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مقدمه
مطالعات انجامشده در منطقه حاکی از آن است که شایعترین
باکتری عفونت زای ادراری گونه اشریشیاکلی و با دامنه تقریبی
 62/7تا  %73/6میباشد .سایر عفونت های ادراری مشاهدهشده
متعلق به جنس های انتروباکتر ،کلبسیال ،پروتئوس ،سودوموناس،

عفونت مجاری ادراری اگر در زمان مناسبی درمان نگردد،
پیشروی و حاد شدن بیماری و همچنین هزینه های اقتصادی
باالیی را به همراه خواهد داشت .از طرفی مصرف بی رویه
داروهای ضد میکروبی منجر به افزایش مقاومت پادزیستی در
میان گونه های مختلف باکتری شده است ،اینگونه مسائل
زمینهساز افزایش نگرانیها در حوزه بهداشت و سالمت شده

استرپتوکوکوس و استافیلوکوکوس میباشد ( .)3،4اکثر عفونت
های مجاری ادراری از نوع ساده میباشند و پزشک های خانواده
برای اینگونه از افراد درمان های تجربی را بدون درخواست اولیه

است(.)1،2
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سوی انیستیتوی استانداردهای بالینی وآزمایشگاهی()CLSI
گونه های حساس و یا مقاوم نسبت به پادزیستها شناسایی
گردیدند .پس از جمع آوری دادهها به منظور تجزیه و تحلیل
اطالعات ،از نرم افزار  SPSSمورد استفاده قرار گرفت .میزان
شیوع عفونت برای هر باکتری به صورت درصد بیان گردیده است.
همچنین الگوی مقاومت باکتری اشریشیاکلی به صورت درصد
مقاومت بیان گردیده است .آزمون مربع کای و فیشر برای آنالیز
دادهها مورد استفاده قرار گرفت .برای بررسی سطح معنا داری
 P value ≥3/35در نظر گرفته شد.

کشت ادراری مورد استفاده قرار میدهند .توانایی پیش بینی
عوامل عفونت زای ادراری و آگاهی از الگوی حساسیت پادزیستی
از جمله موارد حائز اهمیت در درمان های تجربی به حساب
میآیند(.)5
از آنجایی که الگوی مقاومت پادزیستی و میزان شیوع
عفونت زایی باکتری ،طی زمان و مکان های مختلف تغییر پیدا
میکند( ،)2،6در این مطالعه نگاهی اجمالی نسبت به پیش آگهی
از میزان شیوع عفونت زایی باکتری های پاتوژن ادراری و الگوی
پادزیستی اشریشیاکلی در سه شهر مجاور شیراز ،مرودشت و
سعادت شهر شده است .همچنین این مطالعه عامل تغییر فصل و
ارتباط آن با میزان شیوع باکتری های عفونت زای ادراری را
بررسی نموده است.

یافتهها و بحث
در مجموع  %72/6از کل عفونت های ادراری درجنس مؤنث و
 %23/7در جنس مذکر مشاهده شدند ،از این بین  %75/5از
عفونتها را باکتری های گرم منفی و  %27/5را باکتری های گرم
مثبت شامل میشدند .این یافتهها با مطالعات دیگری که در
منطقه و سایر مناطق جهان انجام گردیده است همخوانی

مواد و روشها:
به منظور بررسی میزان شیوع عفونت زایی پاتوژن های
ادراری تمام موارد عفونت زای ادراری که دارای منشأ باکتریایی
بوده و از تاریخ  33/7/2لغایت  33/7/2توسط مراکز درمانی
بیمارستان شهید فقیهی شهرستان شیراز ( 2377مورد)،
بیمارستان شهید مطهری شهرستان مرودشت ( 333مورد) و
آزمایشگاه خصوصی شهرستان سعادت شهر ( 75مورد) به ثبت
رسیده بودند ،مورد بررسی و آنالیز آماری قرار گرفتند .همچنین
به منظور تعیین الگوی مقاومت پادزیستی اشریشیاکلی ،طی
مطالعه مقطعی-توصیفی که از تاریخ  33/7/23لغایت 33/6/3
انجام گرفت 276 ،نمونه آلوده به باکتری های گرم منفی (رشد
یافته بر روی محیط ائوزین متیلن بلو) که معادل 235 CFU/mL
کلنی رشد داشتند ،به صورت یک روز درمیان جمع آوری شدند و
پس از تهیه کشت مجدد و رنگ آمیزی به منظور تعیین هویت
موارد عفونت زای ادراری از تست های بیوشیمیایی استاندارد
باکتری شناسی استفاده شد .در مجموع  233جدایه اشریشیاکلی
شناسایی شد که به منظور بررسی الگوی مقاومت پادزیستی
مطابق روش استاندارد تعیین حساسیت به وسیله دیسک گذاری
مورد مطالعه قرار گرفتند .دیسک های مورد استفاده شامل
کوتریموکسازول ( 25میکروگرم) ،آمیکاسین ( 93میکروگرم)،
جنتامایسین ( 23میکروگرم) ،تتراسایکلین ( 93میکروگرم)،
نالیدیکسیک اسید ( 93میکروگرم) ،نیتروفورنتین (933
میکروگرم) و سیپروفلوکسازین ( 5میکروگرم) ساخت کارخانه
پادتن طب بودند .با در نظر گرفتن استانداردهای پیشنهاد شده از

دارد( .)2،3،5در زنان میزان شیوع عفونت زایی باکتری های گرم
منفی ( )%73/9نسبت به مردان ( )%63/5به طور معنی داری
بیشتر است ( )P>3/332که گواه از تفاوت های آناتومی و
فیزیولوژی زنان نسبت به مردان میباشد (.)7
به طور کلی  %57/2از کل عفونتها مربوط به گونه اشریشیاکلی،
 %26مربوط به جنس استرپتوکوکوس %3/9 ،مربوط به جنس
کلبسیال %7/7 ،مربوط به جنس استافیلوکوکوس %9/3 ،مربوط به
جنس سودوموناس و مابقی عفونت های مشاهده شده مربوط به
جنس های سیتروباکتر ،پروتئوس ،اسینتوباکتر ،انتروباکتر،

دیفتروئید ،میکروکوکوس ،الکتوباسیلوس ،سالمونال ،نیسریاگونه را
و پرویدنسیا بودند .درصد عفونت زایی باکتریایی به تفکیک دو
جنس مؤنث و مذکر در چهار فصل بهار ،تابستان ،پاییز و زمستان
به ترتیب در نمودارهای شماره  2و  2مشخص شده است .قابل
ذکر است که در زنان عفونت زایی دامنه باکتریایی گسترده تری
نسبت به مردان دارد .به طوریکه در این مطالعه عالوه بر
باکتری های شایع در هر دو جنس باکتری های الکتوباسیلوس،
پروویدنسیا و میکروکوکوس در زنان و باکتری نیسیریا گونوره آ
در مردان مشاهده شدند.
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محمد پوریاسین و همکاران | اثر تغییرات فصلی بر میزان شیوع باکتری های بیماریزای ادراری
تأثیر تغییرات فصلی و به دنبال آن تغییرات دمایی و رطوبتی
برمیزان شیوع عفونت زایی باکتری های مختلف داللت دارد که
البته این امر مستلزم مطالعات گسترده تری میباشد .چرا که
ممکن است تغییرات فصلی که به دنبال آن تغییر در نحوه زندگی
افراد و فعالیت های آنها را در پی دارد ،سبب بروز تغییر در
میزان شیوع باکتری های عفونت زای ادراری گردد .همچنین این
مشاهدات نشان میدهند که هنگام مطالعه میزان شیوع عفونت
زایی باید به صورت مجزا در زنان و مردان بررسی گردد.
نمودار  :2به طور کلی در زنان ،میزان شیوع جنس استافیلوکوکوس
( ، )P-value= 3/39جنس استرپتوکوکوس ( )P-value= 3/32و جنس
کلبسیال ( )P-value= 3/32با تغییرات فصلی دچار تغییر شده است .میانگین
دمایی در فصل بهار ،تابستان ،پاییز و زمستان به ترتیب ،25/2 ،23/2 ،22/7
 3/9درجه سلسیوس مشاهده شد.

در نگاهی کلی به نمودارهای شماره  2و  2در مییابیم که
شیوع جنس های استرپتوکوکوس ،کلبسیال ،استافیلوکوکوس در
زنان و جنس اسینتوباکتر در مردان مستقیماً با عامل تغییر فصل
در ارتباط میباشند .در بررسی های دقیق تر میزان شیوع هر یک
از جنس های عفونت زای ادراری در هر فصل نسبت به سه فصل
دیگر دریافتیم که  %93/2از کل عفونت های ناشی از جنس
استافیلوکوکوس در مردان در فصل تابستان(میانگین دما= 23/2
درجه سلسیوس) رخ داده است( ،)P=3/327این امر نشان دهنده
تأثیر گرما بر میزان شیوع عفونت زایی جنس استافیلوکوکوس در
مردان است .اما در زنان  %55از کل عفونت های ناشی از جنس
استافیلوکوکوس در شش ماهه دوم سال (میانگین دما=22/75
درجه سلسیوس) یعنی فصل های سرد سال مشاهده شدند
( .)P=3/335این تفاوت در میزان شیوع جنس استافیلوکوکوس
در زنان نسبت به مردان قابل تأمل است .شیوع جنس کلبسیال در
مردان در همه فصلها تقریباً ثابت بود ،اما در زنان  %63/5از کل
عفونت های ناشی از کلبسیال در شش ماهه اول سال یعنی
گرمترین فصل های سال (میانگین دما=  27/35درجه سلسیوس)
مشاهده شد( ،) P>3/332این مهم نشان دهنده تأثیر افزایش دما
بر شیوع عفونت زایی این جنس در میان زنان میباشد .در زنان
جنس استرپتوکوکوس در شش ماهه دوم یعنی سردترین فصل
های سال با  %57/2بیشترین میزان شیوع را داشته
است( .) P≥3/332در فصل بهار در زنان شیوع دیفتروئید نسبت
به سه فصل دیگر به صورت معنی داری بیشتر است(.) P=3/399
در مردان  %52/3و در زنان  %77از کل اسینتوباکترهای مشاهده
شده در فصل پاییز بودند ( .)P= 3/32 ،P=3/32این مشاهدات بر

نمودار  :2به طور کلی در مردان ،میزان شیوع جنس اسینتوباکتر
( )P-value=3/37با تغییرات فصلی دچار تغییر شده است .میانگین دمایی در
فصل بهار ،تابستان ،پاییز و زمستان به ترتیب  3/9 ،25/2 ،23/2 ،22/7درجه
سلسیوس مشاهده شد.

داده های به دست آمده در رابطه با مقاومت پادزیستی
اشریشیاکلی (جدول  )2در مطالعه کنونی با سایر مطالعات انجام
شده در منطقه تقریباً همخوانی دارد( .)8 ،4 ،3در بین مطالعات
انجام شده در منطقه بیشترین میزان مقاومت نسبت به
تتراسایکلین در مطالعه حاضر مشاهده شد .همچنین کمترین
میزان مقاومت نسبت به آمیکاسین مشاهده گردید .این یافتهها
در منطقه پیشنهاد میکند که در درمان های تجربی از تجویز
تتراسیکلین صرف نظر گردد و در صورت لزوم با درنظر گرفتن
میزان مقاومت سایر پادزیستها ،درمان تجربی صورت گیرد .در
مجموع سه شهر از لحاظ میزان درصد مقاومت تنها
سیپروفلوکسازین دارای اختالف معنی داری( )P=3/332بود
(جدول  ،)2که به علت اندک بودن نمونه های مربوط به مرودشت
( 25مورد) و سعادت شهر ( 22مورد) نیاز به مطالعه بیشتر دیده
میشود .داده های حاصل از این مطالعه و مطالعات پیشین گواه
بر این است که الگوی مقاومت پادزیستی اشریشیاکلی در مناطق
مختلف جغرافیایی متفاوت میباشد که حتی ممکن است در
شهرهای مجاور هم این تفاوتها نسبت به برخی از پادزیستها
مشاهده گردد.
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 مرودشت و سعادتشهر گونه اشرشیا کلی نسبت به پادزیست سیپروفالکساسین در سه، میزان مقاومت پادزیستی گونه اشرشیا کلی در سه شهر شیراز:2 جدول
)p>3/35 (.شهر مجاور دارای الگوی مقاومتی متفاوتی میباشد
P-value

مجموع مقاومت

سعادت شهر

مرودشت

شیراز

پادزیست

1/15

72

33/3

63

79/7

کوتریموکسازول

1/75

2

3

3

2/ 6

آمیکاسین

1/72

66

72/7

63

67/2

نالیدیکسیک اسید

> 1/15

56

233

96

56/9

سیپروفلوکسازین

1/67

33

233

36

33/7

تتراسایکلین

1/13

25

3/2

7

23/9

جنتامایسین

1/74

27

23/2

22

23/3

نیتروفورنتین

 کلیه پرسنل محترم آزمایشگاه های میکروب شناسی،شیراز
مراکز آموزشی درمانی بیمارستان شهید فقیهی شیراز و
بیمارستان شهید مطهری مرودشت و مسئول محترم آزمایشگاه
پاتولوژی دکتر صالحی دهپاگائی شهرستان سعادت شهر تقدیر و
 همچنین از تمامی مسئولین دانشگاه آزاد.تشکر مینمایند
اسالمی واحد ارسنجان که ما را در انجام این پژوهش یاری
. نهایت سپاسگزاری را مینماییم،کردهاند

تشکر و قدردانی
این مقاله خالصه ای از پژوهش های انجام شده در درس
پروژه دوره کارشناسی دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد
 نویسندگان این مقاله از جناب آقای دکتر.ارسنجان میباشد
محمود خراتی کوپایی عضو هیئت علمی بخش آمار دانشگاه
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