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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اردبیل

 دانشکده پزشکی

 دکترای حرفه ای در رشته پزشکی پایان نامه پژوهشی برای دریافت درجه

 عنوان:

کلی تًلیدکىىدٌ بتاالکتامازَای يسیع اشرشیا يمت آوتی بیًتیکی در ایسيلٍ َایبررسی الگًی مقا

َای يابستٍ بٍ داوشگاٌ علًم پسشکی اردبیل در  الطیف جدا شدٌ از عفًوت ادراری از بیمارستان

 مقابل ویتريفًراوتًئیه ي فسفًمایسیه

 د راهنما:اتیاس

 دکتر هادی پیری دوگاهه

 دکتر محسن ارزنلو

 :مشاورد یتااس

 دکتر شهرام حبیب زاده

 باقی دکتر عباس نقی زاده

 نگارش:

 سحر طهماسبی

 79تابستان 
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 تقدیم به محضر یگانه هستی بخش 

 تقدیم به او که آموخت مرا تا بیاموزم 

استاد گرامی جناب  آقای دکتر هادی پیری   

زیزم ،آقای دکتر محسن ارزنلو  اساتید راهنمای ع

 که در راه کسب علم و معرفت مرا یاری نمودند . 

استاد گرامی جناب آقای دکتر شهرام حبیب زاده 

و آقای دکتر عباس نقی زاده اساتید مشاور 

عزیزم که در راه کسب دانش راهنمایم بودند و 

 دلسوزانه مرا همراه بودند. 

تقدیم  به آنان که وجودم جز هدیه وجودشان 

 نیست 

 ر مهربانم   پدر و ماد

به استوارترین تکیه گاه دستان پرمهر پدرم ،به 

 سبزترین نگاه زندگیم چشمان مادرم ...

 بوسه بر دستان پرمهرتان
 

 



 د
 

 فُرست مطالب      

 1 .................................................................................................... قیتحقطرح:اٍلفصل

 .Error! Bookmark not defined .............................................. هسئلِبىیبٍهقذهِ-1-1

 .Error! Bookmark not defined ........................................ یذیکلیّبٍاشُفیتؼر-2-1

 .Error! Bookmark not defined .................................................... پصٍّصاّذاف-3-1

 .Error! Bookmark not defined ..................................................... یکلّذف-1-3-1

 .Error! Bookmark not defined ............................................ یاختصبصاّذاف-2-3-1

 .Error! Bookmark not defined .............................................. یکبربرداّذاف-3-3-1

 .Error! Bookmark not defined .................................. تحقیقسؤاالتبیبتیفرض-4-3-1

 .Error! Bookmark not defined ..................................................... هتَىیبررس:دٍمفصل

 .Error! Bookmark not defined ........................................................ یًظریهببً-1-2

 .Error! Bookmark not defined .......................................................... هقذهِ-1-1-2

 .Error! Bookmark not defined .............................................. ّبیببکترٍرٍد-2-1-2

 .Error! Bookmark not defined .................................................سببىیههقبٍهت-3-1-2

 .Error! Bookmark not defined .................................... یببکترپبتَشىیفبکتَرّب-4-1-2

 .Error! Bookmark not defined ............................... یادراریّبػفًَتیَلَشیات-5-1-2

 .Error! Bookmark not defined ..................................................... طبتیآزهب-7-1-2

 .Error! Bookmark not defined ........................................................... کطت-8-1-2

 .Error! Bookmark not defined ..................... ػفًَتهحلہکٌٌذُسیلَکبلهطبلؼبت-9-1-2

 .UTI ......... Error! Bookmark not definedدرهبىدراستفبدُهَردیّبکیَتیبیآًت-11-1-2

 .Error! Bookmark not defined ...................................... یکیَتیبیآًتهقبٍهت-11-1-2

 .Error! Bookmark not defined ........................................ یادراریّبػفًَت-12-1-2

 .Error! Bookmark not defined .............. یحبهلگبٍِابستِیادراریهجبرػفًَت-13-1-2



ُ 
 

 .Error! Bookmark not defined ............ هلیتَضببتیدببوبراىیبدریادرارػفًَت-14-1-2

 .Error! Bookmark not defined ................................................... هطببِهطبلؼبت-2-2

 .Error! Bookmark not defined ........................................... قیتحقیاجراَُیض:سَمفصل

 .Error! Bookmark not defined ........................................................ هطبلؼًَِع-1-3

 .Error! Bookmark not defined ............................. یریگًوًَِرٍشٍیآهبرجبهؼِ-2-3

 .Error! Bookmark not defined ................................... یآهبرلیتحلٍِیتجسرٍش-3-3

 .Error! Bookmark not defined ................................................... ٍرٍدیّببریهؼ-4-3

 .Error! Bookmark not defined ................................................. خرٍجیّببریهؼ-5-3

 .Error! Bookmark not defined ............................................... یاخالقهالحظبت-6-3

 .Error! Bookmark not defined ......................................... هطبلؼِیّبریهتغجذٍل-7-3

 .Error! Bookmark not defined ........................................................... جیًتب:چْبرملفص

 .Error! Bookmark not defined ........................................... یریگجِیًتٍبحث:پٌجنفصل

 .Error! Bookmark not defined ................................................................. بحث1-5

 .Error! Bookmark not defined ........................................................ یریگجِیًت-2-5

 .Error! Bookmark not defined ......................................................... اتطٌْبدیپ-3-5

 .Error! Bookmark not defined ........................................... هطبلؼِیّبتیهحذٍد-4-5

 

 

  



ٍ 
 

 فُرست جدايل

 

 61       تیحساس شانیم زیمتغ عیتًسبزرسی وزمال بًدن  -4-1جديل 

 22      ....دکىىدٌیکلی تًل ایاشزش  تیحساسمقایسٍ میاوگیه  -4-2جديل 

 Non ESBL...   26کلی  ایاشزش  تیوًع حساس یفزاياوی بزای مقایسٍ آسمًن مجذير کا-4-3جديل 

 

 

 

 

  



 ز
 

 ي شکل َا فُرست ومًدار َا

 

 41          یٍ سًسپاوسیًنتُ_3_1شکل 

 41        جای گذاری دیسک آوتی بیًتیکی_3_2شکل

 42          خًاودن وتایج _3_3شکل 

 65     فیالط عیيس ESBLدکىىدٌیتًل یکل ایاشزش یردٌ َا یفزاياو -4-1ومًدار 

 57 فیالط عیيس یبتاالکتاماسَا دکىىدٌیتًل یکل ایاشزشالگًی مقايمت بٍ ویتزيفزيراوتًئیه درایشيلٍ َای   -4-2ومًدار

 58  فیالط عیيس یبتاالکتاماسَا دکىىدٌیتًل یکل ایاشزشدر ایشيلٍ َای  هیسیفسفًما الگًی مقايمت بٍ -4-3ومًدار

    هیتزيفًراوتًئیوسبت بٍ و Non ESBLیکل ایاشزش تیحساس یفزاياو  -4-4شکل 

 59 

 61     هیسیوسبت بٍ فسفًما Non ESBLیکل ایاشزش تیحساس یفزاياو  -4-5شکل 

 

 

 

 

  



 ح

 

بررسی الگًی مقايمت آوتی بیًتیکی در ایسيلٍ َای  اشرشیا کلی تًلیدکىىدٌ بتاالکتامازَای يسیع الطیف جدا 

َای يابستٍ بٍ داوشگاٌ علًم پسشکی اردبیل در مقابل ویتريفًراوتًئیه ي  شدٌ از عفًوت ادراری از بیمارستان

 فسفًمایسیه

چکیذُ
هٌفیبیطتریيػبهلػفًَتببسیلٍّذف:ِسببق اضرضیبکلیUTI) ّبیادراری)ّبیگرم 08ػبهل(E.coli)ٍازبیيآًْب

ّبیحیَاًبتبِضوبرهیرٍدٍبببسیبریازػفًَتّباست.ایيببکتریازسبکٌیيطبیؼیهجرایرٍدُاًسبىٍدرصذػفًَت

تَلیذکٌٌذُبتبالکتبهبزّبیٍسیغالطیفهطکل(E.coli)اضرضیبکلیّبیهجبریادراریهرتبطببػفًَت.اًسبًیهرتبطهیببضذ

بخصّبیجْبىاست هقبٍهتچٌذدارٍیی)افسایصپبتَشى.اصلیبسیبریاز ًسبتMDRّبیبب ضبیغبب طَر افسایص(بِ

درهقببلآًتی(E.coli)اضرضیبکلیّبیهجبریادراریهرتبطاستکِببػثکبّصگسیٌِّبیدرهبًیهیضَدهقبٍهتػفًَت

ّذفهطبلؼِارزیببیتبثیرفسفَهبیسیيًٍیترٍفَراًتَئیي.بیَتیکّببٍِیصُدربیوبراىبستریازاّویتببالییبرخَرداراست

.ّبیهجبریادراریبَدلیذکٌٌذُبتبالکتبهبزّبیٍسیغالطیفجذاضذُازػفًَتبررٍیاضرضیبکلیتَ

ازادراربیوبراىهبتالبِػفًَتادراریبَدًذکًِوًَِادراربًوًَِّبضبهلایسٍلِّبیاضرضیهَادٍرٍشّب: کلیجذاضذُ

ٍهَلرّیٌتَىآگبرکطتدادُضذًذٍکلٌیّبیرضذیبفتِائَزیيهتیليبلَبیوبراىبررٍیهحیطّبیکطتهککبًکیٍ

ٍدیسکTSIّبیبیَضیویبییهیکرٍبیَلَشیکیافتراقیضبهلچگًَگیتخویرقٌذّبدرهحیطکطتاضرضیبکلیبباًجبمتست

رٍشاستبًذاردضذًذ.هقبٍهتدارٍییاضرضیبکلیبباًجبمتستْبیحسبسیتدارٍییببIMViCاکسیذازٍاًجبمتستّبی

ّب دیسک از استفبدُ بب ٍ دیسک اًتطبر ،ضذُ سفتبزیذین ضبهل بیَتیکی آًتی کالٍلًَیکی بب ،سفَتبکسین سفَتبکسین

ّبیسفتبزیذین،سفَتبکسین،سفَتبکسینببکالٍلًَیکاسیذٍسفتبزیذیناسیذ،ًیترٍفَراًتَئیيٍفسفَهبیسیيتؼییيضذ.دیسک

بتبالکتبهبزٍسیغالطیفرادرتوبهیاًَاعاضرضیبکلیببهقبٍهتدارٍییچٌذگبًًِطبىهیدّذ.ببکالٍلًَیکاسیذٍجَد

ESBL%(هَردآى2774)41ایسٍلِاضرضیبکلیهَردبررسیقرارکرفت.ک146ِدرایيهطبلؼِ:یبفتِّب
1ٍ116(7276)%

درصذ(در11هَرد)4درصذ(حسبضٍتؼذاد85هَرد)34،تؼذادESBLهَرد41ازتؼذادبَدًذ.Non ESBLهَردآى

یٌیٌببیبتیٍضؼ تؼذاد ٍ2( هقبٍه5هَرد ًیترٍفرٍراًتَئیيدرصذ( بِ تؼذاد از ESBL هَرد41بَدًذ. تؼذاد 51هَرد)21،

بَدًذ.يیسیفسفَهببِدرصذ(هقبٍم5/17هَرد)7ٍتؼذادیٌیٌببیبتیدرصذ(درٍضؼ5/32هَرد)13درصذ(حسبضٍتؼذاد

تؼذاد Non ESBL هَرد116تؼذاداز ٍیٌیٌببیبتیدرصذ(درٍضؼ5/7هَرد)8درصذ(حسبضٍتؼذاد7/87هَرد)93،

درصذ(حسبضٍتؼذاد5/57هَرد)61هَرد،تؼذاد116بَدًذ.ازتؼذاديیترٍفَراًتَئیًبِدرصذ(هقبٍم7/4هَرد)5تؼذاد

بَدًذيیسیدرصذ(هقبٍمبِفسفَهب2/13هَرد)14ٍتؼذادیٌیٌببیبتیدرصذ(درٍضؼ2/29هَرد)31

هَلذٍغیرهَلذگرفتتَاىًتیجِیحبضرهی:ازهطبلؼًِتیجِگیری بیَتیکًسبتبِّردٍآًتیESBLاگرچِّردٍگرٍُ

ًیترٍفَراًتَئیيحسبضهی ضکلیهؼٌیفسفَهبیسیيٍ ًیترٍفَراًتَئیيبِ حسبسیتًسبتبِ فسفَهبیسیيببضٌذ، از بیطتر دار

.ببضذهی

هقبٍهتآًتیبیَتیکی،اضرضیبکلی،ًیترٍفَراًتَئیي،فسفَهبیسیيکلوبتکلیذی:

                                           
1
Extended Spectrum Beta-Lactamase 
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