
 بیماران درآنتی بیوتیکی  مقاومت لگویمیزان شیوع عوامل ایجاد کننده عفونت های ادراری وا بررسی

  6931مرکز آموزشی درمانی و پژوهشی هفده شهریور رشت در سال شده در بستري

 شهريور 71) كارشناس ارشد آموزش پرستاري سالمت جامعه ( ، كارشناس كنترل عفونت مركز آموزشي درماني و پژوهشي  خورشيدي زهرا

مركز آموزشي درماني و  PICUجراحي ( ، سرپرستار بخش  –) كارشناس ارشد آموزش پرستاري داخلي  *) نويسنده مسول (ناهيد بيدار 

 شهريور 71پژوهشي 

 

شایع ترین - ( E.Coliعفونت دستگاه ادراری دومین عامل شایع عفونت در بدن انسان و اشریشیا کولی ):  مقدمه

آنتتی بیوتیته  تای         -باکتری عامل عفونت ادراری است.امروزه افزایش رو به رشد مقاومتت بتاکتری  تا بته     

مصرفی از مشکالت پیش روی علم پزشکی است.تجویز بی رویه آنتی بیوتیه  ا موجب افزایش مقاومتت بته آن   

بررسی باکتری  ای شایع و مقاومت آنتتی  عه  ا در درمان انواع عفونت  ای ادراری شده است . دف از این مطال

درمرکز آموزشی درمانی و پژو شی  فده شهریور رشت می بیوتیکی در عفونت  ای ادراری در بیماران بستری  

 باشد .

انجام شتد.جمع آوری االالعتات بتر استا       6931سال در توصیفی -این مطالعه به صورت مقطعی: بررسی روش

 فده شهریور رشت             درمرکز آموزشی درمانی و پژو شی عاتی آزمایشگاه داده  ای موجود در بانه االال

و  شدندکشتت داده   McConkey Agarو  Agar Blood می باشد.نمونه ادرار استریل اخذ و در محیط  تای 

استتاندارد   روش بتی  بتا  میکرو حساسیت کلنی کانت در  ر میلی لیتر ادرار ،کشت مثبت تلقی شتد.  601وجود 

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. SPSS-V 22و نتایج با استفاده از نرم افزار  شد انجام دیفیوژن دیسه

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

 ( بتود. %6باکتری  ای جنس پروتئتو  )   %( وحضور3،انتروباکتر)( %3س)پیدرمیک ااستافیلوکو%(،63کلبسیال)و

بیشتترین مقاومتت را نستبت بته آنتتی بیوتیته        E.coliنتایج بدست آمده نشتان متی د تد کته ایزولته  تای       

داشتتند   ( %1/2)نیتروفورانتوئین را نسبت به کمترین مقاومت %( و 11سفالکسین)و  (% 1/27) کوتریموکسازول 



کلبسیال %( داشتند.11%( و سپس به جنتامیسین و آمیکاسین )23)  ئینبیشترین حساسیت را  به نیتروفورانتوو 

%( را 15%( و نستبت بته جنتامایستین بیشتترین حساستیت )     36نسبت به کوتریموکسازول بیشترین مقاومتت ) 

  داشتند.

متعلت  بته ختانواده     "باکتری  ای مولد عفونتهای ادراری در منطقه تحت مطالعه عمتدتا :  گیری نتیجه و بحث

باسیلهای گرم منفی بودند.با توجه به مشخص نمودن الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی در ارگانیسم  ای شایع در 

 نسبت قاومتم بروز از جلوگیری و مناسب بیوتیه آنتی انتخاب جهت پزشکانمنطقه مورد بررسی،گزارش آن به 

 . مورد توجه قرار گیرد باکتری  ای سویه علیه موثر  ای بیوتیه آنتی به

 .آنتی بیوتیکی،روش دیسه دیفیوژن،حساسیت آنتی بیوتیه مقاومت ،عفونت  ای ادراریکلمات کلیدی: 


