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مقاومت آنتی بیوتیکی در باکتريهاي گرم منفی ایجاد کننده عفونتهاي دستگاه ادراري رو
به افزایش است .هدف از این مطالعه ،ارزیابی الگوي مقاومت آنتیبیوتیکی و فراوانی
بتاالکتامازهاي وسیع الطیف ( )ESBLsدر باکتريهاي یوروپاتوژن گرم منفی جدا شده از
نمونههاي ادراري ارجاع شده به آزمایشگاههاي بالینی شهرستان بندر ترکمن بود.

مواد و روشها
در این مطالعه  138نمونه ادرار از بیماران مشکوک به عفونت ادراري جمعآوري شد .در
نمونههاي مثبت ،یوروپاتوژنهاي گرم منفی با استفاده از آزمونهاي میکروبشناسی و
بیوشیمیایی استاندارد شناسایی شده و الگوي مقاومتی آنتی بیوتیکی آنها به روش انتشار
در دیسک تعیین شد .سپس تست تأیید فنوتیپی براي تشخیص تولید  ESBLانجام شد.

یافتهها
از  96جدایه گرم منفی ،بیشترین موارد جدا شده عبارت بودند از :اشریشیاکلی (88/5
درصد) ،کلبسیال پنومونیه ( 5/2درصد) ،آنتروباکتر کلوآکه ( 4/2درصد) و سودوموناس
ائروژینوزا ( 2/1درصد) .جدایه هاي اشریشیاکلی بیشترین میزان مقاومت را نسبت به آنتی-
بیوتیکهاي آمپی سیلین  ،نیتروفورانتوئین و سفالوتین و کمترین میزان مقاومت را نسبت به
آنتی بیوتیک نورفلوکساسین از خود نشان دادند .از  35جدایه مقاوم به سفوتاکسیم29 ،
جدایه  ESBLمثبت بودند.

نتیجهگیری
در این مطالعه ،شایعترین علت عفونت ادراري ،اشریشیاکلی بود .فراوانی  ESBLها در
جدایههاي اشریشیاکلی مشابه نتایج مطالعات دیگران بود اما در جدایههاي کلبسیال
پنومونیه بسیار باال بود .نتایج این مطالعه نشان دهنده روند افزایشی مقاومت نسبت به
سفالوسپورینهاي وسیع الطیف است لذا انجام آزمایش آنتیبیوگرام قبل از تجویز آنتی-
بیوتیک و پرهیز از مصرف خودسرانه آن امري اجتناب ناپذیر به نظر میرسد.

کلیدواژهها
مقاومت آنتیبیوتیکی ،باکتريهاي گرم منفی ،عفونتهاي ادراري بتاالکتاماز
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باکتریهای گرم منفی جدا شده از نمونههای ادراری در شهرستان بندر ترکمن

الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی و فراوانی بتاالکتامازها

آهنی آذری و همکاران

در باکتریهای گرم منفی

عفونت ادراري ( 1)UTIیکی از شایعترین علل مراجعه

مقاوم شدهاند (.)1

بیماران سرپایی به مراکز پزشکی است که گاهی به دلیل

یکی از مهمترین مکانیزمهاي مقاومت باکتريهاي گرممنفی

وخامت حال عمومی و یا وجود یک عامل زمینهاي شخص

به آنتیبیوتیکهاي بتاالکتام ،تولید آنزیمهاي بتاالکتاماز

نیاز به بستري پیدا میکند .عفونت ادراري همچنین یکی از

است .این آنزیم حلقه بتاالکتام آنتیبیوتیکهایی نظیر

مهمترین علل عفونت بیمارستانی و دومین علت مرگ و میر

سفالوسپورینها و پنی سیلینها را هیدرولیز کرده و موجب

بر اثر عفونتهاي بیمارستانی میباشد (.)1

غیرفعال شدن آنها میگردد .اگرچه در طول دو دهه

تخمین زده میشود که سالیانه  150میلیون نفر به عفونت

گذشته آنتیبیوتیکهاي بتاالکتام جدیدي تولید شدهاند که

ادراري مبتال میشوند ( .)2طبق آمار تقریبا  1نفر از هر 3

به طور اختصاصی به عملکرد هیدرولیزکنندة آنزیمهاي

زن تا قبل از سن  24سالگی و حدود  50-40درصد زنان در

بتاالکتاماز مقاومت دارند اما باکتريهاي گرممنفی با تولید

طول زندگی خود حداقل یک بار به عفونت ادراري مبتال

انبوهی از بتاالکتامازهاي جدید توانستهاند به جدیدترین

شده و تحت درمان آنتی بیوتیکی قرار گرفتهاند ( .)3عدم

آنتیبیوتیکهاي بتاالکتام نیز مقاومت پیدا کنند .بطوریکه با

تشخیص و درمان به موقع آن میتواند عوارض شدید مانند

تولید بتاالکتامازهاي وسیع الطیف3عالوه بر مقاومت در برابر

اختالالت دستگاه ادراري ،نارسایی کلیه ،اورمی و در زنان

پنیسیلینها ،در برابر طیف گستردهاي از سفالوسپورینهاي

باردار زایمان زودرس و حتی سقط جنین ایجاد کند (.)6-4

نسل سوم مانند سفتازیدیم ،سفوتاکسیم ،سفتریاکسون و

عفونتهاي دستگاه ادراري معموال با استفاده از آنتی-

مونوباکتام مانند آزترئونام نیز مقاومت پیدا کردهاند (-10

بیوتیکهاي رایج به طور تجربی درمان میشوند .مصرف بی-

.)12

رویه آنتیبیوتیکها سبب افزایش مقاومت آنتیبیوتیکی و

باکتريهاي مولد  ESBLsدر تمام جهان پراکندهاند اما

ظهور مقاومت چند دارویی ( 2)MDRدر میان پاتوژنهاي

فراوانی آنها در نقاط مختلف متفاوت است .این باکتريها

دستگاه ادراري شده است (7و .)8به طور کلی ،یوروپاتوژن-

عالوه بر ایجاد عفونت بیمارستانی ،به راحتی در جامعه

هاي غالب باکتريهاي گرم منفی هستند که در اکثر موارد

انتشار مییابند و یکی از مشکالت مهم دنیاي امروز محسوب

اشرشیا کلی بیشترین شیوع را در بین آنها دارد ( )2و

میشوند .در یک مطالعه که اخیرا توسط بانک اطالعاتی

مقاومت آن به بتاالکتامها (مثل آمپی سیلین و سفوتاکسیم)،

منتشر شده است به ترتیب بیشترین میزان تولید

و سایر آنتیبیوتیکها مثل کوتریموکسازول و سولفونامیدها

توسط کلبسیال پنومونیه و اشریشیا کلی صورت میگیرد و

در بسیاري از مناطق دنیا گزارش شده است ( .)9به طوري

بروز عفونتهاي اداري ناشی از اشریشیا کلی تولیدکننده

که  50-20درصد از سویههاي اشریشیا کلی حتی در

 ESBLدر سراسر جهان رو به افزایش است (.)13

Urinary tract infection
Multiple drug resistance

ESBL

1
2

(Extended Spectrum Beta-Lactamases)ESBLs

 /135مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور ،دوره  ،7شماره  ،1پیاپی  ،22بهار 98

3

Downloaded from journal.nums.ac.ir at 5:01 IRDT on Wednesday June 19th 2019

مقدمه
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درمان عفونتهاي ناشی از باکتريهاي تولیدکننده

ESBL

کشت و شناسایی باکتریها

سفالوسپورینها دیده میشود و از سوي دیگر ،ژنهاي

محیط کشتهاي بالد آگار و مککانکی آگار (ساخت شرکت

 ESBLعمدتا پالسمیدي هستند که ممکن است همزمان

مرک آلمان) کشت شدند و در دماي  37درجه سانتیگراد

ژن مقاومت به سایر آنتی بیوتیکها مانند آمینوگلیکوزیدها،

به مدت  24ساعت گرمخانه گذاري شدند .نمونههایی با

کلرامفنیکل ،سولفونامید و تتراسیکلین را نیز داشته باشد که

 105 CFU/mlکلنی یا بیشتر به عنوان کشت مثبت تلقی

در این صورت داروهاي مناسب براي درمان این باکتريها

میشدند .سپس کلنیها از نظر مورفولوژي مورد بررسی قرار

بسیار محدود خواهد شد و این یکی از دالیل مهم نگرانی از

گرفته و شناسایی باکتريها با استفاده از تستهاي

گسترش سویه هاي ESBLمیباشد (.)14

بیوشیمیایی معمول مثل رنگ آمیزي گرم ،کاتاالز و اکسیداز

بنابراین تعیین الگوي مقاومت آنتیبیوتیکی یورپاتوژنها و

و  IMViCصورت گرفت (.)16

فراوانی سویههاي  ESBLدر بین آنها بسیار ارزشمند است.

آنتیبیوگرام

لذا با توجه به این که الگوي مقاومت آنتیبیوتیکی

براي انجام این تست از روش دیسک دیفیوژن استفاده

یورپاتوژنهاي گرممنفی در هر منطقه با منطقه دیگر

گردید .ابتدا سوسپانسیونی از کشت خالص باکتري با کدورت

متفاوت بوده و با گذشت زمان نیز تغییر میکند ،نیاز به

لولة  0/5مک فارلند تهیه و با استفاده از سواپ استریل روي

مطالعات جدید در این زمینه کمک شایانی به درمان تجربی

محیط کشت مولرهینتون آگار کشت داده شد .سپس با

عفونتهاي ادراري میکند (.)15

استفاده از پنس استریل دیسکهاي آنتیبیوتیکی قرار داده

هدف از این مطالعه ،بررسی فراوانی یوروپاتوژنهاي گرم

شدند و پس از  24ساعت گرمخانه گذاري در دماي 37

منفی و تعیین الگوي مقاومت آنتیبیوتیکی آنها و همچنین

درجة سانتی گراد قطر هالة عدم رشد با خط کش اندازه-

فراوانی  ESBLsدر بین آنها از نمونههاي ادراري ارجاع شده

گیري و نتایج مطابق با استانداردهاي  1CLSIبه صورت

به آزمایشگاههاي شهرستان بندر ترکمن ،استان گلستان بود.

حساس ،نیمه حساس و مقاوم تفسیر شدند ( .)17دیسک-

مواد و روشها

هاي آنتیبیوتیکی مورد استفاده در این پژوهش (خریداري

جمعآوری نمونهها

شده از شرکت  )MASTعبارت بودند از آمپیسیلین

در این مطالعه مقطعی توصیفی نمونههاي ادراري ارجاع شده

(10میکروگرم) ،سفالوتین (30میکروگرم) ،نیتروفورانتوئین

به آزمایشگاههاي شهرستان بندر ترکمن استان گلستان طی

(30میکروگرم)،

(30میکروگرم)،

سه ماه (اسفند  1395تا اردیبهشت  )1396در ظروف

نورفلوکساسین (10میکروگرم) ،جنتامایسین (30میکروگرم)،

استریل مخصوص کشت ادرار به روش

Clean Catch

نالیدیکسیکاسید

سفتیزوکسیم
(30میکروگرم)،

کوتریموکسازول

( Midstreamقسمت میانی جریان ادرار) جمعآوري شد و

(1/25میکروگرم) ،آمیکاسین (30میکروگرم) ،سفوتاکسیم

اطالعات بیماران به صورت بینام و کدگذاري شده شامل

(30میکروگرم) و سیپروفلوکساسین ( 5میکروگرم) .طبق

سن ،جنس ،وضعیت تاهل ،سابقة ابتال به دیابت و سابقة
مصرف آنتیبیوتیک ثبت شدند.

Clinical and Laboratory Standards Institute, 2013
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دشوار است ،زیرا مقاومت در برابر طیف گستردهاي از

نمونهها با لوپ استاندارد به حجم  0/01میلی لیتر روي
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آهنی آذری و همکاران

در باکتریهای گرم منفی

کیفیت استفاده شد.

دریافت نکرده بودند جمعآوري شد 96 .نمونه ادرار با

تست تاییدی تولید  ESBLبه روش فنوتیپی

شمارش کلنی بیش از  105 CFU/mlاز نظر عوامل

همة جدایههایی که به سفوتاکسیم مقاومت نشان دادند از

یوروپاتوژن گرم منفی ،مثبت در نظر گرفته شدند .محدوده

نظر حضور  ESBLSبررسی شدند .براي انجام این آزمایش از

سنی بیماران بین  72-18سال متغیر بود و میانگین سنی

تست DDDT1استفاده گردید .پس از تهیه سوسپانسیونی از

بیماران  58سال بود 80 .درصد بیماران متاهل بودند65 .

باکتري مورد نظر با کدورت لولة  0/5مک فارلند سواب

درصد از بیماران زن بودند که  45درصد از ایشان باردار

استریل را آغشته به آن کرده و با سواب مرطوب تمام سطح

بودند 20 .درصد بیماران سابقه عفونت و  24درصد طی

محیط کشت مولرهینتون آگار به طور یکنواخت کشت داده

یکسال گذشته آنتیبیوتیک مصرف کرده بودند 40 .درصد از

شد .سپس با استفاده از پنس استریل دو دیسک

بیماران دیابتیک و  0/1درصد از بیماران مرد داراي عالیم

سفوتاکسیم و سفوتاکسیم-کالووالنیک اسید به فاصله 20

پروستاتیسم بودند.

میلیمتر از هم (از مرکز به مرکز) بر روي محیط کشت مولر

در بین جدایهها اشرشیا کلی بیشترین فراوانی و سودوموناس

هینتون آگار قرار داده شد .پس از گرمخانهگذاري به مدت

ائروژینوزا کمترین فراوانی را داشتند .فراوانی باکتريهاي

 24ساعت در دماي  37درجهسانتیگراد در صورتی که هاله

گرم منفی جدا شده از ادرار در جدول  1آمده است .تعداد

عدم رشد به صورت سینرژي بین دو دیسک مشاهده میشد

باکتريهاي گرم مثبت و گرم منفی جدا شده به ترتیب 42

تست بتاالکتاماز مثبت در نظر گرفته میشد .یعنی اگر قطر

( 30/4درصد) و  69/5( 96درصد) بود .شایعترین باکتري

هاله عدم رشد اطراف دیسکهاي سفوتاکسیم (30

گرم منفی جدا شده در تمام گروههاي سنی و هر دو جنس

میکروگرم) و سفوتاکسیم-کالووالنیک اسید ( 30میکروگرم)

اشرشیا کلی بود .جدایهها سطوح مقاومتی متفاوتی نسبت به

 5میلیمتر بیشتر از قطر هالة عدم رشد اطراف دیسک

آنتیبیوتیکهاي مورد آزمایش از خود نشان دادند.

سفوتاکسیم به تنهایی بود تولید  ESBLتوسط باکتري مورد
نظر مثبت در نظر گرفته میشد ( .)17اطالعات جمعآوري
شده با استفاده از نرمافزار  SPSS v.20مورد تجزیه و تحلیل
قرار گرفت.

جدول  -1فراوانی باکتريهاي گرم منفی جدا شده از ادرار
جدایهها

اشریشیا کلی
کلبسیال پنومونیه
آنتروباکتر کلوآکه

یافتهها
این مطالعه توصیفی از اسفندماه سال  1395تا اردیبهشت

سودوموناس ائروژینوزا

فراوانی

فراوانی (درصد)

85
5
4
2

88/5
5/2
4/2
2/1

ماه سال  1396به مدت  3ماه در شهرستان بندرترکمن

در این مطالعه جدایههاي با حساسیت نسبی به آنتی-

استان گلستان انجام شد 138 .نمونة ادرار از بیماران داراي

بیوتیکها ،مقاوم در نظر گرفته شدند .فراوانی و میزان

Double disk-diffusion test

2

مقاومت  96جدایه نسبت به  11آنتیبیوتیک مورد آزمایش
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توصیه  CLSIاز  E. coli ATCC 25922به عنوان کنترل

عالیم عفونت ادراري که طی  6ماه گذشته آنتیبیوتیکی

الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی و فراوانی بتاالکتامازها

آهنی آذری و همکاران

در باکتریهای گرم منفی

مسئول  88/5درصد موارد  UTIبودند و بیشترین مقاومت را

مقاومت داشتند ( .)18از  35جدایه مقاوم به سفوتاکسیم،

نسبت به آنتیبیوتیکهاي آمپیسیلین ،سفالوتین و

 29جدایه  ESBLsمثبت بودند (شکل  .)1در مجموع از 85

نیتروفورانتوئین از خود نشان دادند .بیشترین حساسیت را

اشرشیا کلی22 ،جدایه و از  4سویه آنتروباکتر کلوآکه 2

این جدایهها نسبت به آنتیبیوتیک نورفلوکساسین داشتند.

جدایه

تولید میکردند .همه جدایههاي کلبسیال

از  96جدایه مورد آزمایش 17 ،مورد ( 17/7درصد) مقاومت

پنومونیه  ESBLمثبت بودند.

ESBL

جدول  -2تعداد و درصد فراوانی مقاومت آنتی بیوتیکی باکتريهاي
گرم منفی جدا شده از ادرار بیماران مبتال به عفونت ادراري
نوع آنتی بیوتیک

آمپی سیلین
سفالوتین
نیتروفورانتوئین
سفتی زوکسیم
نورفلوکساسین
جنتامایسین
نالیدیکسیک اسید
کوتریموکسازول
آمیکاسین
سفوتاکسیم
سیپروفلوکساسین

اشریشیا

کلبسیال

آنتروباکتر

سودوموناس

کلی

پنومونیه

کلوآکه

ائروژینوزا

89/4
76/4
75/2
58/8
30/5
43/5
68/2
56/4
68/2
41/1
52/9

80
60
80
60
40
80
100
60
60
100
60

100
50
25
25
25
0
100
50
50
50
25

100
100
100
50
0
0
100
100
0
0
0

شکل -1اشریشیا کلی تولید کننده ESBL
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در جدول  2نشان داده شده است .جدایههاي اشرشیا کلی

چندگانه داشتند یعنی به حداقل  3آنتیبیوتیک یا بیشتر

الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی و فراوانی بتاالکتامازها

آهنی آذری و همکاران

در باکتریهای گرم منفی

در این مطالعه ،الگوي مقاومت آنتیبیوتیکی و فراوانی

بود که نسبت به سایر مطالعات انجام شده در سطح

بتاالکتامازهاي وسیع الطیف در باکتريهاي یوروپاتوژن گرم

متوسطی قرار داشت (26و .)27با توجه به این که مقاومت به

منفی جدا شده از نمونههاي ادراري ارجاع شده به

آنتیبیوتیک نورفلوکساسین در بین جدایهها بسیار کم بود به

آزمایشگاههاي شهرستان بندر ترکمن ،استان گلستان واقع

نظر میرسد که نورفلوکساسین میتواند داروي موثري براي

در شمال شرق ایران ،مورد بررسی قرار گرفت.

درمان  UTIناشی از باکتريهاي گرم منفی باشد.

بر اساس نتایج به دست آمده از این تحقیق  UTIناشی از

در این مطالعه از  85جدایه اشرشیا کلی 22 ،جدایه (25/8

یوروپاتوژنهاي گرم منفی در بیماران زن بیشتر از بیماران

درصد) و از  4سویه آنتروباکتر کلوآکه  2جدایه  ESBLتولید

مرد بود که میتوان آن را به آناتومی و میکروفلور دستگاه

میکردند .همه جدایههاي کلبسیال پنومونیه  ESBLمثبت

ادراري-تناسلی آنها ارتباط داد .همچنین اشریشیا کلی

بودند .نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان میدهد که

رایجترین باکتري جدا شده از نمونههاي ادراري بود که با

فراوانی ESBLها در اشریشیا کلی مشابه گزارشات سایر

یافتههاي سایر محققان در این زمینه مطابقت داشت

محققین است (14و )30-28اما در مورد کلبسیال پنومونیه

(19و .)20نتایج این مطالعه شیوع باالي مقاومت را در

نتایج این تحقیق با نتایج سایر پژوهشها متفاوت است .در

جدایهها نسبت به آنتیبیوتیکهاي رایج در درمان نشان داد.

اکثر مطالعات فراوانی ESBLها در کلبسیالهاي جدا شده از

به خصوص مقاومت زیادي در بین جدایههاي اشریشیا کلی

نمونههاي ادراري بین  25-12درصد متغیر بود .این تفاوت

نسبت به آنتیبیوتیکهاي آمپی سیلین ،نیتروفورانتوئین و

میتواند مربوط به کم بودن تعداد نمونههاي مثبت از نظر

سفالوتین دیده شد ،بنابراین این نتایج نشان میدهد که از

کلبسیال پنومونیه باشد (.)34-31

این آنتی بیوتیکها نباید به عنوان داروهاي خط اول درمان

به طور کلی نتایج منتشر شده از تحقیقات علمی مختلف

 UTIاستفاده کرد .نتیجه این مطالعه در خصوص مقاومت به

مربوط به تولید  ESBLدر ایران و سایر کشورها بسیار متنوع

آنتی بیوتیکهاي آمپی سیلین و سفالوتین مشابه چندین

است و میزان تولید  ESBLدر جدایههاي اشریشیا کلی بین

مطالعه صورت گرفته در این مورد میباشد ( )23-21اما

 25-90درصد و در جدایههاي کلبسیال پنومونیه بین -7/5

مقاومت به نیتروفورانتوئین میتواند به دلیل تجویز این

 8/9درصد گزارش شده است اما در این تحقیق میزان تولید

آنتیبیوتیک توسط پزشکان منطقه براي درمان عفونتهاي

 ESBLدر جدایههاي کلبسیال پنومونیه  100درصد بود که

ادراري باشد .در اکثر مطالعات مقاومت باالي جدایههاي

شاید بخشی از تفاوت نتایج مطالعه حاضر و تحقیقات پیشین

اشریشیا کلی به آنتیبیوتیکهاي آمپیسیلین ،آموکسی-

به دلیل تعداد کم جدایههاي کلبسیال پنومونیه ،تفاوت در

سیلین و کوتریموکسازول و مقاومت نسبتا کم آنها به آنتی-

منطقه نمونهگیري ،بیماران ارجاع شده به آزمایشگاه و یا

بیوتیک نیتروفورانتوئین گزارش شده است (13و25و .)24در

سابقه مصرف آنتیبیوتیکها توسط آنها باشد .نکته حایز

پژوهش حاضر میزان مقاومت نسبت به آنتیبیوتیکهاي

اهمیت باال بودن درصد فراوانی کلبسیال پنومونیه مولد
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بحث

سفوتاکسیم و سفتیزوکسیم به ترتیب  41/1و  58/8درصد
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در باکتریهای گرم منفی

. ضروري استESBL بیشتر جدایههاي مقاوم و تولید کننده

 میتواند، است که در مقایسه با مطالعات پیشینESBL

 با توجه به مقاومت رو به رشد جدایهها به،عالوه بر این

مطرح کننده روند صعودي مقاومت این باکتريها به

- انجام آزمایش دقیق آنتی،آنتیبیوتیکهاي رایج در درمان

 این مسئله.آنتیبیوتیکهاي گروه سفالوسپورینها باشد

بیوگرام قبل از تجویز آنتیبیوتیک توصیه شده و یک امري

میتواند تأثیر زیادي بر موارد بستري در بیمارستان و حتی

.ضروري به نظر میرسد

.مرگ و میر بیماران بستري داشته باشد

تشکر و قدردانی

براي بررسی دقیقتر این موضوع و قضاوت در مورد مقاومت

از مساعدت و همکاري پرسنل محترم آزمایشگاههاي

آنتیبیوتیکی ناشی از بتاالکتامازها انجام تستهاي مولکولی

-شهرستان بندر ترکمن در جمعآوري نمونهها قدردانی می

TEM

 وCTX-M و شناسایی ژنهاي مسئول از قبیل

 شایان یکر است که این مقاله حاصل کار پایاننامة.شود

.پیشنهاد میگردد که از محدودیتهاي تحقیق حاضر بود

آقاي آیدین خواجه در مقطع کارشناسی ارشد رشتة

نتیجهگیری

.میکروبیولوژي میباشد

مقاومت زیاد باکتريهاي گرم منفی یوروپاتوژن استفاده از

تعارض منافع

 لذا.آنتیبیوتیکهاي رایج در درمان را محدود میکند

نویسندگان مقاله ابراز میدارند که هیچ تضاد مناافعی وجاود

نظارت مداوم بر حضور و فراوانی سویههاي مقاوم و داراي
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Introduction
Antibiotic resistance is increasing in gram-negative bacteria that cause urinary
tract infections. The aim of this study was to evaluate antibiotic resistance
pattern and frequency of broad-spectrum β-lactamases (ESBLs) among gramnegative bacteria isolated from urine samples referred to clinical laboratories in
Bandar Torkaman, Iran.
Materials and Methods
In this study, 138 positive urine samples were collected from patients with
suspected urinary tract infection. In positive samples, gram-negative
europathogens were identified using standard microbiological and biochemical
tests and their antibiotic resistance patterns were determined by propagation in
the disk method. Then, a phenotypic confirmatory test was performed for the
detection of ESBLs producers.
Results
96 samples were positive for urinary infection due to gram-negative bacteria.
The most isolated cases were: Escherichia coli (88.5%), Klebsiella pneumonia
(5.2%), Enterobacter cloace (4.2%) and pseudomonas aerouginosa (2.1%).
The E. coli isolates showed the highest resistance to ampicillin, nitrofurantoin
and cefalotin and the lowest resistance to norfloxacin. Of the 35 isolates
resistant to cefotaxime, 29 isolates were positive for ESBLs.
Conclusion
In this study, the most common cause of UTI was E. coli (88.5%). The
frequency of ESBLs in E. coli isolates was similar to the results of other
studies but it was very high inK. pneumonia isolates. The results of this study
indicate an increasing trend of resistance to Extended-Spectrum
cephalosporins. Therefore, antibiogram test before the antibiotic prescription
could be a retional strategy to avoid further antibiotic resistance.
Keywords
antibiotic resistance, betalactamase, gram negative bacteria, urinary tract
infections
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