
.در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان است390333يبه شمارهکارشناسی ارشديدورهينامهپایاناین مقاله حاصل *
، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایراني تحقیقات دانشجوییو کمیتهي پزشکیشناسی، دانشکدهمیکروب، گروهدانشجوي کارشناسی ارشد-1
ي پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایرانشناسی، دانشکدهدانشیار، گروه میکروب-2
ي پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایرانشناسی، دانشکدهمربی، گروه میکروب-3
ي پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایراناستاد، گروه گوارش، دانشکده-4
ایراناصفهان،اصفهان،پزشکیعلومدانشگاهپزشکی،يدانشکدهشناسی،ویروسوباکتريگروهدانشیار،-5

:Emailحاجیه قاسمیان صفاییدکتر:ي مسؤولنویسنده ghasemian@med.mui.ac.ir

13911چهارم اسفندهفته / 222شماره / 30سال –مجله دانشکده پزشکی اصفهان 

www.mui.ac.ir

10/9/1391: تاریخ دریافتمجله دانشکده پزشکی اصفهان

15/11/1391: تاریخ پذیرش1391ماه چهارم اسفندهفته /222شماره /امسال سی

بیوتیکی تعیین حساسیت آنتیدرE-testي نتایج دو روش دیسک دیفیوژن ومقایسه
سیلینکالریترومایسین و آموکسی،بیوتیک مترونیدازولهلیکوباکتر پیلوري به سه آنتی

، 1مدحی، معصومه3پورسینادکتر فرخنده ، 2دکتر جمشید فقري، 1فرزاد خادمی
5سمیان صفاییدکتر حاجیه قا، 4پیمان ادیبیدکتر

چکیده
. باشدمیبیوتیک درمان با آنتیيترین عامل در تعیین نتیجهبیوتیک مهمهاي هلیکوباکتر پیلوري مقاوم در برابر آنتیافزایش شیوع سویه:مقدمه

استانداردي يدر حال حاضر هیچ توصیه.بیوتیکی ضروري استآسان، سریع و ارزان در تعیین حساسیت آنتی،هاي قابل اعتمادبنابراین، استفاده از روش
هاي از روش. گیر وجود ندارد و معیارهاي تفسیري براي تعیین حساسیت یا مقاومت باکتري هنوز استاندارد نشده استبراي تست این ارگانیسم سخت
و )MDDMیا Modified disk diffusion method(هاي دیسک دیفیوژنها استفاده از روشبیوتیکی باکتريمرسوم در تعیین حساسیت آنتی

E-test)Epsilometer test (هاي دیسک دیفیوژن و اي نتایج روشهدف از این مطالعه ارزیابی مقایسه. استE-test براي تعیین حساسیت
.دبوین سیلکالریترومایسین و آموکسی،بیوتیک مترونیدازولبه سه آنتینسبتهاي هلیکوباکتر پیلوريبیوتیکی ایزولهآنتی

،به مترونیدازولنسبت هاي بیوپسی جدا شد و حساسیت هلیکوباکتر پیلوري هلیکوباکتر پیلوري از نمونهيایزوله30در این مطالعه :هاروش
هاي دیسک روش، توسط )CLSI)Clinical and laboratory standards instituteسیلین بر اساس پروتکل کالریترومایسین و آموکسی

هاي مقاوم براي ایزوله) MICیا Minimum inhibitory concentration(عالوه بر این حداقل غلظت مهاري . گردیدمقایسهE-testن و دیفیوژ
.بیوتیک تعیین شدبه سه آنتی

، E-testیوژن و در هر دو روش دیسک دیف،ها صورت گرفتبیوتیکی روي آنهلیکوباکتر پیلوري که تست حساسیت آنتیيایزوله30:هایافته
.سیلین مقاوم بودندبه آموکسینسبت درصد10به کالریترومایسین و درصد6/16،به مترونیدازولدرصد3/53

کالریترومایسین و ،هاي مترونیدازولبیوتیکبه آنتینسبت این بررسی نشان داد که هر دو روش تعیین حساسیت هلیکوباکتر پیلوري :گیرينتیجه
در E-testتواند جایگزین روشاستفاده از روش دیسک دیفیوژن می) In vitro(زمایشگاه آبنابراین در شرایط . ندنتایج یکسانی داشتسیلین آموکسی

.بیوتیکی براي هلیکوباکتر پیلوري باشدتعیین مقاومت آنتی
E-test،روش دیسک دیفیوژن،بیوتیکیمقاومت آنتی،هلیکوباکتر پیلوري:واژگان کلیدي

ي نتایج دو روش دیسک مقایسه.قاسمیان صفایی حاجیه، ادیبی پیمان، مدحی معصومه، فرخنده، پورسینافقري جمشید، خادمی فرزاد:جاعار
کالریترومایسین و ،بیوتیک مترونیدازولبیوتیکی هلیکوباکتر پیلوري به سه آنتیدر تعیین حساسیت آنتیE-testدیفیوژن و

؟؟): 222(30؛ 1391ده پزشکی اصفهان مجله دانشک. سیلینآموکسی

مقاله پژوهشی
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و همکارانفرزاد خادمیبیوتیکی هلیکوباکتر پیلوريتعیین حساسیت آنتی

مقدمه
معـده هلیکوباکتر پیلوري باکتري گرم منفی سـاکن در 

عامل این باکتري. درصد جمعیت دنیا است50حدود 
ــتری ــد 90ت، گاسـ ــمدرصـ ــايزخـ ــه و هـ دوازدهـ

ـ اسـت معـده  هايزخمدرصد 75 عامـل  عنـوان  ه و ب
بـراي سـرطان معـده و آدنوکارسـینوماي معـده      خطر

).1-4(شود شناخته می
بیوتیکی هلیکوباکتر پیلوري به امروزه مقاومت آنتی

مهـم  عاملو یک استیک مشکل جهانی تبدیل شده
چه هلیکوبـاکتر  اگر. باشددرمان میيدر تعیین نتیجه

پیلوري بـه بیشـتر عوامـل ضـد میکروبـی در شـرایط       
آزمایشگاهی حساس اسـت امـا حـذف ارگانیسـم در     

ثرترین درمان عفونت ناشی از ؤم. اشدببدن مشکل می
این باکتري استفاده از درمان چند دارویـی اسـت کـه    
شــامل ترکیبــی از کالریترومایســین، مترونیــدازول یــا 

پمـپ پروتـون   يمهارکنندهيسیلین به عالوهآموکسی
هاي قابـل  استفاده از روش. )5-7(مثل امپرازول است 

ــیت      ــین حساس ــراي تعی ــان ب ــاد و ارزان و آس اعتم
بیـوتیکی هلیکوبـاکتر پیلـوري ضـروري اسـت و      آنتی

تعیین حساسیت ضد میکروبی به خصوص زمانی کـه  
ــورده  ــت خ ــان شکس ــت،درم ــت  اس ــم اس . )8(مه

ــک ــت    تکنی ــایی مقاوم ــراي شناس ــددي ب ــاي متع ه
ایـن  . انـد بیوتیکی هلیکوباکتر پیلوري توسعه یافتهآنتی

آزمـایش بـر اسـاس کشـت و    يها به دو دسـته روش
. شوندبندي مییک تقسیملئآزمایش بر اساس اسید نوک

به طور بیوتیکی در هلیکوباکتر پیلوري حساسیت آنتی
از . شـود بی مـی هـاي مختلفـی ارزیـا   معمول به روش

تـوان بـه   بیوتیکی مـی هاي تعیین حساسیت آنتیروش
یــــــــا MDDM(دیســــــــک دیفیــــــــوژن 

Modified disk diffusion method( وE-test

)Epsilometer test( ،Agar dilutionو
Broth micro dilution methodاشاره کرد.

هـاي  نتـایج مطالعـات بـا اسـتفاده از روش    يمقایسه
ــوژن  ــک دیفی ــواره Agar dilutionو E-test،دیس هم

هـا از نظـر زمـانی کنـد     همـه ایـن روش  . یکسان نیستند
ـ 10تـا 6بعـد از  به طـور معمـول  نتایج( دسـت  ه روز ب

دشوار و پیچیده هستند و شکست آزمـایش در  ،)آیندمی
هـاي  از موارد به دلیـل آلـودگی نمونـه   درصد 10حدود 

. افتـد اتفاق میبیوپسی و یا عدم رشد هلیکوباکتر پیلوري
ــید نوک  روش ــاس اس ــر اس ــایی ب ــل لئه ــک مث RFLPی

)Restriction fragment length polymorphism(،
FISH)Fluorescence in situ hybridization(،

RT-PCR)Real time-polymerase chain reaction(
هــا روشایـن . هســتندراه چـاره  PCR mismatchو

شد باکتري هستند ولـی بـه   تر و غیر وابسته به رسریع
. )9(شوند صورت روتین انجام نمیه دلیل گرانی ب

اي نتــایج هــدف از ایــن مطالعــه ارزیــابی مقایســه
براي تعیـین حساسـیت   E-testو MDDMهاي روش
هاي هلیکوبـاکتر پیلـوري بـه سـه     بیوتیکی ایزولهآنتی

ــی ــدازولآنتـ ــین و ،بیوتیـــک مترونیـ کالریترومایسـ
سیلین بود که بتوانند بـه صـورت روتـین در    آموکسی

.هاي بالینی انجام شوندآزمایشگاه

هاروش
بیمار 130يهاي بیوپسی از قسمت آنتروم معدهنمونه
م گاسترواینتستینال از جملـه گاسـتریت، زخـم    یبا عال

معده، زخم دوازدهه و سـرطان معـده کـه بـه بخـش      
هـاي شـهر اصـفهان بـین مهـر      نآندوسکوپی بیمارستا

بـه  ،مراجعـه کـرده بودنـد   1391تا اردیبهشت 1390
آز انجـام تسـت اوره  یک نمونه جهت ابتدا. دست آمد
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،و در صورت مثبت بودن این تسـت گرفته شدسریع

ــه ــه   اينمون ــال ب ــت انتق ــار جه ــان بیم ــر از هم دیگ
آزمایشگاه میکروب شناسـی دانشـگاه علـوم پزشـکی     

ــالی   ــیط انتقـــ ــفهان در محـــ BHI brothاصـــ

)Brain-heart infusion broth (+2 گلــوکز درصــد
ـ  . صورت پذیرفت اخـالق  يهاین مطالعه توسـط کمیت

د قرار گرفـت  أییدانشگاه علوم پزشکی اصفهان مورد ت
ــهو تمــامی شــرکت يکننــدگان فــرم رضــایت آگاهان

.حضور در این تحقیق را امضا کردند
هــاي بیوپســی داخــل محــیط انتقــالی     نمونــه

BHI brothو سپس روي ندبین دو الم استریل له شد
خـون انسـان،   درصد 5محیط بروسال آگار که حاوي 

یـا  Fetal calf serum(سرم جنـین گوسـاله   درصد 7
FCS ()ــان ــران،بهارافش ــی2،)ای ــر  میل ــرم در لیت گ

گــرم در لیتــر  میلــیMerck( ،05/0(ونکومایســین 
گـــرم در لیتـــر میلـــی1و )Merck(میکســـین پلـــی
ها سپس پلیت. کشت داده شدند)Merck(متوپریمتري

درصـد O2 ،10درصـد 5(در شرایط میکروآئروفیلیک 
CO2 درصد85وN2 ( گـراد ي سـانتی درجـه 37و در
. روز در دستگاه مارت انکوبه شدند5تا 3براي 

کرده براساس مورفولـوژي کلنـی   هاي رشدباکتري
هـاي  آمیـزي گـرم و واکـنش   روي محیط کشت، رنگ

آز، کاتـاالز و اکسـیداز بـه    بیوشیمیایی مثبت مثـل اوره 
.یی شدندعنوان هلیکوباکتر پیلوري شناسا

هاي براي ارزیابی حساسیت سویهMDDMروش 
بیوتیک کالریترومایسـین  آنتی3هلیکوباکتر پیلوري به 

و )گــرممیلــی5(، مترونیــدازول )گــرممیلــی15(
.انتخاب شد) گرممیلی10(سیلین آموکسی

براي این منظور سوسپانسیونی از باکتري در سالین 
. رلنـد تهیـه گردیـد   فامک3استریل معادل با استاندارد 

سپس سوسپانسیون توسط سوآپ روي محیط بروسال 
FCSدرصـد  7خـون انسـان،   درصـد  5آگار حـاوي  

ــد  ــش گردی ــت  . پخ ــدن پلی ــک ش ــد از خش ــا، بع ه
بیوتیک بر روي پلیت قرار داده شد و هاي آنتیدیسک

روز در شـرایط میکروآئروفیـل انکوبـه    3-5به مـدت  
،دازولهـــایی مقـــاوم بـــه مترونیـــســـویه. گردیـــد

شـدند  سیلین محسوب میآموکسیکالریترومایسین و
بـه ترتیـب کمتـر از    هـا آنعـدم رشـد  يهالهکه قطر

عــدم رشــد و کمتــر از يهالــهبــدونمتــر، میلــی16
بـه  26695اسـتاندارد  يسویه). 7(ندبودمترمیلی11

.عنوان کنترل کیفی مورد استفاده قرار گرفت
ــام   ــراي انج ــیونی از بــاکتري  سوسپاE-testب نس

خالص در محیط سالین اسـتریل معـادل بـا اسـتاندارد     
سـپس سوسپانسـیون روي   . فارلند آماده گردیـد مک3

خـون انسـان و   درصـد 5محیط بروسال آگار حـاوي  
حـداقل غلظـت مهـاري    . پخش گردیدFCSدرصد7
)Minimum inhibitory concentration ــا )MICی

ـ   هـاي مختلـف   بیوتیـک یهلیکوباکتر پیلوري بـراي آنت
) AB Biodisk, Solana, Sweden(توسـط نوارهـاي   

E-testارزیابی گردید.
کـه  هاي هلیکوباکتر پیلوري ایزولهدر MICمقدار 

سـیلین  به مترونیـدازول، کالریترومایسـین و آموکسـی   
ــه ترتیــببودنــدمقــاوم  میکروگــرم در 4بیشــتر از ب

لیتـر و  ر میلیمیکروگرم د1لیتر، بیشتر یا مساوي میلی
.)10(بود لیتر میکروگرم در میلی1بیشتر از 

هاافتهی
يایزولـه 30بیـوتیکی بـراي   تست حساسـیت آنتـی  

هــاي بیوتیــکهلیکوبــاکتر پیلــوري نســبت بــه آنتــی
E-testهاي دیسک دیفیـوژن و  مختلف توسط روش



1391چهازم اسفندهفته / 222شماره / 30سال –مجله دانشکده پزشکی اصفهان 4

www.mui.ac.ir
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تعـداد  . ذکـر شـده اسـت   1تعیین شد که در جدول 
ــویه ــايس ــه   ه ــه س ــاوم ب ــوري مق ــاکتر پیل هلیکوب
کالریترومایســـین و،بیوتیـــک مترونیـــدازولآنتـــی

E-testو MDDMسـیلین در هـر دو روش   آموکسی

.مشابه بود و تفاوتی نداشت
هــاي هلیکوبــاکتر پیلــوري مقــاوم بــه     هایزولــ

،5/1وMIC:8 ،4 ،2 ،2کالریترومایســــــین، داراي 
، MIC:128اي هاي مقاوم بـه مترونیـدازول، دار  سویه

ــویه6، 8، 12، 24، 32، 64 ــه  و سـ ــاوم بـ ــاي مقـ هـ
ــی ــیلین دارايآموکس ــرم 2و MIC4:س در میکروگ

.بودندلیترمیلی

بحث
هلیکوباکتر پیلوري باکتري گرم منفی است که توانایی 
مقاومت به طیف وسیعی از داروهاي ضد میکروبی را 

لـوري  بیوتیکی هلیکوباکتر پیشیوع مقاومت آنتی. دارد
و بــا اسـت  در منـاطق مختلـف جغرافیـایی، متفـاوت    

).11(بیوتیک ارتباط داردمصرف آنتی
هاي تعیـین حساسـیت مختلفـی در شـرایط     روش

اند کـه از جملـه   آزمایشگاهی مورد استفاده قرار گرفته
ــی ــه روشم ــوان ب ــاي ت و Agar dilution ،E-testه

MDDMيدر حال حاضـر هـیچ توصـیه   . اشاره کرد
گیر وجود استانداردي براي تست این ارگانیسم سخت

ندارد و معیارهاي تفسیري براي تعیـین حساسـیت یـا    
بنـابرین  .انـد مقاومت بـاکتري هنـوز اسـتاندارد نشـده    

بیـوتیکی  مشکالت متعددي براي تست حساسیت آنتی
ــود دارد   ــوري وج ــاکتر پیل ــازي . هلیکوب استانداردس

سریع باشند و هاي تست بدین معنی که ساده وروش
ـ  بتوانند در آزمایشـگاه  صـورت روتـین مـورد    ه هـا ب

دهد تا شناسـایی  این اجازه را می،استفاده قرار گیرند
و انتخـاب  ود تـر انجـام شـ   هـاي مقـاوم سـریع   گونه

تـرین  حال حاضر مبرمثر که درؤهاي درمانی مروش
طـور کـه   همـان . )12(بهتر صورت گیرد ،نیاز است

بیان شد روش مرجعی کـه بـراي تعیـین حساسـیت     
هـا پیشـنهاد   بیوتیـک هلیکوباکترپیلوري در برابر آنتی

ــدارد    ــود ن ــود وج ــال، روش   . )13(ش ــن ح ــا ای ب
Agar dilution به عنوان استاندارد طالیی درCLSI

)Clinical and laboratory standards institute ( در
ـ . نظر گرفته شده است کن، ایـن روش نیـز نیازمنـد    یل

ثابـت شـده   . )14(باشـد  صرف وقت و کار فشرده می
یک روش دقیـق بـراي تعیـین    E-testکه روش است 

هاي سـخت رشـد از   بیوتیکی ارگانیسمحساسیت آنتی
این روش براي تعیـین  . جمله هلیکوباکترپیلوري است

بیـوتیکی هلیکوبـاکتر پیلـوري توصـیه    حساسیت آنتی
اي را بـا روش  قابـل مقایسـه  MICنتایج است و شده 

Agar dilutionدهددر اختیار قرار می.

هلیکوباکتر پیلورييایزوله30در E-testو MDDMهاي بیوتیکی با روشنتایج تست حساسیت آنتیيمقایسه.1جدول 
روش

بیوتیکآنتی
MDDME-test

مقاومحساسمقاومحساس
16) 3/53(14) 6/46(16) 3/53(14) 6/46(مترونیدازول

5) 6/16(25) 3/83(5) 6/16(25) 3/83(کالریترومایسین
3) 10(27) 90(3) 10(27) 90(سیلینآموکسی

MDDM :Modified disk diffusion method
E-test :Epsilometer test
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اما به دلیل مقرون به صرفه نبودن استفاده از آن بـا  
بـه  MDDMروش . )15،12(محدودیت همراه است 

ــودن   ــار و ارزان ب ــادگی ک ــل س ــیط  ، دلی ــر مح در ه
بیـوتیکی بـه   آزمایشگاهی براي تعیین حساسیت آنتـی 

در . )16(گیـرد  صورت مرسوم مورد استفاده قرار مـی 
وMDDMهــــاي حاضــــر، از روشيمطالعــــه

E-testبیوتیکی هلیکوباکتر براي تعیین حساسیت آنتی
. پیلوري استفاده شد

يایزولـه 30از ي حاضر نشان داد که نتایج مطالعه
بیـوتیکی  هلیکوباکتر پیلوري که تست حساسیت آنتـی 

MDDMها صورت گرفت در هـر دو روش  روي آن

درصـد 6/16،به مترونیدازولددرصE-test،3/53و 
سـیلین  بـه آموکسـی  درصـد 10به کالریترومایسین و 

و همکاران ارتبـاط  Mishraيدر مطالعه. مقاوم بودند
E-testوMDDMهـاي بسیار خوبی بین نتایج روش

درصـد 100در ایـن مطالعـه تطـابق    . مشاهده گردیـد 
درصد و 95سیلین و تطابق بیوتیک آموکسیبراي آنتی

ــد90 ــدازول و   درصـ ــراي مترونیـ ــب بـ ــه ترتیـ بـ
. )12(کالریترومایسین گزارش شد 

که اگـر چـه   استعددي ثابت شدهدر مطالعات مت
CLSIروشAgar dilution را به عنوان روش مرجع

ــی   ــیت آنت ــین حساس ــراي تعی ــابی ب ــوتیکی و انتخ بی
با این حـال بـه   ،هلیکوباکتر پیلوري توصیه کرده است

کـه  دلیل محدودیت استفاده از آن و نیز به دلیـل ایـن  
E-testو MDDMهـاي  یک ارتباط خوب بین روش

هاي بسـیار خـوبی جهـت    روش،این دو،ردوجود دا
شوند محسوب میAgar dilutionجایگزینی با روش 

انـد کـه روش   مطالعات مختلف نشـان داده . )18-17(
MDDM جــایگزین خــوبی بــراي تعیــین حساســیت

ــی ــوتیکی ســویهآنت ــه  بی ــوري ب ــاکتر پیل هــاي هلیکوب
همچنین با توجـه بـه   . خصوص به مترونیدازول است

انکوباسـیون طـوالنی مـدت قابلیـت     ،یمطالعات قبلـ 
بــراي تعیــین E-testاطمینــان را حتــی زمــانی کــه از 

در معـرض  ،شـود بیوتیکی استفاده مـی حساسیت آنتی
).12(دهد خطر قرار می

گیرينتیجه
ما نشـان دادیـم کـه اسـتفاده از روش     ،در این مطالعه

MDDMتواند جـایگزین روش  میE-test  در تعیـین
بیـوتیکی بـراي هلیکوبـاکتر پیلـوري در     مقاومت آنتی

ایـن نتـایج بهتوجهبابنابراین،. باشدIn vitroشرایط 
مقـرون بـه   ،بـه دلیـل آسـان   MDDMروش مطالعه،

هاي خاص تکنیکصرفه بودن و عدم نیاز به وسایل و
ــی  ــین حساســیت آنت ــراي تعی ــوتیکی ســویهب هــاي بی

.هلیکوباکتر پیلوري داراي اهمیت است

دردانیتشکر و ق
نویسندگان مراتب تشکر و قدردانی خود را از اسـاتید  

شناسی و معاونت پژوهشی و همکاران گروه میکروب
.دارنددانشگاه علوم پزشکی اصفهان اعالم می
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Abstract
Background: Increasing prevalence of antibiotic-resistant Helicobacter pylori strains have severe
consequences. It is also the most important factor in determining the outcome of treatment with
antibiotics. Therefore, using reliable, easy, fast, and inexpensive methods to determine of antibiotic
susceptibility is crucial. Currently, there is no standard recommended for testing these fastidious
organisms and interpretive criteria for determining the susceptibility or resistance of bacteria is not yet
standardized. Among conventional methods to assess antibiotic susceptibility of bacteria are modified
disk diffusion method (MDDM) and E-test. The aim of this study was to compare the results of
MDDM and E-test in determining the susceptibility of Helicobacter pylori to metronidazole,
clarithromycin, and amoxicillin.

Methods: We collected 30 Helicobacter pylori isolates from biopsy specimens. MDDM and E-test
were then used to detect the susceptibility of the isolates to metronidazole, clarithromycin, and
amoxicillin. The results were compared according to the Clinical and Laboratory Standards Institute
protocols.

Findings: In both MDDM and E-test, Helicobacter pylori resistance to metronidazole, clarithromycin,
and amoxicillin was 53.3%, 16.6%, and 10.0%, respectively. In addition, the minimum inhibitory
concentration was determined for isolates resistant to three antibiotics.

Conclusion: MDDM and E-test had similar results regarding the susceptibility of Helicobacter pylori
to metronidazole, clarithromycin, and amoxicillin. Thus, for determination of antibiotic resistance of
Helicobacter pylori isolates, disk diffusion method could be replaced with E-test.
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