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تشخیض بت موقتع درمتان مساستن ن ،برتیار اه یتتدارد تعیتین نتو

سال بیستودوم-شماره 111

باکتزی های جذاشذ اس ادرار کودکان در جسس سن های مختلت

آبان 1131

ادراری پیش اس حاضزشذن پاسخ سمایشهای میکزبی ک ککسذ.

متیتوانتذ در درمتان تبزبتی عفونتت

مًاد ي ريشَا :در این بزرسی ،اطالعات مزبوط ب کشتهای ادرار مثبت مزبتوط بت کودکتان سیتز 15
سال در سمایشاا بی ارستتان پتارت تاتزان ،ایتزان ،در باتار ستال  1332ج تع ری اس نظتز متاری

دریافت3131/60/22 :
آخزین اصالحها3131/60/20 :
پذیزش3131/60/61 :

تبشی تحلیل شذ؛ این اطالعات شامل جسس ،سن نو پذیزش بی تاران نیتش نتو بتاکتزی جذاشتذ
الاوی حراسیت نتیبیوتیکی ناا بود .ماادیز  Pک تز اس  0/05اس نظز ماری معسیدار درنظزگزفت شذ.
وتايج :در میان  136جذای بالیسی غیزتکزاری ،شایعتزین باکتزیهای جذاشتذ بت تزتیتن اشزیشتیاکلی
( 51/5درطذ) ،استافیلوکوکوتهای کو گوالس مسفی ( 13/2درطذ) ،کلبریال ( 11/8درطذ)
( 8/8درطذ) بونذد .فزا انی جذاساسی هزیک اس باکتزیها در د جسس د گز

انتز کوکوت

سسی سیز  2سال  2تتا

 14سال تفا تداشت .نتایج حراسیت نتیبیوتیکی ،نشاندهسذ ماا مت بریاری اس جذای های کلبرتیال
اشزیشیاکلی ب اغلن نتیبیوتیکهای متذا ل در درمان بود فزا انتی حراستیت نتتیبیتوتیکی در
جذای های جذاشذ اس کودکان در جسس سنهای مختل

نیش ،متفا ت بود.

وتیجٍگیری :نتایج این مطالع  ،ه انستذ ستایز مطالعتات نشتانمتیدهستذ کت بتاکتزیهتای گتزم مسفتی
ب خظوص اشزیشیاکلی ،شایع تزین باکتزی جذاشذ اس ادرار کودکان هرتتسذ اختتال هتایی میتان د
جتتسس ستتسین متفتتا ت اس نظتتز فزا انتتی عفونتتت ادراری ،نتتو بتتاکتزیهتتای جذاشتتذ
نتیبیوتیکی دیذ میشود ک میتوانذ در درمان تبزبی ک ککسذ.
ياشگان کلیذی :باکتزی ،عفونت ادراری ،کودکان ،جسس ،سن.
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دانشگاه شاهد

مقذمٍ ي َذف :یکی اس شایعتزین عفونت های باکتزیایی در کودکان ،عفونت دستتاا ادراری استت کت
ماا متت نتتیبیتوتیکی

باکتزیهای جذاشذ اس ادرار کودکان در جسس سنهای مختل

مقذمٍ

هٌبعت کوککٌٌذ (.)2

حضَر ثبکتزی در ادرارِ درعت جوغآٍریؽذٓ
کَدکبىّ ،زچٌذ گبّی ثِفَرت ثبکتزیَری ثذٍى

هغبلؼبتی ثغیبر درسهیٌِ ػفًَت ادراری کَدکبى اس

ػالهت اعت ،هیتَاًذ ًؾبىدٌّذُ ػفًَت عبدُ یب

کل دًیب اًتؾبریبفتِاًذ؛ اهب فقظ تؼذادی هحذٍد اس

پیچیذُ عیغتن ادراری فَقبًی یب تحتبًی ثبؽذ (.)2ٍ1

هغبلؼبت جذیذ در ایي سهیٌِ در هٌبثغ هؼتجز ایزاى

ػفًَت دعتگبُ ادراری ( ،)UTIثیوبری ثًِغجت ؽبیؼی

ٍجَددارًذ ٍ ثِ اثز هؾخقبت دهَگزافیک ثیوبراى در

در کَدکبى اعت کِ ػالٍُثز ایجبد ػالین حبد کِ گبّی

ًَع ٍ فزاٍاًی ثبکتزیّبی جذاؽذُ ٍ هقبٍهت

ثِ ثغتزیؽذى در ثیوبرعتبى هٌجزهیؽَد ،هیتَاًذ

آًتیثیَتیکی آًْب ،کوتز تَجِؽذُاعت .در ایي هغبلؼِ،

ػَارضی هْن ،هبًٌذ افشایؼ فؾبر خَى ٍ پزٍتئیٌَری

اعالػبت هزثَط ثِ کؾتّبی ادرار هثجت کَدکبى سیز

ًبؽی اس ػذم کبرکزد هَقت یب دائن کلیِ داؽتِثبؽذ (.)3

 15عبل ،عی دٍرُای کَتبُ در آسهبیؾگبُ ثیوبرعتبًی

ؽیَع  UTIدر کَدکبى ،هتغیز اعت ٍ گشارػؽذُ کِ در

ػوَهی در تْزاى ثب تؼذاد هزاجؼبى سیبد ،اس ًظز ًَع

دٍرُ ًَسادی ٍ عبل اٍل سًذگی ،ثبالتزیي هقذار اعت ٍ

ثبکتزیّب ،هیشاى هقبٍهت آًتیثیَتیکی آًْب ،عي ٍ جٌظ

در عبلّبی ثؼذ کبّؼهییبثذ ()2؛ ّوچٌیي جٌغیت ًیش

ثیوبراى تجشیٍِتحلیلؽذًذ تب ثتَاى اس اعالػبت حبفل،

اثزدارد ٍ هغبلؼبت ًؾبىدادُاًذ کِ در

در اًتخبة دارٍی هٌبعت ثِخقَؿ در هَارد

ثز اًغیذاًظ

UTI

[عي] سیز  1عبل،

UTI

اٍرصاًغی کوکگزفت.

در پغزاى ،ثیؾتز اس دختزاى

دیذُهیؽَد ٍلی پظ اس  1عبلگی در دختزاى ،ثیؾتز اس
مًاد ي ريشَا

پغزاى اعت ( .)3در هغبلؼبتی کِ عی سهبىّبی هختلف
هتفبٍت

اًجووبمؽذُاًذ

عی عِ هبُ فقل ثْبر عبل  ،1392اعالػبت هزثَط

[ًؾبىدادُؽذُ کِ]ًِ ،تٌْب اًغیذاًظ

ثغیبر هتغیز

ثِ کؾتّبی ادرار هثجت کَدکبى (سیز  15عبل ) در

اعتًَ ،ع ثبکتزیّبی جذاؽذُ اس ادرار کَدکبى ٍ

آسهبیؾگبُ هیکزةؽٌبعی ثیوبرعتبى پبرط تْزاى

هقبٍهت آًتیثیَتیکی آًْب ًیش تفبٍتدارًذ (.)5ٍ4

جوغآٍری ٍ هَرد هغبلؼِ قزارگزفتٌذ؛ در ایي

در

هٌبعوق

جغزافیوبیی

UTI
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تؾخیـ عزیغ ٍ درهبى [ثِهَقغ] ػفًَتّبی ادراری

آسهبیؾگبُ ،کؾت کوی ادرار ثب رٍػّبی اعتبًذارد

کَدکبى ،ثغیبر اّویتدارد سیزا درهبى هٌبعت هیتَاًذ

فَرتگزفتِ ،آسهبیؼ حغبعیت جذایِّب ثب رٍػ

ػالٍُثز ثْجَدی ػالین ،هبًغ اس ایجبد ػَارك جذی

دیغک دیفیَصى ثب اعتفبدُ اس دیغکّبی آًتیثیَتیکی

ؽَد ( .)6ٍ2ػَاهلی هختلف در اًتخبة دارٍ ثزای

ؽزکت

درهبى ػفًَتّبی ادراری کَدکبى اثزدارًذ؛ اسجولِ،

( )9اًجبمؽذ .اعالػبت ثیوبراًی کِ اس آًْب ثبکتزی

ًَع ثبکتزی ٍ حغبعیت ضذهیکزٍثی آى ،ؽذت ػالین

جذاؽذُثَد ،ؽبهل جٌظ ،عيًَ ،ع پذیزػ ٍ ًیش ًَع

ثیوبر ،فبرهبکَکیٌیتیک ،تَکغیغیتی ٍ قیوت دارٍ (ٍ7،2

ثبکتزی جذاؽذُ ٍ الگَی آًتیثیَتیکی آى در ثزًبهِ

 .)8اسآًجبکِ کؾت ادرار ٍ آسهبیؼ حغبعیت

آهبری

ثجت ٍ تجشیٍِتحلیلؽذًذ .ثزای هقبیغِ

آًتیثیَتیکیٍ ،قتگیز اعت ،در هَارد حبد ،درهبى

گزٍُّب اس آسهَىّبی آهبری هٌبعت (کبیاعکَئز یب

ثِفَرت تجزثی آغبسهیؽَد ()3؛ در ایي حبلت،

فیؾز) اعتفبدُؽذ ٍ هقذار

کوتز اس  0/05ثِػٌَاى

اعالػبت اپیذهیَلَصیک در هٌغقِ درخقَؿ ًَع

اختالف قبثلتَجِ اس ًظز آهبری درًظزگزفتِؽذ.

ثبکتزیّبی ؽبیغ در گزٍُّبی عٌی ٍ جٌظّبی هختلف
ٍ هقبٍهت آًتیثیَتیکی آًْب هیتَاًٌذ در اًتخبة دارٍی
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ROSCO

SPSS16

کؾَر داًوبرک ،عجق تَفیِّبی

P

CLSI

الا طفخانی ه کاران

وتايج
در عَل دٍرُ هَرد هغبلؼِ درهجوَع 136 ،جذایِ

ٍ اًتزٍکَکَط ( 8/8درفذ) ثَدًذ؛ عبیز ثبکتزیّب

ثبلیٌی غیزتکزاری اس ادرار کَدکبى سیز  15عبل در

ؽبهل پزٍتئَط ،عیتزٍثبکتز ،عَدٍهًَبط آئزٍجیٌَسا،

آسهبیؾگبُ هیکزةؽٌبعی ثیوبرعتبى پبرط تْزاى

اعتزپتَکَکَط،

ٍ

جذاؽذ؛ تَسیغ ثبکتزیّبی جذاؽذُ در ًوَدار 1

اعتبفیلَکَکَط عبپزٍفیتیکَط در هَاردی اًذک

ًؾبىدادُؽذُاعت .ؽبیغتزیي ثبکتزیّبی جذاؽذُ

جذاؽذُثَدًذ؛ درهجوَع ،ثبکتزیّبی گزم هٌفی ،ؽبیغتز

ثِتزتیت :اؽزیؾیبکلی ( 51/5درفذ) ،اعتبفیلَکَکَط

اس ثبکتزیّبی گزم هثجت ثَدًذ ( 69/9درفذ در ثزاثز

کَآگَالس هٌفی ( 13/2درفذ) ٍ کلجغیال ( 11/8درفذ)

 30/1درفذ).

اٍرئَط

اعتبفیلَکَکَط
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 CoNSاستافیلًکًکًسَای کًآگًالز مىفی بٍجس ساپريفیتیکًس ي  other Strep.گًوٍَای مختلف استرپتًکًکًس
غیر از آگاالکتیٍ است.

تجشیٍِتحلیل اعالػبت دهَگزافیک کَدکبًی کِ اس

 46هَرد دختز ٍ  26هَرد پغز ٍ اس  64ثیوبر  2تب 14

ادرار آًْب ثبکتزی جذاؽذُثَدً ،ؾبىداد کِ ثیوبراى هَرد

عبل 55 ،هَرد دختز ٍ  9هَرد پغز ثَدًذ؛ درهجوَع،

هغبلؼِ 46 ،هَرد سیز  1عبل؛  26هَرد 1 ،عبل؛ 34

 130ثیوبر ( 95/6درفذ) ،عزپبیی ٍ فقظ  6ثیوبر (4/4

هَرد 2 ،تب  6عبل ٍ  30هَرد  7تب  14عبل عيداؽتٌذ؛

درفذ) ،ثغتزی ثَدًذ.

ثٌبثزایي اغلت هَارد کؾتّبی هثجت ( 52/9درفذ) ثِ

تَسیغ فزاٍاًی ثبکتزیّبی جذاؽذُ ؽبیغ در ایي

کَدکبى سیز  2عبل ،هزثَط ثَد .هتَعظ عي ثیوبراى

هغبلؼِ ثِ تفکیک ثزای پغزاى ٍ دختزاى ٍ ًیش در دٍ

هَرد هغبلؼِ 3/23 ،عبل ثِدعتآهذ؛  101ثیوبر (74/3

گزٍُ عٌی سیز  2عبل ٍ 2تب  14عبل در جذٍل 1

درفذ) دختز ٍ  35ثیوبر ( 25/7درفذ) پغز ثَدًذ؛

ًؾبىدادُؽذُاعت .هیشاى جذاعبسی ّزیک اس ثبکتزیّب

ثٌبثزایي ،اغلت هَارد کؾتّبی هثجت ثِ دختزاى ،هزثَط

در پغزاى ٍ دختزاى تفبٍتداؽت ٍلی ایي اختالف ثزای

ثَدً .غجت دختز ثِ پغز ثزای کل ثیوبراى هَرد هغبلؼِ

ثزخی اس ثبکتزیّب اس ًظز آهبری هؼٌیدار ثَد؛ اسجولِ

 1:3ثَد ٍلی در دٍ گزٍُ عٌی سیز  2عبل ٍ ثبالی 2

اؽزیؾیبکلی ٍ اًتزٍکَکَط اس دختزاى ٍ کلجغیال ٍ

عبل ،ایي ًغجت تفبٍتداؽت :اس  72ثیوبر سیز  2عبل،

اعتبفیلَکَکَط کَآگَالس هٌفی اس پغزاى ،ثیؾتز
65
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ومًدار  .1تًزيع باکتریَای جذاشذٌ از ادرار کًدکان

باکتزیهای جذاشذ اس ادرار کودکان در جسس سنهای مختل

ثزاثز ثب  )0/007ثزای جذاعبسی اؽزیؾیبکلی اس

جذاؽذُثَد؛ ّوچٌیي ،فزاٍاًی جذاعبسی ّزیک اس

(P value

ثبکتزیّب در دٍ گزٍُ عٌی ،تفبٍتداؽت ٍلی ایي

کَدکبى سیز  2عبل هیبى دٍ جٌظ دیذُؽذ (در دختزاى

اختالف ،فقظ ثزای کلجغیال اس ًظز آهبری ،هؼٌیدار ثَد

 56/5درفذ ٍ در پغزاى  23/1درفذ)؛ ثِػالٍُ اس ّیچ

(هیشاى جذاعبسی اس کَدکبى سیز  2عبل  20/9درفذ ٍ

دختز  2تب  14عبلِای کلجغیال جذاًؾذُثَد درحبلیکِ

اس کَدکبى  2تب  14عبل  1/6درفذ)؛ فزاٍاًی جذاعبسی

هیشاى جذاعبسی ایي ثبکتزی اس دختزاى سیز  2عبل دارای

ّزیک اس ثبکتزیّب اس پغزاى ٍ دختزاى در دٍ گزٍُ عٌی

ثبکتزی در ادرار در  15/2درفذ هَارد ثَد؛ ّوچٌیي در

ًیش هتفبٍت ثَد اهب تفبٍت هؼٌیدار اس ًظز آهبری

ایي هغبلؼِ ،اًتزٍکَکَط فقظ اس دختزاى جذاؽذُثَد.

جذيل  .1تًزيع جىس ي سه کًدکان کٍ از ادرار آوُا باکتری جذاشذٌبًد برای باکتریَای شايع در ايه مطالعٍ
ببکتری
اشریشیبکلي
استبفیلوکوکوس
کوآگوالز منفي
کلبسیال
انتروکوکوس
پروتئوس
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استبفیلوکوکوس
اورئوس
استرپتوکوکوس
آگبالکتیه

فراواني در دو جنس
()%
پسر
دختر
;
83
()47/9%
()82/6%
33
9
()53/6
()8/;%
;
9
()47/9%
()8/;%
2
34
()2%
()33/;%
4
6
()7/9%
()6%
5
5
():/8%
()5%
2
5
()2%
()5%

فراواني در دو گروه سني
()%
 4تب  36سبل
زیر  4سبل
5:
54
()7;/6%
()66/6%
;
;
()36/3%
()3/7%
3
37
()3/8%
()42/:%
9
7
()32/;%
()8/;%
5
5
()6/9%
()6/4%
4
6
()5/3%
()7/8%
4
3
()5/3%
()3/6%

P value
برای دو جنس
*>2/223∂,
*>2/223∂,
*2/225∂,
*2/255§,
§2/885
§2/399
§;2/78

P value
برای دو گروه
سني
∂2/2:4
∂2/9::
*>2/223§,
∂2/635
§2/::5
§2/8:8
§2/823

* دارای اختالف هؼٌیدار اس ًظز آهبری) ∂ ،(P ≤0.05ثب تغت کبیاعکَئز ٍ § ثب تغت فیؾز

فزاٍاًی حغبعیت آًتیثیَتیکی عِ پبتَصى ادراری
ؽبیغ

ٍ

کَتزیوَکغبسٍل ٍ عفبسٍلیي ،پبییي ثَد (ثِتزتیت،6/7 :

اًتزٍکَکَط) در ًوَدار ً 2ؾبىدادُؽذُاعتّ .وِ

 46/7 ٍ 56/2درفذ)ّ .وِ جذایِّبی اًتزٍکَکَط ثِ

جذایِّبی اؽزیؾیبکلی ٍ کلجغیال ثِ کلیغتیي ،هزٍپٌن ٍ

کلیٌذاهبیغیيً ،یتزٍفَراًتَئیي ٍ لیٌشٍلیذ ،حغبط ثَدًذ

پیپزاعیلیي -تبسٍثبکتبم حغبط ثَدًذ .حغبعیت ثِ

ٍ حغبعیت ثِ آهپیعیلیي ٍ ًٍکَهبیغیي در 91/7

آهیکبعیي ،عفتبسیذین ،عفبسٍلیي ،عیپزٍفلَکغبعیي،

درفذ،

ٍ

جٌتبهبیغیيً ،یتزٍفَراًتَئیي ،تَثزاهبیغیي ٍ عفتزیبکغَى

عیپزٍفلَکغبعیي در  66/7درفذ جذایِّب دیذُؽذ؛ اهب

در  61/2تب  98/6درفذ جذایِّبی اؽزیؾیبکلی

حغبعیت ثِ تتزاعبیکلیي ٍ اریتزٍهبیغیي ،ثغیبر پبییي

دیذُؽذ

در

ایي

ٍلی

هغبلؼِ(اؽزیؾیبکلی،

[حغبعیت]

ثِ

کلجغیال

93/8

درفذ

ٍ

حغبعیت

ثِ

آهپیعیلیي،

آهپیعیلیي

ٍ

لٍَفلَکغبعیي

در

93/3

درفذ

ثَد (ثِتزتیت  16/7 ٍ 8/3درفذ).

کَتزیوَکغبسٍل ،ثغیبر پبییي ثَد (ثِتزتیت ٍ 23/2

در ایي ثزرعی ،فزاٍاًی حغبعیت اؽزیؾیبکلی

 37/3درفذ)؛ در جذایِّبی کلجغیال ًیش حغبعیت ثِ

(کِ ًیوی اس جذایِّبی هَرد هغبلؼِ را تؾکیلهیدادًذ)

آهیکبعیي ،عفتبسیذین ،عیپزٍفلَکغبعیي ،جٌتبهبیغیي،

جذاؽذُ اس دختزاى ٍ پغزاى در دٍ گزٍُ عٌی سیز 2

ًیتزٍفَراًتَئیي ،تَثزاهبیغیي ٍ عفتزیبکغَى ،هیبى  60تب

عبل ٍ  2تب  14عبل ثِ ؽؼ آًتیثیَتیک
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آهپیعیلیي،

ًیش در  2هَرد دیذُؽذ :حغبعیت ثِ عفتزیبکغَى در

«کَتزیوَکغبسٍل،

ًیتزٍفَراًتَئیي،

جٌتبهبیغیي ،آهیکبعیي ٍ عفتزیبکغَى» ثب یکذیگز

جذایِّبی اؽزیؾیبکلی جذاؽذُ اس دختزاى ثیؾتز اس

هقبیغِؽذ کِ ّز  61جذایِ اؽزیؾیبکلی جذاؽذُ اس

پغزاى ثَد (ثِتزتیت  33/3 ٍ 70/2درفذ،

ثزاثز

دختزاى ثِ ًیتزٍفَراًتَئیي حغبط ثَدًذ (حغبعیت 100

ثب  ٍ )0/031حغبعیت ثِ کَتزیوَکغبسٍل در

درفذ) درحبلیکِ اس  9جذایِ اؽزیؾیبکلی جذاؽذُ اس

جذایِّبی اؽزیؾیبکلی جذاؽذُ اس گزٍُ عٌی سیز 2

پغزاى 1 ،جذایِ ثِ ًیتزٍفَراًتَئیي ،هقبٍهت ًؾبىهیداد

عبل ،ثیؾتز اس گزٍُ عٌی  2تب  14عبل هؾبّذُؽذ

(حغبعیت  88/9درفذ)؛ تفبٍت هؼٌیدار اس ًظز آهبری

(ثِتزتیت  27 ٍ 50درفذ P value ،ثزاثز ثب .)0/05

P value

بحث

ػفًَت دعتگبُ ادراری ،اسجولِ ثیوبریّبی ؽبیغ در

حغبعیت ضذهیکزٍثی ایي ثبکتزیّب ،ثِ پشؽکبى در

کَدکبى اعت کِ درهبى هٌبعت ثب دارٍّبی ضذهیکزٍثی

اًتخبة دارٍی هٌبعت کوککٌٌذ .در ایي هغبلؼِ،

هیتَاًذ عجت ثْجَدی ٍ جلَگیزی اس ػَارك آى ؽَد

ؽبیغتزیي ثبکتزی جذاؽذُ اس ادرار کَدکبى سیز 15

()2ٍ1؛ درهبى اٍلیِ ایي ثیوبری ،اغلت تجزثی اعت ٍ

عبل ،اؽزیؾیبکلی ثَد کِ در  51/5درفذ کؾتّبی

اًتخبة آًتیثیَتیک ثِ ػَاهلی هختلف هبًٌذ ؽذت

هثجت دیذُؽذ .عِ ثبکتزی ؽبیغ در ایي هغبلؼِ ،پظ اس

ػالین ،تَکغیغیتی دارٍ ٍ ّشیٌِ -اثزدّی دارٍ

اؽزیؾیبکلی ،اعتبفیلَکَکَط کَآگَالس هٌفی ،کلجغیال

ثغتگیدارد؛ اهب ًَع ثبکتزیّبی ثیوبریسای ادراری

ٍ اًتزٍکَکَط ثَدًذ کِ ثِتزتیت :اس ٍ 11/8 ،13/2

ؽبیغ در جبهؼِ ٍ الگَی حغبعیت ضذهیکزٍثی

 8/8درفذ هَارد جذاؽذًذ؛ در عبیز هغبلؼبت اًجبمؽذُ

ثبکتزیّبی هَلذ ػفًَت ادراری ،در اًتخبة آًتیثیَتیک

در ایزاى ٍ ّوچٌیي عبیز ًقبط جْبى ،ؽبیغتزثَدى

اثزدارًذ ( .)2هغبلؼبت اپیذهیَلَصیک هیتَاًٌذ ثب

اؽزیؾیبکلی ًغجتثِ عبیز ثبکتزیّب در ادرار کَدکبى

ؽٌبعبیی ؽبیغتزیي ثبکتزیّبی هَلذ ػفًَت ادراری در

ًؾبىدادُؽذُّ ،زچٌذ هیشاى آى ،هتفبٍت ثَدُاعت؛

گزٍُّبی عٌی ٍ جٌغی هختلف ٍ ًیش تؼییي الگَی

اسجولِ  57/4درفذ در هغبلؼِ هؾؼَف ٍ ّوکبراًؼ در
67
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ومًدار  .2فراياوی حساسیت آوتیبیًتیکی بٍدستآمذٌ در ايه مطالعٍ برای سٍ باکتری بیماریزای ادراری شايع

باکتزیهای جذاشذ اس ادرار کودکان در جسس سنهای مختل

ّوذاى 56/6 ،درفذ در هغبلؼِ ؽزیفیبى ٍ ّوکبراًؼ در

جذاعبسی ثبکتزی اس ادرار ثیوبراى سیز  1عبل ،ثیؾتز اس

تْزاى60 ،درفذ در هغبلؼِ هحوذجؼفزی ٍ ّوکبراًؼ

گزٍُّبی عٌی دیگز ثَد ( 33/8درفذ) ٍ درٍاقغ ،اغلت

در عبری 76/3 ،درفذ در هغبلؼِ ػلیشادُ عبّزی ٍ

ثیوبراى ( 52/9درفذ) سیز  2عبل عيداؽتٌذ کِ ایي

ّوکبراًؼ 77 ،درفذ در هغبلؼِ قزیؾی ٍ ّوکبراًؼ

هغئلِ در عبیز هغبلؼبت ًیش دیذُؽذُاعت ()10ٍ4؛

در تجزیش 75/3 ،درفذ در هغبلؼِ یَلجبعيّ ٍ 1وکبراًؼ

درٍاقغ ،عي پبییي ٍ جٌغیت هؤًث ثِػٌَاى

در تزکیِ ٍ  76/6درفذ در هغبلؼِ لَّ ٍ 2وکبراًؼ در

ریغکفبکتَرّبی ػفًَت ادراری ثزؽوزدُؽذُاًذ(.)3
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ثزسیل (10ٍ5،4تب .)14حضَر اعتبفیلَکَکَطّبی

در ایي ثزرعی ،تَسیغ فزاٍاًی ثبکتزیّبی جذاؽذُ

کَآگَالس هٌفی در ادرار کَدکبى در عبیز هغبلؼبت ایزاى

ثزحغت عي ٍ جٌظ ًیش هَرد هغبلؼِ قزارگزفت؛

ًیش گشارػؽذُّ ،زچٌذ هیشاى آى ًغجتثِ ایي هغبلؼِ

اختالف هؾبّذُؽذُ هیبى گزٍُّبی هختلف ثزای ثزخی

کوتز ثَدُاعت :حذٍد  7/7درفذ در هغبلؼِ ؽزیفیبى ٍ

ثبکتزیّب اس ًظز آهبری ،هؼٌیدار گشارػؽذ؛ اسجولِ

ّوکبراًؼ 3/1 ،درفذ؛ در هغبلؼِ ػلیشادُ عبّزی ٍ

جذاعبسی ثیؾتز اؽزیؾیبکلی ٍ اًتزٍکَکَط اس دختزاى

ّوکبراًؼ ٍ  3/2درفذ ٍ در هغبلؼِ هؾؼَف ٍ

ٍ کلجغیال ٍ اعتبفیلَکَکَط کَآگَالس هٌفی اس پغزاى ٍ

ّوکبراًؼ ()12ٍ10،5؛ در چٌذ هغبلؼِ دیگز ًیش ّوبًٌذ

جذاعبسی ثیؾتز کلجغیال اس کَدکبى سیز  2عبل؛ در تٌْب

ایي هغبلؼِ ،کلجغیال ،دٍهیي ثبکتزی ثیوبریسای ؽبیغ در

هغبلؼِ هٌتؾزؽذُ دیگزی کِ در ایزاى درخقَؿ تأثیز

ادرار کَدکبى گشارػؽذُاعت (13ٍ11،5تب .)15ؽیَع

عي در تَسیغ ثبکتزیّبی ادراری یبفتؽذ (،)10

اًتزٍکَکَط در ایي هغبلؼِ  8/8درفذ ٍ ًغجتثِ

جذاعبسی ثبکتزیّبی گزم هٌفی در عٌیي پبییيتز ٍ گزم

اؽزیؾیبکلی ٍ کلجغیال ،کوتز ثَد کِ ایي هغئلِ در

هثجت در عٌیي ثبالتز ،ثیؾتز گشارػؽذُاعت .در

هغبلؼبت دیگز ًیش ًؾبىدادُؽذُاعت؛ اسجولِ در هغبلؼِ

هغبلؼِای کِ در ثزسیل فَرتگزفتِ (ً )4یش ،اثز عي ٍ

ػلیشادُ عبّزی ٍ ّوکبراًؼ ،ؽزیفیبى ٍ ّوکبراًؼ ٍ

جٌظ در تَسیغ ثبکتزیّب در ادرار کَدکبى

هؾؼَف ٍ ّوکبراًؼ ،ؽیَع اًتزٍکَکَط ثِتزتیت7/2 :

ًؾبىدادُؽذُاعت کِ در آى ،ؽبیغتزیي ثبکتزی پظ اس

درفذ 3/1 ،درفذ ٍ  1/9درفذ ثَدُاعت (.)12ٍ10،5

اؽزیؾیبکلی در ًَساداى سیز  3هبُ کلجغیال ٍ

ؽبیغتزثَدى ثبکتزیّبی گزم هٌفیً ،غجتثِ ثبکتزیّبی

اًتزٍکَکَط ٍ در ثبالی  10عبل اعتبفیلَکَکَط

گزم هثجت در ادرار کَدکبى در ایي هغبلؼِ در عبیز

عبپزٍفیتیکَط گشارػؽذُاعت ٍ ؽیَع اؽزیؾیبکلی

هغبلؼبت ًیش ًؾبىدادُؽذُاعت (10ٍ5،4تب.)12

در سًبى ٍ پزٍتئَط هیزاثیلیظ در هزداى ،ثبالتز

در ایي هغبلؼِ ،اغلتِ کَدکبًی کِ اس ادرار آًْب

ثَدُاعت .هغبلؼبتی ثیؾتز ،السماًذ تب اثز عي ٍ جٌظ را

ثبکتزی جذاؽذُثَد ،هؤًث ثَدًذ(ًغجت هؤًث ثِ هذکز

در تَسیغ ثبکتزیّبی ادراری کَدکبى ثِفَرت کبهل

1:3؛  74/3درفذ در دختزاى ٍ  25/7درفذ در پغزاى)؛

ًؾبىدٌّذ .یکی اس هحذٍدیتّبی تحقیق حبضز ،ایي

در عبیز هغبلؼبت ًیش ،فزاٍاىتزثَدى ػفًَت ادراری در

ثَد کِ هب ثِ اعالػبت ثبلیٌی ثیوبراًی کِ اس کؾت ادرار

کَدکبى هؤًثً ،غجتثِ هذکز دیذُؽذُاعت :در هغبلؼِ

آًْب ثبکتزی جذاؽذُثَد ،دعتزعیًذاؽتین؛ ثٌبثزایي،

ؽزیفیبى ٍ ّوکبراًؼً ،غجت  ٍ 1:2در هغبلؼِ لَ ٍ

جذاؽذى ثبکتزی اس ادرار را در ثیوبراى هَرد هغبلؼِ

ّوکبراًؼ  72/8درفذ در دختزاى ٍ  27/2درفذ در

ًویتَاى ثِعَر کبهل ثب ػفًَت ادراری ،هتزادف داًغت

پغزاى؛ در هغبلؼِ قزیؾی ٍ ّوکبراًؼً ،غجت  ٍ 1:5در

ّزچٌذ کؾت ادرار ،اغلت ثِ دلیل حضَر ػالین ثبلیٌی

هغبلؼِ یَلجبعي ٍ ّوکبراًؼ 118 ،دختز ٍ  32پغز

ػفًَت ادراری فَرتهیگیزد؛ ّوچٌیي ثبٍجَدآًکِ

()14ٍ13،5،4؛ ّوچٌیي در ایي هغبلؼِ ،فزاٍاًی

ثغتزی یب عزپبییثَدى ثیوبراى تؼییيؽذُثَد ،هؾخـ

1

اس جبهؼِ یب ثیوبرعتبى

ًجَد کِ ایي ػفًَتّب

- Yolbasn
- Lo

2
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تزکیِ ًیش ،حغبعیت اؽزیؾیبکلی ثِ کَتزیوَکغبسٍل در

کغتؽذُثَدًذ.

دٍ هغبلؼِ 40 ٍ 42 ،درفذ ٍ ثِ آهپیعیلیي 30 ،درفذ

اسآًجبکِ حضَر اعتبفیلَکَکَط کَآگَالس هٌفی در

گشارػؽذُاعت کِ ثغیبر پبییي اعت (.)15ٍ14

ادرار ،اغلت ثِ دلیل آلَدگی ثب فلَر هیکزثی

حغبعیت آًتیثیَتیکی ثبالتز هؾبّذُؽذُ در ایي هغبلؼِ

درًظزگزفتِهیؽَد ٍ ثزای اثجبت ایٌکِ ػفًَت ادراری

ثزای ایشٍلِّبی جذاؽذُ اس کَدکبى سیز  2عبل ٍ

ًبؽی اس ایي ثبکتزی اعت ،آسهبیؼّبیی ثیؾتز

دختزاى را هیتَاى ثِ ػفًَتّبی ادراری غیزپیچیذُ در

ثبیذاًجبمؽًَذ؛ ثٌبثزایي در ایي ثزرعی ،آًْب را ثِػٌَاى
ثیوبریسای

ادراری درًظزًگزفتِاین

ٍ

ایي دٍ گزًٍُ ،غجتثِ کَدکبى ثشرگتز ٍ پغزاى

حغبعیت

ًغجتداد .فزاٍاًی ثبالی جذایِّبی ثبلیٌی هقبٍم ثِ

آًتیثیَتیکی آى را ًیش گشارػًکزدُاین؛ هغبلؼِ

آًتیثیَتیکّبی هتذاٍل هیتَاًذ درهبى را ثِخقَؿ در

حغبعیت آًتیثیَتیکی عِ ثبکتزی ؽبیغ دیگز ًؾبىداد،

هَارد اٍرصاًغی ثب اؽکبل هَاجِعبسد سیزا عجت هقزف

هتجبٍس اس  60درفذ دٍ ثبکتزی گزم هٌفی ؽبیغ در ایي

ثیؾتز آًتیثیَتیکّبی ٍعیغالغیف هیؽَد کِ خَد

هغبلؼِ ،یؼٌی اؽزیؾیبکلی ٍ کلجغیال ثِ اغلت

هیتَاًذ ثب فؾبر اًتخبثی ثِ افشایؼ ثیؾتز عَیِّبی

آًتیثیَتیکّبی هَرد آسهبیؼ حغبعیتداؽتٌذ ٍلی

هقبٍم ثِ آًتیثیَتیکّب هٌجزؽَد .افشایؼ عَیِّبی

حغبعیت ثِ آهپیعیلیي ٍ کَتزیوَکغبسٍل کِ دٍ

هقبٍم ،ثِ هقزف ثیرٍیِ ٍ ًبثِجبی هَاد ضذهیکزٍثی

دارٍی هتذاٍل در درهبى ػفًَتّبی ادراری در ایزاى

ًغجتدادُؽذُ؛ ثٌبثزایي ،السم اعت کِ اقذامّبیی هٌبعت

ثِؽوبرهیآیٌذ ،ثغیبر پبییي ثَد (در اؽزیؾیبکلی

ثزای کبّؼ هقزف آًتیثیَتیکّب ٍ ثِکبرثزدى آًْب فقظ

ثِتزتیت 37/3 ٍ 23/2 :درفذ ٍ در کلجغیال 56/2 ٍ 6/7

در هَارد ضزٍری فَرتگیزًذ.

درفذ)؛ درهقبثل ،جذایِّبی اًتزٍکَکَط ثِ اغلت

سپاس ي قذرداوی

آًتیثیَتیکّبی هَرد ثزرعی حغبعیتداؽتٌذ؛ ثزای
آًْب ثِ آهپیعیلیي ،حغبط ثَدًذ .حغبعیت پبییي ثِ

توبهی کبرکٌبى ثیوبرعتبى پبرط ثزای تْیِ ًوًَِّبی

آًتیثیَتیکّب در ثبکتزیّبی جذاؽذُ اس ادرار کَدکبى

ثبلیٌی ٍ آسهبیؼّبی فَرتگزفتِ ٍ ّوچٌیي خبًن

در عبیز هغبلؼبت ًیش ًؾبىدادُؽذُاعت ٍ در

رکغبًب فبحتًغق در جوغآٍری اعالػبت ًوًَِّبی

گشارػّبی هٌتؾزؽذُ در ایٌتزًت درخقَؿ هغبلؼبت

هَرد آسهبیؼ تؾکزکٌٌذ .ایي هقبلِ ،حبفل پبیبىًبهِ

جذایِّبی

دکتزای پشؽکی ػوَهی ثَدُ ،ثذیيٍعیلِ اس هؼبًٍت

فَرتگزفتِ

در

ایزاى،

حغبعیت

هحتزم پضٍّؾی داًؾگبُ ؽبّذ قذرداًیهیؽَد.

اؽزیؾیبکلی ثِ کَتزیوَکغبسٍل اس  16تب  54/1درفذ ٍ
ثِ آهپیعیلیي اس  4/1تب  36/1درفذ ثَدُاعت
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Background and Objective: One of the most common bacterial infections in the
children is urinary tract infection (UTI) that its early diagnosis and proper
treatment has high importance and analysis of typing and antibiotic resistance of
isolated bacteria from urine of children with different sex and ages can help
empirical therapy of UTI before preparing lab data.
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Materials and Methods: The data of positive urine culture of children before 15
years old in laboratory of Pars hospital in Tehran in spring of 2013 were analyzed
retrospectively. These data were sex, age, type of admission of patients, type of
isolated bacteria and also antibiotic susceptibility pattern of isolates. P value of
≤0/05 was considered statistically significant.
Results: Among 136 randomized clinical isolates, the most frequently isolated
bacteria were E. coli (51.5%), Klebsiella (11.5%), Enterococci (8.8%) and
coagulase negative Staphylococci (13.2%). There was differences in frequency of
isolated bacteria in both sex and group of ages below 2 years old and 2-14 years
old. The result of antibiotic susceptibility test showed resistance of most isolates
of Klebsiella and E. coli to commonly used antibiotics and also there were
differences in sensitivity of isolated bacteria in different sex and ages.
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Conclusion: The results of this study like other studies showed that gramnegative bacteria, especially E. coli are most frequently bacteria in urine of
children. Difference between two sexes and different ages is shown regarding
prevalence of UTI, type of bacteria and antibiotic resistance that can help in
empirical therapy.
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