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  مجله ميکروب شناسي پزشکي ايران

  ۳۹‐۳۵ ، صفحات۱۳۸۶ زمستان ۴ شماره ۱سال 

ان به اسهال مراجعه کننده به ي مبتالمدفوع  درينولوباکتر ژژيکمپ  حضوريفراوان

  ١٣٨٦در سال  شهرستان سمنانيمراکز بهداشت

  ٣ فاطمه قدس، ٣ مسعود منعم، ٣اني صالحعالم تاج ،٢اشرف السادات بهشتي ،۱* مقدسري جزاي عل، ۱انيراجيغالمرضا ا

  

    سمنانيدانشگاه علوم پزشک ،دانشکده پزشکي) ۱

   سمنان يدانشگاه علوم پزشک ،دانشکده پرستار )٢

    سمنانيدانشگاه علوم پزشک ،آزمايشگاه معاونت بهداشتي )٣

  زشکي سمنان دانشگاه علوم پ،دانشکده پزشکي، گروه ميكروب شناسي،  مقدسري جزاي عل:رابطسنده ينو

   sa_jazayery@yahoo.com       ۰۲۳۱-۳۳۵۴۱۷۱: تلفن

  

  ۲۱/۱/۸۷ :       تاريخ پذيرش مقاله۲۰/۱۱/۸۶ :تاريخ دريافت مقاله

  :چکيده

 از  يکـ يز  يافته ن ي توسعه   ر کشورها  د ي در حال توسعه بوده و حت       در کشورها   بومي ها ماري از ب  يکياسهال   :زمينه و اهداف  

لوبـاکتر  يکمپ هـا بـاكتر    علتن  ي از ا  يکيباشند که    يل م ي دخ جاد اسهال عوامل متعدد   يدر ا .  است ي پزشک ص ها ين تشخ يعتريشا

 بـه اسـهال   در افـراد مبـتال   ژژونـي لوبـاکتر  يوع کمپيزان شـ ين مييتعق ين تحقيهدف ا .ن شده است  به آ   است که توجه کمتر    ژژوني

  . سمنان استيمراجعه کننده به مراکز بهداشت

قـرار  استوآرت  ط  ي گرفته و در مح    ا شروع نشده بود نمونه مدفوع     نه آ يکيوتي ب ي افراد مبتال به اسهال که درمان آنت       از :روش بررسي 

 در Preston blood free campylobacter agarط يد و در محـ يـ دشگاه مرکـز بهداشـت شهرسـتان ارسـال گر    يزماداده شد و به آ

 و گـرم    زيـ م رنـگ آ    از د بـاکتر  ييـ  تا بـرا .ديـ وبـه گرد   ساعت انک  ۴۸ درجه کشت داده شد و       ۴۲ ل ودر دما  يئروفآکرويط م يشرا

ن و ي مقاومـت بـه سـفالوت      ،ديک اس يکسيديت به نال  ي حساس ، TSI  در دروژنيد ه يد سولف ي تول يي عدم توانا  داز،ي، اکس کاتاالزشات  يآزما

   . بائر انجام شديوگرام به روش کربي بينتآ. ديده گردپورات استفايز هيدروليه

 كـه  مثبـت شـدند      ژژونـي  لوباکتريکمپ از نظر    %)۴/١٢ ( مورد ۳۸ . بودند مرد% ٣/۵۴زن و % ٧/۴۵ ي نمونه مورد بررس   ۳۰۶از   :يافته ها 

ت نـسبت بـه     ين حـساس  يشتريـ ب %).١/۴۵( سال قرار داشـتند      ۱۰ر  ي ز يان در گروه سن   ين مبتال يشتري ب . بودند مرد% ٧/۵٢زن و % ۴٧/٣

  . دي مشاهده گرد%)٧/۵٢(ن مقاومت نسبت به كوتريموكسازول يشتريبو %) ۴/٩٧( جنتامايسين

 در ن بـاکتر ي است در نظر داشتن ا    راني در ا   مشابه  ها يشتر از بررس  ي ب ين بررس ي در ا  ژژونيلوباکتر  يکمپ يفراوان :يريجه گ ينت

  .رسد ي بنظر م ضرور انتقال باکتر ازريشگي پ برايداتين انجام تمهيهمچنن منطقه يان به اسهال در اي مبتالمداوا

   نمونه مدفوع،ي مراکز بهداشت، اسهال فراواني،،ژژونيلوباکتر يکمپ :د واژه هايکل
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٣٦  ... در مدفوع مبتاليان به اسهالکمپيلوباکتر ژژونيضور فراواني ح     / 

  :مقدمه

 درحـال   ا بخـصوص کـشورها    يـ  از مشکالت عمده دن    يکيسهال  ا

ناپذير اقتـصاد   كه همه ساله موجب زيان ها جبران         توسعه است 

 عوامل گوناگوني از قبيل تراكم جمعيـت،        .و تلفات انساني مي گردد    

فقــر، عــدم دسترســي بــه امكانــات بهداشــتي، ســوتغذيه و شــرايط 

ـ جـه ا  ي در نت  .)١(  و رفتار در اين امـر دخيـل هـستند          اجتماعي  ني

 يت ها در روده باق    يب والکترول  باز جذب آ    برا ي زمان کاف  ماريب

.  شــوديب بــدن مــد آيوجــب از دســت رفــتن شــد مانــد و مينمــ

ال ـاسهـ  ت و يل مهـم گاسـتروانتر    ـ از عوام  يکي ژژونياکتر  ـلوبيکمپ

 درصـد از مـوارد      ۱۵ تـا    ۵ در حال توسعه     باشد و در کشورها    يم

در كـشور مـا ميـزان    . )٢(  شـود يجاد مـ ي ان باکتر يال توسط ا  اسه

 ١٠ تـا    ٢بـين   شيوع اين باكتر به عنوان عامل ايجاد كننـده اسـهال            

 ژژونـي لوبـاکتر  يکمپنکه يرغم ايعل .)۳-۹(درصد گزارش شده است    

ص ي در تـشخ   يال شناخته شده است ول     از عوامل اسه   يکيبه عنوان   

ط خـاص اسـت کمتـر مـورد         يازمند شـرا  ينکه ن ل آ ي بدل يشگاهيآزما

ـ هدف از انجـام ا    . رديگ يتوجه قرار م   ـ  يـي ن مطالعـه تع   ي   و ين فراوان

ان به اسـهال مراجعـه      يدر مبتال  ژژونيکتر  لوبايکمپ حساسيت داروئي 

  . شهرستان سمنان استيکننده به مراکز بهداشت

   :مواد و روش ها

سان انجـام  صورت آه  ب نمونه برداري مقطعيفيوصن مطالعه تيدر ا 

ان به اسهال مراجعه کننده بـه       ي مبتال يت مورد مطالعه  جمع. شده است 

 کـه در دو هفتـه گذشـته         ان سمنان بودنـد   ـ شهرست يـز بهداشت ـکمرا

 تعداد نمونه مورد نياز بـا اسـتفاده         .ک مصرف نکرده باشند   يوتي ب ينتآ

 ,z=1.96, d=0.04و در نظر گـرفتن    n=z2p(1-p)/d2از رابطه 

p=0.15،  ــه مح٣٠٦ ـــ نمون ـــاسب ــع آور  .دـه گردي ــس از جم پ

ط يغشته و در محـ     با نمونه آ   ک سواب پنبه ا   يه ها مدفوع    ـونـنم

ـ  يزما و به آ   وره ها گردآ   شد نمون  دار نگه استوارت ت شگاه معاون

 غــشته بــه نمونــه در پتــرســواب آ. ديــ گردي منتقــل مــيبهداشــت

Preston blood free campylobacter agar مکمـل  حـاو 

ــآ ــ بينت  ي بــصورت خطــ) Cefoprazone)  Mast,UK يکيوتي

 ۴۸ بـه مـدت       سانتي گـراد   ه درج ۴۲ دما شد و در   يکشت داده م  

 از نظـر وجـود      پتر. ديل انکوبه گرد  يئروفکروآيط م يدر شرا ساعت  

ـ د  ي سف  ها يکلن  مـشکوک    هـا  ي و از کلنـ    يسـ  برر ا خاکـستر  ي

رت مـشاهده   در صـو  .  گرم انجـام شـد     زيم رنگ آ  گسترش تهيه و  

. شـد  يداز و کاتاالز انجام م    يشات اکس يزماده آ ي خم يل گرم منف  يباس

ـ انجام گردTSI  ش کشت دريزما هر دو آدر صورت مثبت شدن د ي

ت به  ي حساس ي بررس دروژنيد ه يد سولف ي تول يي عدم توانا  در صورت 

ـ د انجـام گرد   يک اسـ  يکسيد  ين و مقاومت به نال    يسفالوت د و سـپس    ي

 قـادر بـه     ژژونيلوباکتر  يکمپ . شد يپورات بررس يز ه يدرولي ه ييتوانا

  Kirby- Bauerوگرام بـه روش يـ  بينتآ. پورات استيز هيدروليه

 ديسك هـا آنتـي بيوتيـك  سيپروفلوكـساسين،           .)١٠(ديجام گرد ان

 موكــسازول و اريترومايــسين يايــسين، تتراســيكلين، كوتر ـامـجنت

(Mast, UK) از  كيفيـت  بـرا كنتـرل  . مورد استفاده قرار گرفـت 

 S.aureus ATCC 29213 و E.coli ATCC25922سـويه  

نان  فاصله اطمي  برا تجزيه وتحليل آمار داده ها از       .استفاده گرديد 

 مواد شيميايي و معرف ها مورد اسـتفاده      . درصد استفاده گرديد   ٩۵

   .در اين پژوهش ساخت شركت مرك آلمان بود

  :يافته ها

ــداد ــه، تع ــن مطالع ــدفوع جمــع آ ۳۰۶ در اي ــه م ــ گردرو نمون د ي

ــه ــرد% ٣/۵۴زن و% ٧/۴۵ک ــدم ــورد  ۳۸.  بودن ــر %) ۴/١٢(م از نظ

  نفـر ۲۰زن و%) ٣/۴٧(نفـر ۱۸ مثبـت بودنـد کـه       ژژونـي لوباکتر  يکمپ

ـ  ز ي در گروه سـن     به اسهال  انين مبتال يشتريب .بودندمرد  %) ۵٢/٧( ر ي

بيشترين ميزان مـوارد مثبـت نيـز در         . قرار داشتند %) ١/۴۵( سال   ۱۰

  شده ور جمع آ   نمونه ها  يع سن يتوز. همين گروه مشاهده گرديد   

ت ين حساس يشتريب. ن داده شده است    نشا ۱موارد مثبت در جدول      و

ن مقاومـت   يشتربيـ و  %) ۴/٩٧(جنتامايـسين     نسبت بـه   يکيوتي ب ينتآ

ت نسبت  يحساس .ديمشاهده گرد  %)٧/۵٢( كوتريموكسازول نسبت به 

  . نشان داده شده است۲جدول در ي مورد بررسک هايوتي بينتبه آ

  

   توزيع سني نمونه ها جمع آور شده وموارد مثبت:۱جدول 

  )درصد(ثبت موارد م  )درصد(تعداد نمونه    گروه سني

  ۱۴%)   ٨/٣۶(  ۱۳۸%)  ١/۴۵(   سال۱۰-۰

  ۴%)    ۵/١٠(  ۳٠%)    ٨/٩(   سال۲۰-۱۱

  ۱۲%)   ۶/٣١(  ۳۸%)   ۴/١٢(   سال۳۰-۲۱

  ۲   %)   ٣/۵(  ۳۴%)   ١/١١(   سال۴۰-۳۱

  ۴%)    ۵/١٠(  ۲۲%)    ٢/٧(   سال۵۰-۴۱

  ۰  ۸%)      ۶/٢(   سال۶۰-۵۱

  ۰  ۱۴%)    ۶/۴(   سال۷۰-۶۱

  ۲%)     ٣/۵(  ۲۲%)    ٢/٧(  سال۷۰زبيشترا

  ۳۸%)   ١٠٠(  ۳۰۶%)  ١٠٠(  جمع
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٣٧ /غالمرضا ايراجيان و همكاران )                                                         ۱۳۸۶ زمستان ۴ شماره ۱سال ( مجله ميکروب شناسي پزشکي ايران 

   جدا شده نسبت به آنتي بيوتيک هاژژونيکمپيلوباکتر  حساسيت :۲جدول 

  )درصد( تعداد  وضعيت  نام آنتي بيوتيک

   S     )۶/٢٨%) ٧٣  

I      )٢/١٣ (%۵  
  

  سيپروفلوکساسين
R     )٢/١٣ (%۵  

S     )۴/٣٧%) ٩٧  

I      ٠  
  

  جنتامايسين
R     )۶/١%) ٢  

S     )٢٧%) ١/٧١  

I     ۰  
  

  تتراسيکلين
R     )١١%) ٩/٢٨  

S     )٣/۴١٨%) ٧  

I     ۰  
  

  کوتريموکسازول
R     )٧/۵٢٠%) ٢  

S     )٨/٩۴ (%٣۶  

I     ٠  

  

  اريترومايسين

  R    )٢/۵ (%٢  

S= Sensitive        I= Intermediate    R= Resistant  
  

  

  

  

  

   مقايسه ميزان مقاومت آنتي بيوتيكي در اين تحقيق با چند تحقيق ديگر:٣جدول 

  cotrimoxazole 
(%) 

gentamycin 
(%) 

erythromycin 
(%) 

tetracycline 
(%) 

ciprofloxacin 
(%) 

  مطالعه حاضر
۷/۵۲  

Cl: ۸/۳۶ , ۶/۶۸  

۶/۲  

Cl: ۰, ۶/۷  

۲/۵  

Cl: ۰, ۳/۱۲  

۹/۲۸  

Cl: ۵/۱۴ , ۳/۴۳  

۲/۱۳  

Cl: ۴/۲ , ۲۴  

Feizabadi, et 
al.(9) 

- ۰ ۴/۳  ۳/۲۴  ۶/۵۸  

Boonmar,  et al. 
(11) 

۹۰ - ۱۲ - ۸۲ 

Boonmar, et al. 
(12)  

- - ۱۴ ۵۷ ۹۶ 

Wardak, et al. 
(13) 

- ۰ - ۲۳ ۵۸ 

Takyama, et al. 
(14) 

- ۰ - ۸/۴۲  ۲۲ 
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٣٨  ... در مدفوع مبتاليان به اسهالکمپيلوباکتر ژژونيضور فراواني ح     / 

  :بحث

% ١/١۶ (ورد مـ  ۳۸  در ايـن بررسـي      شـده  ور نمونه جمع آ   ۳۰۶از  

ــاکتر يکمپاز نظــر %) ١٢/Cl:۴  % ٧/٨و  . مثبــت بودنــدژژونــيلوب

 سـال و بيـشترين      ١٠بيشترين مبتاليان به اسهال در گروه سني زيـر          

در سـاير بررسـي هـا       . موارد مثبت نيز در همين گروه يافـت شـد         

 ميزان شـيوع  ) ٣(در نيا و حسين معمار باشي  احمد حي  انجام شده 

 زاده و مهــشيد ذكــر كــرده انــد، مينــا آصــف% ٧/۶ايــن بــاكتر را 

 ذكر كرده اند، محمد مهـد     % ٩/١ميزان شيوع را    ) ۴(سررشته دار   

ر ـذكـ % ٧/٢وع را   ـزان شيـ  ـميـ ) ۵(ان  ـان دالل و محمد بكائيـ     ـسلط

ذكـر  % ١/٢ ميـزان شـيوع را   )۶ (كرده اند، طاهره راشـد و همكـاران     

ن ميـزا ) ٧ (كرده اند، محمد رضا پورمنـد و محمـد حـسن شـيراز            

  ميزان شـيوع   )٨(و همكاران   فيض آباد    ذكر كرده اند،  % ۶شيوع را   

ميـزان  و معتمـد فـر    حـسن زاده اند،  ذكر كرده %٨ را اين باكتر

توجـه بـه اينكـه نتـايج        بـا   . ذكر كرده اند  % ۶/٩شيوع اين باكتر را     

محاسـبه شـده    % ۹۵نان  يخارج از فاصله اطم    پژوهش ها ذكر شده   

ـ جـه گرفـت فرا    يتوان نت  يق است م  يقن تح ي ا برا  لوبـاکتر يکمپ يوان

  پژوهش ها   اغلب ن پژوهش از  ي ا جمعيت مورد بررسي     در ژژوني

 فاقـد    آخـر   فقط در مورد    و شتر است يب  دار يطور معن ه  بذکر شده   

  .باشد ي دار ميتفاوت معن

ق نـسبت   يـ ن تحق ي جدا شده در ا     ها  باکتر يکيوتي ب ي آنت مقاومت

 با چند تحقيـق ديگـر مقايـسه شـده           ٣ا در جدول    آنتي بيوتيك ه  به  

 مـورد   ٣٨ مقاومت نـسبت بـه جنتامايـسين در يـك مـورد از               .است

 فاقـد تفـاوت     مـار ه از نظـر آ    ـه اگر چ  ـاهده گرديد ك  ـمش%) ٢/۶(

 ،)۹ ،   ۱٣ ،   ۱۴(انجام شـدة مـشابه مـي باشـد          معني دار با  مطالعات      

 قابـل توجـه     تيك از نظر پيدايش مقاومت نسبت به اين آنتي بيو         ولي

 مقاومت به سيپروفلوكساسين از بررسـي انجـام شـده توسـط             .است

و ) ١٢و١١( و همكـاران .Boonmar S،)٩(وهمكاران  فيض آباد

Warda k S  بطور معني دار كمتر است كه علـت  )١٣(و همكاران 

آن احتماال عدم استفاده بي رويه از اين آنتي بيوتيك در ايـن منطقـه               

به كوتريموكسازول بطـور معنـي دار كمتـر از           مقاومت نسبت    .است

مقاومـت نـسبت بـه    .  است)١١(و همكاران.Boonmar S بررسي

 هـا مـشابه انجـام       بررسـي ر با   اريترومايسين فاقد اختالف معني دا    

مقاومـت نـسبت بـه تتراسـيكلين نيـز فاقـد             و) ۹ ،   ۱١(شده اسـت    

 مي باشد   عات در اين زمينه   در مقايسه با ساير مطال    ختالف معني دار    ا

)۱۴، ۱٣ ، ۹ .(  

  : يريجه گينت

كه بيشترين مبتاليان به اسـهال و بيـشترين مـوارد مثبـت در              از آنجا   

 سال مشاهده شده است بررسـي بيـشتر در ايـن            ١٠گروه سني  زير     

  .رسد گروه سني ضرور به نظر مي

 در ايـن  ژژونـي كمپيلوبـاكتر  با توجه به بيـشتر بـودن ميـزان شـيوع          

 انجـام   رسـد  يبـه نظـر مـ     ررسي ها ذكر شـده      بررسي نسبت به ب   

 توجه بـه    بررسي هايي در ماكيان جهت يافتن منبع احتمالي آلودگي،        

شگاه ها  يز آزما ي در درمان اسهال، آموزش کارکنان و تجه       ن باکتر يا

  واجـرا   انتقال باکتر  ها ، توجه به راه   ن باکتر يص ا ي تشخ برا

. باشـد  نطقـه ضـرور    کـاهش انتقـال آن در م       دات الزم بـرا   يتمه
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