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هرای   مقدمه:

ترین مشکالت برهرداشرتری در های بیمارستانی یکی از مهممقاوم چند دارویی در نتیجه عفونت

های بیمارستانی و تعریریرن سراسر جهان است.  هدف از این مطالعه بررسی میزان شیوع عفونت

 بیوتیکی در بیمارستان امام رضا )ع( ارت  جمهوری اسالمی ایران می باشد.مقاومت آنتی

 1331های های تهران  طی سالمقطعی در یکی از بیمارستان -این مطالعه توصیفی روش کار:

های مختلف بیمارستان وارد مطالعه انجام گرفت. هر بیمار با عفونت بیمارستانی در بخ 1331و 

گرردیرد. شد. برای بیماران با تشخیص عفونت بیمارستانی کشت از محل عفونت ارسرال مریمی

 بیوتیکی با استفاده از روش دیسک فیوژن انجام شد.شدند. الگوی مقاومت آنتی

نفر عفونت بیمارستانی داشتند. میزان برروز  252بیمار مورد بررسی 14511از مجموع  ها:یافته

%( و 23/1%(، پنومونی وابسته به ونتیالتورو )31/3%( بود. عفونت ادراری )1/1عفونت بیمارستانی)

ترریرن های بیمارستانی بودند. شرایرعترین عفونت%( به ترتیب شایع15/1پنومونی بیمارستانی )

%( و 21/1) %(، 32/4) 

هرا، ، فرلرورکریرنرول4و  3های نسل %( بودند. هر سه پاتوژن در برابر سفالوسپورین24اکالی)

ها مقاومت باالیی داشتند و هرسه نیز نسربرت بره ونرکرو های بتا الکتاماز و کارباپنممهارکننده

 % مقاوم بودند.122مایسین 

های مختلف این مطالعه باال بود. ظرهرور مقاومت چند دارویی در میکرو ارگانیسم گیری:نتیجه

سیترو باکتر به عنوان یک میکروارگانیسم شایع و با مقاومت آنتی بیوتیکی  باال در این مطرالرعره 

ها در این بیمارستان باشد و هشردار تواند  ناشی از تغییر جدید الگوی شیوع میکروارگانیسممی

 شود.جدی محسوب می

 نوع مقاله 

 پژوهشی

 مقدمه     

هرا بره واسرطره             هستند. این عفونرت                  1های بیمارستانی              عفونت     

هرا    بیروتریرک      شوند که یا نسبت به آنتی                       هایی ایجاد می             ارگانیسم        

(. عرفرونرت          2      1شرونرد)     مقاوم هستند و یا در نهایت مقاوم می                                  

ساعت بعد از               12تا      43شود که        بیمارستانی به  عفونتی گفته می                             

روز پ  از عمرل                 32روز بعد از ترخیص و یا                         3بستری شدن یا                

های بیمارستانی برا افرزایر                           (. عفونت        3افتد)     جراحی اتفا  می              

میزان مر  و میر، ناتوانی، افزای  طول مدت بستری و نریرز                                                      

(.    4براشرد)     های درمانی هرمرراه مری                   مالح ه هزینه           افزای  قابل           

( یک مطالعه اپیدمیولوژیرک                             )       2سازمان بهداشت جهانی                   

کشور جهان انجام داد و دریافت که میزان شیوع کلری                                                  14را در       

% می باشد. بر اساس ایرن گرزارش                                3/1های بیمارستانی                عفونت     

ترریرن        % و شرایرع        4/5شیوع عفونت بیمارستانی در ایران نیز                                    

ها به ترتیب مربو  به دستگاه ادراری، دستگاه تنفسی و                                                    عفونت     

ترین میکروارگانیسم ایرن                        های خون گزارش شدکه شایع                       عفونت     

 چکیده اطالعات مقاله

 تاریخچه مقاله 

 1333/3/12دریافت: 

 1333/11/12پذیرش: 

 نویسنده مسئول 
Email: 
shojaeeasma@yahoo.com   

 کلید واژگان 

-عفونت بیمارستانی، مقاومت آنتی

بیوتیکی، کنترل عفونت، 

  هامیکروارگانیسم
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-1 Nosocomial infections  
-2 The  orld  ealth  rganiza-    



های بیمرارسرترانری                (. عفونت        5ها  کلبسیال پنومونیه بود)                        عفونت     

ها و در نتیجه افزای  مقاومرت                             بیوتیک      باع  مصرف بیشتر آنتی                    

توجهری از          (. تعداد قابل             1شوند)     ها در برابر چند دارو می                       باکتری      

های سراسر دنیا حاکی از                        های دریافت شده از بیمارستان                           گزارش     

ها اسرت        بیوتیک      های مقاوم به آنتی                 انتشار هشداردهنده باکتری                        

 (.    1شود)    و مر  و میرفراوانی می                     

مقاومت میکروبی یا مقاومت دارویی عبارت است از کاه  ا رر                                                       

-یک دارو در درمان یک بیماری یا کاه  ا ر آن در بهبود نشانه                                                        

.( مقاومت میکروبی بره طرور                          2های بالینی حاصل از آن است)                          

هرا، عردم         دهد اما سوءاستفاده از آنتی بیوتریرک                                 طبیعی ر  می           

رویه به آنها همراه با دانر                             ن ارت بر نحوه مصرف، دسترسی بی                             

های جدیرد مرقراومرت                 (. ظهور مکانیسم               12-3کند )     تسریع می        

میکروبی و گسترش جهانی آن، تروانرایری انسران در درمران                                                  

های عفونی معمول را به شدت تهدیرد نرمروده اسرت.                                            بیماری      

هرا،     بریروتریرک      مقاومت میکروبی منجر به کاه  ا ربخشی آنتی                                        

های مرقراوم، افرزایر                    افزای  خطر گسترش میکروارگانیسم                              

های بهداشتی، افزای  طول مدت درمران و                                     های مراقبت          هزینه     

 (.    13-11شود)    بستری و نهایتا افزای  مر  و میر می                                  

های بیمارستانی باع  مر  و میر زیادی                                     از آن جهت که عفونت                  

-شوند و با توجه به چال  جدی وروز افزون مقاومت آنرتری                                                 می  

هرا کره         بریروتریرک      های مقاوم به آنرتری                 بیوتیکی و ظهور سویه                   

بیوتیکی، سالمت جامعه و اقتصراد کشرورهرا را                                        ا ربخشی آنتی            

کند، مطالعه و توسعه اقدامات پیشگیرانه امری الزم و                                                  تهدید می        

   (1      2      .)

اطمینان برای کنترل                    های مو ر و قابل               در ایجاد برنامه                 بیمارستانی          

( و اگر الگویری                14ها ضروری است )              ها در بیمارستان               این عفونت         

بیوتیکی آنها              های بیمارستانی و نیز مقاومت آنتی                                از توزیع عفونت              

ریرزی مرنراسرب            به واحد کنترل عفونت بیمارستان برای برنامه                                         

-جهت داشتن استراتژهای مو ر در راستای کاه  مقاومت آنتی                                                    

بیوتیکی کمک کنیم. لذا هدف از این مطالعه تعریریرن شریروع                                                    

های بیمارستانی در بیمارستان امام رضرا                                      ارگانیسم اصلی عفونت                   

بیوتیکی         )ع( ارت  جمهوری اسالمی ایران و میزان مقاومت آنتی                                               

 نسبت به آنها  بود.                  

 

 روش کار       

بود که فواصل                1مقطعی         –پژوه  حاضر از نوع مطالعه توصیفی                                 

انجام شد. جامعه مورد مطالعه در ایرن                                      1331-1331های     سال   

های مرخرترلرف یرک              پژوه ، کلیه بیماران بستری در بخ                                 

بیمارستان منتخب ن امی وابسته به دانشگاه علروم پرزشرکری                                                    

یا بیمارستان امام رضا )ع( بود. در ایرن                                         521ارت ، بیمارستان                 

گیری به شیوه سرشماری بوده است. در ابتدا بررای                                              بررسی نمونه           

( و نیز تشخیص پزشک                    5)      هر بیمار که بر اساس تعریف                           

معال ،  مشکو  به عفونت بیمارستانی بود، یک نمرونره کشرت                                                     

)ادرار، خل ، خون، محل عمل، زخم بسترو سایر...( به آزمایشگاه                                                            

گردید. در صورت م بت شدن جواب کشت                                  بیمارستان ارسال می                  

شد. بعرد از            بیوگرام، بیمار به عنوان نمونه  وارد مطالعه می                                             آنتی    

بیوگرام تمامی اطالعات مندر  در                               آماده شدن جواب کشت آنتی                       

بیوگرام برا            های آنتی        گردید. آزمون حساسیت میکروبی کشت                               می  

استفاده از روش استاندارد دیسک دیفیوژن و بر اساس پروترکرل                                                        

ارا ه شده توس  سازمان استانداردهای بالینی و آزمایشرگراهری                                                        

ها در آزمایشگاه بیمارستان مورد تحلیرل                                      انجام شد. تمامی کشت                   

( مطالعره ترمرام               1331و     1331سال )       2قرار گرفتند. در طول                     

نرفرر       252بیوگرام م بت که در مجموع                          بیماران با کشت آنتی                   

تمرام      بودند، وارد             

252    

ها با استفاده از                  شدند و داده             22نسخه          شده وارد نرم افزار                    

  2دو   خری  

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.                                       در سط  معناداری               

 

 ها  یافته     
نرفرر       255سال       2تعداد افراد مبتال به عفونت بیمارستانی طی                                         

%   1/1نفر بود. میزان بروز عفونت بیمارسترانری                                      14511ازمجموع         

%(  نرفرر زن            52)       125%(و       52نفر مرد )           125بود. از این تعداد                   

سال برود،            1/11بودند. میانگین سنی افراد با عفونت بیمارستانی                                              

 سال سن داشتند.                  34سال و بیشترین آنها                      13که کمترین آنها                

های جدا شده از کشت بیمراران بره                               ترین میگروارگانیسم                  فراوان      

ترتیب کلبسیال، سیترو باکتر و اکالی بودنرد. برودنرد. مریرزان                                                      

های جدا شده از کشت بیمراران در                               فراوانی همه میگروارگانیسم                         

 ( به حسب فراوانی آورده شده است.                               1جدول شماره یک )               
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-1 Descriptive - cross-sectional 
-2 Chi- quare 

 درصد تعداد نوع میکرو ارگانیسم
 32/4 31 کلبسیال پنومونه
 21/1 13 سیتروباکتر
 24 12 اکالی
 4/3 12 انتروباکتر
 2/3 1 استافیلوکو 
 2/3 1 استربتوکو 
 2/4 1 آسینتوباکتر
 1/2 3 سودومونا

 2/3 2 کورینه باکتریوم
 2/3 2 آنتروکو 
 2/4 1 پروتئوس

 این هایکشت از شده جدا هایارگانیسم -7جدول 

 فراوانی به ترتیب  بیماران



ترین ابزارهرای عرامرل عرفرونرت                          های بیمارستانی، مهم                   عفونت     

بیمارستانی، میزان مر  و میر و میانگین مدت زمان بسرترری                                                      

هرای     بیمار تا تشخیص عفونت بیمارستانی برر حسرب برخر                                           

مختلف بستری و نیز به صورت کلی در جدول شماره دو  آورده                                                       

 شده است.        

ها به تر تیب کلبسیال، سیترو باکرتررو                                   ترین میکروارگانیسم                  مقام    

بریروتریرکری ترمرامری               اکالی بودند. میزان مرقراومرت آنرتری                             

های مورد مطالعه در جدول شمراره سره آورده                                        میکروارگانیسم             

   شده است.        

 

 گیری    ب   و نتیجه           

هرای     در این مطالعه تالش گردید تا مریرزان برروز عرفرونرت                                           

های،      یوتیکی در میکروارگانیسم                       بیمارستانی، الگوی مقاومت آنتی                             

هرای     ترین عرفرونرت          شناختی مرتب ، شایع                  متغییرهای جمعیت               

ترین      های مسئول و نیز مهم                   بیمارستانی به همراه میکروارگانیسم                                 

هرای     های بیمارستانی به تفکیک بخر                            ابزار های انتقال عفونت                      

مختلف بیمارستان تعیین گردد. میزان بروز عفونت بیمارستانری                                                         

%(  بود. مطالعه متاآنالیز قشقایی در مرورد                                            1/1در این مطالعه )               

های     های بیمارستانی در ایران میزان شیوع عفونت                                        شیوع عفونت          

(. میانگیرن سرنری                5% گزارش کرد)            5/4بیمارستانی در ایران را                        

بود. در یک مطرالرعره در                      1/11افراد مبتال به عفونت بیمارستان                               

سرال       15ایران نیز میانگین سنی افراد با عفونت بیمارسرترانری                                               

درصد از بیماران در این مطالعره                                 32(. حدود         15گزارش گردید)            

فوت شدند که به ترتیب میزان پنومونی، عرفرونرت ادراری و                                                    

شدگان از میزان براالترری بررخروردار                                عفونت خون در بین فوت                    

بودند و ارتبا  معناداری بین نوع عفونت )پنومونی( و مریرزان                                                         

های انجام شده پنومونری                       مر  و میر وجود داشت. طب  بررسی                              

شرود گررچره در             ترین عفونت بیمارستانی محسوب می                              کشنده     

(.    11باشد )      بع ی مراکز عفونت خون عامل اصلی مر  و میر می                                           

توان گفت که این میزان مر  و میر صرفا  به واسطه عفونت                                                      نمی   

بیمارستانی بوده است، شاید بتوان این میزان مر  و میر را ترا                                                           

حدودی به نوع بیماران بستری در ای سی یو و نیز براال برودن                                                       

هرای     ترریرن عرفرونرت          سن این بیماران مرتب  دانست. شرایرع                                
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ها، عفونت بیماری، میزان مرگ و میر و مدت زمان بستری تا بروز عفونت بیمارستانی ترین میکروارگانیسمشایع -2جدول 

 های مختلف بیمارستاندر بخش

 بخ 
 ترینشایع

 میکروارگانیسم

 ترینشایع

 هاعفونت
 ابزار

میزان 

 مر 

میانگین مدت 

زمان بستری تا 

 عفونت)روز(

ICU 

 %(33/3کلبسیال)

 %(31/2سیتروباکتر)

 %(14/3اکال)

 %(41/1پنومونی وابسته به ونتیالتور)

 %(24/2عفونت ادراری)

 %(12/5پنومونی)

 %(43/3ونتیالتور)

 %(32سایر )

 %(22/1سوند ادراری)

  

41/1 13 

 جراحی

 %(34/3سیتروباکتر)

 %(23/1کلبسیال)

 %(23/1اکال)

 %(33/5عفونت ناحیه عمل)

 %(23/1عفونت ادراری)

 %(15/4پنومونی)

 %(32/3سایر)

 %(1/1سوند ادراری)

  

11/5 3 

 

 %(42اکال)

 %(23/1سیترو باکتر)

 %(14/3کلبسیال)

 %(11/1عفونت ادراری)

 %(11/1پنومونی)

 %(51/1سایر)

 %(42/3سوند ادراری)
3/1 12 

 اونکولوژی

 %(35/1اکال)

 %(23/1کلبسیال)

 %(13/5سیتروباکتر)

 %(42/5عفونت خون)

 %(21عفونت ادراری)

 %(21/1پنومونی)

 %(15/1سایر)

 %(11/2پورت)

 %(2/1سوند ادراری)

13/5 14 

CCU 

 %(33/3کلبسیال)

 %(33/3اکال)

 %(22/3سیتروباکتر)

 %(15عفونت ادراری)

 %(22/3پنومونی)

 %(54/2سوند ادراری)

 %(45/3سایر)
12/5 5 

 کلی

%( سیتروباکتر32/4کلبسیال)

 %(24اکال)-%(21/1)

 %(4/3انتروباکتر) 

 %(31/3عفونت ادراری)

 %(23/1پنومونی وابسته به ونتیالتور )

 %(15/1پنومونی بیمارستانی) 

 %(11/1عفونت خون)

 %(12/3عفونت بافت نرم )

 %(43/1سایر)

 %(24سوند ادراری )

 %(22/4ونتیالتور)

 %(.2/3پورت)

15 15 



بیمارستانی در این مطالعه به ترتیب عفونرت ادراری برود. در                                                        

های بیمارستانی                ترین عفونت          مطالعات انجام شده در ایران  شایع                                

پنومونی، عفونت محل عمل و خون گزارش                                      ایران عفونت ادراری،                     

 (11-13    .) 

بیمارستان انجام شد گزارش گردیرد                                  431در یک مطالعه که در                    

ترین عفونت های بیمارستانی به ترتیب عفونت ادراری                                                 که شایع       

باشد که با مطالعه ما به لحا  اولویت همخروانری                                             و پنومونی می            

باشد اگر فراوانی هر دو نوع پنومونری                                  (. الزم به  کر می                15دارد)     

)پنومونی وابسته به ونتیالتور و پنومونی بیمارستانی( را به هرم                                                            

ترین عفونت بیمارستانی ما بره طرورکرلری                                    تجمیع کنیم شایع               
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 هابیوتیکی میکروارگانیسممیزان مقاومت آنتی -9جدول 

 میکروارگانیسم

 بیوتیکآنتی
سیترو 
 باکتر

آنترو 
 باکتر

 آسینتو

 باکتر
کورینه  کلبسیال اکال

 باکتریوم
 آنترو

 کو 

 استافیلو

 کو 

 سودو

 مونا

 استربتو

 کو 

 %33/3   %122     %122 %122 52%   %122 اریترومایسین

 %122   %11/1     %12 %12/5 %122   %52 آزیترومایسن

 %122         %11/1 %15   %42 %43/3 افلوکساسین

 %15   %52     %122   %122   %122 اگزاسیلین

     %122     %122 %32 %52   %11/1 آمپی سیلین

     %122 %52   %13/3 %15 %122   %122 آموکسی سیلین

     %15     %33/3       %122 آموکسی سیلین کالووالنات

           %31 %25 %52 %31/5 %32 آمیکاسین

     %122   %52 %55/2 %21/1 %42 %22 %44/1 پنمایمی

 %52   %33/3     %122 %122 %122 %122 %122 سیلینپنی

                   122% پیپراسیلین

 %122       %52 %34/4 %42/1 %11/1   %43/3 پیپراسیلین تازوباکتام

 %11/1         %23/1 %122 %122   %33/3 تتراسیکلین

                   %33/3 توبرامایسین

 %122   %33/3     %41/1 %33/3 %11/1 %122 %42/3 جنتا مایسین

     %122     %31/5 32%     %33/3 سفازولین

 %11/1   25%     %31/1 %34/1 %11/1   %13/1 سفالکسین

   %52 %122     %52/5 %43/1   %12/5 %42/3 سفپیم

 %122 %52     %52 %51/3 %12/1 %122 %33/3 %52 سفتازیدیم

     %122   %122 33% %45/5 42% 12% 34/%1 سفتراکسون

 %122   %122   %52 32% 53/%3 %122 %52 33/%3 سفکسیم

     %122     33/%3 53/%3 25% 15% %13/4 سفوتاکسیم

 %122   %122     %51/2 %42/3 %122 %11/1 %11/1 سفوکستین

         %122 %32/1 %51/5 42% 25% %12/5 سیپروفلوکساسین

     %122     %122       %122 کالریترومایسین

 %52     %122   %122 %52 %122   %11/1 کلرامفنیکل

 %11/1     %122   %122 %122     %52 کلیندامایسین

     %122     %11/3 %42/3   %12/5 %44/4 مروپنم

   %52       %34/2 %13/4 %33/3 %11/1 %13/1 نالیدیکسیک اسید

           %42 %22 %52   %33/3 نیتروفرانتو ین

     %22 %52   %122 %122     %122 ونکومایسین



ترین عرفرونرت            طور که گفته شد شایع                   باشد. همان          پنومونی می          

ترین میکروارگانیسم عامرل                         بیمارستانی عفونت ادرار بوده و شایع                                  

عفونت ادراری به ترتیب اکالی، کلبسیال و سیتروباکتر برودنرد.                                                        

های ای سی یو، داخلی و سی سی یو به ترتیب باالترریرن                                                 بخ    

ترین ابزار منشاء عفرونرت،                         میزان عفونت ادراری را داشتندو مهم                                 

سوند ادراری بوده است. دومین عفونت شایع بریرمرارسرترانری                                                   

های     ترین میکروارگانیسم                  پنومونی وابسته به ونتیالتور بود و مهم                                    

مسئول آن به ترتیب کلبسیال، سیترو باکتر و اکالی بودنرد. در                                                        

ترین عفونت بیمارسرترانری                       مطالعه بیجاری و همکاران نیز شایع                                

ترین پاتوژن عامل عفونت بیمارستانی کلبسیرال                                          پنومونی و شایع              

(. در مرطرالرعره              22بود که کامال  با این مطالعه همخوانی دارد)                                        

های ای سی یو پنومونی و                        ترین عفونت بخ               نیز شایع          1پرادهان       

(.در مطالعه دیگری که در سال                             21عفونت ادراری گزارش گردید)                         

ترریرن      های هند انجام شده شرایرع                      در یکی از بیمارستان                     2211

های جدا شده از کشت بیماران پرنرومرونری بره                                       میکروارگانیسم             

(. در       22ترتیب آسینتو باکتر، کلبسیال و سرودومرونرا برودنرد)                                            

نفر از بیماران بستری در بخ  ای سی یو،                                         123ای روی        مطالعه      

های جدا شده از کشت لولره ترراشره                               ترین میکروارگانیسم                  شایع    

(. در مطالعه              23بیماران اسینتو باکتر، سودومونا و کلبسیالبودند)                                             

ترین میکروارگانیزم مسئول پنومونری                                  فر و همکاران، مهم                 صالحی     

 (.    24بیمارستانی آسینتو باکتر و استافیلوکو  بودند)                                            

توان گفت که مطالعه حاضر نیز از نر رر شریروع                                         بنابراین می           

ها ویژه با این مطرالرعرات                        پنومونی وابسته به ونتیالتور در بخ                                  

ترریرن مریرکررو ارگرانریرسرم                     همخوانی دارد ولی از ن ر شایع                            

ایجادکننده این عفونت چندان همخوانی ندارد، هرچند کلبسیال                                                        

به عنوان پاتوژن مسبب پنومونی وابسته به ونتیرالترور گرزارش                                                       

گردید ولی در هی  یک از مطالعات سیتروباکتر و اکرالی بره                                                     

های شایع پنومونی وابسته به ونتریرالترور                                     عنوان میکروارگانیسم                   

گزارش نگردیدند. سومین عفونت شایع در این مطالعه پنومونری                                                        

های ایجادکننده                ترین پاتوژن            یروابسته به ونتیالتور بود که شایع                                 

به ترتیب کلبسیال، سیترو باکتر و اکالی بودند که بریرشرترریرن                                                      

های ای سی یو، انکولوژی و                          میزان شیوع آن به ترتیب در بخ                              

بیمار صرورت گررفرت                   132ای که روی           داخلی بود. در مطالعه                    

های جدا شده از کشت بیمارن با پرنرومرونری                                      ترین پاتوژن           مهم   

بیمارسترانی به ترتیب کلبسیال، آسینتو باکتر و سودومونا بودنرد                                                            

   (25      .)

جدا شده از کشت خل  بیماران با پنومونی  یروابسته به                                                    

(. در این مطالرعرات                   21ونتیالتور آسینتو باکتر و کلبسیال بودند.)                                      

های مسئول پنومونری                   نیز سیتروباکتر و  اکالی به عنوان پاتوژن                                      

 گزارش نگردیدند.                 

چهارمین عفونت شایع بیمارستانی در مطالعه ما عفونت خرون                                                      

های مسئول به ترتیرب اکرالی،                          ترین پاتوژن           بوده است که شایع                

کلبسیال و سیتروباکترو بودند و در بخ  خون ایرن عرفرونرت                                                   

نگر بزر  گرزارش                باالترین شیوع را داشت. در یک مطالعه آینده                                        

های اکالی،کلبسیال و آنتروکو                             گردید که سهم میکروارگانیسم                          

(.    21باشد)     در ایجاد عفونت خون بیمارستانی در حال افزای  می                                              

در یک مطالعه میکروارگانیسم های مسبب عفرونرت خرون در                                                  

بیماران سرطانی به ترتیب اکالی، سودومونا و کلبسیال گرزارش                                                       

هرای     (.      23شدند)     

ایجادکننده عفونت خون به ویژه در بیماران مبتال به سرطان ترا                                                          

 حد زیادی همخوانی دارد.                        

پنجمین عفونت شایع در بیمارستان عفونت محل عمل بود کره                                                     

های مسئول به ترتیب سیترروبراکرترر،                                ترین میکرواگانیسم                 شایع    

های جراحری و ای سری یرو                      کلبسیال و اکالی بودند و بخ                          

های جدا         باالترین میزان عفونت را داشتند. در یک مطالعه پاتوژن                                                  

شده از کشت بیماران داری عفونت محل عرمرل بره تررتریرب                                                

(. در مطالعره              23استافیلوکو  ار وس، سودومونا و اکالی بودند)                                         

های مسئول عرفرونرت مرحرل عرمرل                         دیگری میکروارگانیسم                   

(.    32استافیلوکو ، کلبسیال ،سودومونا و اکالی گزارش شردنرد)                                                

نتای  این مطالعات تا حدودی با این مطالعه همخوانی دارد ولری                                                           

تریرن پراتروژن             سیترو باکتر که در مطالعه حاضر به عنوان شایع                                           

عفونت محل گزارش گردید در سایر مطالعات حتی نامی از آن                                                      

هرا بره تررتریرب             برده نشده است. مقاومترین میکرو ارگانیسرم                                       

کلبسیال، سیتروباکتر و اکالی بودند.  میزان مقاومت کلبسیال در                                                          

سریرلریرن،        سیلین، آمروکسری                 های م ل آمپی                بیوتیک      برابر آنتی          

سفتراکسون، جنتامایسین، سیپروفلوکساسین،کوتریموکسازول و                                                       

(. طب  گرزارش سرازمران                     31نالیدیک اسید باال گزارش گردید)                             

بیوتیرکری         در مورد مقاومت آنتی                     2214بهداشت جهانی در سال                     

های مرقراوم اکرالی، کرلربرسریرال،                         ترین پاتوژن           در ایران شایع             

استافیلوکو  ار وسو و استرپتوکو  بودندکه کلبسیال نسبت بره                                                        

%   54هرا    % و نسبت به کارباپرنرم                    43ها    نسل سوم سفالوسپورین                   

%   41مقاوم بودند. هم نین طب  این گزارش اکالی به مریرزان                                                 

ها    % نسبت به فلوروکینون                    54سه و    

-مقاوم هستند. در این مطالعه نیز کلبسیال و اکالی جزء مقراوم                                                      

ها نسل سه و چرهرارم،                    ها نسبت به سفالوسپورین                      ترین پاتوژن           

(. در مطالعره دیرگرری در                       32ها بودند)         ها و فلورکینول              کارباپنم        

بیوتیکی دارد            ایران نشان داده شد که کلبسیال مقاومت چند آنتی                                            

ای در کاشان  که روی الگوی مقاومتی اکرالی                                        (. در مطالعه            33)   

های اکرالی          % از تمام پاتوژن                14صورت گرفت نشان داده شد که                           

%(    31/3سیلین)      بیوتیک مقاوم هستند از جمله آمپی                               به چند آنتی           

%(،     14%(، کرروتررریررمرروکسررازول)                  14،نررالرریرردیررک اسرریررد )               

(. در       34ها)   %( و هم نین سفالوسپورین                       11/3سیپروفلوکساسین)               

مطالعه دیگری در شیراز نشان داده شد که اکالی نسربرت بره                                                    

(   35%( مقاوم برود)             11/5%( و نالیدیک اسید )                   34/4سیلین )       آمپی    

که نتای  این مطالعات تا حدودی با مطالعه حاضر هرمرخروانری                                                      

-1  radhan  
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دارند. وجود سیترو باکتر به عنوان یک پاتوژن نوظهور شایع در                                                           

مطالعه حاضر که از میزان مقاومت باالیی نیز برخوردار بود قابل                                                            

ای در رشت سیترو براکرترر بره عرنروان                                تامل است. در مطالعه                   

(. در یرک          31هفتمین میکرو ارگانیسم مقاوم  گزارش گردیرد)                                         

مطالعه در هند نشان داده شد که این میکروارگانیسم به ترتیرب                                                          

  252شود و از          باع  عفونت ادراری، پنومونی و عفونت خون می                                         

% آنهرا        33/3بیماری که از کشت آنها سیترو باکتر جدا شده بود                                               

(. در مطالرعره دیرگرری                    31ای مهم داشتند )               یک بیماری زمینه               

گزارش گردید که سیترو باکتر عامل مهم عفونت بیمارسرترانری                                                      

نیست و این میکروارگانیسم به طورطبیعی در آب و خرا  و                                                    

   (33   )

که نتای  این مطالعات با مطالعه حاضر همخوانی ندارد. الزم بره                                                           

هرای     باشد با توجه به اینکه عرامرل عرمرده عرفرونرت                                      کر می      

باشند در          های گرم منفی می               بیمارستانی در سرتاسر دنیا باکتری                                

مسئول عفونت بیمارستانی در این مطالعه گرم منفی بودند کره                                                        

 های گرم منفی مقاومت چند دارویی دارند.                                         تمامی این باسیل               

تواند از تجویرز                بیوتیکی می          بنابراین دانستن الگوی مقاومت آنتی                                 

های مو ری را در                 های جلوگیری کند و گام                     بیوتیک      نامناسب آنتی            

ترین      شایع      .آورد    بیوتیکی به وجود می                  جهت کاه  مقاومت آنتی                    

های گرم منفی عفونت بیمارستانری                               ترین میکروارگانیسم                  و مقاوم       

در این مطالعه به ترتیب کلبسیال ،سیترو باکتر و اکالی بودند. با                                                             

توجه به شیوع دور از انت ار پاتوژن سیترو باکتر در بیمارسرتران                                                            

بیوتیکی نسبت بره                 امام رضا )ع( و نیز میزان باالی مقاومت آنتی                                         

های شایع، باال بردن آگاهی کارکنران،                                   آن و سایر میکروارگانیسم                       

-ای از آنرتری          رعایت بهداشت دست، عدم استفاده طیف گسترده                                        

-زمان و نیز انجام آزمون حساسیت آنرتری                                  ها به طور هم            بیوتیک      

بیوتیک به شدت جهت پیشگیری و                             بیوتیکی قبل از تجویز آنتی                         

کنترل عفونت بیمارستانی، کنترل مقاومت دارویی و نیز کنتررل                                                         

های نروظرهرور در آیرنرده                     شیوع نوظهور سایر میکروارگانیسم                              

تروان      های این مطالعه مری                 گردد. از جمله محدودیت                     پیشنهاد می          

گفت که بع ی از بیماران تحت اعمال جراحری کره برعرد از                                                  

شدنرد بررای           ترخیص از بیمارستان دچار عفونت محل عمل می                                        

کردند بلکه آنهرا                 بررسی مجدد به بیمارستان مذکور مراجعه نمی                                        

برای درمان عفونت خود به مطب پزشک و یا سایر مراکز درمانی                                                         

 مراجعه داشتند.              

 

 تشکر و  دردانی              

وسیله از کلیه کسانی که در انجام این مطالعه همکراری و                                                     بدین    

اند به خصو  از کارکنان بیمارستان امام رضرا                                           مساعدت داشته            

)ع( ارت  جمهوری اسالمی ایران تشکرر و قدردانی بره عرمرل                                                    

 آید.    می  
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Evaluation of the Prevalence of Nosocomial Infections and their Antibiotic Resistance in one of 
the military hospitals affiliated Army Medical University during 2018-2019 
 epandi M ( h.D),  hojaee A ( h.D Candidate)*, Motahari F (M. c), Taheriyan M (M. c)  

 ashemi   ( h.D Candidate) 
 

Abstract 
Introduction: The prevalence of nosocomial infections is increasing and emerging of antimicrobial-
resistant p
The aim of this study was Evaluation of the prevalence of nosocomial infections and determines anti-
biotic resistance in different parts of Imam Reza  ospital. 
Methods: This cross-sectional study was conducted in Imam Reza  ospital during 1396 and 1397. 
Each of the patients in different wards of the hospital with nosocomial infections was enrolled. Data 
about patients’ age, sex, site of infection, ward of hospitalization and culture's report were collected. 
The pattern of antibiotic resistance was determined by disk diffusion method. Data analysis was done 
by      version 16 to compute descriptive and analytical statistics. 
Results: 

was (%1/7). The Urinary Trach infection (%36/8) was the most common nosocomial 
infection followed by VA  (Ventilator associated pneumonia) (23/6%)and  NEU- NV (15/6%).The 
most frequently isolated organisms from all sites of infections were Klebsiella (%32/4),  itrobacter 
(%27/6) 

, Fluor quinolones, Inhibitor beta-lactamase, Macrolides, Carbapenems. Three of them 
also were resistance to Vancomycin % 100. 
Conclusion: 

bacteria as a common microorganism with high antibiotic resistance in 
this study may indicate a new change in the prevalence of microorganisms in this hospital and is a 
serious warning. 
Keywords: Nosocomial infections, Antibiotic Resistance, Infection control, Microorganism 
 
*Correspondent Address:  h.D Candidate in Nursing, Faculty of Nursing, Baghiyatalla University of 
Medical  ciences, Tehran, Iran.Email: shojaeeasma@yahoo.com 

 33فصلنامه پرستار و پزشک در رزم / شماره بیست و پنجم/ سال هفتم/ زمستان 32


