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 تقدیم به همسر مهربانم

قلبی سرشار از عشق و مهربانی نامالیمات روزگار را برایم ناچیز ساخته و لحظاتم را پر از شادي و  که همواره با

 زیبایی کرده است.

 و

و خود را سپر ، سختی ها را به جان خریدند آنان که از خواسته هایشان گذشتند،؛ پدر بزرگوار و مادر مهربانم

 در آن ایستاده ام برسم.تا من به جایگاهی که اکنون ، بالي مشکالت کردند

 

 و با سپاس فراوان

بدون مساعدت ایشان، این پروژه به نتیجه مطلوب نمی  که جناب آقاي دکتر ارزنلوو  جناب آقاي دکتر پیري از

 .رسید

 

 

سرکار خانم دکتر آیدا ورقایی و سرکار خانم دکتر پریوش رحیم زاده که در از دوستان عزیزم  قدردانیو با 

پزشکی همواره یاریگر و پشتیبان من بوده اند.دوران تحصیل   
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جهت ردیابی باکتري هاي تولید کننده بتاالکتامازهاي   CLSIبررسی کارایی روش تغییر یافته عنوان: 

 ) جدا شده از عفونتهاي ادراري ESBL( وسیع الطیف 

 چکیده

: عفونت هاي ادراري از شایعترین بیماریهاي میکروبی در انسان می باشند و بیشتر موارد عفونت هاي  مقدمه

تاخیر در ردیابی و گزارش  .خانواده انتروباکتریاسه ایجاد می شود يادراري توسط چند جنس از باکتري ها

در بیمارستان و افزایش  النی ترباکتریهاي تولید کننده  بتاالکتامازهاي وسیع الطیف منجر به بستري شدن طو

کارایی ما تصمیم گرفتیم تا  بنابراینو مرگ و میر و تحمیل هزینه هاي اضافه به بیماران می گردد.  وربیدیتیم

در باسیلهاي گرم  اي وسیع الطیفه ي بتاالکتامازهسویه هاي تولید کنند را در شناسایی CLSIروش تغییر یافته 

 .قرار دهیممورد مطالعه شده از عفونتهاي ادراري  نفی جدام

ی تعیین هویت شدند و جهت یهاي ادراري توسط تستهاي بیوشیمیاشده از عفونت  : باکتري هاي جداروش ها

 مورد بررسی قرار گرفتند. در CLSIتغییر یافته  استاندارد و تعیین تولید بتاالکتاماز هاي وسیع الطیف با روش

با کالوولونیک نتی بیوتیک هاي سفوتاکسیم و سفتازیدیم آآغشته به  آنتی بیوتیکیاز دیسک هاي  مطالعهاین 

ی بتاالکتاماز هاي وسیع الطیف در باکتري یشناسا جهتتغییر یافته  روش دربرونیک اسید  روش اولیه و اسید در

 استفاده شد. CLSI)یر یافته (هاي تولیدکننده ي بتاالکتامازهاي وسیع الطیف با استفاده از معیارهاي تغی

در مرحله  نمونه ي ادراري 350%) بود. از بین 68نفر زن ( 238%)و 32نفر مرد ( 112 این مطالعه شامل  نتایج:

مثبت شناخته  ESBLبه عنوان  M.CLSI%) با روش 30مورد ( 105 و در مرحله دوم )٪4/35مورد( 124اول 

       مثبت بودند.   ESBL%) نسبت به هر دو آنتی بیوتیک 14/97مورد ( 102نمونه  105از  شدند.

قابل کارایی  ESBLدر شناسایی باکتري هاي  CLSIتغییر یافته  روش نتایج نشان می دهند :نتیجه گیري

، تولید بتاالکتامازهاي وسیع الطیف در نمونه هاي ادراري بیماران  M.CLSIبا استفاده از روش  دارد. قبولی

% روش 85که حدود   دیده می شود ي جامعهنمونه ها % 30مبتال به عفونت ادراري تقریباً در نزدیک به 

 استاندارد است.

   Modified CLSI بتاالکتامازهاي وسیع الطیف ،انتروباکتریاسه، روش :کلمات کلیدي
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 فهرست عالئم اختصاري:

UTI: Urinary Tract Infection 

 E.Coli: Esherichia Coli 

Spp: Species 

CTX/BA: Cefotaxime / Boronic Acid 

CAZ/BA: Ceftazidime/ Boronic Acid 

CAZ: Ceftazidime 

CA: Clavulanic Acid 

BA: Boronic Acid 

CTX: Cefotaxime 

ESBL: Extended Spectrum β-lactamas 

CLSI: Clinical and Laboratory Standards Institute 

PCR: Polymerase Chain Reaction 

ATM: Aztreonam 

FEP: Cefepime 

CFU/ml: Colony Forming Unit/ Millilitre 

RBC: Red Blood Cell 
WBC: Withe Blood Cell 

KUB: Kidney, Ureter and Bladder 

 CT Scan: Computed Tomography Scan 

ESR: Erythrocyte Sedimentation Rate 

CRP: C-reactive Protein 

KOH: Potassium Hydroxide 

EMB: Eosin methylene blue (agar) 

TSI: Triple Sugar (lactose, glucose, sucrose), Iron (agar) 

SIM: Sulphide, Indole, Motility (Medium) 

VP: Voges- Proskauer (test) 
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 مقدمه و بیان مسأله -1-1

  فی هستند که محل زندگی آنها رودهانتروباکتریاسه ها، گروه بزرگ و ناهمگونی از باسیل هاي گرم من  

انسان است. آنها بی هوازي اختیاري، اکسیداز منفی و کاتاالز مثبت هستند. گونه هاي شایع خانواده 

هستند. بیشتر گونه ها  و... یرسینیا پروتئوس، انتروباکتر، انتروباکتریاسه شامل اشرشیا، کلبسیال، سالمونال، شیگال،

این باکتریها براي ایجاد مقاومت دارویی روش هاي مختلفی  )1(.اما فرصت طلب هستند پاتوژن روده اي نیستند

دارند که یکی از آنها مقاومت خارج کروموزومی مثل پالسمید است. پالسمیدها ژن مقاومت به یک یا چند 

دارو را دارند که یکی از آنها بتاالکتام ها هستند. این آنتی بیوتیک ها یک عنصر مشترك در ساختار مولکولی 

(ناشی از  الکتاماز باکتريبتا(یک حلقه ي چهار اتمی که به عنوان بتاالکتام شناخته می شود). آنزیم  شان دارند

 )2(.ژن پالسمید) این حلقه را می شکند و ساختارهاي مولکولی آنتی بیوتیک را غیر فعال می کند

یوتیک ها هستند که مهم ترین و وسیع ترین آنزیم هاي تخریب کننده ي آنتی ب آنزیم هاي بتاالکتاماز ،

د و به دلیل طیف عملکردي که روي آنتی نپنی سیلیناز و...می باش شامل انواع مختلفی همانند سفالوسپوریناز ها ،

بیوتیک ها دارند باعث افزایش مرگ و میر، بستري هاي طوالنی مدت بیمارستانی و هزینه هاي باالي درمانی می 

د در حلقه ي بتاالکتام پنی سیلین و بتاالکتام ها حمله ور می شوند و شود.این آنزیم ها به پیوند آمیدي موجو

یک اتصال آسیل کوواالنت را از طریق گروه کربوکسیل حلقه ي بتاالکتام بوجود می آورند که حاصل آن باز 

 )3(.د یک آنتی بیوتیک بی اثر استشدن حلقه ي بتاالکتام و ایجا

ها به بتاالکتام ها در کل دنیا افزایش داشته است و این منجر به سالهاي اخیر مقاومت انتروباکتریاسه  در

بستري شدن طوالنی تر در بیمارستان و افزایش موربیدیتی و مورتالیتی و تحمیل هزینه هاي اضافه به بیماران می 


