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مقدمه:
عفونت بیمارستانی به عفونتی اطالق می شود که در زمان بستري شدن در بیمارستان فرد مبتال به عفونت نباشد و بیمار عامل
عفونت زا ،را از محیط بیمارستان کسب نماید ،عفونت بیمارستانی در هنگام پذیرش در بیمار وجود ندارد و در حالت کمون نیز
نمی باشد و حداقل  48ساعت پس از بستري شدن آشکار می شود ،البته ممکن است عفونت پس از ترخیص بیمار نیز ظاهر
گردد1(.و)2
بیش از پنجاه سال است که از آنتی بیوتیکها در درمان سریع و موثر عفونتها استفاده می گردد .در طول این مدت ،تغییرات
زیادي در نوع آنتی بیوتیکهاي مصرفی و نیز حساسیت و مقاومت باکتریها نسبت به آنها ایجاد شده است  .به طوري که طی
مطالعه اي در بخشICUکشورهاي امریکاي شمالی و جنوبی ،اروپا ،آسیا ،استرالیا در طی سالهاي  ,2002مقاومت استافیلوکوکهاي
کوآگوالز منفی و .sاورئوس به اگزاسیلین 85%گزارش شده است  )3(.و در ایران نیز طی مطالعه اي در سال  ، 1383میزان
مقاومت  E.Coliنسبت به آمپی سیلین  94 % ،و کوتریموکسازول %78 ،بوده است)4(.

مقاومت آنتی بیوتیکی پدیده اي است که کم و بیش در نقاط مختلف دنیا دیده می شود 5(.و )6انتروباکتریاسه ها مانند اشریشیا
کلی ،کلبسیال ،انتروباکتر ،پروتئوس و سیتروباکتر شایعترین عوامل بیماریزاي باکتریایی جدا شده از بیمارستان ها می باشند .
همچنین گرم منفی هاي غیرتخمیر کننده مثل پسودوموناس آئروژینوزا) و سایر گونه هاي پسودوموناس( ،گونه هاي آسینتوباکتر،
استنوتروفوموناس و فالووباکتریوم نیز از عوامل عمده بیماریزاي بیمارستانی به شمار می آیند  )7(.ظهور سریع باکتري هاي مقاوم
به آنتی بیوتیک اثرات عمده اي در عوارض و مرگ و میر ناشی از عفونت هاي بیمارستانی دارد .انتروباکتریاسه ها ،گونه هاي
پسودوموناس و سایر باسیل هاي گرم منفی هم اکنون به بسیاري از داروهاي خط اول مقاوم هستند و بعضی از آنها به همه آنتی
بیوتیک هاي در دسترس نیز مقاوم می باشند8(.و)9
اگرچه انتخاب درمان اولیه یک عفونت اغلب بر اساس تجربه صورت می گیرد ،اما در دسترس بودن نتایج آزمایش هاي تعیین
حساسیت به انواع آنتی بیوتیک ها ،به تنظیم میزان اولیه دارو ،تعدیل و اصالح درمان کمک می کند .همچنین بحث تسریع تشدید
روند مقاومت به دست خود انسان و جلوگیري از روند خود ساخته ي فعلی به منظور کاهش مقاومت و کنترل نیز مطرح است،
چرا که عواملی نظیر تشخیص نادرست بیماري ،عرضه ي داروهاي تقلبی به بازار دارویی ،تجویز داروها با طیف نامناسب،عدم
آموزش کافی و مشکل عفونت بیمارستانی دست به دست هم داده و به وضوح بر میزان مقاومت دارویی افزوده است)10(.
بر اساس مطالعات انجام شده بیشترین میزان عفونت با باکتري گرم منفی از بخش هاي مراقبت ویژه بیمارستانی گزارش می
شود .وخیم بودن حال بیماران ،بستري طوالنی مدت آنان در این بخش ،استفاده از ابزارهاي تهاجمی از جمله کاتتر ،تراشه ،استفاده
ازگزارشهاي متعددي مبنی بر شیوع گسترده مقاومتهاي آنتی بیوتیکی در بخشهاي مختلف بیمارستانی از نقاط مختلف دنیا وجود
دارد ،که این امر غالباً میتواند به دلیل مصرف بی رویه آنتی بیوتیک باشد .ازطرفی ،شرایط خاص بیماران ،بستري طوالنی مدت
آنها ،نقص ایمنی ،استفاده وسیع از داروهاي سرکوب کننده سیستم ایمنی و راهکارهاي درمانی سریع و تهاجمی مانند (کاتترهاي

ادراري ،کاتترهاي داخل عروقی و لوله تراشه و )...از دیگر عوامل افزایش این الگوي مقاومت دارویی در بخش هاي مختلف بیمارستان
می باشد)11( .

روش کار:
مطالعه ي حاضر به روش توصیفی_تحلیلی از نوع مقطعی در طی یک دوره یک ساله از تاریخ  96/01/01الی  97/01/01بر روي
 195بیمار انجام شد .ابزار جمع آوري داده ها پرسش نامه طراحی شده توسط سیستم ملی پایش عفونت هاي بیمارستانی  ،اطالعات
جمع آوري شده از سیستم اطالعات بیمارستانی )Hospital Information System (HISو همچنین گزارشات ازمایشگاه
استخراج شد .در این مطالعه مسائل اخالق پزشکی و حقوق بیماران بر اساس معاهدات بین المللی و نظرات کمیته ي منطقه اي
اخالق پزشکی رعایت گردید .جهت تعیین حجم نمونه و جامعه ي مورد پژوهش در این مطالعه ،تمامی بیماران بستري در بخش
هاي بالینی مختلف مورد ارزیابی قرار می گیرد.
نمونه هاي بالینی مورد بررسی براي هر بیمار شامل :ادرار ،خون ،زخم ناحیه ي عمل و ریه بیمار است .معیار ورود بیماران به
مطالعه شامل :عدم دارا بودن عالئم آشکار عفونت در زمان پذیرش ،نبودن بیماري در دوره نهفتگی ،دارا بودن عالئمی همچون تب،
بی حالی ،ضعف ،راش هاي پوستی ،درد عضالنی ،عالئم اختصاصی عفونت ادراري ،ریوي و عفونت هاي مختلف پوستی حداقل پس
از  48ساعت از بستري شدن در بیمارستانمی باشد .بیمارانی که قبل از  48ساعت تب و یا فوت می کردند ،از مطالعه خارج
شدند.در صورت مشکوك بودن بیمار به عفونت بیمارستانی طبق معیار هاي بالینی ،ضمن اطالع به پزشک کنترل عفونت ،پیگیر
یهاي بعدي در حضور پزشک کنترل عفونت با تکمیل پرسشنامه از زمان مشکوك شدن به عفونت تا تاریخ ترخیص یا فوت بیمار
ادامه می یافت  .داده هاپس از جمع آوري با استفاده از نرم افزار آماري SPSSتجزیه و تحلیل گردید.

بحث و نتایج:
عفونت بیمارستانی یکی از مسایل و مشکالت بهداشت و درمان هر کشوري است .در حال حاضر استفاده بیش از حد و تجویز
نامناسب آنتیبیوتیکها یک از دالیل مهمترین دالیل افزایش شیوع مقاومت آنتی بیوتیکی وافزایش سوشهاي مقاوم در سراسر دنیا
میباشد .مصرف نادرست و بی رویه آنتی بیوتیکهایی و همچنین ،بستري شدن طوالنی مدت در بیمارستان از دالیل افزایش
شیوع باکتري هاي داراي الگوي مقاومت چند گانه است ،که درمان عفونتهاي ناشی از این ارگانیسمهاي مقاوم خود مشکل
بزرگی است و سبب افزایش مرگ ومیر میشود )12( .همچنین ،استفاده از دستگاههاي نگهدارنده و مانیتورینگ تهاجمی و انواع
کاتترهاي عروقی و ادراري سبب افزایش ریسک ابتال به عفونتهاي بیمارستانی شده است  )13( .طبق آمار منتشر شده توسط
سازمان بهداشت جهانی WHOدر طی یک بررسی روي  55بیمارستان از 14کشور دنیا به نمایندگی از چهار ناحیه تحت
پوشش (اروپا ،شرق مدیترانه ،آسیاي جنوب شرقی و منطقه غرب اقیانوس آرام) مشخص کرده است که ،بیشترین میزان
عفونتهاي بیمارستانی در بیمارستانهاي شرق مدیترانه و آسیاي جنوب شرقی مشاهده شده است ،بر اساس گزارشات این سازمان
در سال  2005بیش از  1.4ملیون نفر از مردم دنیا از عوارض عفونتهاي بیمارستانی رنج میبرند و میزان مرگ و میر ناشی از
انواع عفونتهاي بیمارستانی بین %14- %71متغییر می باشد )14( .
در این مطالعه ،تعداد  21162بیمار بستري در بخش هاي مختلف بیمارستان امدادي سوانح شهید کامیاب مورد بررسی قرار گرفتند
که در مجموع  195نفر مبتال به عفونت بیمارستانی در سال 1396شناسایی شدند ،از  195نفر مورد بررسی  47،نفر( )24%زن و
 148نفر ( )76%مرد بودند .از نظر عفونت بیمارستانی 62مورد ( )31.8%عفونت ریه 78 ،مورد( )40%عفونت زخم48 ،مورد ()24.6%
عفونت ادرار و  7مورد( )3.6%مربوط به عفونت خون می باشد .رنج سنی در این مطالعه طبق جدول  1بیشتر مورد در ارنج سنی -15
 45سال که ( )50.2%را شامل می شود.

جدول  :1رنج سنی افراد مبتال به عفونت بیمارستانی در سال 1396
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در مطاله اي که  Didgarو همکارانش در ایران در سال  2014انجام دادند3321 ،نمونه بیمار شامل خون ،ادرار ،زخم،
ترشحات تنفسی و مایع مغزي نخاعی مورد بررسی قرار گرفتند ،از این میان 332باسیل گرم منفی جداسازي شدند .شایع ترین
باکتري ها در پژوهش Didgarبه ترتیب شامل اشریشیا کلی ،کلبسیال پنومونیه ،انتروباکتر ،پسودوموناس آئروژینوزا ،آسینتو
باکتر ،سیتروباکتر و پروتئوس بودند)15(.
در مطالعه ي دیگري که توسط Dorudianو همکاران در سال  2014در ایران انجام شد از میان  10000نمونه بالینی،
60سویه باسیل گرم منفی غیرتخمیري جدا شدند که پسودوموناس آئروژینوزا با 41.66درصد بیشترین مورد را به خود
اختصاص داد .در مطالعه ما میزان شیوع این باکتري در میان کل باسیل هاي گرم منفی جداشده 31.28درصد بود .باسیل هاي
گرم منفی غیر تخمیري در محدوده وسیعی از دما و محیط رشد می کنند و پراکندگی وسیعی در طبیعت دارند ،بنابراین بسته
به شرایط محیط نیز ،ممکن است میزان فراوانی و نوع باکتري ها متفاوت باشد 16( .و)17
در تحقیقی که در پاکستان توسط Abbasو همکارانش در سال  2013انجام دادند ،از  50نمونه خون افراد مبتال به سرطان
که مشکوك به عفونت خونی بودند ،به ترتیب پسودوموناسآئروژینوزا )20درصد( ،اشریشیا کلی ) 10درصد( ،پرتئوس )6درصد(،
کلبسیال )4درصد( ،شیگال ) درصد (و سیتروباکتر )2درصد (جدا کردند .در این میان ،پسودوموناس آئروژینوزا به سفوپرازون،
سفتریاکسون و آمپی سیلین مقاومت نشان داد ،اما سایر باکتري هاي گرم منفی تنها به سفتریاکسون و آمپی سیلین مقاوم بودند

 )18( .در مطالعه حاضر استاف ارئوس ،استاف کوآگوالز منفی و انتروباکتر به سفتریاکسون و کلبسیال واسینتوباکتر و انتروکوکسی
بیشترین مقاومت را به پیپراسیلین و پسودومونا و ایکوالي واسنتوباکتر بیشترین مقاومت را به ونکومایسین داشتند.
جدول  :2درصد جرم های شایع بیمارستانی سال 1396

آسینتوباکتر

50

25.64%

انتروکوك

10

5.13%

کلبسیال

38

19.5%

کاندیدا

1

0.51%

سودومونا

61

31.28%

پروتئوس

1

0.51%

E-Coli

10

5.13%

استاف کوآگالز منفی

2

1.025%

استافلوکوك ارئوس

10

5.13%

استرپتوکوك

1

0.51%.

انتروباکتر

9

4.61%

ادوارسیال

2

1.025%

طبق جدول  2بیشترین جرم شایع مربوط به پسودومونا با  %31.28می باشد.
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 Hamzehو همکارانش در سال  2012در سوریه نشان دادند که  260ایزوله اسینتوباکتر بومانی که بین سال هاي 2008
الی  2011از نمونه هاي بیماران شامل ادرار ،مجاري تنفسی ،خون و زخم جمع آوري شدند ،به سفالوسپورین ها و آنتی
بیوتیک هاي بتاالکتام مقاوم در تحقیق Hamzehکارباپنم ها و همچنین کولیسیتین بودند فعالیت بهتري را بر علیه این
باکتري داشتند )19(.
در مطالعه ما میزان مقاومت آنتی بیوتیکی و سن رابطه مستقیم داشتند و در افراد با سنین باالتر میزان مقاومت بیشتري
مشاهده شد .عواملی مانند ضعف سیستم ایمنی و کمبود عالیم مربوط به بیماري هاي عفونی تشخیص و درمان را در افراد با
سنین باال با مشکل مواجه می کند و این افراد حساسیت بیشتري را نسبت به عفونت ها پیدا می کند20( .و)21
ارزش و اهمیت مطالعه حاضر در رابطه با این مسئله است که ارزیابی و شناسایی مداوم انواع باکتري هاي عامل عفونت توسط
کشت نمونه هاي بیمار،آزمایش آنتی بیوگرام ،استفاده مناسب از دیسک هاي آنتی بیوتیکی ،تعیین چگونگی الگوي آنتی
بیوتیکی باکتري ها و شناسایی آنتی بیوتیک هایی که باکتري به آن ها حساس و مقاوم می باشد در رابطه با تجویز مناسب
ترین آنتی بیوتیک بسیار مهم می باشد22( .و )23در مطالعه اي که در قم انجام شد ،شایعترین عفونتهاي بیمارستانی به ترتیب
پنومونی ،عفونت ادراري ،عفونت محل جراحی و عفونت خونی بود ،بر اساس نتایج کشت ،شایعترین میکروارگانیسمهاي عامل
عفونت بیمارستانی انتروکوك و استافیلوکوك  %23.91و سپس به ترتیب کلبسیال ،سودوموناس ،اشرشیاکلی بود)24(.
در مطالعه Kampfو همکارش استافیلوکوکوس اورئوس و اشرشیا کلی به ترتیب عمده ترین باکتري گرم مثبت و گرم منفی
عامل عفونتهاي بیمارستانی میباشد ،آنها شیوع استافیلوکوکوس اورئوس در میان سایر میکروبهاي عامل این نوع عفونت  %11.1و
 17.2%ذکر کردند)25(.

با مقایسه نتایج این مطالعه با مطالعات مشابه شاهد تفاوتهایی در الگوي مقاومت آنتی بیوتیکی در مناطق مختلف هستیم .که این
تفاوت میتواند ناشی از سوشهاي میکروارگانیسم ،مصرف خودسرانه دارو توسط بیماران ،کامل نکردن دوره درمان ،تجویز نابجاي
آنتی بیوتیک توسط پزشکان باشد .بنابراین با توجه به تفاوت در الگوي حساسیت و مقاومت باکتریها در مناطق جغرافیایی مختلف،
در هر منطقه باید بر اساس الگوي مقاومت و حساسیت آنتی بیوتیکی همان منطقه اقدام به تجویز تجربی آنتی بیوتیک نمود .بهتر
است که هرچند سال یک بار این مطالعه ها به صورت منطق هاي تکرار شود تا انتخاب آنتی بیوتیک براي درمان عفونت ادراري در
هر منطقه به درستی صورت گیرد و بر اساس یک راهنماي واحد براي درمان نباشد .در این بررسی شاهد افزایش مقاومت در آنتی
بیوتیکهاي رایج در درمان عفونتهاي ادراري از قبیل کوتریموکسازول ،سفالوتین و سفکسیم هستیم.
نتیجه گیری:
باکتري هاي مسئول در ایجاد عفونت هاي بیمارستانی و غیر بیمارستانی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان ها در بین
بخش هاي مختلف بیمارستان پراکنده و به طرق مختلف منتقل میشوند ،بنابراین توجه بیشتر مسئوالن بهداشتی نسبت به برنامه
ریزي و نظارت دقیق تر بر کنترل عفونت هاي بیمارستانی و به کارگیري دستورالعملهاي درمانی صحیح و مؤثر جهت حذف
ارگانیسمهاي مقاوم به چند دارو و نیز منطقی و علمی نمودن تجویز آنتی بیوتیکهایی که مقاومت هاي چندگانه نسبت به آنها
باال می باشد و انجام آزمون هاي حساسیت آنتی بیوتیکی قبل از تجویز دارو اهمیت بسزایی در انتخاب صحیح درمان ،کنترل
عفونت و مقاومت دارویی دارد.
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