)03درمطالعه

بهسايرآنتیبیوتیکهاباالتراست .

کوتريموکسازولنسبت

پورعلی و همکاران در سال  10میزان مقاومت دارويی
کلبسیالپنومونیه نسبت بهايمیپنم 3/1درصدعنوانشد
کهکمترازمطالعهحاضربود( .)00درمطالعهJiménez-

نتیجه گیری
بامقايسههردوروشبرایتمامینمونههامشخص


Guerraو همکاران در سال  0101در ارزيابی مقاومت

شد که باکتريهای مورد مطالعه در مجموع نسبت به

آنتی بیوتیکی سويههای  E.coliو کلبسیال عنوان کردند

سفترياکسون و سیپروفلوکساسین ،ايمی پنم حساس و

مقاومت دارويی دو سويه مذکور نسبت به سیپرو

نسبت به کوتريموکسازول و کوآموکسی کالو مقاومت

فلوکساسین و کوآموکسی کالو درحال افزايش است اما

بااليیرانشاندادند.استفادهناقصازداروهاجهتدرمان


خوشبختانهتغییریدرمیزانمقاومتدارويینسبتبهايمی

عفونتادراری،احتماالاحتمال انتقالافقیژنمقاومتبه

پنم حاصل نشده است( .)06در مطالعه عباس زاده و

بیوتیک ،بین باکتريها میگردد و مقاومت آنتیبیوتیکی


آنتی

همکاراندرطیسهسالمتوالیارزيابیالگویمقاومتو

افزايشيابد،لذابايدازاستفادهسرخودونامنظمداروهابه

حساسیت سويههای کلبسیال عنوان شد بیشترين مقاومت

خصوصآنتیبیوتیکهاخودداریوبامراجعهبهمتخصص

دارويی نسبت به داروهای سفترياکسون ،سیپروفلوکساسین

مربوطهوانجامتستهایآزمايشگاهیدرمانمناسبانجام

وجنتامايسینوبیشترينحساسیتدارويینسبتبهايمی

شود .

پنم وسفوتاکسیم بوده است که با مطالعه حاضر همخوانی
).تحقیقهایمتفاوتدرمناطقمختلفکشورو

نداشت(1
دنیا نشان ازوجود تفاوت در حساسیتهای آنتیبیوتیکی
داردواينامراحتماالبهدلیلفرهنگونحوهاستفادهمردم
آنمناطقازآنتیبیوتیکهایرايج،مادهموثرهدارووساير

قدردانی
با تقدير و تشکر از همکاران محترم در آزمايشگاه
بیمارستانرسولاکرم(ص)که در انجاماينتحقیقياری
نمودند .
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Comparison of Antibiotic Susceptibility Testing of Escherichia Coli and
Klebsiella Pneumonia Isolated from Urinary Tract infections against
Five Antibiotics by Disc Diffusion and Microdilution Methods
Fatemeh Yektadoust 1, Ali Kazemi 2*, Rozbeh Yalfani2

Abstract
Background and Objective: Different microorganisms can cause
urinary tract infections, but Enterobacteriaceae family, like
Escherichia coli and Klebsiella, are the most causative agents of
urinary tract infections. So, in this study drug susceptibility testing
of Klebsiella pneumonia and Escherichia coli (E.coli) was done to
five common antibiotics.
Subjects and Method: This cross – sectional study was done on
100 samples (50 samples of Klebsiella, 50 samples of E.coli)
isolated from patients with urinary infections (81 female, 19 male)
with mean range 43.3±18.15 y on which biochemical separating
tests and Gram staining was done for accurate identification of
these strains. Antibiotic susceptibility test was done by disk
diffusion (Kirby Bauer) and microdilution method in accordance
with CLSI M7 guideline. Obtained data were analyzed by SPSS
software 17 and values of P<0.05 were considered significant.
Results: From 50 strains of E.coli, 45 strains to imipenem, 38
strains to ceftriaxone and ciprofloxacin, 18 strains to coamoxiclauv and 19 strains to co-trimoxazole were susceptible but
from 50 strains of Klebsiella, 45 strains were susceptible to
imipenem, 35 strains to ceftriaxone, 37 strains to ciprofloxacin, 20
strains to co- amoxiclauv and 21 strains to co-trimoxazole.
Conclusion: The type of method used in antibiotic susceptibility
testing has no effect on results but spontaneous and irregular use of
antibiotics should be controlled.
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