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Abstract
Background & Aim: Urinary tract infections are among the most prevalent diseases in
children and can lead to serious complications if improperly treated with antibiotics. This
study aimed to determine the bacteriological factors and resistance of children to urinary
infection antibiotics.
Materials & Methods: This descriptive and cross-sectional research was performed on
160 children, who referred to Motahari Hospital in Urmia with a positive urine culture.
The desired strains were recognized and identified using biochemical tests and
differential culture media. In addition, antibiotic resistance pattern of the strains was
determined by disc fusion method (Kirby-Bauer) as recommended by CLSI. Moreover,
data analysis was performed using Chi-square, and P-value of less than 0.05 was
considered significant.
Results: Of 160 children assessed, 119 were female, and 41 were male. According to the
results, the highest prevalence of urinary infection was related to the age range below two
years. In addition, the most and least strains separated from urine cultures included E.coli
(81.3%) and S.saprophyticus (1.9%), respectively. Furthermore, E.coli isolates had the
most resistance to cotrimoxazole (64.6%), and nitrofurantoin was recognized as the most
effective antibiotic with 90% sensitivity.
Conclusion: According to the results of the study, the use of nitrofurantoin,
ciprofloxacin, and gentamicin antibiotics is recommended for primary treatment of
urinary infections. Given the different frequency distribution of antibiotic resistance in
various regions and periods, it is suggested that antibiotic resistance be assessed
periodically to control infection.
Keywords: Urinary Tract Infection, Disc Diffusion, Antibiotic Resistance.
How to cite this article:
Ranjbar R, Jafari B, Naji S. Assessing the Antibiotic Resistance Pattern and Determining
the Prevalence of Microbial Species in Children with Urinary Tract Infections Referring
to Motahari Hospital in Urmia. Scientific Journal of Nursing, Midwifery and Paramedical
Faculty. 2019; 5 (1): 24-34.
URL: http://sjnmp.muk.ac.ir/article-1-215-fa.html
Copyright © 2019 the Author (s). Published by Kurdistan University of Medical Sciences. This is an open access
article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-Non Commercial License 4.0 (CCBY-NC),
where it is permissible to download, share, remix, transform, and buildup the work provided it is properly cited. The
work cannot be used commercially without permission from the journal.

بهبود جعفری

بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی و تعیین میزان شیوع گونه های میکروبی در کودکان
مبتال به عفونت های ادراری مراجعه کننده به بیمارستان مطهری ارومیه
3
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چکیده
زمینه و هدف :عفونت دستگاه ادراری یکی از شایعترین بیماریها در کودکان است .این بیماری در صورت درمان
نامناسب آنتیبیوتیکی ،می تواند منجر به عوارض جدی شود .هدف از این مطالعه تعیین عوامل باکتریولوژیک و مقاومت
آنتیبیوتیکی عفونت ادراری در کودکان است.
مواد و روشها :این مطالعه توصیفی – مقطعی بر روی  164کودک مراجعهکننده به بیمارستان شهید مطهری ارومیه که
کشت ادراری مثبت داشتند ،انجام پذیرفت .سویههای موردنظر با استفاده از آزمونهای بیوشیمیایی و محیطهای کشت
افتراقی شناسایی و تعیین هویت شدند ،الگوی مقاومت آنتیبیوتیکی سویههای موردمطالعه به روش دیسک دیفیوژن
)(Kirby-Bauerطبق توصیه  CLSIتعیین گردید .برای تحلیل دادهها از آزمون آماری کای اسکوئر استفاده گردید و
 p<0/05معنیدار تلقی شد.
نتایج :از  164کودک بررسیشده  111دختر و  01پسر بودند .بیشترین میزان ابتال به عفونت ادراری مربوط به رده سنی زیر
دو سال بود .بیشترین سویه جدا شده از کشتهای ادرار اشریشیاکلی ( 11/3درصد) و کمترین سویه مربوط به استافیلوکوک
ساپروفیتیکوس )1/9درصد) بود .ایزولههای اشریشیاکلی ،بیشترین مقاومت را به کوتریموکسازول ( )%60/6نشان دادند و
نیتروفورانتوئین هم به عنوان مؤثرترین آنتیبیوتیک با حساسیت ( )%14شناخته شد
نتیجهگیری :با توجه به یافتههای این مطالعه جهت درمان اولیه عفونتهای ادراری استفاده از آنتیبیوتیکهای
نیتروفورانتوئین ،سیپروفلوکساسین و جنتامایسین توصیه میشود .ازآنجاییکه توزیع فراوانی مقاومت آنتیبیوتیک در مناطق
مختلف و در دورههای زمانی متفاوت است ،پایش دورهای مقاومت آنتیبیوتیکی جهت کنترل عفونت پیشنهاد میشود.
واژههای کلیدی :عفونت مجاری ادراری ،دیسک دیفیوژن ،مقاومت آنتیبیوتیکی
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رامین رنجبر ،1بهبود جعفری* ، 2سیامک ناجی

بررسی الگوی مقاوت آنتی بیوتیک ...

عفونت دستگاه ادراری یکی از شایعترین بیماریها،

بیشترین مقاومت را به کوتریموکسازول ( )%64/1و

بهویژه در کودکان است ( 2 .)1درصد پسران و 1

کمترین مقاومت را به سیپروفلوکساسین ()%10/1

درصد دختران زیر  6سال به عفونت ادراری مبتال

نشان داد ( .)13هدف از این مطالعه تعیین عوامل

میشوند ( .)6-2بیشترین عامل اتیولوژیک عفونت

باکتریولوژیک و مقاومت آنتیبیوتیکی عفونت

دستگاه ادراری اشریشیاکلی میباشد ( )14-4که

ادراری در کودکان مراجعهکننده به بیمارستان شهید

میتواند به دلیل توانایی بیشتر این باکتری در اتصال به

مطهری ارومیه در سال  1316است.

سلولهای مجاری ادراری ،مقاومت بیشتر در برابر

مواد و روشها

خاصیت ضد باکتری سرم انسان ،تولید همولیزین و

در این مطالعه مقطعی -توصیفی کلیه نمونههای ادرار

افزایش تولید آنتیژن کپسول باشد ( .)11در سالهای

بیماران زیر  12سال اعم از بستری و سرپایی

اخیر ،مصرف غیرمنطقی و بیرویه آنتیبیوتیکهای

مراجعهکننده به بیمارستان شهید مطهری ارومیه در

رایج باعث افزایش مقاومت آنتیبیوتیکی در میان

ظروف استریل جمعآوری گردید و با استفاده از لوپ

پاتوژن های ادراری در تمام دنیا گردیده است که

استاندارد ( )4/41 mlدر شرایط استریل بر روی

درمان آنها را با مشکالت بسیاری مواجه میسازد

محیط بالدآگار کشت داده شد .پس از 11-20

( .)12با توجه به اختالف حساسیت باکتریها به

ساعت انکوباسیون در دمای  34درجه سانتیگراد

آنتیبیوتیکها در مناطق مختلف جغرافیایی و تغییر

محیطهای کشت از نظر رشد یا عدم رشد بررسی

میزان این حساسیت و مقاومت در طی زمان ،این

گردید و  160ایزوله که تعداد کلنیهای رشد کرده

مطالعهها باید به طور دورهای در هر منطقه انجام شود

برابر یا بیش از  105 CFU/mlبود ،جمعآوری

تا راهنمای پزشکان آن منطقه در درمان عفونت

گردید .اطالعاتی از قبیل سن و جنس نیز از پرونده

ادراری باشد ( .)13در مطالعهای مشابه در ترکیه

بیماران استخراج شد .سویههای موردنظر با استفاده از

توسط  Cobanو همکاران ( )2410انجام شده بود

آزمونهای بیوشیمیایی و محیطهای کشت افتراقی

باکتری اشریشیاکلی ( ،)%61/0کلبسیال (،)%12

شناسایی و تعیین هویت شدند ،در مطالعه حاضر

(،)%0/1

آنتیبیوتیکهای سیپروفلوکساسین (،5 μg )CP

استافیلوکوک اپیدرمیدیس ( )%1/0و سودوموناس

سفالکسین ( ،30 μg )CNنیتروفورانتوئین (300 )FM

( )%1/0بیشترین ارگانیسمهای جدا شده بودند.

 ،μgکوتریموکسازول ( ،20 μg )SXTنالیدیکسیک

اشریشیاکلی بیشترین مقاومت را به سفالوتین

اسید ( ،30 μg )NAجنتامایسین (،14 μg )GM

( )%62/1و کمترین مقاومت را به نیتروفورانتوئین

سفیکسیم ( ،0 μg )CFMسفتازیدیم (،30 μg )CAZ

( )%3/6نشان داد ( .)10در یک مطالعه مشابه داخلی

سفتریاکسون ( 30 μg )CROتهیه شده از شرکت

توسط موالزاده و همکاران در فسا بیشترین ارگانیسم

پادتن طب مورد بررسی قرار گرفت.

انتروباکتر

(،)%14/4

پروتئوس
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مقدمه

جدا شده مربوط به اشریشیاکلی ( )%60/3بود که

بهبود جعفری

الگوی مقاومت آنتیبیوتیکی سویههای مورد مطالعه

دختران بیشتر از پسران بود و اختالف معنیداری

به روش دیسک دیفیوژن ) (Kirby-Bauerطبق

دیده شد (جدول  .)1بیشترین سویه جدا شده از

توصیه ( )CLSI 2414تعیین گردید ( .)10جهت

کشتهای ادرار اشریشیاکلی ( 11/3درصد) و
سویه

مربوط

آزمایشها به همراه ایزولههای بالینی ،تست تعیین

ساپروفیتیکوس )1/9درصد) بود.

حساسیت دقیقاً به همان صورت بر روی سویه

ایزولههای اشریشیاکلی بیشترین مقاومت را به

استاندارد اشریشیاکلی ATCC 25922نیز انجام و

کوتریموکسازول

و

نتایج با مقادیر استاندارد مقایسه میشد .برای تحلیل

نیتروفورانتوئین هم به عنوان مؤثرترین آنتیبیوتیک با

دادهها از آزمون آماری کای اسکوئر استفاده گردید

حساسیت ( )%14شناخته شد .در جدول ( )2توزیع

و  p<0/05معنیدار تلقی شد.

مقاومت باکتریهای جداشده به آنتیبیوتیکهای

یافتهها

مصرفی نشان داده شده است .در بررسی رابطه بین

از  164کودک بررسیشده  111دختر ( )%40/0و

الگوی مقاومتی باکتریهای جدا شده و پارامترهایی

 01پسر بودند ( )%20/6و از لحاظ جنسیت اختالف

مانند سن و جنسیت ارتباط معنیداری مشاهده نشد.

معناداری دیده شد .میانگین سنی بیماران  3/0سال ،با

ولی طبق نتایج به دست آمده مشاهده شد که میزان

انحراف معیار  1/33بود .بیشترین میزان ابتال به

مقاومت سوش های جدا شده از کودکان بستری در

عفونت ادراری مربوط به رده سنی زیر دو سال بود

بیمارستان باالتر بود که ارتباط معناداری دیده شد

(جدول  .)1میزان ابتال به عفونت ادراری در کوکان

(جدول)3

نشان

دادند

پسر در رده سنی زیر  6ماه بیشتر از کودکان دختر
بود ولی در ردههای سنی باالتر این میزان ،در
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کنترل کیفی مراحل آنتیبیوگرام در هر سری از

کمترین

()%60/6

به

استافیلوکوک

بررسی الگوی مقاوت آنتی بیوتیک ...

جدول  :1توزیع فراوانی انواع میکروارگانیسمهای عامل عفونت ادراری بر حسب سن و جنس در جامعه مورد مطالعه

جنسیت
گروه سنی (سال)

پسر

دختر

<1

14

%01/6

11

%01/0

1-2

23

%46/4

4

%23/3

2-6

03

%11/1

14

%11/1

6 - 12

36

%10/4

6

%10/3

جمع

111

%40/0

01

%20/6

P-value

p<4/40

p<4/40

p<4/40

p<4/40

جدول  :2توزیع مقاومت باکتریهای شایع در برابر آنتیبیوتیکهای رایج در کودکان مبتال به عفونت ادراری

Acinetobacter

Citrobacter

S. agalactiae

S. aureus

S. saprophyticus

P. aeruginosa

K. pneumoniae

E.coli

ایزولهها

S

0

100

50

50

100

100

41/6

11/0

I

0

0

0

0

0

0

0

0

R

100

0

50

50

0

0

21/0

11/0

S

0

100

0

100

33/3

10/3

30/4

40

I

0

0

0

0

0

0

0

0

R

100

0

100

0

66/4

10/4

60/3

60

S

0

0

100

100

100

10/3

41/0

90

I

0

0

0

0

0

0

0

0

R

100

100

0

0

0

10/4

21/6

10

S

0

0

0

0

66/4

0

21/0

30/0

I

0

0

0

0

0

0

0

0

R

100

100

100

100

33/3

100

41/6

60/6

S

0

0

0

0

33/3

0

50

01/0

I

0

0

0

0

0

0

0

0

R

100

100

100

100

66/4

100

50

01/0

S

0

100

0

100

33/3

10/4

50

61/2

I

100

0

0

0

0

14.3

0

0.8

R

0

0

100

0.0

66/4

0

50

30

S

0

100

50

0

33/3

10/3

21/6

04/4

آنتیبیوتیکها

Ciprofloxacin

Cefalexin

Nitrofurantoin

Co-Trimoxazole

Nalidixic acid

Gentamicin

Cefixime
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تعداد

فراوانی

تعداد

فراوانی

بهبود جعفری

Ceftazidime

R

100

0

50

100

66/4

10/4

41/0

02/3

S

0

100

0

0

33/3

21/6

21/6

64/1

I

0

0

0

0

0

10/3

0

0

R

100

0

100

100

66/4

04/1

41/0

31/2

S

0

0

0

0

33/3

02/1

30/4

00/0

I

0

0

0

0

0

0

0

4 /1

R

100

100

100

100

66/4

04/1

60/3

03/1

جدول  :3توزیع مقاومت باکتریهای شایع در برابر آنتیبیوتیکهای رایج در کودکان مبتال به عفونت ادراری بر حسب
وضعیت مراجعه
آنتی بیوتیک ها

بستری

سرپایی

Ciprofloxacin

31/1

13/9

75/6

55/7

Cefalexin
Nitrofurantoin

31/1

9/6

Co-Trimoxazole

80

63/5

Nalidixic acid

73/3

37/4

Gentamicin

40

27/8

Cefixime

66/7

40/9

Ceftazidime
Ceftriaxone

46/7

44/3

66/7

41/7

P<0/05

فشارکینیا و همکاران در بیرجند ( ،)12قراشی و
بحث و نتیجهگیری

همکاران در تبریز ( Coban ،)16و همکاران ()2410

در مطالعه حاضر بیشترین میزان ابتال به عفونت ادراری

( Mantadakis ،)10و همکاران ( )14( )2414و

مربوط به دختران و در رده سنی زیر دو سال بود .بیشترین
سویه جداشده از کشتهای ادرار اشریشیاکلی (11/3
درصد) و کمترین سویه مربوط به استافیلوکوک
ساپروفیتیکوس ( 1/9درصد) بود .ایزوله های
اشریشیاکلی ،بیشترین مقاومت را به کوتریموکسازول
( )%60/6نشان دادند و نیتروفورانتوئین هم به عنوان

مؤثرترین آنتیبیوتیک با حساسیت ( )%14شناخته شد و
از  164نمونه کشت مثبت ادرار 111 ،مورد ()%40/0
مربوط به دختران و  01مورد ( )%20/6مربوط به
پسران بود که با نتایج به دست آمده در مطالعههای

 Hanna-Wakimو همکاران ( )11( )2414همخوانی
دارد و با کتاب مرجع هماهنگی داشت ( .)11از
جمله دالیل بروز چنین نتایجی ،ساختمان و آناتومی
دستگاه ادراری تناسلی جنس مؤنث و نزدیکی آن با
سیستم دفعی است ( .)24در مطالعه حاضر بیشترین
میزان ابتال به عفونت ادراری مربوط به رده سنی زیر
دو سال بود که میتواند به دلیل این باشد که در این
سن هنوز تکامل سیستم ایمنی کامل نشده و بچهها
در برابر عفونت آسیبپذیرتر هستند.
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0

0

0

0

0

0

0

بررسی الگوی مقاوت آنتی بیوتیک ...

( ،)12عالیی و صالح زاده در اردبیل ( )21و اقبالیان

شامل نیتروفورانتوئین ( ،)%10/0سیپروفلوکساسین

در همدان ( ،)22با پژوهش حاضر همخوانی دارد.

( ،)%11/2جنتامایسین ( )%66/1و سفتازیدیم

همچنین نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان

()%00/0

به

دادند میزان ابتال به عفونت ادراری در کوکان پسر

کوتریموکسازول ( )%60/6و سفالکسین ( )%64و

در رده سنی زیر  6ماه بیشتر از کودکان دختر بود که

سفتریاکسون ( )%01/1دیده شد؛ و ایزولهها مقاومت

میتواند به دلیل ختنه نشدن و عوامل ژنتیکی در

نسبی به سفکسیم ( )%01/1و نالیدیکسیکاسید

پسران باشد ولی در ردههای سنی باالتر این میزان،

( )%04/0نشان دادند .در نتایج مطالعه فشارکینیا و

در دختران بیشتر از پسران بود .بر اساس تحقیقات

همکاران ،آنتیبیوتیکهای مؤثر به ترتیب حساسیت

انجام شده نسبت ابتال بر حسب جنسیت در سنین

میکروبی شامل سفتازیدیم ،سفتریاکسون ،سفکسیم و

مختلف تفاوت دارد و در سه ماه اول ،عفونت سیستم

نالیدیکسیک اسید بود ( )12و نزدیک به نتایج مطالعه

ادراری در پسرها شایعتر از دخترها است ولی در

حاضر بود .در مطالعه مشابه دیگر در کرواسی میزان

سایر مقاطع سنی ،دخترها بیشتر از پسرها مبتال می

مقاومت به کوتریموکسازول ،سفالکسین و

شوند ( .)21بر اساس نتایج به دست آمده از این

نیتروفورانتوئین در مقایسه با نتایج مطالعه حاضر

پژوهش ،شایعترین باکتری جداشده از نمونههای

کمتر بود ( .)23در مطالعه گوکچه و همکاران در

ادراری کوکان مبتال به عفونت دستگاه ادراری،

استانبول میزان مقاومت ایزولهها نسبت به

اشریشیاکلی با فراوانی  134مورد ( )%11/3بود که

سیپروفلوکساسین،

سفتریاکسون،

اختالف معناداری دیده میشود .در این بررسی سه

نیتروفورانتوئین ،کوتریموکسازول در مقایسه با

باکتری شایع عامل عفونت ادراری به ترتیب

مطالعه حاضر کمتر بود (.)20

اشریشیاکلی ،کلبسیال و سودوموناس آئروژینوزا بود

اشریشیاکلی بیشترین مقاومت را نسبت به

و در رتبههای بعدی استافیلوکوکساپروفیتیکوس،

کوتریموکسازول ( )%60/6و سفالکسین ( )%64و

استافیلوکوکآرئوس و میکروارگانیسمهای دیگر از

بیشترین حساسیت را نسبت به نیتروفورانتوئین ()%14

قبیل استرپتوکوکآگاالکتیه و سیتروباکتر و

و سیپروفلوکساسین ( )%11/0نشان داد .میزان

اسینتوباکتر قرار داشتند .تقریباً در تمام بررسیهای

مقاومت به سایر آنتیبیوتیکهای مصرفی به شرح

مشابه ،اشریشیاکلی به عنوان شایعترین مولد عفونت

زیر بود :سفتریاکسون  ،%03/1سفکسیم ،%02/3

ادراری بود ( .)24 ،11 ،13در مطالعه حاضر بدون

نالیدیکسیک اسید  ،%01/0سفتازیدیم  %31/2و

توجه به سوش مولد بیماری ،ایزولهها بیشترین

جنتامایسین  .%34در مطالعه میرسلیمانی و همکاران

حساسیت را نسبت به نیتروفورانتوئین نشان دادند.

میزان مقاومت اشریشیاکلی به سفتازیدیم ،جنتامایسین

بود.

بیشترین

میزان

سفکسیم،

مقاومت

و نیتروفورانتوئین نزدیک به نتایج مطالعه حاضر بود
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نتایج مطالعات فشارکینیا و همکاران در بیرجند

آنتیبیوتیکهای مؤثر به ترتیب حساسیت میکروبی

بهبود جعفری

نتایج به دست آمده در مطالعه حاضر بود ( .)20در

در مقایسه با نتایج به دست آمده از مطالعه حاضر

مطالعه  Edlinو همکاران ( )2413در آمریکا میزان

میزان مقاومت آنتیبیوتیکی سودوموناس آئروژینوزا

مقاومت آنتیبیوتیکی اشریشیاکلی در مقایسه با

به جنتامایسین و سیپروفلوکساین باالتر بود ،ولی

مطالعه حاضر خیلی پایین بود ( .)26کلبسیال بیشترین

مقاومت آن به سفتازیدیم پایینتر بود ( .)21الزم به

آنتیبیوتیکهای

ذکر است که برای آن دسته از ارگانیسمهایی که

کوتریموکسازول ( ،)%41/1سفکسیم ( )%41/0و

تعدادشان  3سویه و کمتر بود ،آنتیبیوگرام صورت

سفتازیدیم ( )%41/0و بیشترین حساسیت را نسبت به

پذیرفت اما به جهت تعداد کم از بحث دربارۀ آنها

آنتیبیوتیکهای سیپروفلوکساسین ( )%41/6و

خودداری نمودیم و لذا آن دسته از باکتریهایی که

نیتروفورانتوئین ( )%41/0نشان داد .میزان مقاومت به

تعداد قابلتوجه داشتند مورد بحث قرار گرفتند.

سایر آنتیبیوتیکهای مصرفی ،از جمله سفتریاکسون

طبق نتایج به دست آمده مشاهده شد که میزان

و سفالکسین  %60/3و نالیدیکسیک اسید و

مقاومت سوشهای جدا شده از کودکان بستری در

جنتامایسین  %04بود .در مطالعه رضایی و عبدینیا

بیمارستان باالتر بود و اختالف معناداری دیده شد که

میزان مقاومت آنتیبیوتیکی کلبسیال پایینتر از

میتواند به دلیل مواجهه بیماران بستری با وسایل و

مطالعه حاضر بود ( .)24در مطالعه چوبان و همکاران

تجهیزات پزشکی آلوده بیمارستانی ،روشهای

در مقایسه با نتایج به دست آمده از مطالعه حاضر

تهاجمی و فلور مقاوم به آنتیبیوتیک بیمارستانی

میزان مقاومت آنتیبیوتیکی کلبسیال خیلی پایینتر

باشد .رعایت بهداشت دستها برای کارکنان و

است ( .)10سودوموناسآئروژینوزا بیشترین مقاومت

کارکنان بیمارستان بهویژه بخش کودکان ،روشهای

را نسبت به آنتیبیوتیکهای کوتریموکسازول و

درمانی مناسب و خصوصاً استفاده مناسب و به جا از

نیتروفورانتوئین،

آنتیبیوتیکها و رعایت اصول استاندارد و بهداشتی

سفالکسین و سفکسیم ( )%10/4و بیشترین حساسیت

در وسایل موجود در بخش کودکان از جمله تدابیر

را نسبت به آنتیبیوتیکهای سیپروفلوکساسین و

بهداشتی میباشند.

جنتامایسین ( )%144نشان داد .میزان مقاومت به

با توجه به یافتههای این مطالعه جهت درمان اولیه

سفتریاکسون و سفتریاکسون  %04/1بود .در مطالعه

عفونتهای ادراری استفاده از آنتیبیوتیکهای

حیدری و همکاران در مقایسه با نتایج مطالعه حاضر

نیتروفورانتوئین ،سیپروفلوکساسین و جنتامایسین

میزان مقاومت آنتیبیوتیکی سودوموناسآئروژینوزا

توصیه میشود اما به هر حال درمان صحیح در مقابل

به جنتامایسین و سیپروفلوکساسین باالتر بود ولی

این نوع عفونت ابتدا نیازمند بررسی دقیق مقاومت

میزان مقاومت به کوتریموکسازول و سفتازیدیم

دارویی عامل عفونتزا و سپس تجویز دارو است.

مقاومت

را

نالیدیکسیک

نسبت

اسید

به

(،)%144

پایینتر بود (.)21
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ولی میزان مقاومت به سایر آنتیبیوتیکها باالتر از

در مطالعه  Pobiegaو همکاران ( )2416در لهستان
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... بررسی الگوی مقاوت آنتی بیوتیک

 همچنین پیشنهاد.مقاومت باکتریها مؤثر باشد

از آنجایی که توزیع فراوانی مقاومت آنتیبیوتیک

میشود این مطالعات در جامعه آماری گستردهتری

در مناطق مختلف و در دورههای زمانی متفاوت

.انجام گیرد تا نتایج دقیقتری حاصل شود

 پایش دورهای مقاومت آنتیبیوتیکی جهت،است

تشکر و قدردانی

کنترل عفونت پیشنهاد میشود همچنین میتوان

این پژوهش حاصل پایاننامه دانشجویی مقطع

نتیجهگیری کرد که حساسیت به آنتیبیوتیکها به

کارشناسی ارشد رشته میکروبیولوژی با کد

دلیل عواملی از جمله تجویز و مصرف غیرمنطقی

) است بدینوسیله از حوزهی22434044131406(

 جهشهای آنزیماتیک و همچنین،آنتیبیوتیکها

 از،پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهر

انتقال مقاومت از طریق عوامل ژنتیکی کاهش یافته

اساتید محترم و همچنین مسئولین و کارکنان

 بنابراین لزوم مطالعات بیشتر در این زمینه و،است

آزمایشگاه تشخیص طبی بیمارستان شهید مطهری

کاهش مصرف آنتیبیوتیکها و تجویز منطقی آنها

ارومیه که در اجرای این پایاننامه نهایت همکاری را

 همچنین.توسط پزشکان ضروری به نظر میرسد

. صمیمانه تشکر و قدردانی میشود،کردند

افزایش سطح آگاهی مردم در مورد خطرات درمان
خودسرانه با آنتیبیوتیکها میتواند در کاهش
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