ﺑﺮﺭﺳﯽ میزان شیوع عوامل ایجاد کننده عفونت های ادﺭاﺭی واﻟﮕوی مﻘاومت آنتﯽ ﺑیوتیکﯽ دﺭ ﺑیﻤاﺭان
ﺑﺴتﺮﻱ شده دﺭمﺮکز آموزشﯽ دﺭمانﯽ و پژوهشﯽ هفده شهﺮیوﺭ ﺭشت دﺭ ﺳال 6931
زهرا خورشيدي ( كارشناس ارشد آموزش پرستاري سالمت جامعه )  ،كارشناس كنترل عفونت مركز آموزشي درماني و پژوهشي  71شهريور
ناهيد بيدار *( نويسنده مسول ) ( كارشناس ارشد آموزش پرستاري داخلي – جراحي )  ،سرپرستار بخش  PICUمركز آموزشي درماني و
پژوهشي  71شهريور

ﻣﻘﺪﻣﻪ  :عفونت دستگاه ادراری دوﻣین عاﻣل شایع عفونت در بﺪن انسان و اشریشیا کولی (- )E.Coliشایع ترین
باکتری عاﻣل عفونت ادراری است.اﻣروزه افزایش رو بﻪ رشﺪ ﻣﻘاوﻣتت بتاکتری تا بتﻪ -

آنتتی بیوتیته تای

ﻣصرفی از ﻣشکالت پیش روی علم پزشکی است.تجویز بی رویﻪ آنتی بیوتیه ا ﻣوجب افزایش ﻣﻘاوﻣتت بتﻪ آن
ا در درﻣان انواع عفونت ای ادراری شﺪه است  .ﺪف از این ﻣطالعﻪ بررسی باکتری ای شایع و ﻣﻘاوﻣت آنتتی
بیوتیکی در عفونت ای ادراری در بیماران بستری درﻣرکز آﻣوزشی درﻣانی و پژو شی فﺪه شهریور رشت ﻣی
باشﺪ .
روﺵ بررسی :این ﻣطالعﻪ بﻪ صورت ﻣﻘطعی-توصیفی در سال  6931انجام شتﺪ.جمع آوری االالعتات بتر استا
داده ای ﻣوجود در بانه االالعاتی آزﻣایشگاه درﻣرکز آﻣوزشی درﻣانی و پژو شی

فﺪه شهریور رشت

ﻣی باشﺪ.نمونﻪ ادرار استریل اخذ و در ﻣحیط تای  Agar Bloodو  McConkey Agarکشتت داده شﺪنﺪ و
وجود  601کلنی کانت در ر ﻣیلی لیتر ادرار ،کشت ﻣثبت تلﻘی شتﺪ .ﺣساسیت ﻣیکروبتی بتا روﺵ استتانﺪارد
دیسه دیفیوﮊن انجام شﺪ و نتایج با استفاده از نرم افزار  SPSS-V 22ﻣورد تجزیﻪ و تحلیل قرار گرفت.
نتایج:براسا

نتایج این ﻣطالعﻪ شایعترین باکتری تای ﻣولتﺪ عفونتت تای ادراری شتاﻣل اشریشیاکلی() %15

وکلبسیال(،)%63استافیلوکوک اپیﺪرﻣیس(،) %3انتروباکتر( )%3وﺣضور باکتری ای جنس پروتئتو

(  )%6بتود.

نتایج بﺪست آﻣﺪه نشتان ﻣتی د تﺪ کتﻪ ایزولتﻪ تای  E.coliبیشتترین ﻣﻘاوﻣتت را نستبت بتﻪ آنتتی بیوتیته
کوتریموکسازول (  )% 27/1و سفالکسین( )%11و کمترین ﻣﻘاوﻣت را نسبت بﻪ نیتروفورانتوئین ( ) %2/1داشتتنﺪ

و بیشترین ﺣساسیت را بﻪ نیتروفورانتوئین ( )%23و سپس بﻪ جنتاﻣیسین و آﻣیکاسین ( )%11داشتنﺪ.کلبسیال
نسبت بﻪ کوتریموکسازول بیشترین ﻣﻘاوﻣتت ( )%36و نستبت بتﻪ جنتاﻣایستین بیشتترین ﺣساستیت ( )%15را
داشتنﺪ.
بحﺚ و نتیجﻪ گیری  :باکتری ای ﻣولﺪ عفونتهای ادراری در ﻣنطﻘﻪ تحت ﻣطالعﻪ عمتﺪتا" ﻣتعلت بتﻪ ختانواده
باسیلهای گرم ﻣنفی بودنﺪ.با توجﻪ بﻪ ﻣشخص نمودن الگوی ﺣساسیت آنتی بیوتیکی در ارگانیسم ای شایع در
ﻣنطﻘﻪ ﻣورد بررسی،گزارﺵ آن بﻪ پزشکان جهت انتخاﺏ آنتی بیوتیه ﻣناسب و جلوگیری از بروز ﻣﻘاوﻣت نسبت
بﻪ آنتی بیوتیه ای ﻣوﺛر علیﻪ سویﻪ ای باکتری ﻣورد توجﻪ قرار گیرد.
کلمات کلیﺪی :عفونت ای ادراری ،ﻣﻘاوﻣت آنتی بیوتیکی،روﺵ دیسه دیفیوﮊن،ﺣساسیت آنتی بیوتیه.

