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 کشتهای مثبت بیماران بستری وتی بیوتیکی  آبررسی فراواوی و تعییه مقاومتهای 

 6963در سال   در بیمارستان شهید دکتر چمران ساوه
 

 )کبرشٌبس پرستبری( داٍد کیَهرثی ،)کبرشٌبس پرستبری (هژگبى حبج ػلی هحودی  ، )کبرشٌبس پرستبری( فرشتِ شؼجبًی  *

 آزهبیشگبُ(، طبّرُ دّقبى)کبرشٌبس 

 پرستبر کٌترل ػفًَت( )کبرشٌبس پرستبری ،فرشتِ شؼجبًی ًَیسٌدُ هسئَل : *

 چکیده

 مقدمه:

وٝ تٝ فٛرت  ؽٛد ٔی ٌفتٝ ػفٛ٘تی تٝ تیٕارعتا٘ی ػفٛ٘ت ،ػفٛ٘ت ٞای تیٕارعتا٘ی تٝ ػٙٛاٖ یه ٔؾىُ ػٕذٜ جٟا٘ی ٔطزح اعت       

 یا 48ایٗ ػفٛ٘ت  عْٕٛ آٖ در تیٕارعتاٖ ایجاد ٔی ؽٛد. ٔزتثط تا خٛد ػأُ ػفٛ٘ی ٚ یأحذٚد یا ٔٙتؾز ٚدر اثز ٚاوٙؼ ٞای تیٕاری سای 

تیٕار یا یىغاَ در تیٕاراٖ ػُٕ ؽذٜ ی دارای جغٓ خارجی  تزخیـ اس پظ رٚس 90 تا 30 یا تیٕارعتاٖ در تیٕار پذیزػ اس تؼذ عاػت 72

یىی اس  ؽٛ٘ذ ٔی ٔحغٛب افشایؼ درحاَ ٚخطز ٔزي تیٕاراٖ ٌزدیذٜ تٝ ٔٙجز ؽذٜ،ٌاٞی درٔاٖ عختی تٝ ٞا ػفٛ٘ت ایٗ ٌزدد. ظاٞز ٔی

اعتفادٜ اس آ٘تی تیٛتیه ٔٙاعة در درٔاٖ ػفٛ٘تٟای تیٕارعتا٘ی ٘مؼ تغشایی ، رٚؽٟای درٔا٘ی ایٗ ػفٛ٘تٟا آ٘تی تیٛتیه تزاپی ٔی تاؽذ

 اعتفادٜ ػٛارك اس تیٕاراٖ آٌاٞی ػذْ ٔا٘ٙذ دالیّی تٝ تٝ درٔاٖ، ٔماْٚ تاوتزیٟای تؼذاد افشایؼ رؽذ تٝ رٚ رٚ٘ذ تٝ تٛجٝ دارد. تا

 تیٌٛزاْ اِشأی آ٘تی آسٔایؼ در اعتفادٜ ٔٛرد تیٛتیىٟای آ٘تی تٝ تاوتزیایی ٘غثت ٔماٚٔت ٔیشاٖ تزرعی ِشْٚ تیٛتیىٟا، آ٘تی اس غیزضزٚری

تجٛیش فحیح آ٘تی تیٛتیه تز اعاط آ٘تی تیٌٛزاْ تیٕاراٖ تغتزی در تیٕارعتاٖ  "ٞذف  تاِذا تز آٖ ؽذیٓ وٝ ٔطاِؼٝ ای  ، رعذ ٘ظزٔی تٝ

 .ا٘جاْ دٞیٓ  "چٕزاٖ 
 

  :بررسي روش

تیٕاریشای  رٚی وّیٝ ٔیىزٚارٌا٘یغٕٟای تز 1396عٝ ٔاٜ اس اتتذای تیز تا پایاٖ ؽٟزیٛر  ٔذت تٝ تٛفیفی -ٔمطؼی رٚػ تٝ ٔطاِؼٝ    

    ؽٟیذ چٕزاٖ عاٜٚتیٕارعتاٖ  در تخؾٟای ٔختّف  تغتزی در تیٕاراٖ ، سخٓ ،  تزاؽٝ تزؽحات ، ، خٖٛ ادرار ٞای ٕ٘ٛ٘ٝ در ٔٛجٛد

 ٚطزح ٘تایج پظ اس تذعت آٚردٖ ،ٌزدیذ تزرعی ِٔٛز ٞیٙتٖٛ تا  رٚػ آٟ٘ا تیٛتیىی آ٘تی ٔماٚٔت عپظ ا٘جاْ ؽذ ٕٚ٘ٛ٘ٝ(  350)

-Chi ٚ رٚػ آٔاری تٛفیفی16ٚیزاعت   SPSSتذعت آٔذٜ تا اعتفادٜ اس تز٘أٝ ٘زْ افشاری  ٔیىزٚارٌا٘یغٕٟای ٔماٚٔت ٚ حغاعیت

Square تزای ٔمادیز ٔؼٙی دار،  ٘تایج ٔزتٛطٝ تذعت آٔذ p<0/05 .ٔؼٙی دار اعت 
 

 :ونتایج تحقیق ها یافته

ٕ٘ٛ٘ٝ ٔیىزٚ ارٌا٘یغٓ جذا ؽذ  وٝ اس   30( ، %ٔزد40% سٖ،  60) ٕ٘ٛ٘ٝ وؾت  درخٛاعت ؽذٜ تزای تیٕاراٖ ٔزاجؼٝ وٙٙذٜ 350تؼذاد  اس    

%( وؾت ٔثثت  سخٓ تذعت 30) 9% (  وؾت ٔثثت تزاؽٝ ، 23) 7%(وؾت ٔثثت  خٖٛ  ، 3) 1%( وؾت ٔثثت در ادرار ، 44) 13ایٗ تؼذاد 

 ٔذ.آ

 دراؽزیؾیادر  ،%( تٛدٜ ا٘ذ10ٔٛرد ) 3ط %( ٚ اعتافیّٛوه اٚرئ6/46ٛٔٛرد ) 14 اؽزیؾیاوّی ؽذٜ، جذا ٔیىزٚارٌا٘یغٕٟای فزاٚا٘تزیٗ    

تٝ جٙتأایغیٗ ،  ٘غثت ٔماٚٔت تیؾتزیٗ%( ٚ دراعتافیّٛوه اٚرئٛط 100عفاِىغیٗ ٚ عفاِٛتیٗ )تٝ  ٘غثت ٔماٚٔت تاالتزیٗ وّی،

 %( ٔؾاٞذٜ ؽذٜ اعت.100٘یتزٚفٛرا٘تٛئیٗ ٚ عِٛفأتٛوغاسَٚ )

  گیری: نتیجه 

 %(52 ) رایج تیٛتیىٟای آ٘تی ٔماٚٔت تٛدٖ تاالٚ ادراری ،ػفٛ٘ت تحمیك ؽایؼتزیٗ تاوتزی اؽزؽیا وِٛی ٚ ؽایؼتزیٗ ػفٛ٘ت  تٝ تٛجٝ تا     

 ٔی تاؽذ. در فذ ( )تؼذاد ٔٛارد ٔماٚٔت فذ در فذی ٔیىزٚارٌا٘یغٓ ٘غثت تٝ تؼذاد وُ آ٘تی تیٛتیىٟای آ٘تی تیٌٛزاْ ؽذٜ ضزب

 ٔماٚٔت افشایؼ در را تیٛتیىٟا آ٘تی ٛثزٔ غیز دٚس تزدٖ وار تٝ ٚ ٍٞٙاْ سٚد ؽزٚع ٔا٘ٙذ ػّّی تایذ رعذ ٘ظزٔی تٝ حاضز، درٔطاِؼٝ     

 ؽذٜ ٚ اجتٙاب تیٛتیىٟا آ٘تی ضزٚری غیز اعتفادٜ اس ٌزدد ٔی تٛفیٝ تٙاتزایٗ ، ددا لزار ٘ظز ٔذ تاوتزیایی ضذ دارٚٞای تٝ ٘غثت تاوتزیٟا

 آ٘تی تیٛتیه تز اعاط آ٘تی تیٌٛزاْ تجٛیش ٌزدد.

  :کلیدی های واژه

  آ٘تی تیٌٛزاْ ،تیٛتیىی آ٘تی ٔماٚٔت،  تیٕارعتا٘ی ػفٛ٘تٟای
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 :مقدمه

 .(Ahoyo et al., 2014)ػفٛ٘ت ٞای تیٕارعتا٘ی تٝ ػٙٛاٖ یه ٔؾىُ ػٕذٜ جٟا٘ی ٔطزح اعت      

 تٝ فٛرت ٔحذٚد یا ٔٙتؾز ٚدر اثز ٚاوٙؼ ٞای تیٕاری سای ٔزتثط تا خٛد ػأُ ػفٛ٘ی ٚ یا وٝ ؽٛد ٔی ٌفتٝ ػفٛ٘تی تٝ تیٕارعتا٘ی ػفٛ٘ت

 تزخیـ اس پظ رٚس 90 تا 30 یا تیٕارعتاٖ در تیٕار پذیزػ اس تؼذ عاػت 72 یا 48ایٗ ػفٛ٘ت  عْٕٛ آٖ در تیٕارعتاٖ ایجاد ٔی ؽٛد.

 ٚجٛد تیٕار پذیزػ در سٔاٖ ػفٛ٘تٟا تٝ ؽزطی وٝ ایٗ  ٌزدد ٔیظاٞز یا  یىغاَ  در تیٕاراٖ ػُٕ ؽذٜ ی دارای جغٓ خارجی   تیٕار

تٟذاؽتی درٔا٘ی تٛدٜ ٚ تا ٜ ایٗ ػفٛ٘تٟا تا ٌغتزػ تیٕارعتاٟ٘ا یىی اس ٔؾىالت ػٕذ ٘ثاؽذ. ٘یش خٛد ٟ٘فتٍی دٚرٜ در ٕٞچٙیٗ ٚ ٘ذاؽتٝ

 .وٙذ ٔیشاٖ ٔزي ٚٔیز ٘اؽی اس ایٗ ػفٛ٘ت تیؾتز ؽذٜ ٚ ٞشیٙٝ ٞای درٔا٘ی را ٘یش تیؾتز ٔی افشایؼ ٔیشاٖ اتتال ٚ طَٛ ٔذت تغتزی ٚ

(Ma’somi-Asl et al., 2007). 

درفذ ٘یش در ٔزي ٚٔیز دخیُ ٞغتٙذ ٚ  4درفذ ٚ حذٚدا یه درفذ آٟ٘ا وؾٙذٜ اعت ٚ  10تا  5َ اتتال تٝ ایٗ ػفٛ٘تٟا در آٔزیىا احتٕا      

 . (Weinstein, 2005) ٔی تاؽذ أیّیٖٛ دالر ٞشیٙٝ درٔاٖ ایٗ تیٕاریٟ 10عاال٘ٝ 

 ػفٛ٘تٟا ایٗ ، ؽٛ٘ذ ٔی ٔحغٛب افشایؼ حاَ در خطز ٚ ٌؾتٝ ٔزي تیٕاراٖ تٝ ٔٙجز ٌاٞی ؽذٜ، درٔاٖ عختی تٝ ٞا ػفٛ٘ت ایٗ     

 ٔیىزٚتیٞای  عٛیٝ اغّة ٔماٚٔت تٝ تٛجٝ تا ی تیٕارعتا٘یػفٛ٘تٟا درٔاٖ .وٙذ ٔی تٟذیذ را تیٕارعتاٟ٘ا در ؽذٜتغتزی  افزاد تٕاْ تمزیثاٌ

 .(1385)حذادی ٚ ٕٞىاراٖ،  تاؽذ ٔی ٞشیٙٝ پز تیٕاراٖ سٔاٖ تغتزی ؽذٖ طٛال٘ی ػّت ٚتٝ ٔؾىُ تغیار

ؽٙاعایی ٔٙاتغ ػفٛ٘ت ٔی تٛا٘ذ تٝ ػٙٛاٖ ٔٙاتغ تاِمٜٛ ایجاد وٙٙذٜ ػفٛ٘ت در ؽیٛع ٘اٌٟا٘ی ػفٛ٘ت ٚ تالػ جٟت تزرعی ٔٙاتغ در وٙتزَ 

 .ػفٛ٘ت ٞای تیٕارعتا٘ی تاؽذ

 .(Ekrami et al., 2011) تاؽذٔاللات وٙٙذٌاٖ ٚ یا ٚعایُ ٚ تجٟیشات پشؽىی  تیٕاراٖ، ٔٙاتغ ػفٛ٘ت ٔی تٛا٘ذ پزعُٙ،

اعتفادٜ اس آ٘تی تیٛتیه ٔٙاعة در درٔاٖ ػفٛ٘تٟای تیٕارعتا٘ی ،  پی ٔی تاؽذیىی اس رٚؽٟای درٔا٘ی ایٗ ػفٛ٘تٟا آ٘تی تیٛتیه تزا      

 ٔذت، ایٗ طَٛ ٌزدد ، در ٔی اعتفادٜ ػفٛ٘تٟا ٔٛثز ٚ عزیغ درٔاٖ در تیٛتیىٟا وٝ اسآ٘تی اعت عاَ پٙجاٜ اس عشایی دارد ، تیؼٝ ٘مؼ ت

ٔماٚٔت تٝ آ٘تی تیٛتیه یىی ٚ ؽذٜ ایجاد آٟ٘ا تٝ ٘غثت تاوتزیٟا ٔماٚٔت ٚ حغاعیت ٘یش ٔقزفی ٚ تیٛتیىٟای آ٘تی ٘ٛع در سیادی تغییزات

       ٘فز تٝ دِیُ ػفٛ٘تٟای ٔماْٚ تٝ 25000 درارٚپا عاِیا٘ٝ حذٚد ، ٔثذَ ؽذٜ اعت ػّٓ پشؽىی در لزٖ اخیز دراس ػٛأُ تٟذیذ وٙٙذٜ 

 .(Walker and Fowler, 2011) تیٛتیه جاٖ خٛد را اس دعت ٔی دٞٙذ آ٘تی

 تا،  ٌزدد ٔی تحٕیُ تیٕاراٖ تٝ ٘یش عٍٙیٙی التقادی تار درٔا٘ی، ؽىغت تز ػالٜٚ ٔیىزٚتٟا، ضذ تٝ ٘غثت تاوتزیٟا ٔماٚٔت افشایؼ تا      

 اس غیزضوزٚری  اعوتفادٜ  ػوٛارك  اس تیٕاراٖ آٌاٞی ػذْ ٔا٘ٙذ دالیّی تٝ درٔاٖ، تٝ ٔماْٚ تاوتزیٟای تؼذاد افشایؼ رؽذ تٝ رٚ رٚ٘ذ تٝ تٛجٝ

   ٘ظوز  تٝ اِشأی  تیٌٛزاْ آ٘تی سٔایؼآ در اعتفادٜ ٔٛرد تیٛتیىٟای آ٘تی تٝ ٘غثت تاوتزیایی ٔماٚٔت ٔیشاٖ تزرعی ِشْٚ ، ٞا تیٛتیه آ٘تی

٘غثت تٝ آ٘تی تیٛتیىٟای ٔٛرد ارسیاتی در آسٔایؼ آ٘تی تیٌٛزاْ تاوتزیٟای  ِذا تز آٖ ؽذیٓ تا در خقٛؿ چٍٍٛ٘ی ٔماٚٔت تاوتزیٟا .رعذ ٔی

ٓ   ٕوزاٖ عواٜٚ  چتیٕارعوتاٖ  اس ٕ٘ٛ٘ٝ ٞای تیٕاراٖ تغتزی در  ، جذا ؽذٜ ٝ  ، ٔطاِؼوٝ ای ا٘جواْ دٞوی          ٞوذف اس ایوٗ ٔطاِؼوٝ تجوٛیش فوحیح       وو

 تاؽذ. آ٘تی تیٛتیه تز اعاط آ٘تی تیٌٛزاْ تیٕاراٖ  ٔی
 

 بررسي: روش

در تخؾٟای  تز رٚی وّیٝ تیٕاراٖ تغتزی (1396)عٝ ٔاٞٝ دْٚ عاَ 31/6/1396تا  1/4/1396 تاریخدر  تٛفیفی-ٔمطؼی ٔطاِؼٝ ایٗ    

 ٚ تزؽحات سخٓادرار ، خٖٛ، تزؽحات تزاؽٝ ،  وؾت ا٘جاْ تٝ ٘یاس یّیدال تٝ وٝتیٕار( 350)تیٕارعتاٖ ؽٟیذ دوتز چٕزاٖ عاٜٚ  ٔختّف 

 .ؽذ اجزاتا رػایت ٘ىات اخاللی  چزوی

( وؾت دادٜ ؽذ ٚ SPSتا ضذ ا٘ؼماد عذیٓ پّی اٖ عِٛفات ) Blood culture  ٔحیط در اتتذا تیٕار اسخٖٛ ؽذٜ تزداؽت ٞای ٕ٘ٛ٘ٝ      

رٚس در ٔحیط تالد آٌار ٚ  21عاػت در فٛرت ٔثثت تٛدٖ ٚ  48عاػت در فٛرت ٔٙفی تٛدٖ ٚ  24 اس پظا٘ىٛتٝ ٌزدیذ ،  oc 37عپظ در

 ؽذ. دادٜ ؽىالت آٌار تزای تزرعی اس ٘ظز تزٚعّٛس پاعاص

 تزرٚی ٘یش دیٍز ٚتزؽحات ٔایؼات  .ؽذ دادٜ اعتا٘ذاردوؾت ِٛج آٌارتا ٔىا٘ىی ٚ آٌار تالد ٔحیطٟای رٚی تز ادرار ٞای ٕ٘ٛ٘ٝ       

  .ؽذ دادٜ وؾت تزاث ٌّیىٛالت تیٛ ٚ  CO2در جار  ؽىالت آٌار، ٔىا٘ىی آٌار، تالد ٔحیطٟای

 ٚ افتزالی ٔحیطٟای اس اعتفادٜ ٚ ٞا ٘یٛوّ اس آٔیشی رً٘ تا عپظ ،ا٘ىٛتٝ ٌزدیذ٘ذ  oc37 در عاػت 24 ؽذٜ دادٜ وؾت ٔحیطٟای

  .ؽذ دادٜ تؾخیـ تاوتزیٟا ٘ٛع ٔختّف تؾخیقی تغتٟای
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 تیٛتیىٟای آ٘تی ٔثثت ٌزْ تاوتزیٟای در ،ؽذ اعتفادٜ آٌار ٞیٙتٖٛ ِٔٛز رٚػ اس تیٛتیىی، آ٘تی ٔماٚٔت ٚ حغاعیت تزرعی تزای    

 در ٚ اریتزٚٔایغیٗ عفتزیاوغٖٛ، سٚوغیٓ، عفتی ٚا٘ىٛٔایغیٗ، عیپزٚفّٛوغاعیٗ، عیّیٗ، آٔپی وّیٙذأایغیٗ، وٛتزیٕٛوغاسَٚ،

 سٚوغیٓ، عفتی تتزاعیىّیٗ، عیپزٚفّٛوغاعیٗ، آٔیىاعیٗ، جٙتأایغیٗ، وٛتزیٕٛوغاسَٚ، تیٛتیىٟای آ٘تی ٔٙفی ٌزْ تاوتزیٟای

جذَٚ  اس اعتفادٜ تا ٚ ِٔٛز ٞیٙتٖٛ رٚػ تٝ تیٌٛزاْ آ٘تی ٘تایج . ٌزفتٙذ لزار تزرعی ٔٛرد عیّیٗ، آٔپی ، عفٛتاوغیٓ، عفتزیاوغٖٛ،

تذعت آٔذٜ تا اعتفادٜ اس  ٔیىزٚارٌا٘یغٕٟای ٔماٚٔت ٚ حغاعیت طزح ٚ ٘تایج آٚردٖپظ اس تذعت  ، لزائت ٌزدیذ NCCLS اعتا٘ذارد

 p<0/05 تزای ٔمادیز ٔؼٙی دار ٘تایج ٔزتٛطٝ تذعت آٔذ Chi-Square  آٔاری تٛفیفی ٚ رٚػ16ٚیزاعت   SPSSتز٘أٝ ٘زْ افشاری 

 ٔؼٙی دار اعت.

 :ها یافته

ٕ٘ٛ٘ٝ ٔیىزٚ   30( ، %ٔزد40% سٖ،  60)تٝ تیٕارعتاٖ چٕزاٖ عاٜٚ  ٔزاجؼٝ وٙٙذٜٕ٘ٛ٘ٝ وؾت  درخٛاعت ؽذٜ تزای تیٕاراٖ  350اس      

%( 30) 9% (  وؾت ٔثثت تزاؽٝ ، 23) 7وؾت ٔثثت  خٖٛ  ،  %(3) 1%( وؾت ٔثثت در ادرار ، 44) 13ارٌا٘یغٓ جذا ؽذ  وٝ اس ایٗ تؼذاد 

 ٔذ.آوؾت ٔثثت  سخٓ تذعت 

 وّی، اؽزیؾیا%( تٛدٜ ا٘ذ در 10ٔٛرد ) 3%( ٚ اعتافیّٛوه اٚرئٛط 6/46ٔٛرد ) 14 اؽزیؾیاوّی ؽذٜ، جذا ٔیىزٚارٌا٘یغٕٟای فزاٚا٘تزیٗ     

تٝ جٙتأایغیٗ ،  ٘غثت ٔماٚٔت تیؾتزیٗ%( ٚدراعتافیّٛوه اٚرئٛط 100عفاِىغیٗ ٚ عفاِٛتیٗ )تٝ  ٘غثت ٔماٚٔت تاالتزیٗ

 .(1جذَٚ ؽٕارٜ ).  %( ٔؾاٞذٜ ؽذٜ اعت100٘یتزٚفٛرا٘تٛئیٗ ٚ عِٛفأتٛوغاسَٚ )
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 ثیوبرستبى شْید دکتر چوراى سبٍُ 1396هبِّ دٍم سبل  3درصد(  ثر حست ًَع ًوًَِ در ثیوبراى ثستری در -: تَزیغ ثبکتری ّبی خدا شدُ) تؼداد 1 شوبرُ خدٍ ل

 تؼداد کل ًوًَِ )ثستری
 هیکرٍارگبًیسن ّبی هشبّدُ شدُ

  30کشت هثجت :

 سبیر کلجسیال اًترٍثبکتر آسیٌتَثبکتر استبفیلَکک استرپتَکک سَدٍهًَبس E.coli هَارد هثجت اًَاع کشت

 درصد تؼداد درصد تؼداد درصد تؼداد درصد تؼداد درصد تؼداد درصد تؼداد درصد تؼداد درصد تؼداد درصد تؼداد 

 - - 13 44% 6 8/42% -  - - -  -  - - 7 77% (U/Cکشت ادرار)

 - - 1 3% - - -  - - -  -  - - 1 5/11% (B/Cکشت خَى)

 - - %5/11 1 - - %100 1 %3/33 1 - - %100 2 %2/14 2 %23 6 کشت خلط

کشت زخن 

 خراحی

9 30% 6 8/42% -  - - 2 6/66% -  1 100% -  - - 

 کشت هدفَع
(S/C) 

- - - - -  - - -  -  -  -  - - 

 - -  -  -  -  - - -  - - - - - سبیر

 - - %30 9 %3/3 1 %3/3 1 %10 3 - - %6/6 2 %6/46 14 %100 30 خوغ کل 
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 1396:                                       ثررسی حسبسیت ٍ هقبٍهتْبی آًتی ثیَتیکی ثر اسبس ًَع هیکرٍارگبًیسن در سِ هبِّ دٍم  سبل 2خدٍل شوبرُ

 ًَع کشت یبفتِ ًبم ارگبًیسن رشد حسبسیت دارٍیی هقبٍهت دارٍیی

IPM-CTX-AN-CRO CP E.coli 

 خلط  )تراشِ(

(BPNU) 

CT-SRT-CP-CRO-AN MEN کلجسیال 

SXT-FM AN-I PM سَدٍهًَبس 

CRO-CP-AM-AN IPM E.coli 
CP-AMO--تتراسبیکلیي MEN سَدٍهًَبس 

 استبفیلَکک MEN-CC سَلفبهتَکسبزٍل

CT-CF-SXT-CRO AN E.coli 

 (U/Cادرار )

(UTI) 

AM-NA-CFM SXT E.coli 

SXT-AM-NA-CP FM-AN کلجسیال 

AM-CN-SXT NA-IPM-CP-CM E.coli 
SXT-CN--آهَکسی سیلیي IMP-CP کلجسیال 

CRO-APM-CT-CF-CP - کلجسیال 

GM IMI-IRI E.coli 
CP-AN-NA-CFM FM E.coli 
CRO-CFM IPM-MEN کلجسیال 

AM-SXT-NA-CFM IPM-AN-CM کلجسیال 

CRO-CFM-CP CM-SXT کلجسیال 

CP CM-IPM کلجسیال 

- CFM-AN-CM-CRO-CXT-FM E.coli 

CT-AN-CRO IPM-SXT اًترٍکَک 

 زخن

(Wonder) 

(ssi) 

AM CT-AN-SXT-IPM-CP E.coli 

CF-CRO IPM-MPN E.coli 

AN-SXT-CRO OM E.coli 

CTX-FX-CM-IPM SXT استبفیلَکک اٍرئَس 

NA-FM CT-AN-CP-SXT استبفیلَکک اٍرئَس 

IPM-CRO-CP-CFM CTX-AN E.coli 

- CM-IPM-CTX-SXT-CRO E.coli 

CP-CFM-IPM - E.coli 

AN-CM-CFM-CRP MEN کلجسیال ( خَىB/C( )BSI) 
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 1396هبِّ دٍم سبل  3ّبی خدا شدُ در ثیوبراى ثستری  د رتَزیغ فراٍاًی هقبٍهت آًتی ثیَتیکی ثبکتری                      :           3خدٍل شوبرُ 

 (-gوّثغیال) (-gوٛالی) ای (+gاعتزپتٛوه) (-gعٛدٚٔٛ٘اط) (-gآعیٙتزٚتاوتز) (+gاعتافیّٛوٛن)
 اختصبر

 دارٍ      

 حسبس ٔماْٚ حغاط ٔماْٚ حغاط ٔماْٚ حغاط ٔماْٚ حغاط ٔماْٚ حغاط ٔماْٚ

611% 6               52% 6 42% 9 52% 6 42% 9 GM     خٌتبهبیسیي 

611% 6             611% 6 9/61% 6 4/52% 3 9/99% 5 4/33

% 
1 IMP   ایوی پٌن 

  611% 6       611% 5       611% 5 51% 6 51% 1 MEM هرٍپٌن 

        611% 6       51% 1 51% 6 611% 5   AM آهپی سیلیي 
  611% 6       611% 6 611% 6   21% 1 21% 1 21% 5 21% 5 IMI-

AN 
 آهیکبسیي

611% 6       611% 6         611% 5   611% 6 FM ًیترٍفَراتَییي 
                21% 6 21% 6 611% 5   NA  ًبلیدیکسیک

 اسید
            611% 6   42% 3 52% 5 611% 2   CRO سفتریبکسَى 

4/33% 5 9/99% 6             6/15% 2 6/24% 1     CTX سفَتبکسین 
                51% 1 51% 6 611% 1   CFM سفکسین 
                611% 6   611% 6   CN سفبلکسیي 
  611% 6     611% 6       2/35% 2 2/94% 9 9/59% 2 4/63

% 

6 CP سیپرٍفلَکسبسی

 ى
  611% 5     611% 6     611% 6 6/24% 1 6/15% 9 51% 1 51% 6 SXT کَتریوَکسبزٍل 

 سَلفبهتَکسبزٍل    6 611%                   6 611%
  611% 6                     CC کلیٌدا هبیسیي 
                611% 5   611% 6   CF سفبلَتیي 

       611% 6                AZM ازیترٍهبیسیي 

 CN سفبلکسیي SXT کَتریوَکسبزٍل GM خٌتبهبیسیي CRO سفتریبکسَى FM ًیترٍفَراًتَییي CP سیپرٍفلَکسبسیي

 CZ سفبزٍلیي AM سیلیيآهپی  MEN هرٍپٌن CC کلیٌداهبیسیي C کلراهفٌیکل OFX افلَکسبسیي

 IPM ایوی پٌن   VA ًٍکَهبیسیي NA ًبلیدیکسیک اسید CFM سفکسین CN سفبلکسیي CTX-CT سفَتبکسین

   CAZ سفتبزیدین ZOX سفتی زٍکسین CF سفبلَتیي FEP سفیپین AN(IMI) آهیکبسیي

   AMI اهیکبسیي AZM ازیترٍهبیسیي E اریترٍهبیسیي S استرپتَهبیسیي CXM سفَرکسین
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 : نتیجه گیری

 

تذعت  غٓیارٌا٘ ىزٚیٔ ٗیؼتزیؽا چٕزاٖ، ٕارعتاٖی،ت  یتغتز ٕاراٖیوؾت ٔثثت ت جٝیجذا ؽذٜ ،تزحغة ٘ت یٟایتاوتز غیتٛس یدر تزرع     

 تذعت آٔذ. %85/42ادرار ٚ سخٓ تا  یدر ٕ٘ٛ٘ٝ ٞا ؾتزیت یوّ ایاؽزؽ یوٝ ٔٛارد جذاعاس تاؽذ ی% 6/46ٔتا  یوّ ایؾیآٔذٜ، اؽز

تاوتز اس وؾت خّط ٚ ا٘تزٚ تاوتز اس وؾت خٖٛ تذعت  ٙتزٚیتاوتزٚ ا٘تزٚ تاوتز تؼّك ٌزفت آع ٙتزٚیآع یتٝ تاوتز یٔٛارد جذا عاس ٗیوٕتز    

 %اس وؾت تزاؽٝ تذعت آٔذ.6/6ادرار ،خٖٛ ٚ تزؽحات تزاؽٝ ٚ عٛدٚ ٔٛ٘اط تا  ی% اس وؾتٟا30تا  الیآٔذ ٚ وّثغ

% در وؾت تزؽحات 3/33%در وؾت سخٓ 6/66ٚ% )10اٚرئٛط تا ّٛوٛنیؽذٜ تٝ اعتاف یٌزْ ٔثثت جذا عاس یٞا یٔٛارد  تاوتز ٗیؾتزیت     

 یٔٙف ٌزْ یٟایتاوتز ٗیدرٕ٘ٛ٘ٝ ٞا رؽذ ٘ىزدٜ اعت ٚ درت یٍزیدٌزْ ٔثثت   یاعت وٝ تاوتز یدرحاِ ٗیا،تزاؽٝ (اس وُ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞا تؼّك ٌزفت

 ٔماْٚ تٛد. ىٟایٛتیت یتاوتز ٘غثت تٝ ٕٞٝ  آ٘ت ٙتزٚیجذا ؽذٜ آع

         یتغتز ٕاراٖیادرار ، خٖٛ ،تزؽحات تزاؽٝ ٚسخٓ در ت یاس ٕ٘ٛ٘ٝ ٞا وٝ  یٌزْ ٔٙف یٞا یتاوتز یىیٛتیت یٔماٚٔت آ٘ت یفزاٚا٘ غیتٛس در      

 یپٙٓ ،آٔپ یٕی، ا ٗیغیجٙتا ٔا  یىٟایٛتیت ی، تا آ٘تEcoli ی، تاوتزٌزفتٝ ؽذ 96عٝ ٔاٞٝ دْٚ  یچٕزاٖ  عاٜٚ در تاسٜ سٔا٘ ذیؽٟ ٕارعتاٖیت

 ٕٛوغاسَٚیٗ،وٛتزیفّٛوغاع پزٚیع ٗ،یٓ،عفاِىغیعفىغ ، ٓیعفٛتاوغ اوغٖٛ،یعفتز ذ،یاع هیىغیذی٘اِ ، ٗییفٛرا٘تٛ تزٚی٘ ٗ،یىاعی،آٔ ٗیّیع

%، 100تا ٗیٚعفاِٛت ٗیعفاِىغ یىٟایٛتیت یتٝ آ٘ت ةی، تٝ تزتEcoliیٔماٚٔت در تاوتز ٗیؾتزیت یؽذ ٚپظ اس تزرع ٌٛزاْیت یآ٘ت ٗیٚ عفاِٛت

  یىیٛتیت یآ٘ت تیحغاع ٗیؾتزی% تذعت آٔذ ٚ ت57ٕٛوغاسَٚیٚ وٛتز %61 ٗیپزٚفّٛوغاعی%،ع75ٗیغیتأا%، ج80ٙ ٓیٚ عفىغ ٗیّیع یآٔپ

 (.2)جذَٚ ؽٕارٜ  ٔؾاٞذٜ ؽذ ٓی% در عفٛ تاوغ57ٚ ٗییفٛرا٘تٛ تزٚیدر ٔزٚپٙٓ ٚ ٘ %100 ةیتٝ تزت

ادرار ، خٖٛ ،تزؽحات تزاؽٝ ٚسخٓ در جأؼٝ ٔٛرد  یوٝ اس ٕ٘ٛ٘ٝ ٞا ال،یوّثغ یٌزْ ٔٙف یتاوتز یىیٛتیت یٔماٚٔت آ٘ت یفزاٚا٘ غیتٛس در      

        ٗ،یىاعی،آٔ ٗیّیع یپٙٓ ،آٔپ یٕیا ٗیغیجٙتا ٔا  یىٟایٛتیت یفٛق  تا آ٘ت ی، تذعت آٔذ، تاوتز96عٝ ٔاٞٝ دْٚ  یٔطاِؼٝ در تاسٜ سٔا٘

ٚ   ٗیعِٛفا ٔتٛوغاسَٚ ٚ عفا سِٚ ٕٛوغاسَٚیٗ،وٛتزیفّٛوغاع پزٚیع ٗ،یٓ،عفاِىغی،عفىغ اوغٖٛ،یعفتز ذ،یاع هیىغیذی٘اِ ، ٗییفٛرا٘تٛ تزٚی٘

 .(3)جذَٚ ؽٕارٜ  .فٛرت تذعت آٔذ ٗیتٝ ا جیٚ ٘تا ؽذ ٌٛزاْیت یآ٘ت ٗیعفاِٛت

   تٝ  ٔماْٚ ٚ ٗیعِٛفأتٛوغاسَٚ ٚ عفاِٛت،  ٓیعفىغ ، اوغٖٛیعفتز ، ذیاع هیىغیذی٘اِ  ، یىٟایٛتیت یتٝ آ٘ت درفذ100 الیوّثغ یتاوتز     

 ٗییرا٘تٛٛفتزٚیتٝ ٘ ٚ %80تٝ ٔزٚپٙٓ  یىیٛتیت یآ٘ت  تیٚحغاع تاؽذ ی% ٔماْٚ 85ٔتا  %80ٕٛوغاسَٚیٗ،وٛتزیفّٛوغاع پزٚیع ، یىٟایٛتیت ی٘تآ

 تذعت آٔذ. 100%

    پٙٓ ، یٕیٔزٚپٙٓ، ا  یىٟایٛتیت یفٛق  تا آ٘ت ی، تذعت آٔذ، تاوتز96عٝ ٔاٞٝ دْٚ  یجأؼٝ ٔٛرد ٔطاِؼٝ در تاسٜ سٔا٘ یفزاٚا٘ غیدرتٛس     

 جیٚ ٘تا ؽذ ٌٛزاْیت یآ٘ت ٗیغیٔا تزٚیٚ آس ٕٛوغاسَٚیٗ،وٛتزیفّٛوغاع پزٚیٗ،عیٓ،عفاِىغی،، ،عفىغ ٗییفٛرا٘تٛ تزٚی٘ ٗ،یىاعی،آٔ ٗیّیع یآٔپ

 فٛرت تذعت آٔذ: ٗیتٝ ا

          % 100ٕٝٞتاوتز تٝ  ٙتزٚیآع  یٞا شِٚٝیٚ تٕاْ ا % ٔماْٚ تٛد100 ىٟایٛتیت یتٝ ٕٞٝ آ٘ت ٗیىاعیعٛدٚٔٛ٘اط تجش تا ٔزٚپٙٓ ٚآٔ یتاوتز -

 .وٙذ یٔ ٝیتٛج را  ىزٚبیٔ ٗیتاالرا در راتطٝ تا ا زیاعت ٚ آٔار ٔزي ٚٔ  ٔؾاتٝ ٍزیتا ٔطاِؼات  د  جٝی٘ت ٗیٚ ا ٔماْٚ تٛد ىٟایٛتیت یآ٘ت

ادرار ، خٖٛ ،تزؽحات تزاؽٝ ٚسخٓ در جأؼٝ ٔٛرد ٔطاِؼٝ  یٌزْ ٔثثت جذا ؽذٜ ، اس ٕ٘ٛ٘ٝ ٞا یٟایتاوتز یىیٛتیت یٔماٚٔت آ٘ت یفزاٚا٘ غیدرتٛس-

 ٓ،یتاوغ فٛ، ع ٗییفٛرا٘تٛ تزٚی٘ ٗ،یىاعیٔزٚپٙٓ، ،آٔ  یىٟایٛتیت یتا آ٘ت ٛ،یوٛا ٌٛالس ٘ىت ّٛوٛنیاعتاف ی، تاوتز96عٝ ٔاٞٝ دْٚ  یدر تاسٜ سٔا٘

 فٛرت تذعت آٔذ: ٗیتٝ ا جیٚ ٘تا ؽذ ٌٛزاْیت یآ٘ت ٗیغیٚ جٙتأا ٗیغیٔا ٙذای،عِٛفا ٔتٛوغاسَٚ ،وّ ٕٛوغاسَٚیٗ،وٛتزیفّٛوغاع پزٚیع

   ٚ تٝ ٔماْٚ تٛد ٓی% تٝ عفٛ تاوغ  66ٚ  ٗییفٛرا٘تٛ تزٚی٘ ، ٗیغیتٝ عِٛفا ٔتٛوغاسَٚ ، جٙتأا %100ٔٙفیوٛاٌٛالس  ّٛوٛنیاعتاف یتاوتز-

 % حغاط  تٛد.100 ٗیغیٔا ٙذای،وّ  ٕٛوغاسَٚی،وٛتز ٗیفّٛوغاع پزٚیع

 ؽذ ٌٛزاْیت یآ٘ت اوغٖٛیٚعفتز  ٕٛوغاسَٚی،وٛتز ٗ،یىاعیپٙٓ،آٔ یٕیا  یىٟایٛتیت یآ٘ت یتاوتز ٗی،اBٌزٜٚ  یاعتزپتٛوٛوٟا یفزاٚا٘ یتزرع در-

 فٛرت تذعت آٔذ: ٗیتٝ ا جیٚ ٘تا

 ( .2 ؽٕارٜ)جذَٚ .    تاؽذ ی% حغاط 100ٔ ٕٛوغاسَٚیپٙٓ ٚوٛتز یٕی%ٔماْٚ ٚتٝ ا100 اوغٖٛیٚ عفتز ٗیىاعیتٝ آٔ 
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 ثبشد. یه یػفًَت ادرار ػفًَت ، يیؼتریٍ شب یکَل بیاشرش یثبکتر يیؼتریکِ شب بفتیحبصلِ در حیتَاى از ًتب یه تیًْب در

        ًسجت ثِ تؼداد کل  سنیکرٍارگبًیه ی%() تؼداد هَارد هقبٍهت صد در صد52)  حیرا یکْبیَتیث یثبال ثَدى هقبٍهت آًت    

 در صد ( شدُ ضرة َگرامیث یآًت یکْبیَتیث یآًت

 شیرا در افسا کْبیَتیث یهَثر آًت ریهبًٌد شرٍع زٍد ٌّگبم ٍ ثِ کبر ثردى دٍز غ یػلل دیرسد ثب یدر هطبلؼِ حبضر، ثِ ًظره     

               یضرٍر ریگردد از استفبدُ غ یه ِیتَص يیثٌبثرا  ،هد ًظر قرار داد  ییبیضد ثبکتر یًسجت ثِ دارٍّب ْبیهقبٍهت ثبکتر

 گردد. سیتدَ َگرامیث یثر اسبس آًت کیَتیث یآًت شدُ ٍ اختٌبة  ّب کیَتیث یآًت

 منابع:

 ضٜیٔزالثت ٚ یدر تخؾٟا E-TESTتا رٚػ  ٕارعتاٖیت ٔٙفیٌزْ  یىزٚتٟایٔماٚٔت ٔ یاٍِٛ یتزرع س. یّٔى ْ، د٘ضا یرعِٛ ،آ یحذاد

 .53-47ؿ. 35(11) .1385سٔغتاٖ  .یزیٚ ٌزٔغ یػفٛ٘ یٞایٕاریفقّٙأٝ ت .84-83تٟزاٖ یٙیٚ أاْ خٕ ٙایع یٕارعتاٟ٘ایت
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