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چکیده:

مواد و روشها :این مطالعه توصیفی -مقطعی روی  0018مورد کشت ادرار مثبت مربوط به بیماران سرپایی و بزرگسال مراجعهکننده به آزمایشگاه
بیمارستان ولیعصر شهرستان فسا انجام شد .نمونههای ادرار روی محیطهای بالد آگار و مک کانکی آگار کشت داده شدند و باکتریهای رشد یافته روی
پلیت ها با روشهای بیوشیمیایی مرسوم شناسایی شدند .آزمونهای حساسیت سنجی نسبت به آنتیبیوتیکها به روش انتشار -دیسک و مطابق با
استاندارد  CLSIانجام شد.
نتایج :در  %72/02از نمونهها ،عامل عفونت ادراری باسیلهای گرم منفی بودند .باکتریهای ایزوله شده باالترین مقاومت خود را نسبت به
آنتیبیوتیکهای کوتریموکسازول ( ،)%40/9سفالوتین ( ،)%44/6سفیکسیم ( )%04و نالیدیکسیک اسید ( )%09/6نشان دادند .بیشترین میزان حساسیت
باکتریها نسبت به آنتیبیوتیکهای سیپروفلوکساسین ( ،)%90جنتامایسین ( ،)%46نیتروفورانتوئین ( )%60/7و سفتریاکسون ( )%48/2مشاهده شد.
نتیجهگیری :مطالعه حاضر نشان داد که باسیلهای گرم منفی ،بهخصوص باکتری اشریشیاکولی ،رایجترین باکتریهای عامل عفونت مجاری ادراری
میباشند و اکثر سویهها نسبت به آنتیبیوتیکهای رایج در درمان مقاوم بودند.
واژگان کلیدی :عفونت مجاری ادراری ،باکتری گرم منفی ،آنتیبیوتیکها ،مقاومت
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مقدمه :عفونت مجاری ادراری یکی از رایجترین عفونتهای انسانی است .تجویز نامناسب آنتیبیوتیکها برای درمان این عفونت موجب افزایش مقاومت
پاتوژن ها نسبت به دارو میشود .هدف از مطالعه حاضر تعیین فراوانی باسیلهای گرم منفی و الگوی مقاومت آنتیبیوتیکی آنها در بیماران بزرگسال
مبتال به عفونت مجاری ادراری است که در طی سالهای  0970و  0972به آزمایشگاه تشخیص طبی بیمارستان ولیعصر شهرستان فسا مراجعه کردهاند.
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* نویسنده مسئول ،نشانی :فسا ،دانشگاه علوم پزشکی فسا ،گروه میکروبیولوژی
تلفن تماس 19902221770 :
اصالح0979/7/0:
دریافت0979/9/8:

باکتریها نسبت به این آنتیبیوتیکها از سوی دیگر ،انتخاب
آنتیبیوتیک مناسبی برای درمان به یک چالش تبدیلشده است
و بیشتر مبتنی بر اطالعات بهدستآمده از تعیین الگوی مقاومت
ضد میکروبی آنها در منطقه میباشد [ .]0-0پدیده مقاومت

پست الکترونیکsomaieh3333@yahoo.com :

پذیرش0979/7/8 :
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مقدمه:
مناسبترین روش درمان عفونتهای باکتریال انسانی انتخاب
یک آنتیبیوتیک با کارایی و اثربخشی باالست .به دلیل کسب
ژنهای مقاومت آنتیبیوتیکی بهوسیله باکتریها در طی زمان و
در مناطق جغرافیایی مختلف از یکسو و تغییر الگوی حساسیت
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روش کار:
در این مطالعه مقطعی -توصیفی در طی سالهای  0970و ،0972
تمام نمونههای ادرار بیماران بزرگسال (باالتر از  08سال) و
سرپایی بهصورت تمام شماری در آزمایشگاه تشخیص طبی
بیمارستان آموزشی درمانی ولیعصر (عج) وابسته به دانشگاه علوم
پزشکی فسا جمع آوری و کشت داده شدند .نمونههای ادرار در
ظروف استریل جمع آوری و با استفاده از لوپ کالیبره )ml
(1/10در شرایط استریل روی محیطهای  EMBو بالد آگار کشت
داده شدند و سپس در دمای  99درجه سانتیگراد انکوبه شدند
[ .]09پس از  08-20ساعت نمونههایی که تعداد کلونی رشد کرده
روی آنها برابر یا بیش از  011111 CFU/mlبود ،از نظر عفونت
ادراری مثبت در نظر گرفتهشده [ ]08و آزمایشهای استاندارد
افتراقی -بیوشیمیایی نظیر اندول ،VP ،MR ،سیترات ،SH2 ،اوره،
 ،Motilityلیزین دکربوکسیالز ،فنیل آالنین دزامیناز ،تولید گاز و
تخمیر الکتوز برای شناسایی باکتریها انجام شد .باکتری
پسودوموناس بهواسطه آزمایش اکسیداز مثبت و اکسیداسیون قند
گلوگز از خانواده انتروباکتریاسیه جداسازی شد [09و  .]07بعد از
تشخیص نهایی ،بهمنظور انجام آزمایش حساسیت ضد میکروبی
از روش انتشار دیسک ( )Kirby- Bauerروی محیط مولر هینتون
آگار استفاده شد[ .]21نتایج این آزمایش بر اساس معیارهای
 CLSIمورد بررسی قرار گرفت [ .]20آنتیبیوتیکهای مورد
استفاده ،کوتریموکسازول ) ،)01 mcgنالیدیکسیک اسید )mcg
 ،)91سفیکسیم ) ،)4mcgسفتریاکسون ) ،)91 mcgجنتامایسین
) ،)01mcgسفالوتین ) ،)91 mcgسیپروفلوکساسین ) )4 mcgو
نیتروفورانتوئین ) )911mcgبودند .محیطهای کشت مورد استفاده
در این پژوهش ساخت شرکت آزما پرشین طب و دیسکهای
آنتیبیوتیکی ساخت شرکت پادتن طب بود .در این مطالعه،
بهمنظور گزارش یافتهها از آمار توصیفی و برای بررسی ارتباط
بین متغیرها از آزمون آماری مجذور کای استفاده شد .سطح
معناداری  %4در نظر گرفته شد .تمامی تحلیلها با نرمافزار SPSS
نسخه  07انجام گرفت.
یافتهها:
در طی سالهای  0970و  0972در آزمایشگاه تشخیص طبی
بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) از تعداد  21874نمونه ادرار
ارسالی برای کشت 2080 ،مورد کشت مثبت به دست آمد که از
این تعداد  2110مورد آن ( )%81مربوط به بیماران سرپایی
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عفونتهای مجاری ادراری و الگوی حساسیت آنتیبیوتیکی آنها
در بیماران بزرگسال (باالتر از  08سال) و سرپایی مراجعهکننده به
آزمایشگاه تشخیص طبی بیمارستان ولیعصر (عج) شهرستان
فسا طی سالهای  0970و  0972انجامشده است.
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آنتیبیوتیکی آنقدر حائز اهمیت است که در سال  2100میالدی
سازمان بهداشت جهانی روز جهانی بهداشت را روز مقابله با
مقاومت دارویی نامگذاری کرد [ .]4درصورتیکه پاتوژن ها حداقل
به سه کالس از آنتیبیوتیکها مقاوم باشند ،آنها را مقاوم به چند
دارو ]) [Multi Drug Resistant (MDRمینامند [6و .]9عفونت
مجاری ادراری یکی از بیماریهای عفونی شایع در میان انسانها
میباشد که در مواردی میتواند همراه با عوارض خطرناکی
همچون اختالل سیستم ادراری ،اورمی ،فشارخون و حتی مرگ
همراه باشد [ .]8مرگومیر در اثر عفونت مجاری ادراری در
کودکان زیر یک سال و افراد باالی  64سال بیشتر مشاهده
میشود .شیوع بیماری بر اساس سن و جنس متفاوت بوده و در
زنان به دلیل تفاوتهای آناتومیک مجاری ادرار دو برابر مردان
است [ .]7مطالعات انجامگرفته حاکی از آن است که باسیلهای
گرم منفی ،از جمله باکتریهای خانواده انتروباکتریاسیه،
شایعترین عوامل باکتریال در پیدایش عفونت سیستم ادراری
میباشند [ .]01در این بین ،اشریشیاکولی بیش از  %81از موارد
عفونتهای حاد دستگاه ادراری را موجب میشود [ .]00تعیین
الگوی مقاومت آنتیبیوتیکی در باکتریهای پاتوژن شایع در
راستای هدایت درمانهای تجربی و اختصاصی حائز اهمیت است.
زمانی که پاتوژن ها نسبت به داروی رایج مقاوم میشوند و یا
دارویی با تأثیر مساوی و ارزانتر قابلیت جایگزینی داشته باشد،
در دسترس بودن نتایج آزمایشها تعیین حساسیت میکروبها به
تنظیم یا تعدیل دوز اولیه دارو و اصالح درمان موجود کمک
میکند [ .]02باوجودی که بسیاری از نتایج کشت ادرار بیمارانی
که با عالئم عفونت ادراری به پزشک مراجعه میکنند به دلیل
خوددرمانیهای قبلی منفی گزارش میشود ،در مواردی نیز
پیشرفت عفونت در حدی است که پزشک قبل از شناخت قطعی
عامل عفونت و حساسیت آنتیبیوتیکی آن ،درمان را آغاز میکند.
در این حالت برای تجویز داروی مناسب باید اطالعات کافی در
زمینه عامل احتمالی عفونت و حساسیت آنتیبیوتیکی آن وجود
داشته باشد [ .]04-09مقاومت آنتیبیوتیکی میکرو ارگانیسمها در
نقاط مختلف دنیا بهصورت جدی بررسی میشود و مشخصشده
است که مقاومت به مواد ضد میکروبی در دسترس تر در
باکتریهای بیماریزا سالیانه رو به افزایش است؛ بهطوریکه به
یک مشکل جدی در راستای درمان بیماریها تبدیلشده است.
در بسیاری از پژوهشهای انجامشده در شهرهای مختلف کشور
پیرامون عوامل باکتریال عفونت ادراری و مقاومت آنتیبیوتیکی
آنها مشخصشده است که الگوی مقاومت آنتیبیوتیکی در
مناطق جغرافیایی و زمانهای مختلف ،متفاوت بوده و در هر
منطقه و زمانهای پیدرپی نیازمند بررسی جداگانه است [4و 02و
 .]06مطالعه حاضر با هدف تعیین فراوانی عوامل باکتریال

علیرضا موالزاده و همکاران

علیرضا موالزاده و همکاران
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با فراوانی  ،%67/0کلبسیال در رتبه دوم با فراوانی  %06/2و
انتروباکتر در رتبه سوم با فراوانی  %4/6شناخته شدند .دیگر
باسیلهای گرم منفی جدا شده از کشت ادرار بیماران شامل
پسودوموناس ،پروتئوس ،سیتروباکتر ،پروویدنسیا ،سراشیا و
مورگانال ،کمترین فراوانی ( )%0/8را داشتند .عالوه بر
باکتریهای مذکور ،کوکسی ها با فراوانی  %9/9از بیماران مبتال
به عفونت ادراری جداسازی شدند .هر یک از باکتریهای فوق از
گروه جوانان نسبت به گروه میانساالن و در این گروه نسبت به
گروه کهنساالن به میزان بیشتری جداسازی شدند (جدول .)0
درصد فراوانی عوامل باکتریال جداسازی شده در زنان چند برابر
مردان بود (جدول .)2

مراجعهکننده بود .در بین این بیماران 0018 ،مورد ()%44
بزرگسال (باالتر از  08سال) 880 ،مورد ( )%81زن و  220مورد
( )%21مرد بودند .طیف سنی بیماران  08تا  70سال با میانگین
سنی  97سال بود .بیماران به سه گروه جوانان (،)08-94
میانساالن ( )96-64و کهنساالن ( )66-70تقسیم شدند .تعداد
عفونت ادراری مشاهدهشده در جوانان  490مورد ،در میانساالن
 029مورد و در کهنساالن  001مورد بود .بیشترین میزان عفونت
ادراری در گروه جوانان ( )%40/4و کمترین میزان در گروه
کهنساالن ( )%7/7مشاهده شد .بین گروههای سنی مورد مطالعه
و فراوانی عفونت ادراری رابطه معناداری مشاهده شد (1/100
= .)Pدر بین عوامل دخیل در عفونت ،اشریشیاکولی در رتبه اول

جدول  :0تعداد و درصد باکتریهای عامل عفونت ادراری در گروههای سنی مختلف (درصدها بهصورت تقریبی است).

گروه جوانان
گروه میانساالن
گروه کهنساالن

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد

اشریشیاکولی
988
99/62
270
90
89
80/0

کلبسیال
70
09/24
99
08/6
04
00

انتروباکتر
96
6/84
22
4/6
0
9/9

دیگر باسیلهای گرم منفی
02
2/28
9
0/8
0
1/7

جدول  :2فراوانی باکتریهای گرم منفی جدا شده از ادرار بر حسب جنسیت بیماران (درصدها بهصورت تقریبی است).
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بر اساس یافتههای تحقیق حاضر ،بیشترین موارد مقاومت
باسیلهای گرم منفی به ترتیب مربوط به آنتیبیوتیکهای
کوتریموکسازول ( ،)%49/0سفالوتین ( ،)%44/6سفیکسیم ()%04
و نالیدیکسیک اسید ( )%09/6بود .از سوی دیگر ،بیشترین میزان
حساسیت در ارتباط با آنتیبیوتیکهای سیپروفلوکساسین (،)%90
جنتامایسین ( ،)%64نیتروفورانتوئین ( )%60/7و سفتریاکسون
( )%48/2مشاهده شد .همچنین ،میزان مقاومت نسبت به
آنتیبیوتیکهای مختلف بهاستثنای نیتروفورانتوئین در افراد بیمار
با افزایش سن زیادتر میشد (جدول  .)9در این مطالعه ،سویههای
اشریشیاکولی باالترین میزان حساسیت نسبت به آنتیبیوتیکهای
نیتروفورانتوئین ( ،)%88/0سیپروفلوکساسین ( )%67/0و
جنتامیسین ( )%67داشتند ،درحالیکه بیشترین میزان مقاومت را
به آنتیبیوتیکهای کوتریموکسازول ( )%47/0و نالیدیکسیک
اسید ( )%46نشان دادند .در بررسی سویههای کلبسیال باالترین
میزان حساسیت نسبت به آنتیبیوتیکهای سیپروفلوکساسین

( )%98/4و جنتامایسین ( )%66/9مشاهده شد ،درحالیکه به
ترتیب  %40/9و  %41/0از این سویهها نسبت به آنتیبیوتیکهای
کوتریموکسازول و سفالوتین مقاوم بودند .در سویههای انتروباکتر
باالترین حساسیت در برابر سیپروفلوکساسین ( )%81و
نیتروفورانتوئین ( )%90/0و بیشترین مقاومت نسبت به سفالوتین
( )%64/0و کوتریموکسازول ( )%48/6بود (جدول  .)0تعداد افراد
مبتال به عفونت ادراری در سال  0972نسبت به سال 0970
کاهش اندکی داشته است ( 464مورد در سال  0970نسبت به
 409مورد در سال  .)0972همچنین در سال  ،0970معادل %82/9
از ایزولههای باکتریایی حداقل نسبت به یک آنتیبیوتیک مقاوم
بودهاند ،درحالیکه در سال  ،0972این مقدار بهصورت معناداری
به  %90/6کاهشیافته است ( .)P=1/12باکتریهای جداسازی
شده برحسب تعداد مقاومتشان به آنتیبیوتیکهای مورد استفاده
در این تحقیق به دستههای یک تا هفت مقاومتی تقسیم شدند
(جدول  .)4گروه یک مقاومتی نسبت به شش گروه دیگر در
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زن

اشریشیاکلی
601
%81
046
%21

کلبسیال
097
%98
01
%22

انتروباکتر
40
%82
00
%08

دیگر باسیلهای گرم منفی
04
%94
4
%24
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که مشاهده میشود فراوانی مقاومت چند دارویی در گروههای
سنی جوانان و میانساالن بهطور معناداری در سال  0972بیشتر
از سال  0970بوده است (به ترتیب  p< 1/110و .)p= 1/190

بردارنده درصد ایزوله بیشتری بود .همچنین ،هیچ ایزولهای یافت
نشد که نسبت به هشت آنتیبیوتیک مقاوم باشد .در نمودار شماره
 0فراوانی نسبی ایزولههای مقاوم به چند دارو در گروههای سنی
مختلف به تفکیک سالهای  70و  72ترسیمشده است .همانطور

جدول  :9درصد مقاومت سویههای جداسازی شده از افراد در سه گروه سنی نسبت به آنتیبیوتیکهای مختلف
سفالوتین

کوتریموکسازول

سفیکسیم

نالیدیکسیک اسید

سیپروفلوکساسین

جنتامایسین

نیتروفورانتوئین

سفتریاکسون

00/4
49/7
60/0

42/4
69/0
60/9

09
06/9
46/0

00/7
48/9
64/9

20/4
92/6
07/4

29/8
90
02/4

21/6
06
02/9

90
00/8
40

گروه جوانان
گروه میانساالن
گروه کهنساالن

جدول  :0درصد حساسیت سویههای جداسازی شده نسبت به آنتیبیوتیکهای مختلف
آنتیبیوتیک
باکتری
اشریشیاکولی
کلبسیال
انتروباکتر
دیگر باسیلهای
گرم منفی

سفالوتین

سفیکسیم

سیپروفلوکساسین

سفتریاکسون

نیتروفورانتوئین

جنتامایسین

نالیدیکسیک اسید

کوتریموکسازول

40
07/6
90/7
00

46/6
49
07
60/6

67/0
98/4
81
68/4

61
64/9
62/9
04

88/0
60/6
90/0
94/9

67
66/9
62
62/6

00
60/9
69/0
46/9

01/6
08/9
00/0
01

جدول  :4درصد فراوانی ایزولههای جداسازی شده به تفکیک تعداد مقاومت

21/ 29
04/70
09/24
09/71
09/61
00/71
9/09
011

22/26
21/01
06/18
21/28
01/07
6/77
9/81
011

29/44
09/64
07/61
09/91
9/81
4/71
00/81
011

96/16
90/00
09/00
00/41
0/71
0/64
0/60
011

20/71
09/71
06/81
00/91
04/00
01/11
9/46
011
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باکتری
تعداد مقاومت
یک مقاومتی
دو مقاومتی
سه مقاومتی
چهار مقاومتی
پنج مقاومتی
شش مقاومتی
هفت مقاومتی
جمع

اشریشیاکولی

کلبسیال

انتروباکتر

دیگر باسیلهای گرم منفی

فراوانی نسبی کل
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فراوانی مقاومت چند دارویی ()%

 64سال و باالتر

 96-60سال

 08-94سال

69.4

69.7

62.8

سال 70

70.5

61.3

49.5

سال 72

نمودار  :0فراوانی مقاومت چند دارویی در گروههای سنی مختلف به تفکیک سالهای  70و 72
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بحث :
نتایج این تحقیق حاکی از آن است که باکتریهای خانواده
انتروباکتریاسیه در  72/04درصد از موارد ،شایعترین عامل ایجاد
عفونت ادراری هستند .در بین اعضای این خانواده ،باکتری
اشریشیاکولی بیشترین فراوانی ( )%67/0را به خود اختصاص داده
است .این نتایج با بیشتر مطالعات انجامشده منطبق است .برای
مثال در مطالعهای که توسط فرج نیا و همکاران در سال 2118
میالدی در آذربایجان شرقی انجام شد 410 ،ایزوله اشریشیاکولی،
 97ایزوله انتروکک و  8ایزوله کلبسیال از نمونههای ادرار بیماران
جداسازی شدند [ .]21در مطالعهای که در سال  2100میالدی در
کرمانشاه اجرا شد ،باکتری اشریشیاکولی به میزان  %64/2از
نمونههای مثبت ادرار جداسازی شد ،درحالیکه دیگر اعضای
خانواده انتروباکتریاسیه  %2/9فراوانی داشتند [ .]00در مطالعهای
در فرانسه در سال  %60/9 ،2111از ایزولههای بهدستآمده از
کشت ادرار از نوع اشریشیاکولی بود [ .]22دلیل شیوع بیشتر
باکتریهای رودهای میتواند مربوط به حضور این باکتریها در
مدفوع و احتمال انتقال آن به سیستم مجاری ادراری باشد [،9
.]21 ،08
در مطالعه حاضر ،پس از اشریشیاکولی ،کلبسیال بیشترین
فراوانی را به خود اختصاص داده است؛ اما در مطالعات انجامشده
در آذربایجان شرقی و یزد گزارششده است که انتروباکتر در رتبه
دوم پس از اشریشیاکولی عامل عفونت مجاری ادراری است [،21
 .]29در مطالعهای در رشت مشخص شد که دو باکتری انتروباکتر
و کلبسیال هر دو به یک میزان و پس از اشریشیاکولی عامل
عفونت مجاری ادراری بودهاند [ .]09در مطالعه انجامشده در
فرانسه بعد از اشریشیاکولی ،کوکسی ها بیشترین فراوانی را از
خود نشان دادند [.]22

در این مطالعه ،میزان عفونت ادراری در زنان چند برابر مردان
بود .در مطالعهای که توسط جلیلیان و همکاران در کرمانشاه انجام
شد ،زنان به میزان  %84/9و مردان به میزان  %00/9به عفونت
مجاری ادراری مبتال شده بودند [ .]06 ،00مطالعه انجامگرفته در
عربستان سعودی نیز منطبق با این نتیجه میباشد [ ]20که دلیل
آن وجود تفاوتهای آناتومیکی میان زنان و مردان است [.]24 ،7
همچنین ،باالترین میزان عفونت ادراری در محدوده سنی -94
 08سال مشاهده شد که علت آن فعالتر بودن این سنین از نظر
جنسی است [.]26
در مطالعه حاضر بیشترین موارد مقاومت باکتریهای جداسازی
شده به ترتیب مربوط به آنتیبیوتیکهای کوتریموکسازول
( ،)%49/0سفالوتین ( ،)%44/6سفیکسیم ( )%04و نالیدیکسیک
اسید ( )%09/6و از سوی دیگر بیشترین میزان حساسیت مربوط
به آنتیبیوتیکهای سیپروفلوکساسین ( ،)%90جنتامایسین
( ،)%64نیتروفورانتوئین ( )%60/7و سفتریاکسون ( )%48/2بود.
این نتایج با دیگر مطالعات کموبیش همخوانی دارد .از جمله ،در
مطالعهای که توسط مال عباس زاده و همکاران در سال  0971در
تبریز انجام شد بیشترین میزان مقاومت نسبت به
آنتیبیوتیکهای آمپیسیلین ( ،)%89/74تتراسایکلین ()%81/79
و کوتریموکسازول ( )%69/72و بیشترین میزان حساسیت نسبت
به آنتیبیوتیکهای ایمی پنم ( )%71/74و نیتروفورانتوئین
( )%84/79مشاهدهشده است ( .)29در مطالعه مهاجری و
همکاران در کرمانشاه بیشترین میزان حساسیت نسبت به
آنتیبیوتیکهای نیتروفورانتوئین ( ،)%80سیپروفلوکساسین ()%64
و سفتریاکسون ( )%60گزارششده و همچنین مقاومت نسبت به
آنتیبیوتیکهای نالیدیکسیک اسید ،سفیکسیم ،جنتامایسین،
کوتریموکسازول و سفالوتین کمتر از  %41ذکر شده است [.]06
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جنتامایسین (بین  )%011-71از خود نشان دادند[ .]22در مطالعه
انجامگرفته در عربستان سعودی  %86/9از ایزولههای
اشریشیاکالی %79 ،از ایزولههای کلبسیال و  %72/0از ایزولههای
انتروباکتر به سیپروفلوکساسین حساس بودند [.]20
در مطالعه حاضر ،ایزولههای باکتریایی مورد بررسی
(اشریشیاکولی ،کلبسیال و انتروباکتر) حساسیت باالیی را نسبت به
آنتیبیوتیک نیتروفورانتوئین داشتند .در مطالعات دیگر نیز میزان
حساسیت نسبت به این آنتیبیوتیک قابل مالحظه بوده است .از
جمله ،در مطالعه آقا مهدی و همکاران در رشت %99/6 ،از
ایزولهها نسبت به نیتروفورانتوئین حساس بودند [ .]09در مطالعه
فرج نیا و همکاران میزان حساسیت به نیتروفورانتوئین در
باکتریهای مختلف بین  40/0تا  %89/0ذکر شده است [ .]21در
مطالعه انجامشده در عربستان سعودی تمام ایزولهها بیشترین
حساسیت ( )%011نسبت به نیتروفورانتوئین داشتند [.]20
در کل ،این مطالعه نشان داد که در شهرستان فسا هنوز
آنتیبیوتیک سیپروفلوکساسین میتواند بهعنوان درمان خط مقدم
برای درمان عفونتهای ادراری بیماران سرپایی بزرگسال به کار
رود.
نتیجهگیری:
با توجه به اینکه الگوی مقاومت آنتیبیوتیکی در مناطق گوناگون
متفاوت بوده و مقاومت نسبت به آنتیبیوتیکهای جدیدتر نیز رو
به افزایش است ،توصیه میشود بهطور دورهای ،هر چند سال و
در هر منطقه ،الگوی مقاومت آنتیبیوتیکی پاتوژن ها بهمنظور
کسب بهترین دارو در درمان عفونتهای حاصل از آنها بررسی
شود.
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در این مطالعه ،هر چهار گروه باکتری مورد مطالعه
(اشریشیاکولی ،کلبسیال ،انتروباکتر و دیگر باسیلهای گرم منفی)
نسبت به آنتیبیوتیک کوتریموکسازول مقاوم بودند .این مقاومت
از نظر فراوانی در برخی باکتریها (اشریشیاکولی و کلبسیال) در
جایگاه اول و در برخی دیگر (کلبسیال و دیگر باسیلهای گرم
منفی) در جایگاه دوم قرار داشت .در مطالعهای که توسط آقا
مهدی و همکاران در رشت انجام شد ،کوتریموکسازول پس از
آمپیسیلین کم اثرترین آنتیبیوتیک بر علیه سویههای باکتریایی
شناختهشده است [.]09
در این مطالعه ،همهسویههای باکتریایی بهاستثنای اشریشیاکولی،
بیشترین حساسیت را نسبت به آنتیبیوتیک سیپروفلوکساسین
داشتند (به ترتیب در کلبسیال ،انتروباکتر و دیگر باسیلهای گرم
منفی برابر با  %81 ،%98/4و  .)%68/4باکتری اشریشیاکولی در
رتبه اول نسبت به نیتروفورانتوئین ( )%88/0و در رتبه دوم و سوم
نسبت به آنتیبیوتیکهای سیپروفلوکساسین ( )%67/0و
جنتامایسین بیشترین حساسیت را دارا بود .در مطالعهای که
توسط آقا مهدی و همکاران در رشت انجام شد ،سیپروفلوکساسین
( )%84/2مؤثرترین آنتیبیوتیک بر علیه ایزولههای باکتریایی بوده
است [ .]09در مطالعهای که توسط فرج نیا و همکاران در تبریز
انجام شد ،آنتیبیوتیک سیپروفلوکساسین در باکتری اشریشیاکولی
در رتبه سوم پس از جنتامایسین ( )%79و آمیکاسین ( ،)%76/8در
باکتری کلبسیال در رتبه اول همراه با آمیکاسین ( )%78/9و در
انتروباکتر همراه با آمیکاسین و نالیدیکسیک اسید ()%011
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Introduction:
Urinary tract infections are among the most common infections in human beings. The inappropriate
prescription of antibiotics for treating these infections increases resistance of pathogens to them. The
purpose of the present study is to determine the frequency and antibiotic resistance pattern of gramnegative bacilli in adult patients with urinary tract infection admitted to Vali Asr Hospital of Fasa
Clinical Laboratory in 2012-13.
Materials and Methods:
This is a cross-sectional study conducted on 1108 adult outpatients with a positive urine culture admitted
to Vali Asr Hospital of Fasa Clinical Laboratory. Urine samples were cultured on blood agar and
MacConkey's agar media. The bacteria grown on the plates were then identified by conventional
biochemical methods. The disc diffusion antibiotic sensitivity test was then conducted according to
CLSI standards.
Results:
In 92.12% of the cases, urinary tract infection was caused by gram-negative bacilli. The isolated bacteria
showed the highest resistance to the antibiotics cotrimoxazole (54.7%), cephalothin (55.6%), cefixime
(45%) and nalidixic acid (43.6%). The bacteria showed the highest sensitivity to the antibiotics
ciprofloxacin (74%), gentamicin (56%), nitrofurantoin (64.9%) and ceftriaxone (58.2%) .
Conclusion:
The present study showed that gram-negative bacilli, particularly Escherichia coli, are the most
common bacteria causing urinary tract infections and the majority of strains were resistant to the
antibiotics commonly used in treatments.
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