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چکیده
ن دهنــده عفونــت خونــی اســت کــه درصــورت عــدم درمــان مناســب بــا مــرگ و میــر باالیــی همــراه مــی باشــد .هــدف از ایــن
مقدمــه :حضــور باکتــری زنــده در خــون نشــا 
ن هــا در بیمــاران مراجعــه کننــده بــه بیمارســتان توحیــد
ت خونــی و الگــوی مقاومــت آنتیبیوتیکــی آ 
مطالعــه بررســی میــزان فراوانــی عوامــل باکتریایــی ایجــاد کننــده عفونـ 
در شــهر ســنندج طــی ســال هــای 1393-1392میباشــد.
مــواد و روش هــا :مطالعــه حاضــر روی  3242بیمــار انجــام شــد .نمونـه هــای کشــت خــون مثبــت بیمــاران مــورد بررســی قــرار گرفتنــد و پــس از جداســازی باکتــری هــا،
آزمــون حساســیت آنتــی بیوتیکــی بــه روش انتشــار از دیســک مطابــق بــا دســتورالعمل ) Clinical Laboratory Standard Institute (CLSIانجــام شــد .دادههــا بــا اســتفاده
از نــرم افــزار  SPSS 16و تعییــن توزیــع فراوانــی محاســبه شــدند.
نتایــج :تعــداد  180نمونــه کشــت مثبــت خــون طــی یــک ســال جــدا ســازی شــدند .بیشــترین فراوانــی مربــوط بــه ﺍﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮﺱ ﺍﭘﻴﺪﺭﻣﻴﺪﻳﺲ ( 11.51درصــد) و کمتریــن
مربــوط بــه سراشــیا ( 11.1درصــد) بــود .بیشــترین مقاومــت در بیــن ایزولــه هــا نســبت بــه آنتــی بیوتیــک هــای ونکومایســین ،آمیکاســین ،آمپــی ســیلین ،سولفومتوکســازول،
سفوتاکســیم ،ســفتی زوکســیم ،پنــی ســیلین و تتراســایکلین مشــاهده شــد .بیشــترین و کمتریــن ایزولــه هــای باکتریایــی بــه ترتیــب در بخــش هــای کــودکان ( 50ایزولــه)،
اورژانــس ( 5ایزولــه) و ســرپایی ( 5ایزولــه) جداســازی شــدند .بیشــترین مقاومــت آنتــی بیوتیکــی در بخــش هــای مختلــف بیمارســتان نســبت بــه آمپــی ســیلین بــود.
شــهای مختلــف بیمارســتان،
ی بیوگــرام و بــه همــراه رعایــت اصــول بهداشــتی در بخ 
نتیجــه گیــری :بــا تجویــز مناســب آنتیبیوتیــک هــا ،منطبــق بــا نتایــج دقیــق آنت ـ 
مخصوصــا در بــخش کــودکان ،مــی تــوان نســبت بــه درمــان صحیــح بیمــارن و کاهــش هزینههــای درمانــی اقــدام نمــود.

کلیدواژه :عوامل باکتریایی ،مقاومت آنتی بیوتیکی ،کشت خون مثبت
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مقدمه
بــه جایگزینــی و رشــد میکروارگانیسـم هــا در خــون ،همــراه بــا عالیــم بیمارســتان آموزشــی توحیــد در شــهر ســنندج در طــی ســال هــای
بالینــی ،عفونــت خونــی ) (Bloodstream Infections=BSIگفتــه مــی  1392-1393میباشــد.
شــود ،کــه در صــورت عــدم درمــان بــا مــرگ و میــر باالیــی همــراه
مواد و روش ها
خواهــد بود .از عوامــل شــایع باکتریایــی ایجــاد کنــندهی عفونتهــای
مطالعــه توصیفی-مقطعــی حاضــر طــی ســال هــاي  1392الــی1393
خونــی میتــوان بــه اســتافيلوكوكوس اورئــوس ،ســودوموناس آئروژینــوزا،
در بیمارســتان آموزشــی توحیــد در شــهر ســنندج (اســتان کردســتان،
کلبســیال پنومونیــه ،اســینتوباکتر ،اشریشــیا کلــی و انتروباکتــر اشــاره
ایــران) انجــام شــد و تعــداد  3242بیمــار بررســی شــدند .نمونــه هــای
کــرد .امــا ،مقاومــت آنتــی بیوتیکــی پدید هــاي اســت کــه کــم و بیــش
خــون گرفتــه شــده از بیمــاران در بخــش هــای مختلــف بالفاصلــه در
در نقــاط مختلــف دنیــا دیــده میشــود ،بــه همیــن خاطــر درمــان
محیــط کشــت خــون تریپتیــک ســوی بــراث (مــرک ،آلمــان) کشــت
ت هــاي مختلــف از جملــه عفونـت هــاي خونــی بــا مشــکل مواجه
عفونـ 
داده شــدند .نمونــه هایــی کــه از نظــر کشــت خــون مثبــت بودنــد
شــده اســت ( .)3-1تحقیقــات نشــان داده اســت کــه عفونــت خونــی
جهــت افتــراق انــواع باکتــری هــا در محیــط هــای کشــت بــاد آگار،
ی هــای مقــاوم بــه آنتــی بیوتیــک نســبت بــه باکتــری
ناشــی از باکتــر 
مــک کانکــى آگار و ائوزیــن متیلــن بلــو آگار (مــرک ،آلمــان) کشــت
هــای حســاس بــه آنتــی بیوتیــک باعــث مــرگ و میــر بیشــتر ،بســتری
داده و ســپس پلیــت هــا در دمــاي  37 oCبــه مــدت  4-2ســاعت
شــدن طوالنــی مــدت و هزین ـ ه هــای باالتــر میشــود ( .)4هرکــدام از
انکوبــه شــدند .جهــت تشــخیص جنــس باکتــری هــا کلونــی هــاي
ســویههای باکتریایــی حساســیت متفاوتــی نســبت بــه آنتــی بیوتیــک
رشــد یافتــه از تســت هــاي بیوشــیمیایی افتراقــی نظیــر تريپــل شــوگر
ت هــای باکتریایــی
هــاي مختلــف نشــان میدهنــد و درمــان عفونــ 
آيــرون ،ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ اﻳﻨﺪول ،ﻣﻮﺗﻴﻠﻴﺘﻲ ،اوره آز ،ســیمون ســیترات  ،متیــل
ی هــا در ایجــاد مقاومــت نســبت بــه عوامــل
کامــا بــا توانایــی باکتــر 
رد /وگــس پرســکوئر ،لیزیــن ایــرون آگار (مــرک ،آلمــان)  ،آرژنیــن و
ضــد میکروبــی در ارتبــاط اســت و انتخــاب بهتریــن آنتــی بیوتیــک کــه
اورنتیــن دکربوکســیالز ،کاتــاالز ،اکســیداز و کوآگــوالز اســتفاده شــد.
باکتــری مقاومــت کمتــری نســبت بــه آن دارد جهــت درمــان ضــروری
ارزیابــی حساســیت ضــد میکروبــی ســویه هــاي جــدا ســازي شــده بــا
مــی باشــد ( .)3 ،5تحقیقــات مختلــف در مــورد فراوانــی عوامــل
روش دیســک دیفیــوژن ( )Kirby-bauerبــر روي محیــط کشــت مولــر
باکتریایــی جــدا شــده از عفونــت هــای مختلــف در انســان و تعییــن
هینتــون آگار (مــرک ،آلمــان) انجــام گرفــت .بــراي ایــن کار محیــط
الگــوی مقاومــت آنتــی بیوتیکــی آن هــا صــورت گرفتــه اســت .نتایــج
مولــر هینتــون آگار و سوسپانســیون باکتــری (کدورت معادل اســتاندارد
مطالعــه  Vaezو همکارانــش در ایــران نشــان داد کــه عفونتهــای خونــی
 0/5مــک فارلنــد) تهیــه و توســط ســواب اســتریل روي محیــط مولــر
ناشــی از باکتریهــای گــرم منفــی  1/5برابــر باکتریهــای گــرم مثبــت
هینتــون آگار در ســه جهــت مختلــف بطــور چمنــی کشــت داده شــد.
اســت و اســتافیلوکوک هــای کواگــوالز منفــی و اشریشــیا کلــی شــایع
بعــد از  15دقیقــه پخــش کــردن کامــل سوسپانســیون میکروبــی بــر
تریــن عوامــل باکتریایــی در عفونــت خونــی مــی باشــند .همچنیــن در
روي محیــط مذکــور ،دیسـکهای آنتــی بیوتیــک (پادتــن طــب ،ایــران)
ایــن تحقیــق ونکومایســین داروی مناســبی بــرای درمــان اســتافیلوکوک
بــا فاصلــه  2ســانتی متــر در کنــار هــم قــرار گرفتنــد .پــس از 24
هــای کواگــوالز منفــی و اســتافيلوكوكوس اورئــوس بــود ( Hsueh .)2و
ســاعت انکوبــه در دمــای  ،37 oCقطــر هالههــاي رشــد یافتــه شــده
همکارانــش در تایــوان نشــان دادنــد کــه شــایعترین عامــل باکتریایــی
توســط خــط کــش انــدازهگرفتــه و بــا دســتورالعملClinical and
درایجــاد عفونتهــای خونــی ،اســتافیلوکوکوس اوروئــوس و ســودوموناس
) Laboratory Standards Institute (CLSIمقایســه شــد ( .)8دادههــا
آئروژینــوزا مــی باشــند ( .)6همچنیــن  Mohammadimehrو همکارانش
بــا اســتفاده از نــرم افــزار  SPSS 16محاســبه و جــدول توزیــع فراوانــی
در ایــران گــزارش دادنــد کــه باالتريــن فراوانــي میکروارگانيســم هــا
رســم شــد.
جــدا شــده از بیمــاران مبتــا بــه عفونــت خونــی کســب شــده ناشــی
از عفونــت بیمارســتانی بــه ترتیــب مربــوط بــه اســینتوباکتر بومانــی
نتایج
( 40درصــد) ،انتروباکتــر آئروژنــز ( 40درصــد) و کلبســیال پنومونیــه
نتایــج حاصــل از کشــت خــون نشــان داد کــه از میــان  3242بیمــار
( 20درصــد) بــود .همچنیــن ایمــی پنــم بــه عنــوان موثــر تریــن آنتــی
مراجعــه کننــده بــه بخــش هــای مختلــف بیمارســتان توحیــد ،طــی
بیوتیــک علیــه ســویه هــای جــدا شــده شــناخته شــد ( .)7هــدف از
ایــن مــدت تعــداد  55.5( 180درصــد) بیمــار کشــت خــون مثبــت
ایــن مطالعــه بررســی میــزان فراوانــی عوامــل باکتریایــی مختلــف در
داشــتند .روش هــای میکــروب شناســایی جهــت شناســایی باکتــری
عفونتهــای خونــی و همچنیــن بررســی الگــوی مقاومــت آنتیبیوتیکــی
هــا 180،ایزولــه باکتریایــی را جداســازی کــرد .ایزولــه هــا بــه ترتیــب
آنهــا در بیمــاران مراجعــه کننــده بــه بــه بخــش هــای مختلــف
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شــامل 92 :ﺍﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮﺱ ﺍﭘﻴﺪﺭﻣﻴﺪﻳﺲ ( 11.51درصــد)18 ،
اســتافیلوکوکوس اورئــوس ( 10درصــد) 18 ،اســینتوباکتر ( 10درصــد)
 17 ،ایزولــه اشریشــیا کلــی ( 44.9درصــد) 12 ،اســتافیلوکوکوس
ســاپروفیتیکوس ( 66.6درصــد) 10 ،انتروباکتــر ( 55.5درصــد)،
 8اســترپتوکوکوس ( 44.4درصــد) 3 ،شــیگال ( 66.1درصــد) و 2
سراشــیا ( 11.1درصــد) بودنــد (نمــودار  .)1بیشــترین مقاومــت آنتــی
بیوتیکــی بــر اســاس جداســازی باکتریایــی از کشــت خــون در بیــن
ایزولــه هــای ﺍﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮﺱ ﺍﭘﻴﺪﺭﻣﻴﺪﻳﺲ مربــوط بــه ونکومایســین
( 30.66درصــد) ،اســتافیلوکوکوس اورئــوس مربــوط بــه ونکومایســین
( 33.33درصــد) ،اســینتوباکتر مربــوط بــه آمیکاســین و آمپــی ســیلین
( 100درصــد) ،اشریشــیا کلــی مربــوط بــه سولفومتوکســازول (47.76
درصــد) ،اســتافیلوکوکوس ســاپروفیتیکوس مربــوط بــه ونکومایســین
( 66.91درصــد) ،انتروباکتــر مربــوط بــه سفوتاکســیم ،ســفتی زوکســیم،
آمیکاســین و آمپــی ســیلین ( 50درصــد) ،اســترپتوکوکوس مربــوط بــه
پنــی ســیلین ( 75درصــد) بودنــد .در میــان ایزولــه هــای شــیگال نیــز
بیشــترین مقاومــت نســبت بــه ســفتی زوکســیم ( 100درصــد) و در
سراشــیا نســبت بــه سولفومتوکســازول ،تتراســایکلین ،آمیکاســین و
آمپــی ســیلین ( 100درصــد) مشــاهده شــد (جــدول  .)1بیشــترین
ایزولــه هــای باکتریایــی بــه ترتیــب در بخــش هــای کــودکان (50
ایزولــه) ،مــردان ( 47ایزولــه) ،زنــان ( 24ایزولــه)Intensive Care ،
) 19( Unit (ICUایزولــه) ،عفونــی (11ایزولــه) ،قلــب مــردان (7
ایزولــه) ،انکولــوژی ( 6ایزولــه) ،گــوارش ( 6ایزولــه) ،اورژانــس ( 5ایزوله)
و ســرپایی ( 5ایزولــه) مشــاهده شــدند .ایزولــه هــای باکتریایــی جــدا
شــده در بخــش کــودکان ،مــردان ،زنــان ،ICU ،عفونــی ،انکولــوژی،
گــوارش ،اورژانــس و ســرپایی بیشــترین مقاومــت آنتــی بیوتیکــی
را نســبت بــه آمپــی ســیلین ( 100درصــد) داشــتند .امــا در بخــش
قلــب مــردان تنهــا مقاومــت آنتــی بیوتیکــی باکتــری هــا نســبت بــه
ونکومایســین ( 100درصــد) مشــاهده شــد (جــدول .)2

بحث
عوامــل باکتریایــی متعــدد در ایجــاد عفونــت هــای خونــی دخیــل مــی
باشــند و درمــان زود هنــگام ایــن نــوع عفونــت اهمیــت زیــادی دارد .از
طرفــی ســویه هــای مقــاوم باکتــری هــا بــه علــت اســتفاده نادرســت،
زیــاد و خودســرانه از انــوا ع آنتــی بیوتیــک هــا در پزشــکی ،دامپزشــکی
وحتــی در کنتــرل اصالحــات آفــات گیاهــی بوجــود آمــده انــد و عمــل
درمــان در انــواع عفونــت هــای توســط باکتــری هــا بــه علــت حضــور
ایــن ســویه هــای مقــاوم بــا مشــکل جــدی مواجــه شــده اســت (،10
 .)9در مطالعــه حاضــر از تعــداد  3242نمونــه بالینــی کــه از همیــن
تعــداد بیمــار مراجعــه کننــده گرفتــه شــده بــود 55.5 ،درصــد بیمــاران
کشــت خــون مثبــت را از نظــر وجــود باکتــری داشــتند .در مطالعــه
ایــی کــه در ســال  2008توســط  Tabatabaeiدر ایــران انجــام شــده
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اســت ،شــایعترین باکتــری کــه از  104مــورد کشــت خــون مثبــت
جــدا شــده بــود ،اســتافیلوکوک کواگــوالز منفــی (  4.40درصــد)
و بعــد از آن اســتافیلوکوک کواگــوالز مثبــت (  3.17درصــد) بــود
( .)11در مطالعــه مــا نیــز  11.51درصــد از باکتــری هــای جــدا شــده
مربــوط بــه ﺍﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﮐﻮﮐﻮﺱ ﺍﭘﻴﺪﺭﻣﻴﺪﻳﺲ (کواگــوالز منفــی) بودنــد
کــه بیشــترین میــزان فراوانــی را بــه خــود اختصــاص داده بــود .بــا
وجــود اینکــه مطالعــات مختلــف باکتــري هــاي گــرم منفــي را شــایع
تریــن عامــل عفونــت خونــی معرفــی کــرده اســت ،امــا در بســیاری
از مطالعــات اســتافیلوکوکوس کواگــوالز منفــی بیشــترین باکتــری در
ایجــاد عفونــت خــون مطــرح شــده اســت ( .)10در مطالع هــی دیگــری
کــه توســط  Zaragozaو همکارانــش در ســال  2003در آمریــکا انجــام
شــد شــایعترین باکتــری هــای جــدا شــده از کشــت خــون بــه ترتیــب
اســتافیلوکوکهــای کواگــوالز منفــی ( 5.29درصــد) ،اســینتوباکتر
( 3.27درصــد) ،ســودوموناس آئروژینــوزا و جنــس هــای کلبســیال،
پروتئــوس و همچنیــن اشریشــیا کلــی هــر کــدام بــا  5.4درصــد بودنــد
( . )12در تحقیقــی دیگــر کــه توســط  Malekiو همکارانــش در ســال
 2009در ایــران صــورت گرفــت 112 ،نمونــه کشــت خــون مثبــت
را از  1470نــوزاد مشــکوک بــه باکتریمــی جــدا کردنــد .فراوانتریــن
باکتــری هــای جــدا شــده شــامل اســتافیلوکوک کواگــوالز منفــی (
 6.26درصــد) ،آلکالیژنــز (  4.13درصــد) ،اســینتوباکتر (  4.13درصــد)،
گونــه هــای ســودوموناس (  5.12درصــد) ،اســتافیلوکوکوس اورئــوس
( 7.10درصــد) ،جنــس هــای کلبســیال (  2.6درصــد) ،پرتئــوس
( 8.1درصــد) ،ســالمونال ( 9.0درصــد) و موراکســا ( 9.0درصــد)
بودنــد ( .)13در مطالعــه حاضــر بعــد از ﺍﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﮐﻮﮐﻮﺱ ﺍﭘﻴﺪﺭﻣﻴﺪﻳﺲ،
اســتافیلوکوکوس اورئــوس ( 10درصــد) ،اســینتوباکتر ( 10درصــد) ،
اشریشــیا کلــی ( 44.9درصــد) ،اســتافیلوکوکوس ســاپروفیتیکوس
( 66.6درصــد) ،انتروباکتــر ( 55.5درصــد) ،اســترپتوکوکوس (44.4
درصــد) ،شــیگال ( 66.1درصــد) و سراشــیا ( 11.1درصــد) در مراتــب
بعــدی فراوانــی قــرار داشــتند .ایزولــه هــای باکتریایــی در مطالعــه مــا
تقریبــا شــبیه بــه باکتــری هــای جــدا شــده در مطالعــه Zaragoza
و  Malekiبودنــد .بخــش هــای مختلــف بیمارســتان بــه عنــوان یــک
مخــزن بــرای باکتــری هــای بیمــاری زا بــه حســاب مــی آینــد کــه
اغلــب فــوق العــاده مقــاوم بــه آنتــی بیوتیــک هــا مــی باشــند .انــواع
باکتــری هــا بــه وســیله دســت کارکنــان و يــا وســايل بــه ســهولت
بيــن بيمــاران انتشــار مــي يابنــد و در نتیجــه منجــر بــه كلونيــزه
شــدن میکروارگانیســم هــای مختلــف در بــدن بیمــاران مــی شــوند
( .)7در مطالعهــی کــه توســط  Didgarو همکارانــش در ســال 2012
در ایــران انجــام شــد ،از  939کشــت مثبــت خــون 332 ،باســیل گــرم
منفــی جداســازی شــدند .بیشــترین مقاومــت ایــن باســیل هــا نســبت
بــه سفالوســپورين هــای نســل ســوم و كارباپنــم هــا بــود کــه در گونــه
هــای اســينتوباكتر ديــده شــد 1.51 .درصــد از باکتــری هــای گــرم
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منفــی در ایــن مطالعــه تولیــد کننــده بتاالكتامازهــای وســيع الطيــف
بودنــد ( .)14بیشــترین مقاومــت آنتــی بیوتیکــی در مطالعــه مــا بــرای
اســینتوباکتر مربــوط بــه آمیکاســین و آمپــی ســیلین ( 100درصــد)
بــود .همچنیــن باکتــری هــای گــرم منفــی اشریشــیا کلــی بیشــترین
مقاومــت را بــه بــه سولفومتوکســازول ( 47.76درصــد) ،انتروباکتــر بــه
سفوتاکســیم ،ســفتی زوکســیم ،آمیکاســین و آمپــی ســیلین (50
درصــد) ،شــیگال بــه ســفتی زوکســیم ( 100درصــد) و سراشــیا بــه
سولفومتوکســازول ،تتراســایکلین ،آمیکاســین و آمپــی ســیلین (100
درصــد) داشــتند .انــواع باکتریهــا ممکــن اســت ذاتــا نســبت بــه آنتــی
بیوتیکهــا مقــاوم باشــند یــا ممکــن اســت از طریــق جهــش یــا کســب
ژن هــای مقاومــت از ســایر باکتــری هــا مقاومــت را کســب کــرده
باشــند ،بنابرایــن میــزان مقاومــت در باکتــری هــا در مطالعــات مختلــف
متفــاوت مــی باشــد ( Babamahmoodi .)5و همــکاران در ســال 2015
در ایــران نشــان دادنــد کــه باکتــری ســودوموناس آئروژینــوزا از  8.77و
اســتافیلوکوکوس اورئــوس از  2.22درصــد از افــراد مبتــا بــه عفونــت
خونــی جــدا ســازی شــد 58.14 .درصــد از گونــه هــای ســودوموناس در
ایــن مطالعــه تولیــد کننــده کارباپنمــاز و  60درصــد از اســتافیلوکوکوس
اورئــوس هــا مقــاوم بــه ونکومایســین بودنــد کــه تقریبــا نزدیــک بــا
نتایــج مطالعــه مــا مــی باشــد ( .)15در مطالع هــی  Zareiو همکارانــش
در ســال  ،2012بیشــترین مقاومــت آنتــی بیوتیکــی در باکتــری هــای
جــدا شــده از کشــت خــون نســبت بــه آنتــی بیوتیــک پنیســیلین و
ســفیپیم ( هرکــدام  6.63درصــد) بــود ( .)16در نتایــج حاصــل از
مطالعــه مــا ایزولــه هــای باکتریایــی جــدا شــده از بخــش هــای مختلــف
بیشــترین مقاومــت را آمپــی ســیلین ( 100درصــد) داشــتند .ســطح
بهداشــت منطقــه ،زمــان مطالعــه ،اختالفــات جغرافیایــی و محدودیــت
در مصــرف خودســرانه آنتــی بیوتیــک نیــز از عوامــل اختــاف در نتایــج
میــزان مقاومــت در باکتــری هــا در تحقیقــات مختلــف مــی باشــد (.)9
باکتــری هــای مقــاوم و شــایع ایجــاد کننــده عفونــت خونــی در نمونــه
هــای گرفتــه شــده از بخــش هــای مختلــف بیمارســتان در مطالعــه
حاضــر وجــود داشــت .رعایــت مســائل بهداشــتی در بخــش هــای
مختلــف بیمارســتان و همچنیــن بررســی مطالعــات مشــابه بــا مطالعــه
حاضــر بصــورت مــداوم بــه انتخــاب آنتــی بیوتیــک هــای بهتــر جهــت
درمــان ســریعتر ،ارزان تــر و بهتــر انــواع عفونــت هــا و کاهــش مقاومــت
آنتــی بیوتیکــی کمــک بســزایی خواهــد کــرد.

nnj.mums.ac.ir

نتیجه گیری
در مطالعــه حاضــر باکتــری هــای گــرم مثبــت نســبت بــه باکتــری های
گــرم منفــی جــدا شــده از کشــت خــون بیشــتر بــود و تقریبــا نیمــی از
کل باکتــری هــا را شــامل میشــدند .بیشــترین ایزولــه هــای باکتریایــی
از بخــش کــودکان جــدا شــد و تقریبــا  100درصــد ایزولــه هــا در بخش
هــای مختلــف بــه آمپــی ســیلین مقــاوم بودنــد .بنابرایــن در انتخــاب
صحیــح آنتــی بیوتیــک هــا مــی بایســت دقــت نمــود .بخــش کــودکان
از نظــر وجــود انــواع باکتــری هــای بیمــاری زا مــی بایســت بیشــتر
مــورد توجــه قــرار گیــرد و راهکارهــای الزم جهــت کاهــش هرچــه
بیشــتر انتقــال باکتــری هــا از بخشــی بــه بخــش دیگــر بیمارســتان
انجــام شــود.

تشکر و قدردانی
ايــن پژوهــش بــا حمايت مالــي معاونــت تحقيقات و فــن آوري دانشــگاه
علــوم پزشــكي كردســتان بــا شــماره ثبــت  93/67انجام شــده اســت .از
کمــک مالــی و معنــوی اعضــاء محتــرم کمیتــه تحقیقــات دانشــجویی
مخصوصــاً جنــاب آقــای دکتــر مولــودی سرپرســت محتــرم کمیتــه
تحقیقــات دانشــجویی کمــال تشــکر و ســپاس را داریــم .همچنیــن از
تمامــی کارکنــان آزمایشــگاه بیمارســتان توحیــد ســنندج سپاســگذاریم
گذاریــم.
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جدول -۱مقاومت آنتي بيوتيكی(تعداد (درصد)) ايزوله هاي باکتریایی گرم منفی و گرم مثبت جدا شده از کشت خون مثبت بیماران
ﺍﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮﺱ
ﺍﭘﻴﺪﺭﻣﻴﺪﻳﺲ

استافیلوکوکوس
اورئوس

اسینتوباکتر

اشریشیا کلی

استافیلوکوکوس
ساپروفیتیکوس

انتروباکتر

استرپتوکوکوس

شیگال

سراشیا

باکتری

آنتی بیوتیک
سفوتاکسیم
سیپروفلوکساسین
جنتامایسین
پنی سیلین
نالیدکسیک
سولفومتوکسازول
تتراسایکلین

(۲۹ ) ۳۱.۵۲
(۲۹ ) ۳۱.۵۲
(۲۷ )۲۹.۳۴
(۴۹ )۵۳.۲۶
(۳۲ )۳۴.۷۸
-

(۲ ) ۱۱.۱۱
(۳ ) ۱۶.۶۶
(۱ )۵.۵۵
(۵ )۲۷.۷۷
(۲ ) ۱۱.۱۱
-

(۱۷ )۹۴.۴۴
(۴ )۲۲.۲۲
(۶ )۳۳.۳۳
(۵ )۲۷.۷۷
(۶ )۳۳.۳۳
(۱۵ )۸۳.۳۳

(۳ ) ۱۷.۶۴
(۱۰ ) ۵۸.۸۲
(۶ )۳۵.۲۹
(۱ )۵.۸۸
(۱۳ )۷۶.۴۷
(۹ )۵۲.۹۴

)۴ (۳۳.۳۳
(۴ (۳۳.۳۳
۴۱.۶۶( ( ۵
۱۶.۶۶( ( ۲
(۴ )۳۳.۳۳
-

)۵ (۵۰
(۲ )۲۰
(۲ )۲۰
(۲ )۲۰

)۲ (۲۵
)۲ (۲۵
(۶ )۷۵
(۳)۳۷.۵۰
-

(۲ )۶۶.۶۶
(۱ )۳۳.۳۳
(۱ )۳۳.۳۳
(۲ )۶۶.۶۶
(۱ )۳۳.۳۳

)۱ (۵۰
)۱ (۵۰
)۱ (۵۰
)۲ (۱۰۰
)۲ (۱۰۰

سفتریاکسون
سفتی زوکسیم
نوروفلوکساسین
آمیکاسین
سفتازیدیم
اریترومایسین
نیتروفورانتوئین
ایمی پنم
اگزاسیلین
ونکومایسین
آمپی سیلین

(۳۹ )۴۲.۳۹
(۲ )۲.۱۷
(۳ )۳.۲۶
(۱۱ )۱۱.۹۵
(۴۴ )۴۷.۸۲
(۴۸ )۵۲.۱۷
(۲ )۲.۱۷
(۲۴ )۲۶.۰۸
(۵۵ )۵۹.۷۸
(۶۱ )۶۶.۳۰
(۱۱ )۱۱.۹۵

(۴ )۲۲.۲۲
(۲ ) ۱۱.۱۱
(۲ )۱۱.۱۱
(۳ )۱۶.۶۶
(۳ ) ۱۶.۶۶
(۴ )۲۲.۲۲
(۳ )۱۶.۶۶
(۱ )۵.۵۵
(۶ )۳۳.۳۳
(۳ ) ۱۶.۶۶

(۱۳ )۷۲.۲۲
(۱۷ )۹۴.۴۴
(۱۷ )۹۴.۴۴
)۱۸ (۱۰۰
(۱۱ ) ۶۱.۱۱
(۱ )۵.۵۵
(۴)۲۲.۲۲
)۱۸ (۱۰۰

(۲ )۱۱.۷۶
(۱ )۵.۸۸
(۵ )۲۹.۴۱
(۱۰ ) ۵۸.۸۲
(۴ )۲۳.۵۲
(۲ )۱۱.۷۶
(۱۰ )۵۸.۸۲

)۴ (۳۳.۳۳
(۱۰ )۸۳.۳۳
(۲ )۱۶.۶۶
)۶ (۵۰
(۱۱ )۹۱.۶۶
-

(۳ )۳۰
)۵ (۵۰
)۵ (۵۰
(۴ )۴۰
(۲ )۲۰
)۵ (۵۰

(۵ )۶۲.۵۰
(۱)۱۲.۵۰
(۱)۱۲.۵۰
(۵ )۶۲.۵۰
(۱)۱۲.۵۰
)۲ (۲۵
-

(۱ )۳۳.۳۳
(۳ )۱۰۰
(۱ )۳۳.۳۳
(۲ )۶۶.۶۶
(۱ )۳۳.۳۳
(۲ )۶۶.۶۶

)۱ (۵۰
)۱ (۵۰
)۲ (۱۰۰
)۱ (۵۰
)۲ (۱۰۰

جدول -۲مقاومت آنتي بيوتيكی(تعداد (درصد)) ايزوله هاي باکتریایی جدا شده از کشت خون مثبت بیماران در بخش های مختلف بیمارستان
توحید
کودکان

بخش

مردان

ICU

زنان

عفونی

قلب مردان

انکولوژی

گوارش

اورژانس

سرپایی

آنتی بیوتیک
سفوتاکسیم
سیپروفلوکساسین
جنتامایسین
پنی سیلین
نالیدیکسیک
سولفومتوکسازول
تتراسایکلین
سفتریاکسون

(۱۷)۳۴
(۱۲)۲۴
(۱۳)۲۶
(۱۲)۲۴
(۲)۴
(۱۲)۲۴
(۶)۱۲
(۲۱)۴۲

(۲۲)۴۶.۸۰
(۱۵)۳۱.۹۱
(۱۴)۲۹.۷۸
(۲۳)۴۸.۹۳
(۱۸)۳۸.۲۹
(۴)۸.۵۱
(۲۴)۵۱.۰۶

(۱۰)۴۱.۶۶
(۱۰)۴۱.۶۶
(۹)۳۷.۵۰
(۸)۳۳.۳۳
(۱)۴.۱۶
(۱۲)۵۰
(۵)۲۰.۸۳
(۱۳)۵۴.۱۶

(۲ )۱۰.۹۲
(۶)۳۱.۵۷
(۶)۳۱.۵۷
(۵)۲۶.۳۱
(۱)۵.۲۶
(۸)۴۲.۱۰
(۱)۵.۲۶
(۵)۲۶.۳۱

(۵)۴۵.۴۵
(۴)۳۶.۳۶
(۲)۱۸.۱۸
(۳)۲۷.۲۷
(۱)۹.۰۹
(۲)۱۸.۱۸
(۳)۲۷.۲۷
(۳)۴.۱۱

-

(۲)۳۳.۳۳
(۳)۵۰
(۱)۱۶.۶۶
(۲)۳۳.۳۳
(۱)۱۶.۶۶
(۲)۳۳.۳۳
(۱)۱۶.۶۶

(۳)۵۰
(۱)۱۶.۶۶
(۱)۱۶.۶۶
(۳)۵۰
(۴)۶۶.۶۶
(۲)۳۳.۳۳
(۲)۳۳.۳۳

(۳)۶۰
(۲)۴۰
(۱)۲۰
(۲)۴۰
(۳)۶۰
(۲)۴۰
(۲)۴۰

(۱)۲۰
(۲)۴۰
(۱)۲۰
(۱)۲۰
(۴)۸۰
(۴)۸۰
-

سفتی زوکسیم
نورفلوکساسین
آمیکاسین
سفتازیدیم
اریترومایسین
نیتروفورانتوئین
ایمی پنم
اگزاسیلین
ونکومایسین
آمپی سیلین

(۷)۱۴
(۱)۲
(۸)۱۶
(۱۲)۲۴
(۱۸)۳۶
(۱)۲
(۹)۱۸
(۱۶)۳۲
(۱۲)۲۴
(۵۰)۱۰۰

(۷)۱۴.۸۹
(۱)۲.۱۲
(۵)۱۰.۶۳
(۲۱)۴۴.۶۸
(۲۰)۴۲.۵۵
(۱۱)۲۳.۴۰
(۱۹)۴۰.۴۲
(۸)۱۷.۰۲
(۴۷)۱۰۰

(۶)۲۵
(۵)۲۰.۸۳
(۲)۸.۳۳
(۱۴)۵۸.۳۳
(۹)۳۷.۵۰
(۱)۴.۱۶
(۱۰)۴۱.۶۶
(۱۰)۴۱.۶۶
(۱۱)۱۳.۵۸
(۲۴)۱۰۰

(۱)۵.۲۶
(۱)۵.۲۶
(۱)۵.۲۶
(۶)۳۱.۵۷
(۸)۴۲.۱۰
(۳)۱۵.۷۸
(۴)۲۱.۰۵
(۱۲)۶۳.۱۵
(۱۹)۱۰۰

(۱)۹.۰۹
(۲)۱۸.۱۸
(۴)۳۶.۳۶
(۴)۳۶.۳۶
(۳)۲۷.۲۷
(۶)۵۴.۵۴
(۱۱)۱۰۰

.(۷)۱۰۰
-

(۱)۱۶.۶۶
(۱)۱۶.۶۶
(۳)۵۰
(۲)۳۳.۳۳
(۱)۱۶.۶۶
(۲)۳۳.۳۳
(۲)۳۳.۳۳
(۶ )۱۰۰

(۴)۶۶.۶۶
(۱)۱۶.۶۶
(۱)۱۶.۶۶
(۲)۳۳.۳۳
(۲)۳۳.۳۳
(۱)۱۶.۶۶
(۱)۱۶.۶۶
(۶)۱۰۰

(۲)۴۰
(۱)۲۰
(۲)۴۰
(۱)۲۰
(۱)۲۰
(۱)۲۰
(۳ )۶۰
(۵)۱۰۰

(۱)۲۰
(۱)۲۰
(۲)۴۰
(۳)۶۰
(۵)۱۰۰
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Abstract
Introduction: The presence of living bacteria in the blood reflects blood infection, which if not appropriately treated,
associated with high mortality. The aim of this study was to evaluate frequency rate of bacterial agents that caused blood
infections and also antibiotic resistance pattern of them in patients admitted to Tohid Hospital in Sanandaj city during
2013-2014 years.
Materials and Methods: Present study was performed on 3242 patients. Positive blood culture samples of patients
were evaluated and after bacteria isolated, antibiotic sensitivity test with disk diffusion method according to Clinical
Laboratory Standard Institute (CLSI) were on performed. Data were analyzed using SPSS 16 software and frequency
rate determination.
Results: 180 positive blood culture samples were isolated during one year. The highest frequency rate was related
to Staphylococcus epidermidis (51.11%) and lowest was related to Serratia (1.11%). The highest resistance was to
vancomycin, amikacin, ampicillin, sulfametoxazol, cefotaxime, ceftizoxime, penicillin and tetracycline. The highest
and lowest bacteria isolates were isolated in children (50 isolates) and emergency (5 isolates) and outpatient parts (5
isolates), respectively. The highest resistance in different parts of hospital was to ampicillin.
Conclusion: with appropriate antibiotics prescription, according to exact results of antibiogram and with sanitation in
various parts of hospital, especially the children’s part, can be proceed accurate treatment and reduce health costs.
Keywords: Bacteria agents, Antibiotic Resistance, Positive Blood Cultures
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