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Abstract
Background and Objectives: Urinary Tract Infections (UTI) are one of
the most important type of infections in young and elderly women.
Studies have indicated that Escherichia coli is one of the major causes
of this type of infection. This bacterium can produce broad-spectrum
beta-lactamases (ESBLs) that are able to inactivate beta-lactam
antibiotics. This study was conducted with the aim of phenotypic
determination of ESBL in E. coli bacteria isolated from urinary tract
infections of elderly women.
Methods: This experimental study was performed on 300 women over
50 years of age, who referred to laboratories of Qom city (for urine
culture). The isolated E. coli was identified using biochemical tests,
then ESBL producing isolates were detected using combined disc
method and the presence of ESBL was determined.
Results: Out of 300 urine samples, 82 E. coli strains were obtained.
The resistance Pattern to cefotaxime was 37.81%, and to ceftazidime
was 23.17%. Also, 52.63% of the isolated bacteria were phenotypically
ESBL.
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Conclusion: E. coli is one of the common causes of urinary tract
infection in elderly women over 50 years of age, and the incidence of
ESBL-mediated resistance enzymes can endanger this age group in
society. Therefore, continuous monitoring of these individuals prevents
severe symptoms and the risks caused by UTI.
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beta-Lactamase.

Accepted: 24 Aug, 2016

84
Qom Univ Med Sci J 2017;11(7):84-89

مجله دانشگاه علوم پزشکی قم
دوره یازدهم ،شماره هفتم ،مهر 96
صفحه  84الی 89

مقاله پژوهشي

)(Original Article

فراوانی فنوتیپی اشرشیاکلی مولد بتاالکتاماز وسیعالطیف در زنان سالمند مبتال به عفونت
ادراری در شهر قم
محسن زرگر ،*1علی جوادی ،1سیده زهره حسینی، 1طالیه شاکری

1

پایه ،دانشگاه آزاد اسالمی،واحد قم ،قم،

زمینه و هدف :عفونتهای مجاری ادراری ) ،(UTIیکی از مهمترین انواع عفونتهای شایع

ایران.

در زنان جوان و مسن میباشد .مطالعات نشان داده است یکی از عوامل اصلی این عفونتها،
باكتری اشرشیاكلی میباشد .این باكتری قادر به تولید بتاالكتامازهای وسیعالطیف ) (ESBLsبوده
كه قادر به غیرفعال كردن آنتیبیوتیکهای بتاالكتام است .این تحقیق با هدف بررسی فنوتیپی
حضور بتاالكتاماز وسیعالطیف در باكتری اشرشیاكلی جداشده از عفونت ادراری زنان سالمند
صورت گرفت.
روش بررسی :این مطالعه تجربی طی یکسال بر روی 300زن باالی  50سال ،مراجعهكننده به
آزمایشگاههای سطح شهر قم (جهت انجام كشت ادرار) انجام شد .باكتری اشرشیاكلی جداشده
بهوسیله تستهای بیوشیمیایی شناسایی شد ،سپس تعیین جدایههای دارای ویژگی ،به روش
دیسک تركیبی ESBLانجام گرفت و حضور بتاالكتاماز وسیعالطیف مشخص گردید.
یافتهها :از مجموع  300نمونه ادراری 82 ،مورد اشرشیاكلی به دست آمد .الگوی مقاومت به
سفوتاكسیم %37/81 ،و به سفتازیدیم %23/17 ،بود .همچنین  %52/63باكتریها از نظر فنوتیپی،
 ESBLمحسوب شدند.
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1گروه میکروبشناسی ،دانشکده علوم

چکیده

فراوانی فنوتیپی اشرشیاكلی مولد بتاالكتاماز وسیعالطیف در زنان سالمند مبتال به عفونت ادراری در شهر قم

محسن زرگر و همکاران

عفونت ادراری ،یک بیماری شایع در بین زنان جوان و مسن است

به آنتیبیوتیکهای بتاالكتام در درمان و كنترل عفونتهای ناشی

( .)1باوجود شیوع باالی باكتریوری در زنان مسن ،بیشتر تحقیقات

از این باكتری ،نقش بهسزایی دارد ( .)7با توجه به اهمیت بهداشتی

در مورد زنان جوان صورت گرفته كه نقص استروژن در این زنان،

و درمانی این افراد ،این مطالعه با هدف بررسی عوامل باكتریال

نقش كلیدی در گسترش باكتریوری داشته است ( .)2،1در چندین

عفونت ادراری در زنان باالی  50سال و بررسی الگوی مقاومت،

مطالعه ،تأثیر استروژن در پیشگیری از عفونت ادراری نشان داده

همچنین حضور بتاالكتاماز وسیعالطیف در آنها انجام شد.

شده است ( .)1عفونت ادراری باعث مراجعه چندین میلیون بیمار
به بیمارستانها و مراكز درمانی میشود و منجر به  100000مورد

روش بررسی

بستری و حدوداً  1/6بیلیون دالر هزینه میگردد ( .)3عفونت

در این مطالعه تجربی ،از  300زن باالی  50سال (مشکوک به

ادراری بدون عالمت ،در زنان مسن باعث تأخیر در تشخیص شده

عفونت ادراری در طی یکسال) ،نمونه ادرار صبحگاهی در

كه تشخیص دیرهنگام آن نیز منجر به مشکالتی نظیر بستری شدن

ظرف استریل جمعآوری شد.

و یا مرگ و میر میشود ( .)4عفونت ادراری ،دومین عامل بستری

نمونهها در محیطهای ائوزین متیـلـنبـلـو آگـار و بـالد آگار

بالغین باالی  65سال پس از عفونتهای تنفسی میباشد ( .)5دامنه

( )Merck, Germanyبه روش  Semi-quantitative Methodبا

این عفونت وسیع بوده و از یک عفونت بدون عالمت تا عفونت

لوپ استاندارد ( (Calibrated Loopsكشت داده شدند (.)7

باكتریمی پیش میرود .باكتریمی ناشی از عفونت ادراری در

تشخیص هویت باكتریها با تهیه كشت خالص از عامل عفونت

جمعیت سالمند ،مرگ و میر باالیی دارد و طی  28روز ،حدود %5

همراه با شناسایی مورفولوژی كلنی و رنگآمیزی گرم ،انجام

مرگ و میر گزارش شده است ( .)6تعیین الگوی مقاومت

تستهای بیوشیمیایی و در نهایت ،با استفاده از جداول استاندارد

آنتیبیوتیکی در باكتریهای بیماریزای شایع جهت هدایت

باكتریها در حد جنس و گونه انجام شد .جهت تشخیص تولید

درمانهای تجربی و اختصاصی علیه یک پاتوژن خاص ،حایز

آنزیمهای بتاالكتاماز با طیف گسترده در ایزولههای موجود،

اهمیت است .مقاومت باكتریهای خانواده آنتروباكتریاسه به

از روش دیـسـک تـركـیـبـی ) (Combined Diskطـبـق

عوامل ضدمیکروبی مختلف بهعلت مکانیسمهای مقاومت ذاتی و

استانداردهای  CLSIبرای تأیید تولید  ،ESBLبراساس خاصیت

اكتسابی ،بسیار متغیر است .مقاومت اكتسابی در نتیجه مواجهه با

مهاری كالووالنیک اسید بر روی بتاالكتامازها استفاده شد (.)8

عوامل ضدمیکروبی به دست میآید و این خانواده كه جزء

پس از تهیه سوسپانسیون باكتریایی با كدورتی برابر با 0/5

مهمترین باكتریهای بیماریزا به شمار میروند ،عموماً نسبت به

مکفارلند ،آن را در سطح محیط مولر هینتون آگار

بسیاری از آنتیبیوتیکها مقاوم هستند ( .)6برای پیشگیری از

( )Merck, Germanyكشت داده ،سپس دیسکهای حاوی

عفونت و انتخاب آنتیبیوتیکهای مناسب برای درمان سریع قبل

سفوتاكسیم ( 30میکروگرم) و سفوتاكسیم-كالووالنیک اسید

از آماده شدن نتیجه آزمونهای تعیین حساسیت ،نیاز به اطالع

( 30( )MAST,UKمیکـروگــرم10/میکـروگــرم) ،همـچـنـین

دقیق و بهروز از باكتریهای شایع و الگوی مقاومت باكتریهای

دیـسـکهـای سفـتـازیـدیـم ( 30میکـروگـرم) و سفتازیدیم-

كلونیزهشده میباشد ( .)6بسیاری از باكتریها قادر به تولید

كالووالنیک اسید ( 30( )MAST,UKمیکروگرم10/میکروگرم)

بتاالكتامازهای وسیعالطیف ) ،(ESBLsمنجمله آنزیمهای گروه

در فاصله  20میلیمتری از یکدیگر قرار گرفتند .پس از

 CTXبوده كه سبب مقاومت باالی آن در برابر آنتیبیوتیکهای

انکوباسیون پلیتها در دمای  37درجه به مدت  24ساعت،

بتاالكتام میشود .ازجمله این باكتریها میتوان به اشرشیاكلی

هالههای عدم رشد اطراف دیسکهای بدون كالووالنیک اسید و

اشاره كرد كه درصد قابلتوجهی از عفونتهای ادراری را شامل

دیسکهای حاوی كالووالنیک اسید با خطكش اندازهگیری شد.

میشود.
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مقدمه

بنابراین ،شناخت الگوی مقاومت و حساسیت این باكتریها نسبت

فراوانی فنوتیپی اشرشیاكلی مولد بتاالكتاماز وسیعالطیف در زنان سالمند مبتال به عفونت ادراری در شهر قم

محسن زرگر و همکاران

(درصورتیكه هاله عدم رشد اطراف دیسکهای آنتیبیوتیک-

یافتهها

كالووالنیک اسید از دیسکهای آنتیبیوتیک خالص  1/5برابر

در این مطالعه ،از تعداد  300نمونه ادرار (پس از انجام كشت و

بیشتر باشد ،نشاندهنده تولید  ESBLتوسط آن ایزوله است)

شناسایی كلنی با تستهای بیوشیمیایی)؛  %27/3از نظر حضور

(.)10،9

اشرشیاكلی مثبت شدند (جدول شماره .)1
جدول شماره  :1درصد حضور اشرشیاکلی در نمونه ادراری
مؤنث

300

82

27/3

72/7

پس از انجام آنتیبیوگرام با دیسک سفوتاكسیم 31 ،نمونه

از نظر حساسیت و مقاومت به سفتازیدیم به ترتیب  63نمونه

( )%37/81از ایزولهها به سفوتاكسیم مقاومت نشان دادند و 51

( ،)%76/83حساس و  19نمونه ( ،)%23/17مقاوم بودند (جدول

نمونه ( ،)%62/19حساس بودند (جدول شماره .)2

شماره .)2

جدول شماره  .2الگوی مقاومت و حساسیت به سفتازیدیم و سفوتاکسیم
حساسیت

مقاومت

الگوی آنتیبیوگرام

(تعداد) درصد

(تعداد) درصد

سفتازیدیم

(63 )76/83

(19 )23/17

سفوتاکسیم

(51 )62/19

(31 )37/81

آنتیبیوتیک

ایزولههای مقاوم به سفتازیدیم و سفوتاكسیم ،جدا شده و جهت

در شکل ،افزایش هاله عدم رشد در اطراف دیسک تركیبی

بررسی فنوتیپی تولید بتاالكتاماز وسیعالطیف ،از دیسکهای

( 5میلیمتر بیشتر از دیسک تنهای هریک از آنتیبیوتیکها)،

تركیبی سفوتاكسیم – كالووالنیک اسید و سفتازیدیم -

نشاندهنده مهار آنزیم بتاالكتامازی و افزایش در هاله عدم رشد

كالووالنیک اسید ،همزمان استفاده شد.

میباشد.

شکل .تست ترکیبی جهت تعیین فنوتیپی تولید بتاالکتاماز وسیعالطیف.
{( CAZسفتازیدیم)( CAZ+CV ،سفتازیدیم-کالووالنیکاسید)( CTX ،سفوتاکسیم)( CTX+CV،سفوتاکسیم-کالوالنیکاسید)}

پس از انجام تستهای تعیین فنوتیپی باكتریهای مولد بتاالكتاماز

 9نمونه ( )%47/37ایزوله ،فاقد این آنزیم بودند كه

وسیعالطیف در بین ایزولههای مقاوم به آنتیبیوتیکها 10 ،نمونه

تشخیص داده شدند (جدول شماره .)3

non-ESBL

( )%52/63از ایزولهها ،واجد بتاالكتـامـاز وسیعالطیف ( )ESBLو
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جنسیت

تعداد نمونه

تعداد مثبت

درصد مثبت اشرشیاکلی

درصد منفی

فراوانی فنوتیپی اشرشیاكلی مولد بتاالكتاماز وسیعالطیف در زنان سالمند مبتال به عفونت ادراری در شهر قم
جدول شماره :3فراوانی بتاالکتاماز وسیعالطیف در بین ایزولههای مقاوم
فراوانی بتاالکتاماز
باکتری

اشرشیاکلی

محسن زرگر و همکاران

شیوع  ESBLدر باكتری اشرشیاكلی در عفونت ادراری بالغین در

ESBL
(تعداد) درصد

Non ESBL
(تعداد) درصد

سال  2000-2003از  %47-1/7بوده ،ولی در سالهای اخیر حدوداً

(10)52/63

(9)47/37

 %50-79/5گزارش شده است ( .)16در مطالعه خانی و همکاران
(سال  ،)1390شیوع عفونت ادراری در سالمندان مقیم خانه

افزایش شیوع باكتریهای مولد آنزیمهای بتاالكتامازی

مورد %55/5 ،مبتال به عفونت ادراری بودند و عامل شایع ،باكتری

وسیعالطیف ،بهخصوص اشرشیاكلی و سایر باكتریهای

اشرشیاكلی گزارش شد ( .)17در مطالعهای دیگر آصفزاده و

انتروباكتریاسه با ایجاد مشکالتی در سیستم بهداشتی جوامع،

همکاران ،فونتهای رایج سالمندان بستری در بخش عفونی

موجب شده تا درمان آنتیبیوتیکی عفونت ناشی از این

بیمارستان بوعلی قزوین را در دوره یکساله بررسی كردند كه از

ارگانیسمها دچار مشکل شود ( .)11یکی از گروههای سنی درگیر

 240مورد بستری %48/3 ،جنسیت زن داشتند و %13/3آنها نیز

و مستعد بیماری در جامعه ،سالمندان هستند كه باوجود افزایش

بهعلت عفونت ادراری در بیمارستان بستری بودند ( .)18یافتههای

روزافزون جمعیت این گروه ،انجام مطالعاتی در جهت كنترل

حاصل از مطالعه حاضر در زنان سالمند شهر قم خبر از شیوع

تشخیص و درمان بیماریهای آنان از نظر اقتصادی و بهداشتی،

عفونت ادراری و حضور بتاالكتامازهای وسیعالطیف را در عامل

حایز اهمیت است ( .)12زنان سالمند باوجود تغییرات هورمونی و

شایع این عفونت؛ یعنی باكتری اشرشیاكلی میدهد ،همچنین در

عدم رعایت بهداشت فردی؛ مستعد عفونت ادراری با ایجاد

این مطالعه مانند سایر تحقیقات %52/63 ،از باكتریهای مقاوم،

عالمت و بدون ایجاد عالمت هستند و عوارضی همچون تب،

بهطور فنوتیپی واجد بتاالكتاماز وسیعالطیف بودند.

تکرر و سوزش ادرار ،همچنین درد كلیه در این زنان میتواند

بررسی افراد سالمند در جامعه از نظر ابتال به عفونت ادراری بهدلیل

منجر به بستری شدن و حتی مرگ و میر آنان شود ( .)13یکی از

دارا بودن سیستم ایمنی ضعیف ،حایز اهمیت است و از مرگومیر

عوامل عفونت ادراری ،باكتری اشرشیاكلی بوده كه در این گروه

و هزینههای بستری در بیمارستان جلوگیری خواهد كرد.

سنی شایع است ( .)14در مطالعه حاضر باكتری اشرشیاكلی در
زنان بیش از  50سال ،عامل شایع عفونت ادراری بود و  %27/3را

نتیجهگیری

به خود اختصاص داد .در گروه سنی  50- 70سال با كاهش

نتایج این مطالعه نشان داد عفونت ادراری در افراد سالمند شهر قم،

استروژن ،الكتوباسیلهای واژینال كاهش ،و  pHواژینال افزایش

شیوع باالیی دارد و از عوامل مهم این عفونت در این رده سنی،

مییابد كه این خود یکی از دالیل مستعدكننده این افراد در ابتال

باكتری اشرشیاكلی بوده كه روزبهروز به داروهایی نظیر

به عفونت ادراری تناسلی است ( Marques .)1و همکاران

سفالوسپورینهای نسل سوم با واسطه بتاالكتامازهای وسیعالطیف،

(سال  )2012در مطالعه خود با بررسی عفونت ادراری در زنان

مقاومت بیشتری نشان میدهد.

سالمند ،نشان دادند  %16/55از سالمندان مبتال به عفونت بوده و
شایعترین عامل آن را نیز باكتری اشرشیاكلی ( )%60/6گزارش

تشکر و قدردانی

كردند ( Prakash .)2و همکاران (سال  )2013با انجام مطالعهای

این مقاله حاصل از طرح پژوهشی (به شماره 33338بوده )كه با

در گروه سنی بیش از  48سال %42/58 ،اشرشیاكلی از عفونت

حمایت مالی دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد قم به انجام رسیده است.

ادراری زنان جدا كردند ( .)15مطالعات بسیاری در زمینه حضور

بدین وسیله از مسئولین دانشگاه كه شرایط اجرای فعالیتهای

آنزیمهای بتاالكتامازی وسیعالطیف ( )ESBLدر اشرشیاكلی انجام

پژوهشی را فراهم میآورند صمیمانه تشکر و قدردانی میشود.

شده است؛ لیکن در مورد باكتریهای جداشده از عفونت ادراری
زنان سالمند ،مطالعات محدودی وجود دارد.
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بحث

سالمندان شهر كهریزک مورد بررسی قرار گرفت كه از بین 142

محسن زرگر و همکاران

فراوانی فنوتیپی اشرشیاكلی مولد بتاالكتاماز وسیعالطیف در زنان سالمند مبتال به عفونت ادراری در شهر قم
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