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الگوي مقاومت آنتی بیوتیکی اشرشیا کلی در نمونه هاي کشت ادرار در مراجعین به  بیمارستان امیرالمومنین گراش در سال 
91
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گزارشات متعدد حکایت از مقاومت آنتی بیوتیکی در عفونت هاي . می باشد) E.coli(شایعترین عامل ایجاد کننده عفونت ادراري اشرشیاکلی: مقدمه و هدف
. گراش انجام شد) ع(ه به منظور تعیین شیوع مقاومت آنتی بیوتیکی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امیرالمومنیناین مطالع. ادراري ناشی از این باکتري دارد

الی 1391در این پژوهش تمامی نمونه هاي بیماران مبتال به عفونت ادراري که عامل ایجاد کننده آن باکتري اشرشیا کلی بود و در فروردین ماه: مواد و روش ها
سپس . گراش مراجعه کرده بودند مورد بررسی قرار گرفت و الگوي حساسیت آنتی بیوتیکی آنها تعیین گردید) ع(فند ماه همان سال به بیمارستان امیرالمومنین اس

. کشت مورد بررسی قرار گرفت نمونه ادرار براي7083تعداد: نتایج. به صورت توصیفی آنالیز گردیدSPSS16اطالعات جمع آوري شده با استفاده از نرم افزار 
بر اساس یافته هاي به دست . مورد آن باکتري اشرشیاکلی جدا گردید%) 33/41(262مورد از نمونه هاي کشت داده شده مثبت بودند که از 633از این تعداد 

%) 42.25(، نالیدیکسیک اسید%)93.5(به ترتیب مربوط به آنتی بیوتیک هاي آمپی سیلینE.coliآمده بیشترین موارد مقاومت نسبت به 
بوده %) 14.5(وجنتامایسین%)18.2(سیپروفوکساسین%) 22.34(،سفتریاکسون%)24.54(، سفیکسیم%)35.4(، سفالکسین%)37(، سفازولین %)39.75(کوتریموکسازول

، %)74.1(، سفتی زوکسیم%)74.75(تریاکسون، سف%)76.8(از سوي دیگر بیشترین حساسیت به ترتیب مربوط به آنتی بیوتیک هاي سیپروفلوکساسین. است
با در : بحث و نتیجه گیري. می باشد%) 4.33(و آمپی سیلین%) 47.75(، نالیدیکسیک اسید%)53.5(، جنتامایسین%)56.13(و کوتریموکسازول %) 73.66(سفیکسیم

.هاي آمپی سیلین و نالیدکیسک اسید کمتر استفاده شودوتیک هاي ادراري از آنتی بینظر گرفتن نتایج این مطالعه بهتر است در درمان اولیه عفونت 

، مقاومت آنتی بیوتیکی، گراشE.coliعفونت ادراري، :هاى کلیدىواژه
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Background: The most common cause of urinary tract infection is Escherichia coli (E.coli). According to
several reports indicate that antibiotic resistances in urinary tract infections are caused by E.coli. This
study aimed to determine the prevalence of antimicrobial resistance in patients admitted to Gerash
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Amiralmomenin hospital. Materials and Methods: In this study, all samples from patients with urinary
tract infections that referred to Amiralmomenin hospital in March of 2012 until March of 2013, were
examined. On sample that E.coli bacterium was caused of infection antibiotic susceptibility testing was
performed. The data collected were analyzed by using SPSS 16 software. Results: A total of 7083 urine
samples for culture were studied which 633 positive cultures obtained. Among these 262 (33.41 %) E.coli
strains were isolated. The isolates showed high levels of resistance to ampicillin (93.5 %), nalidixic acid
(42.25 %), cotrimoxazole (39.75 %), cefazolin (37 %), cephalexin (35.4 %), cefixime (24.54 %),
ceftriaxone (22.34 %), ciprofloxacin (18.2 %), gentamicin (14.5 %). The isolates were highest sensitive
to ciprofloxacin (76.8 %), ceftriaxone (74.75 %), Ceftizoxime (74.1 %), cefixime (73.66 %) and
cotrimoxazole (56.13 %), gentamicin (53.5 %) , nalidixic acid (47.75 %) and ampicillin (4.33 %)
patients. Discussion: Our study showed that it is better using of antibiotic such as ampicillin and nalidixic
acid in first-line of treatment in urinary tract infection be confined.
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