مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی  -مولکولی
دوره هشتم ،شماره سی ام  -بهار1397

بررسی الگوی مقاومت دارویی استرپتوکوکوسهای گروه  Bجدا شده از
جاوید تقی نژاد* ،4بابک براتی ،2علی صادقی
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 - 1گروه میکروبیولوژی ،واحد ملکان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ملکان ،ایران
 - 2مرکز علم و فنآوری زیست شناسی ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه جامع امام حسین(ع) ،تهران ،ایران
 - 3گروه داروسازی ،دانشکده داروسازی ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز ،تبریز ،ایران

چکیده
سابقه و هدف:

عفونتهای دستگاه ادراری ( )UTIاز شایعترین عفونتهای باکتریایی در سنین کودکی ،بزرگساالن و زنان

محسوب می شوند .بنابراین الزم است بالفاصله بعد از تشخیص عفونت ادراری ،نسبت به درمان مناسب اقدام گردد .در مطالعه حاضر
بهمنظور تعیین مقاومت دارویی ایزولههای استرپتوکوکوسهای گروه  Bجدا شده از ادرار انجام گرفته است.

مواد و

روشها :این مطالعه توصیفی و مقطعی بر روی  3363بیمار مراجعه کننده به آزمایشگاه مرجع شهرستان سلماس در طی

سال  1331انجام گرفته است .که از این تعداد  2671نفر زن  322نفر مرد بودند .نمونههای ادراری میانی گرفته شده از بیماران پس از
انتقال به محیط  Todd Hewithدر محیط کشتهای بالد آگار کشت داده شدند .الگوی حساسیت و مقاومت دارویی سویههای
استرپتوکوکوس با استفاده از روش انتشار دیسک روی محیط مولر هینتون آگار بر اساس دستورالعملهای استاندارد  CLSIانجام
گردید.
یافتهها :از مجموع  3363نمونه 16 ،مورد مثبت ( 33زن و  11مرد) شدند .استرپتوکوکوسهای گروه  Bدر برابر کلیندامایسین و

اوکسازالین بیشترین درصد و بقیه بهترتیب جنتامایسین ،تتراسایکلین ،سفتیزوکسیم ،آمیکاسین ،سفالکسین ،تریمتوپریم،
آمپیسیلین ،سیپروفلوکساسین و در آخر سیفکسیم از خود مقاومت نشان داد.

نتیجهگیری :با توجه به شیوع عفونتهای دستگاه ادراری ،دانش الگوی مقاومت محلی و درمان بموقع ضروری است .این مطالعه

نشان داد که بیشترین فراوانی مقاومت دارویی به استرپتوکوکوس گروه  Bاختصاص دارد .این مسئله نیازمند توجه بیشتر مسئولین
بهداشتی–درمانی شهرستان سلماس است.
واژههای کلیدی  :مقاومت دارویی ،عفونت ادراری ،استرپتوکوکوسها ،سلماس

مقدمه
عفونتهای باکتریایی دستگاه ادراری یکی از مشکالت
متداول بهداشتی میباشد .به گونهای که یکی از بیشترین
نویسنده مسئول :

گروه میکروبیولوژی  ،واحد ملکان ،دانشگاه ازاد اسالمی ،ملکان  ،ایران

پست الکترونیکیj_taghinejad@yahoo.com :
تاریخ دریافت1333/3/33:
تاریخ پذیرش1333/3/11:

مواردی است که باعث میشود بیماران ،به مراکز درمانی
مراجعه می کنند ( .)1عفونتهای مجاری ادراری ( )UTIاغلب
تهدید کننده زندگی نیستند ولی سبب تحمیل هزینههای
درمانی سنگین در سیستم بهداشتی و درمانی می شوند (.)3
استرپتوکوک گروه  )GBS( Bکوکسیهای گرم مثبت کپسول
دار هستند .این باکتری از عوامل مهم عفونت در نوزادان ،زنان
باردار و بزرگساالن است .استرپتوکوکهای گروه  Bدر
دستگاه گوارش تحتانی و دستگاه ادراری -تناسلی کلونیزه
میشوند ( .)11استرپتوکوکوسها قادر هستند عفونتهایی
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نمونههای ادراری در شهرستان سلماس طی سال 4931

تازه های بیوتکنولوژی سلولی  -مولکولی دوره هشتم شماره سی ام  -بررسی الگوی ...

روش کار

جمع آوری نمونهها

مطالعه حاضر از نوع مقطعی  -توصیفی است که برروی 3363
نفر بیمار مشکوک به عفونت سیستم ادراری که در طول سال
 1331به آزمایشگاه مرجع شهرستان سلماس مراجعه کرده
بودند ،انجام پذیرفته است .جامعه آماری شامل بیماران ارجاع
داده شده به آزمایشگاه با تشخیص بالینی عفونت ادراری
بودند.

کشت نمونهها

نمونههای میانی ادرار پس از آموزش پرسنل گرفته شده و
جهت آزمایش نمونههای انتقالی به Todd Hewith Broth
حاوی  13میکروگرم در میلیلیتر جنتامایسین و 17
میکروگرم در میلیلیتر نالیدیکسیک اسید منتقل گردید.
سپس به مدت  21ساعت در انکوباتور با دمای  36درجه
سانتیگراد انکوبه شد و برای تشخیص استرپتوکوکهای گروه
 ،Bنمونهها به محیط بالد آگار ( )Blood Agarتلقیح گردید
( .)3پس از  13ساعت گرماگذاری کشت مثبت ( >105
 )CFU/mlمشخص شدند .کوکسیهای گرم مثبت و کاتاالز
منفی با آزمایشهای هیدرولیز هیپورات ،رشد در  % 3/7نمک
طعام ،استفاده از دیسکهای تری متوپریم سولفامتوکسازول و
باسیتراسین و تست  CAMPبهعنوان استرپتوکوکوس گروه B
شناسایی شدند.

آنتیبیوگرام

از آنجاییکه سویههای مقاوم به آنتیبیوتیک در حال افزایش
است لذا انتخاب آنتیبیوتیک مناسب در درمان عفونتهای
ناشی از باکتریها میبایست پس از انجام تستهای سنجش
حساسیت نسبت به آنتیبیوتیک صورت بگیرد .بههمین دلیل
در این بررسی پس از جداسازی باکتری و تشخیص ،تست
آنتیبیوگرام انجام گرفت (.)13
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مثل سپتیسمی ،مننژیت  ،سلولیت ،کنژیکتیویت ،پنومونی،
آدنیت ،عفونتهای استخوانی یا مفصلی ایجاد کنند (.)12
ساالنه  2233مورد عفونت با استرپتوکوکهای گروه  Bدر
آمریکا رخ میدهد ( .)1استرپتوکوکوسها سروتایپهای
متعددی دارند که توسط پلیساکارید کپسولی دستهبندی می-
شوند .تاکنون بیش از  33سروتایپ متفاوت تمایز داده شدهاند،
ولی همه این سروتایپها قدرت بیماریزایی ندارد .توزیع
سروتایپهای بهوجود آورنده بیماری بر حسب موقعیت
جغرافیایی ،گروههای سنی ،شرایط اقتصادی جامعه و
تغییرهای فصلی متفاوت است (.)16
در جامعه امروز بروز مقاومت در برابر آنتیبیوتیکها امری
اجتنابناپذیر است .این مسئله بهعنوان یک واکنش دفاعی به-
وسیله عوامل عفونتزا رخ میدهد و از همان آغاز کشف
آنتیبیوتیکها نیز وجود داشته است ( .)13استفاده گسترده از
آنتیبیوتیکها بهمنظور پیشگیری از عفونتهای ناشی از این
باکتریها ،نگرانیهایی را در ارتباط با ظهور مقاومت میکروبی
استرپتوکوکهای گروه  Bایجاد نموده است ( .)11امروزه
مسئله مقاومت آنتیبیوتیکی در میان باکتریهای پاتوژن به
یک مشکل جدی تبدیل شده است و کماکان موضوع بروز و
شیوع مقاومتهای میکروبی یکی از موانع اساسی بر سر راه
درمان قطعی بیماریهای عفونی محسوب میشود (.)13
در حال حاضر مقاومتهای دارویی ضد میکروبی در میان
باکتریها ،یک تهدید جدی برای مدیریت بیماریهای عفونی
در سطح جهان است .افزایش شیوع مقاومت در بسیاری از
عوامل بیماریزا در طول سالها در مناطق مختلف جهان از
جمله کشورهای در حال توسعه گزارش سده است .این افزایش
مقاومت به تغییر ویژگیهای میکروبی نسبت داده شده  ،فشار-
های انتخابی استفاده از عوامل ضد میکروبی ،تغییرهای
اجتماعی و تکنولوژیکی که موجب افزایش و انتقال مقاومت در
برابر دارو می شود .اگر چه مقاومت ضد میکروبی یک پدیده
بیولوژیکی طبیعی است که اغلب بهعنوان یک نتیجه از
سازگاری عوامل عفونی به افزایش در معرض قرار گرفتن آنتی-
بیوتیکها است .اکنون پذیرفته شده است که استفاده از دارو-
های ضد میکروبی تنها عامل مهم مسئول افزایش مقاومت ضد
میکروبی است (.)3
طبق مطالعههای رئیسزاده و همکاران ،سومین عامل
ایجادکننده عفونتهای مجاری ادراری ،استرپتوکوکوسها
هستند ( .)23مطالعههای عالیی و همکاران نشان داد که
شانس ابتال به عفونت سیستم ادراری در پسرها در حدود % 2
و در دخترها  % 3میباشد ( .)7در آمریکا پس از عفونتهای

مجاری تنفسی فوقانی عفونتهای ادراری در مقام دوم قرار
داشته و بسیاری از زنان و مردان در طول زندگی خود به آن
مبتال میشوند .تحقیقات نشان دادهاند که بیش از %33
باکتریهایی مانند  ، E.coliانتروباکتر ،سودوموناس و گونههای
استرپتوکوکها و استافیلوکوکها عامل اصلی این نوع عفونتها
بودند ( .)3مطالعه حاضر به منظور بررسی میزان شیوع و
مقاومت دارویی سویههای استرپتوکوکوس جدا شده از ادرار
تمامی گروههای سنی مراجعه کننده به آزمایشگاه مرجع
شهرستان سلماس انجام پذیرفت.

تازه های بیوتکنولوژی سلولی  -مولکولی دوره هشتم شماره سی ام  -بهار ، 1397جاوید تقی نژاد و همکاران

تست آنتیبیوگرام

از  3363نمونه کشت داده شده 16 ،نمونه در مورد عفونت
ادراری استرپتوکوکی گروه  Bمثبت تشخیص داده شدند
(کشت های دارای بیش از ،) 105 CFU/ MLکه از این تعداد
 33نفر مؤنث ( )%66و 11نفر مذکر ( )%23بودند .نسبت
آلودگی افراد مؤنث به مذکر برابر با  3/26بود.
با توجه به اینکه پایینترین سن در افراد آلوده دختربچهای
 11ماهه و باالترین سن مردی  36ساله بودند .لذا بیماران در
 3گروه سنی  3-13سال 11-23 ،سال 21-33 ،سال31-13 ،
سال 11-73 ،سال 31-63 ،سال 61-33 ،سال و  31-33سال
طبقهبندی شدند .فراوانی افراد آلوده در هر گروه سنی در
جدول شماره ( )1آمده است .بیشترین شیوع مربوط به
گروههای سنی  21-33سال ( %33مؤنث) و  31-13سال
( %23مؤنث) بودند .کمترین شیوع در گروههای سنی 11-73
سال 71-33 ،سال و  31-33سال قرار دارند ( 2نفر مؤنث و 2
نفر مذکر) .همچنانکه در جدول زیر مشخص شده است در
تمامی گروههای سنی میزان آلودگی در جنس مؤنث بیش از
جنس مذکر است.
جدول شماره ( )1گروههای سنی

گروه سنی

زن

درصد فراوانی

مرد

درصد فراوانی

23-11

1

%11

3

%3

13-31

13

13-3

33-21
73-11
33-71

63-31

توزیع نمونهها

از مجموع  3363بیمار مراجعه کننده به آزمایشگاه  2671نفر
مؤنث ( )%67و  322نفر مذکر ( )%27بودند.
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11

%33

1

%3

1
2

33-61

3

جمع کل

 33نفر

33-31

یافتهها

1

%11

3

%23
%3
%7
%3
%3

%133

3
2
2
3
3
3
7
2

11نفر

%3

%13
%13
%3
%3
%3

%13

%13

%133
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بر حسب دیسکهای موجود در آزمایشگاه حساسیت و
مقاومت آنتیبیوتیکی (آنتیبیوگرام) بر روی سویههای
استرپتوکوکوس گروه  Bبا روش انتشار دیسک کربی-بائر
( )Kirby- Bauerانجام پذیرفت.
در این مطالعه از دیسکهای ایرانی (پادتن طب) برای
آنتیبیوگرام استفاده شد .در ابتدا از کشتهای استرپتوکوکی،
سوسپانسیونی معادل کدورت لوله نیم مک فارلند تهیه شد .با
استفاده از سوآپ استریل مقداری از سوسپانسیونهای تهیه
شده بر روی محیطهای کشت مولر هینتون آگار  %7 +خون
گوسفند کشت داده شدند .سپس با استفاده از پنس استریل
دیسکهای آنتیبیوتیک ساخت ایران (پادتن طب) که مشتمل
بر  12دیسک آمپیسیلین ،سفالکسین ،جنتامایسین،
آمیکاسین ،نیتروفورانتئین ،تریمتوپریم ،سیفکسیم،
سیپروفلوکساسین ،تتراسایکلین ،کلیندامایسین ،اوکسازالین،
سفتیزوکسیم بود ،بر سطح محیط کشت قرار داده شدند و
محیطها بهمدت  21ساعت در دمای  36درجه سانتیگراد
انکوبه شدند .پس از انکوباسیون  ،قطر مناطق عدم رشد در
اطراف دیسکها با استفاده از خطکش مخصوص اندازهگیری
شد و نتایج بهدست آمده برای هر آنتیبیوتیک با استفاده از
جدول استاندارد  CLSIبه گروههای حساس ،نیمهحساس و
مقاوم تقسیم شدند .از دو سویه  PTCC 186و PTCC
 1768بهعنوان استانداردهای Streptococcus Group B
استفاده شد و محاسبه آماری در این پژوهش با استفاده از نرم
افزارهای  Excel 2013و  Spssورژن  21تجزیه و تحلیل
شدند.

نتایج کشت نمونهها

تازه های بیوتکنولوژی سلولی  -مولکولی دوره هشتم شماره سی ام  -بررسی الگوی ...

جدول شماره ( )2مقاومت دارویی استرپتوکوکوسهای گروه B

نوع آنتی بیوتیک

حساسیت

نیمه حساسیت

مقاومت

سفالکسین

)%3(3

)%27/71(12

)%61/13(37

آمیکاسین

)%3(3

)%26/33(13

)%62/31(31

سفتی زوکسیم

)%3(3

)%23/63(11

)%63/22(33

اوکسازالین

)%3(3

)%3/71(1

)%31/13(13

کلیندامایسین

)%3(3

)%12/66(3

)%36/32(11

جنتامایسین

)%3(3

)%1/23(2

)%37/61(17

تتراسایکلین

)%3/33(3

)%16/32(3

)%63/33(33

سیپروفلوکساسین

)%2/12(1

)%11/33(21

)%73/13(27

سیفکسیم

)%3(3

)%11/33(6

)%37/13(13

آمپی سیلین

)%12/63(3

)%27/73(12

)%31/61(23

نیتروفرونتئین

)%63/62(36

)%11/33(6

)%3/33(3

تریمتو پریم

)%11/33(6

)%13/33(7

)%61/16(37

THRIMETHOPRIM

AMPICILINE

CEFIXIME

CEPROFLUXACIN

TETRACYCLINE

GENTAMYCIN

CLINDAMYCIN

OXACILLIN

CEFTIZOXIM

AMIKACIN

Sensitive

Semi-sensitive

CEFALEXIN

…NITROFURANTI

120
100
80
60
40
20
0

Resistant

نمووووودار شووووماره( :)1نشووووان دهنووووده میووووزان مقاومووووت دارویووووی
استرپتوکوکوسهای گروه B

بحث

عفونت ادراری استرپتوکوک گروه  Bدر تمام گروههای سنی
مشخص شده در جدول شماره ( )1نشان میدهد که افراد
مؤنث با اختالف معناداری بیشترین آلودگی را دارند این
موضوع بهطورکلی در مورد عفونتهای ادراری با عاملهای
مختلف صادق است .بیشترین شیوع عفونت ادراری با عامل
استرپتوکوکوس گروه  Bمتعلق به گروههای سنی 21-33
( %33مؤنث) و  31-13سال ( %23مؤنث) بود و کمترین شیوع
82
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در گروههای سنی  71-33 ، 11-73و  31-33سال قرار
داشتند که توجه بیشتر و مراقبتهای بیشتر را میطلبد.
اطالعوووات ناشوووی از ایووون تحقیوووق نشوووان داد کوووه میوووزان
عفونوووتهوووای ادراری ناشوووی از اسوووترپتوکوک گوووروه  Bدر
شووهر سوولماس (ایووران) در مقایسووه بووا دیگوور کشووورهای
درحووال توسووعه بوواال موویباشوود .ایوون اطالعووات عووالوهبوور
تفووواوتهوووای جغرافیوووایی نشوووان از وضوووعیت نامناسوووب
مراقبتهای بهداشتی و درمانی در شهر سلماس دارد.
انتخووواب آنتووویبیوتیوووک بووورای ریشوووهکووون کوووردن
اسووترپتوکوکهووا یووک معروول درمووانی اسووت .در حووالیکووه
پنوویسوویلین داروی انتخووابی بوورای عفونووتهووای سیسووتمیک
ناشووی ازاسووترپتوکوکسهووای گووروه  Bاسووت ،نوورخ مقاومووت
به آمپیسویلین در ایون تحقیوق بویش از  %33گوزارش شوده
اسووت کووه توضوویح موویدهوود کووه چوورا ایوون دارو در درمووان
عفونووتهووای دسووتگاه ادراری توصوویه نموویشووود .بوواالترین
مقاومووت (مقاومووت بوویش از  )%33متعلووق بووه جنتامایسووین،
اکساسووویلین ،کلیندامایسوووین و سفیکسووویم اسوووت کوووه
متاسووفانه آمووار بسوویار بوواالیی از مقاومووت را در ایوون منطقووه
نشان مویدهود .بواالترین حساسویتهوای بوهدسوت آموده در
این تحقیق با میوزان مصورف و تجوویز ایون آنتویبیوتیوکهوا
در این شهر همخوانی دارد.
یافتههوای موا حواکی از مقاوموت  ٪33بورای اسوترپتوکوک-
هووای جوودا شووده بووه جنتامایسووین اسووت .مقاومووت بووه
جنتامایسووین از دهووههووای گذشووته بوورای ایوون بوواکتری
گووزارش شووده و بایوود مووورد توجووه قوورار گیوورد .گووری و
همکوواران در سووالهووای دور ( )1363وقوووع نووادر گونووههووای
مقوواوم در برابوور جنتامایسووین را گووزارش نمودنوود ( .)13البتووه
در سووووال  2337در مطالعووووهای کووووه دی بووووارتولومئو و
همکوواران انجووام دادنوود حساسوویت آنتوویبیوووتیکی  36ایزولووه
اسووترپتوکوکوس گووروه  Bمووورد بررسووی قوورار گرفووت کووه
همه اسوترپتوکوکهوا بوه پنویسویلین حسواس بووده و تنهوا
دو ایزولوووه از بووواکتریهوووای موووورد بررسوووی نسوووبت بوووه
اریترومایسین و کلیندامایسین مقاوم بودند (.)17
کاسوووووتا و همکووووواران در برزیووووول مقاوموووووت بووووواالی
اسوووترپتوکوکوسهوووای گوووروه  Bرا بوووه کلیندامایسوووین
( )%27/1و اریترومایسوووین ( )%23/1را گوووزارش کردنووود (.)2
این در حوالی اسوت کوه موا در مطالعوه خوود میوزان مقاوموت
بوووه کلیندامایسوووین را  %36گوووزارش کوووردیم .یوووویی و
همکوواران در بررسووی آنتوویبیوووگرامی اسووترپتوکوکوسهووای
گووروه  Bنشووان دادنوود کووه همووه ایزولووههووا نسووبت بووه
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ونکومایسوووین حسووواس بودنووود و تنهوووا چهوووار سوووویه از
اسووترپتوکوکهووا نسووبت بووه پنوویسوویلین مقاومووت از خووود
نشان دادند (.)11
تفوواوت در میووزان مقاومووت و نوووع آنتوویبیوتیووکهووای مقوواوم
در شهرها و منواطق مختلوف جهوان ناشوی از متفواوت بوودن
نوووع آنتوویبیوتیووکهووای مصوورفی در نقوواط مختلووف جهووان
دارد ( .)6فووروش بوودون نسووخه در داروخانووههووا و مصوورف
بوویش از حوود آنتوویبیوتیووکهووا نیووز موویتوانوود دلیلووی بوورای
وجووود سووویههووای اسووترپتوکوکوس گووروه  Bمقوواوم باشوود.
میزان مقاومت از هور منطقوهای در کشوور بوا منطقوه دیگور و
حتی از بیمارسوتانی بوا بیمارسوتان دیگور در یوک شوهر موی
تواند متفواوت باشود ( .)13مطالعوه رونود مقاوموت در سوویه-
هایی بیمواریزا در شوهرها و منواطق مختلوف ضوروری اسوت
زیوورا ارتبوواط مسووتقیمی بووا سووالمت افووراد منطقووه و شووهر
دارد .ب وههرحووال دانووش مووا در الگوووی حساسوویت بوواکتریهووا
در یوووک منطقوووه جغرافیوووایی و شوووهر در مصووورف صوووحیح
آنتیبیوتیکها مؤثر خواهد بود.

جووایگزین آنهووا شووود .هوومچنووین بووا توجووه بووه افووزایش
مقاومووت آنتوویبیوووتیکی اسووترپتوکوکوسهووای گووروه  Bدر
شووهر سوولماس ،توصوویه موویگووردد کووه تووالشهووایی جوودی
برای کاهش خطور گسوترش گونوههوای مقواوم باکتریوایی در
محیط زیست و مراکز درمانی شهر صورت پذیرد.
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