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  مقدمه

 را یشـگرف  یدگرگون و انقالب ها کیوتیب یآنت مصرف و یمعرف
 آورده وجـود  بـه  رداریـ واگ و یعفـون  يهـا  يماریب کنترل و درمان در

 بـه  یعفـون  از هارا يماریب کیژولویدمیپا يالگو که یصورت به .است
 کیـ وتیب یآنتـ  مصـرف  .است داده سوق حوادث و یرعفونیغ سمت

 بــا مواجــه از بعــد و یجراحــ عمــل از بعــد عفونــت از يریشــگیپ در
 مدت کاهش در یمهم نقش یعفون يها بیماري درمان و ها روبکیم

 يهـا  نهیهز کاهش ،یجراح عمل از بعد يها عفونت یفراوان ،يبستر
 مرگ کاهش ،يعاد یزندگ به ماریب عیسر بازگشت درمان، از یناش

ــم و ــمعلول و ری ــته تی ــت داش ــی ).2و1( اس ــک آنت ــا بیوتی ــد ه  از بع
 در و داشـته  را یمصـرف  ییـ رودا اقالم دوم رتبه ،ضددرد يها مسکن

  ).4و3( است داده نشان را مصرف يصعود روند ها سال یط
 نـدبرابر چ ياثـر  هرکـدام  کـه  دیـ جد يداروهـا  عرضـه  رغم یعل

 يهـا  بیمـاري  ریـ م و مـرگ  تعـداد  از ؛دارنـد  یقبلـ  يهـا  بیوتیک آنتی
 يهـا  يمـار یب بـروز  یحتـ  و نـاقص  درمان از یناش تیمعلول و یعفون

 از یناشــ یعفــون يهــا بیمــاري مــوارد بــروز و نشــده کاســته یعفــون
 شیافـزا  بـه  رو ریـ م و مـرگ  و ها بیوتیک آنتی به مقاوم يها کروبیم

 يهـا  عفونـت  ظهـور  و یمارسـتان یب يها عفونت شاهد نیهمچن .است
ــنوپد ــبازپد و دی ــراً هکــ میهســت دی  غیرمنطقــی مصــرف از یناشــ اکث
  ).5-7( است ها بیوتیک آنتی

ــرا ــتراتژ اتخــاذ يب ــ صــرفم ياس ــی یمنطق ــر در بیوتیــک آنت  ه
 زیتجـو  یفعل تیوضع و مصرف يالگو از یگاهآ منطقه ای مارستانیب

 الگـوي  تعیـین  منظـور  بـه  مطالعه این لذا .است يضرور بیوتیک آنتی
 انجـام  اهـواز  رازي درمـانی  آموزشـی  مرکز در بیوتیک آنتی مصرف

  .شد
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  بررسی روش
 در بســتري اربیمــ 17668 روي تحلیلــی - توصــیفی مطالعــه ایــن

 انجـام  1390-91 يهـا  سـال  یطـ  اهواز يراز یدرمان یآموزش مرکز
  .شد

 تخـت  200 و بخـش  5 يدارا اهواز رازي درمانی آموزشی مرکز
 هـاي  در بخـش  .تاسـ  نفـر  9600 حـدود  در سـالیانه  مراجعین با فعال

ــه ترتیــب  عفــونی ــان و زایمــان، ارتوپــدي و داخلــی ب   ، جراحــی، زن
مشغول به کار  دستیار 6 و دستیار 7 ،دستیار 16 ،دستیار 4، دستیار 11

 مـاه  هـاي دیگـر هـر سـه     بخـش  ، دسـتیاران جز بخش عفونی هب .بودند
  .بودندهاي دیگر مشترك  با بیمارستان و گردشی

 و هیاول صیتشخ ،یاصل تیشکا ،مراجعه علت به توجه با مارانیب
 اطالعــات شــامل رهــایمتغ هیــکل .شــدند مطالعــه وارد يبســتر بخــش

 ،يمـار یب نـوع  شـده،  انجـام  شـات یزماآ نـوع  ،)وجـنس  سن( يا نهیزم
 زیتجـو  يدارو مقـدار  مصرف، نحوه شده، مصرف يها بیوتیک آنتی
  .شد یابیارز و استخراج مارانیب پرونده از درمان مدت طول و شده

 ایـ  بیوتیک آنتی مطالعه نیا در بیوتیک آنتی نوع و فیط از منظور
 يهـا  کـروب یم هیـ عل کامـل  پوشش با شده مصرف يها بیوتیک آنتی

  .است یعفون يماریب جادیا ولؤمس یاحتمال ای موجود
 بــودن مناسـب نا ایــ مناسـب  ،بیوتیـک  آنتــی مصـرف  ونیکاسـ یاند

 دوز ،یبیوتیک آنتی بیترک ای بیوتیک آنتی نوع ،بیوتیک آنتی مصرف
 دسـتورالعمل  براسـاس  يمـار یب هـر  يبـرا  درمـان  مـدت  طول و دارو

  ).8( گرفت قرار سنجش و اوتقض مورد مندل کتاب
 ورود بــدو در یداخلــ و یعفــون بخــش در يبســتر مــارانیب اکثــر

 ییهـا  يمـار یب يدارا و گرفتند قرار بیوتیک آنتی یتجرب درمان تحت
 ال،یـ باکتر سیسپسـ  حـاد،  الیـ باکتر تیـ مننژ ال،یباکتر یپنومون رینظ

 الیـ باکتر تیانـدوکارد  ایـ  و تیـ لونفریپ ک،یسـپت  تیآرتر ت،یسلول
 ،یعمـوم  یجراح ،يارتوپد يها بخش در يبستر مارانیب .بودند حاد

ــان ــانیزا و زن ــش و م ــت بخ ــا مراقب ــو يه ــن ژهی ــت زی ــان تح  درم

 ییهـا  يمـار یب صیتشـخ  با اکثراً که گرفتند قرار یتجرب بیوتیک آنتی
 شـکم  و هیاول تیتونیپر ت،یلیاستئوم ک،یسپت تیرترآ ت،یسلول رینظ

 سیسپسـ  ایـ  و بـاردار  زنـان  ،حـاد  دار تـب  يمـار یب و تیلونفریپ حاد،
  .بودند شده يبستر
 ارچـ د حـاد  صـورت  بـه  ،بـد  یعموم حال و تب با که يماریب ره
 کیسـندروم  صورت به ؛بود شده )کی جدول( یخاص ینیبال میعال
 ایـ  یانتخـاب  يدارو .شـد  يبنـد  طبقـه  مربوطـه  يها يماریب از یکی در

 هـر  براسـاس  رمـان د مدت طول و دارو دوز ،یانتخاب ییدارو بیترک
 قـرار  یابیـ ارز مـورد  يا نـه یزم يها يماریب و سن به توجه با و يماریب

  .گرفت
 کـه  بود یرانمایب به کیوتیب یآنت زیتجو شامل يرضروریغ درمان
 يهـا  عفونـت  ریـ نظ الیـ باکتر عفونـت  ک،یـ  جدول فیتعار براساس

 عروقـی  و قلبـی  هـاي  بیمـاري  و همبنـد  بافـت  هـاي  بیماري ،یروسیو
  .دنداشتن

 بـا  یعفـون  مـار یب بـه  کیـ وتیب یآنتـ  زیتجـو  شـامل  نادرست درمان
 ایـ  دارو که يماریب به کیوتیب ینتآ زیتجو رینظ ؛بود نادرست پوشش
 يهـا  سـم یکروارگانیم بـر  مـوثر  يدارو ای شتندا نفوذ هدف دربافت

 دیـ ق يهـا  درمـان  جـزو  استفاده مورد دستورالعمل در و بودن یاحتمال
  .نداشت قرار شده

 و يویـ کل رانسیکل ای وزن با رمتناسبیغ مقدار با ییدارو هچنانچ
 يهـا  درمـان  جـزو  بـود؛  شـده  زیتجـو  اثرگـذار  لیمسا ریسا و يکبد

 در داروهـا  زیتجـو  نیبـ  فاصـله  چنانچـه  .گردیـد  يبنـد  طبقه نادرست
 دسـتورالعمل  براسـاس  درمـان  مـدت  طـول  ایـ  شـده  نییتع يها نوبت

  .شد بندي طبقه نادرست درمان جزو نیز بود؛ نشده تیرعا
 و توصـیفی  مـار آ ،SPSS-16 آمـاري  رافزا نرم از استفاده با ها داده

 .شـدند  تحلیـل  و تجزیـه  فیشـر  دقیق تست و اسکوئر کاي هاي زمونآ
  .شد گرفته نظر در 05/0 از کمتر داري معنی سطح
  

  بالینی عالیم براساس ها بیماري بندي طبقه : 1 جدول
  بالینی عالیم  بیماري

 در مورفونوکلئار پلی برتري با لکوسیتوز و پنومونی بر منطبق سینه رادیوگرافی دردسینه، دار، خلط سرفه تب،  باکتریال پنومونی
  محیطی خون

  باال سلول یا و پایین قند با کدر نخاعی مغزي مایع آنالیز و ردورگردن سردرد، تب،  باکتریال مننژیت
 بر الد شواهدي یا فعال عفونت حضور در سیتمیک التهابی واکنش عالمت چهار از عالمت دو با بیماري  باکتریال سپسیس

  فعال عفونت
 تهدید حاد سلولیت
  پیشرفت حال در و سیستمیک عالیم با همراه بدن از اي ناحیه در قرمزي تورم، درد،  حیات کننده

  غیرطبیعی ادرار کامل و ادراري عالیم فالنک، درد  پیلونفریت
  شده آسپیره چرکی مفصلی مایع همراه به هیپ و زانو قبیل از مهم مفاصل در حرکت محدودیت تورم، درد،  سپتیک آرتریت

  باال سدیمان حضور در استئومیلیت بر منطبق تصویربرداري همراه به استخوانی درد  استئومیلیت
  زایمان از ناشی هاي عفونت با ارتباط در و زایمان از بعد اول روز ده در دار تب بیماري هر  انفکشن پوپورال

  چرکی شواهد با آسیت یعما همراه به حاد شکم عالیم  اولیه پریتونیت
  )8( مندل کتاب تعاریف براساس  ها بیماري سایر
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  ها یافته
 و )درصـد 5/47( مـرد  نفر 8397 ،شده مطالعه ماریب17668 کل از
 تحــت نفــر 8586 انیــم نیــا از .بودنــد )درصــد5/52( زن نفــر 9271

 يهـا  بیمـاري  درمان تحت نفر 3119 و عمل از قبل ییدارو يریشگیب
 و اسـتفاده  مـورد  يهـا  کیـ وتیب یآنتـ  نـوع  .بودنـد  گرفتـه  قرار یعفون

  .است آمده 3و2 يها جدول در يبستر يها بخش
 یدرمـان  مقاصـد  بـا  را هـا  بیوتیـک  آنتـی  کـه  يماریب 3119 کل از

 مصـرف  ونیکاسـ یاند )درصد6/79( نفر 2482 بودند؛ نموده افتیدر
 بـه  هـا  بیوتیـک  آنتـی  با درمان تحت )درصد 4/20( نفر 637 و داشتند

 جـدول ( بودنـد  گرفتـه  قرار ونیکاسیاند بدون و يرضروریغ صورت
4(.  

 ،ونیکاسـ یاند با ها کیوتیب یآنت با درمان تحت ماریب 2482 کل از
ــ بیوتیــک آنتــی )درصــد9/51( نفــر 1288  یبیــوتیک آنتــی بیــترک ای

 نفـــر  161 و ناســـب نام دوز )درصـــد 1/18( نفـــر  449 نادرســـت، 
 یبرخ در .)5 جدول( داشتند نامناسب درمان مدت طول )درصد5/6(

 ،نادرسـت  ییدارو بیرکت مورد سه هر )درصد 3 نفر، 74( مارانیب از
ــت دوز ــول و نادرس ــدت ط ــت م ــان نادرس ــاهده درم ــد مش  در .ش

 کــه  یمــاران یب درصــد  50 از شیبــ  در تیوضــع  نیتــر  نانهیخوشــب
 و غیرمنطقـی  دارو زیتجـو  ند؛داشت بیوتیک آنتی افتیدر ونیکاسیاند

 اضـافه  يضرورریغ موارد به زانیم نیا اگر و بود شده انجام نادرست
  .بود خواهد درصد 3/71 غیرمنطقی زیتجو ؛شود
 يهـا  بخـش  در بیوتیـک  آنتـی  يرضروریغ مصرف زانیم نیشتریب
 نیکمتــر و )درصــد 4/94( یزدگــ عقــرب و )ددرصــ 9/34( یلــداخ

 4/5( ژهیـ و يهـا  مراقبـت  و )درصـد  5/5( یعفون يها بخش در زانیم
  .بود )درصد

 يها بخش در نامناسب بیوتیک آنتی نوع ای بیترک زانیم نیشتریب
 نیکمتــر و )درصــد 9/81( یجراحــ و )درصــد 1/79( ژهیــو مراقبــت

  .بود )درصد 7/1( یعفون بخش در زانیم
 زنــان يهــا بخـش  در دارو دوز نظــر از نامناسـب  زیتجــو نیشـتر یب

 در زانیـــم نیکمتـــر و )درصـــد 6/27( یجراحـــ و )درصـــد 4/43(
  .بود )درصد8/2( یعفون و )درصد8/4( یداخل يها بخش

 يارتوپد يها بخش در نادرست درمان مدت طول زانیم نیشتریب
 يهـا  بخـش  رد زانیـ م نیکمتـر  و )درصد 6/13( زنان و )درصد 15(

  )1390- 91( اهواز رازي یدرمان یآموزش مرکز در مورد نفر براساس استفاده مورد بیوتیک آنتی انواع فراوانی : 2 جدول

  یداخل CCU  ارتوبدي  جراحی  زنان  ICU  عفونی  کل جمع  مارستانیب يها بخش  بیوتیک آنتی نوع
  151  -  -  -  -  -  -  151  کلوگزاسیلین
  9078  -  -  2322  2457  4261  -  138  سفازولین

  1434  525  69  -  104  260  74  402  سفتریاکسون
  466  89  -  1023  2302  1152  -  117  جنتامایسین
  108  12  9  11  8  12  -  56  امیکاسین

  831  604  -  -  -  -  89  138  وانکومایسین
  208  158  -  -  -  -  36  14  تازوسین

  652  105  -  -  -  -  340  207  کلیندامایسین
  2579  212  -  -  1750  512  -  105  مترونیدازول

  377  280  -  -  -  -  54  43  مروپنم/پنم ایمی
  مترونیدازول یا جنتامایسین با همراه یا ییتنها به سفازولین جراحی و ارتوپدي زنان، هاي بخش در

  .بود شده داده عمل محل عفونت از پیشگیري هدف با
 
 
  

  )1390-91( اهواز رازي یدرمان یآموزش مرکز مختلف هاي بخش در شده بستري بیماران : 3 جدول

  ها بخش
 با شده درمان
  بیوتیک آنتی
  )درصد( تعداد

 پروفیالکسی
  عمل از قبل
  )درصد( تعداد

 دریافت بدون
  بیوتیک آنتی
  )درصد( تعداد

  کل جمع
  )درصد( تعداد

  )79/3( 671  )3/15( 103  -  )7/84( 568  عفونی
ICU  147 )100(  -  -  147 )83/0(  
  )1/49( 8676  )6/44( 3869  )45( 3906  )4/10( 901  زنان

  )02/15( 2654  )4/7( 197  )8/88( 2357  )8/3( 100  جراحی
  )77/13( 2433  )7/3( 89  )5/95( 2323  )8/0( 21  ارتوبدي

CCU  72 )9/8(  -  739 )1/91(  811 )59/4(  
  )91/8( 1575  )4/21( 337  -  )6/78( 1238  داخلی

  )96/3( 701  )7/89( 629  -  )3/10( 72  یدگیگز عقرب و مسمومیت
  )100( 17668  )8/33( 5963  )6/48( 8586  )6/17( 3119  کل جمع
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  .بود )درصد 1/2( یجراح و )درصد 2( یعفون
 و )درصـد  9/2( نیسیجنتاما ،)درصد 1/57( نیسفازول از صرفنظر

 بـا  شـده  مصـرف  يداروها نیتر عیشا که )درصد 2/16( دازولیمترون
ــرا شــده مصــرف يدارو نیشــتریب ؛بودنــد یالکســیپروف اهــداف  يب
 نیسـ یوانکوما ،)درصـد  9( اکسـون یسفتر بیـ ترت بـه  یدرمـان  اهداف

 و )درصـد  4/2( پـنم  یمیا ،)درصد 1/4( نیسیندامایکل ،)درصد 2/5(
 تازوسـین  گرانقیمـت  داروهاي مصرف .بودند )درصد 3/1( نیتازوس

 3/74 و درصـد  9/75 ترتیب به داخلی بخش در مروپنم - پنم ایمی و
 4/11 و درصــد 7/6 ترتیــب بــه عفــونی بخــش بــا مقایســه در درصــد
 بــود بیمـاران  نـوع  بـا  نامتناسـب  و بیشـتر  یريچشـمگ  طـور  هبـ  درصـد 

  .)2 جدول(
  بحث
 مرکـز  در بیوتیـک  آنتـی  مصـرف  يالگـو  داد نشان حاضر مطالعه

 اسـتان  کـل  از يانـداز  چشـم  عنـوان  هبـ  اهـواز  يراز یدرمان یآموزش
 20 از شیبـ  مجمـوع  در .نـدارد  یقبول قابل و مطلوب وضع خوزستان
 و ونیکاســیاند بــدون شــده زیتجــو يهــا بیوتیــک آنتــی درصــد

 زیتجـــو کـــه يمـــوارد درصـــد 50 از شیبـــ و بـــوده يرضـــروریغ

 ؛است يضرور ماریب یسالمت بازگرداندن و درمان يبرا بیوتیک آنتی
 ریسـا  در شـده  انجـام  مطالعـات  .شـود  یمـ  انجـام  نادرست صورت به

 وجـود  بیوتیـک  آنتـی  مصـرف  در یآشـفتگ  ؛دهد یم نشان زین مناطق
 ازیـ ن کـه  يمـوارد  در و شود یم زیتجو از،ین عدم موارد در مثالً .دارد
 یمنطقـ  و مـوثر  طور هب ز،یتجو صورت در ای و شود ینم زیتجو ؛است
 هیـ عل مناسـب  پوشش که ییها بیوتیک آنتی از مثالً .گردد ینم زیتجو

 شود یم استفاده ؛ندارند نفوذ هدف بافت در ای ندارند ولؤمس پاتوژن
)12-9.( Mettler 52 و یتجربــ يهــا درمــان درصــد 27 همکــاران و 

 در يولــوژیکروبیم جینتــا براســاس شــده میتنظــ يهــا درمــان درصــد
 زیتجو درصد 22 مجموع در و يرضروریغ را سوئیس در یمارستانیب

 دارنـد  اعتقـاد  نیهمچنـ  .انـد  کرده گزارش غیرمنطقی را بیوتیک آنتی
 ولؤمسـ  پـاتوژن  بـر  شده زیتجو بیوتیک آنتی موارد درصد26 در که

 در بیوتیـک  آنتـی  نادرسـت  زیتجـو  ).9( اسـت  نداشـته  ياثـر  يماریب
ــه ــکاتلند در Kumarasamy مطالع ــد 48 اس ــه در و )12( درص  مطالع

Bugnon-Reber شــده گـزارش  درصـد  47 سـوئیس  در همکـاران  و 
 درصـد  54 تهـران  در همکـاران  و مقـدم  يعلو مطالعه در ).11( است
 در و شـد  اعالم يضرورریغ و ونیکاسیاند بدون بیوتیک آنتی زیتجو

  1390-91 هاي سالطی  اهواز رازيدر مرکز آموزشی درمانی  بستري بیمارانشده براي  استفادهبیوتیک  آنتی وضعیت : 4 جدول
  ضروريرغی و مورد بی صرفم  ها بخش

  )درصد( تعداد
  اندیکاسیون با مصرف

  )درصد( تعداد
  بیماران درمان شده کل جمع

  )درصد( تعداد
  )21/18( 568  )5/94( 537  )5/5( 31  عفونی
ICU  8 )4/5(  139 )6/94(  147 )71/4(  
  )88/28( 901  )2/91( 822  )8/8( 79  زنان

  )2/3( 100  )94( 94  )6( 6  جراحی
  )97/0( 21  )2/95( 20  )8/4( 1  يارتوبد
CCU  12 )6/16(  60 )4/83(  72 )3/2(  
  )69/39( 1238  )1/65( 806  )9/34( 432  داخلی

  )3/2( 72  )6/5( 4  )4/94( 68  یدگیگز عقرب و مسمومیت
  )100( 3119  )6/79( 2482  )4/20( 637  کل جمع

 
  
  

  بیوتیک آنتی دریافت اندیکاسیون با نبیمارا در دارو نادرست تجویز نظر از بیمارستان هاي بخش قایسهم : 5 جدول
  1390-91 هاي سال یط اهواز رازي یدرمان یآموزش مرکز در

  ها بخش
 یبیوتیک آنتی ترکیب

  نادرست
  )درصد( تعداد

 نامناسب دوز
  دارو

  )درصد( تعداد

 مدت طول
  نامناسب

  )درصد( تعداد

 شده درمان بیماران کل
  اندیکاسیون با

  )درصد( تعداد
  )63/21( 537  )2( 11  )8/2( 15  )7/1( 9  فونیع

ICU  110 )1/79(  -  -  139 )6/5(  
  )11/33( 822  )6/13( 112  )4/43( 357  )2/74( 610  زنان

  )78/3( 94  )1/2( 2  )6/27( 26  )9/81( 77  جراحی
  )8/0( 20  )15( 3  )20( 4  )5( 1  ارتوبدي

CCU  17 )3/28(  8 )3/13(  3 )5(  60 )41/2(  
  )47/32( 806  )7/3( 30  )8/4( 39  )3/57( 462  داخلی

  )16/0( 4  -  -  )50( 2  یدگیگز عقرب و مسمومیت
  )100( 2482  )5/6( 161  )1/18( 449  )9/51( 1288  کل جمع

  .است داده رخ هم با وضعیت هرسه یا دو بیماران برخی در
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 مصرف نادرست موارد درصد2/40 ؛بود يضرور زیتجو که يموارد
  ).3( بود شده

 گرچـه  الذکر فوق مطالعات ریسا با حاضر مطالعه جینتا سهیمقا در
 نیـ ا یولـ  نبود؛ طالعاتم ریسا از شیب بیوتیک آنتی غیرمنطقی زیتجو
 يرو یبررسـ  مـا  مطالعـه  در عـالوه  هبـ  .اسـت  قبـول  رقابـل یغ زیـ ن حد

 .است شده انجام نمودند؛ افتیدر دارو یدرمان اهداف با که یمارانیب
 کـه  یمـاران یب هیـ کل الـذکر  فـوق  گزارشـات  از یبرخ در که یحال در
 يمـار یب درمان ای یجراح عفونت يریشگیپ از اعم را ها کیوتیب یآنت
  .اند شده یبررس نمودند؛ افتیدر

 زیتجـو  نظر از نمارستایب مختلف يها بخش سهیمقا مطالعه نیا در
 هـم  یعفـون  یتخصص بخش در که داد نشان بیوتیک آنتی غیرمنطقی

 بخـش  بـا  سـه یمقا در دارو نادرسـت  زیتجـو  هم و يرضروریغ درمان
 زنـان، ( یجراحـ  يها بخش و )يبستر مارانیب تیسنخ نظر از( یداخل

 افتـه ی نیا .است کمتر يدار یمعن طور هب )يارتوپد و یعموم یجراح
 رایـ ز اسـت  روشـن  امر علت ).9و8( دارد قیتطب زین اتگزارش ریسا با

 از يریـ گ بهـره  در مهارتشان و تخصص به توجه با یعفون نیمتخصص
 نفـوذ  اثر، فیط شناخت و يولوژیکروبیم ،يولوژیدمیاپ ،ینیبال دانش
 مقاومت مخرب دهیپد و بیوتیک آنتی اثر سمیمکان و ها بافت در دارو

 ترنـد  محتـاط  بیوتیک آنتی مصرف در هم ها بیوتیک آنتی به یکروبیم
 درمـان  و تشـخیص  معتبر هاي دستورالعمل از درست استفاده با هم و

 عمـل  يکـاربرد  و یعلمـ  یعفـون  مـاران یب بـا  برخـورد  در هـا  بیماري
 ءمنشـا  تصـور  بـه  دار تـب  مـار یب با برخورد در پزشکان اکثر .کنند یم

ــون ــدام یعف ــه اق ــی زیتجــو ب ــ بیوتیــک آنت ــد یم ــه یحــال در ؛کنن  ک
 مــارانیب تیریمــد در مهــارت کــه یپزشــکان ایــ یعفــون نیمتخصصــ

 تـا  اتیـ ح دکنندهیتهد و اندك اریبس موارد ياستثنا به ؛دارند دار تب
 دار تـب  مارانیب از ییباال درصد .کنند یم تامل یکروبیم عامل اثبات

 ندارنـد  جیرا الیباکتر ینتآ يدارو به يازین که دارند یروسیو منشا ای
  ).13و8( باشند داشته یرعفونیغ علل با يماریب است ممکن ای و

 یبیـوتیک  آنتی بیترک ای بیوتیک آنتی نوع نظر از نادرست استفاده
 عارضــه کــم و ارزان مــوثر، موجــود، يدارو از نکــردن اســتفاده ایــ و

 مصـرف  از صرفنظر .است حاضر مطالعه در گرید توجه قابل موضوع
 اعمـال  در یالکسـ یپروف یوتیـک ب آنتـی  نیتر جیرا عنوان به نیسفازول
 يگــرید بخــش در یعفــون بخــش در جــز بــه دارو نیــا از ،یجراحــ
 مرجع کتب در دارو نیا از که است یدرحال نیا .است نشده استفاده

 زا یناشـ  عیشـا  يهـا  عفونـت  درمـان  در مـوثر  يدارو عنوان هب یعفون
 بافـت  نـرم،  نسوج یمنف گرم يها لیباس ای و مثبت گرم يها یکوکس

 ).8( شـود  یمـ  بـرده  نـام  يادرار يمجـرا  و یتنفس دستگاه ،یخواناست
 یلوکوکیاسـتاف  يهـا  عفونـت  بـا  مـاران یب کـه  ییها بخش در نیهمچن
 اسـتفاده  کلوگزاسـیلین  از ؛بودنـد  شـده  يبسـتر  نیلیس یمت به حساس
 در آن از اســتفاده کــه نیســیوانکوما يدارو از مقابــل در .بــود نشــده

ــارانیب ــدود م ــوط و مح ــه من ــر ب ــاص طیاش ــقب از( خ ــت لی  و کش
 لوکوکوسیاسـتاف  لیـ قب از یکروبـ یم مقاومت احتمال ای وگرامیب ینتآ

 هیتوصـ  ایـ  و اکسونیسفتر به مقاوم پنوموکوك ای نیلیس یمت به مقاوم
 بخـش  در اسـت  )اه بیماري درمان و تشخیص معتبر هاي دستورالعمل

 شـده  يربست بخش در که یمارانیب نوع با رمتناسبیغ زانیم به یداخل
 چـون  يگرید يداروها يبرا تیوضع نیهم .بود شده استفاده بودند؛

 گونـه  نهمـا  مـا  اعتقاد به .دارد وجود زین نیتازوس و مروپنم پنم، یمیا
 یاصـل  علـت  ند؛داشـت  انیب خود گزارش در همکاران و Fridkin که
ــکان آوردن رو ــنا پزش ــه ناآش ــد ب ــاري تیریم ــا بیم ــون يه ــه یعف  ب

 ای پنم یمیا رینظ فیالط عیوس يداروها ای نیسیکوماوان رینظ ییداروها
 بــه دار تــب مــاریب کــه روز 3-4 از بعــد کــه اســت آن نیتازوســ

 يهـا  یبررسـ  بـه  که نیا بدون ؛نداد جواب هیاول یتجرب بیوتیک آنتی
 نفـوذ  ای و بدهند را يگرید پاتوژن احتمال ای بپردازند کیولوژیباکتر
 فکـر  ییـ دارو تـب  به ای دهند قرار نظر مورد را مربوطه بافت در دارو
 تیوضع ).14( دهند یم ریتغ داروها نوع نیا سمت به را درمان ؛کنند
 بـر  کنتـرل  و نظـارت  اسـت یس ياجـرا  بـا  کشورها از یبعض در مشابه

  ).16و15( است شده لیتعد يا اندازه تا داروها مصرف
 و بیمـاران  به دسترسی وعدم بودن نگر گذشته علت به مطالعه ینا

 نویسـی  گـزارش  اصـول  رعایـت  عـدم  و بیماران پرونده بودن کاملنا
 و پرونـده  دقیق بررسی انجام با .دارد ییها کاستی ها انترن و دستیاران

 بیشـتري  وسـواس  و دقـت  بـا  اکثـراً  کـه  پرسـتاري  مشـاهدات  مطالعه
 و داروخانـه  آزمایشگاه، اطالعات با ها یافته تطبیق و شوند می نگارش

 .شـوند  برطـرف  امکـان  تاحـد  هـا  کاستی این تا شد سعی رادیولوژي
 .اسـت  آموزشی بیمارستان یک به مطالعه بودن محدود دیگر کاستی

 تـر  گسـترده  مطالعه باالتر اطمینان ضریب با نتایج به دستیابی براي لذا
 غیرآموزشــی و آموزشــی از اعــم دانشــگاه هــاي بیمارســتان کــل در

  .شود می توصیه
 مارسـتان یب مختلـف  يها بخش رانایدست و پزشکان يتوانمندساز

 يولـوژ یکروبیم شگاهیآزما زیجهت ؛بیوتیک آنتی یمنطق زیتجو نظر از
 یصـ یتشخ يهـا  روش ریسا ای وگرامیب ینتآ و کشت انجام بر دیتاک و

 مشاوره انجام ؛يماریب ولؤمس یکروبیم عوامل يجداساز يبرا معتبر
 از قبـل  اهـ  بخـش  ریسـا  در يبسـتر  دار تـب  مـاران یب مـورد  در یعفون
 از اسـتفاده  بـه  میتصـم  کـه  يموارد در حداقل ای بیوتیک آنتی زیتجو

 انتقـال  ای و شود یم گرفته فیالط عیوس ای دتریجد يها نسل يداروها
 مصـرف  بـر  نظـارت  استیس اعمال و یعفون بخش به یعفون مارانیب

 کنتـرل  تـه یکم توسـط  فیـ الط عیوسـ  و مـت یوگرانق دیجد يداروها
  .گردد یم شنهادیپ مارستانیب عفونت

  گیري نتیجه
 در بیوتیـک  آنتـی  مصـرف  الگـوي  کـه  داد نشان مطالعه نیا جینتا

 طیــف غیرضــروري، تجــویز .اســت بــوده نامناســب يراز مارســتانیب
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 مـدت  طـول  و شـده  تجـویز  بیوتیک آنتی دوز مصرفی، بیوتیک آنتی
 و جدي بازنگري به نیاز که بودند نامناسب الگوي این علل از درمان

 بیمارسـتان  در بیوتیک آنتی مصرف بر نظارت و کنترل سیاست ذاتخا
  .دارد

  قدردانی و تشکر
 و عفـونی  يهـا  بیمـاري  تحقیقـات  مرکـز  حمایـت  بـا  مطالعـه  این

 اهـواز  شـاپور  جنـدي  پزشـکی  علوم دانشگاه فارس خلیج گرمسیري
 مرکـز  تیریمـد  و اسناد مرکز کارکنان همه از لهیوس نیبد .شد انجام

 يهمکــار مــا بــا مطالعــه نیــا انجــام در کــه يراز یدرمــان یآموزشــ
 گـروه  محتـرم  دیاسـات  از نیهمچن .میکن یم یقدردان و تشکر نمودند؛
 بـا  کـه  یعفـون  بخـش  زیـ عز ارانیدست و یعفون يها يماریب یآموزش
 صیوتشـخ  پرونـده  از مسـتخرج  جینتا قیتطب در ارزنده يها ییراهنما

 ياریـ  مانهیصم را ما ا،ه بیوتیک آنتی درست زیتجو ای يماریب درست
  .میدار یم اعالم را خود سپاس تینها نمودند؛

References 
1. Sepehri Gh, Hajakbari N, Moosavi A. [The survey of Indices of 
practitioner of General prescription in Kerman province]. J Babol 
Univ Med Sci. 2005;7(4):76-8. [Article in Persian] 

2. Mosleh A, Darbooy Sh, Khoshnevis Ansari Sh, Mohammadi M. 
[Drug prescription based on WHO indicators: Tehran university of 
medical sciences facilities with pharmacy]. Tehran Univ Med J. 
2008; 65(14):12-15. [Article in Persian] 

3. Alavi Moghaddam M, Yadegarinia D, Zamiri SA. [Pattern of 
empiric antibiotic prescription in patients referred to an emergency 
department of a medical university affiliated hospital in Tehran]. 
Pajoohandeh. 2009; 14(1):31-6. [Article in Persian] 

4. Mosleh A, Khoshnevis Ansari Sh, Sorush M, Eghbalpor A, 
Babaeian S. [Evaluation of the drug prescription status based on 
the WHO indices in pharmacies of health care centers affiliated to 
Tehran University of Medical Sciences]. MJIRI. 2011; 25(4): 222-
25. [Article in Persian] 

5. Mera RM, Miller LA, Daniels JJ, Weil JG, White AR. 
Increasing prevalence of multidrug-resistant Streptococcus 
pneumoniae in the United States over a 10-year period: Alexander 
Project. Diagn Microbiol Infect Dis. 2005 Mar;51(3):195-200. 

6. Judge T, Pogue JM, Marchaim D, Ho K, Kamatam S, Parveen S, 
et al. Epidemiology of vancomycin-resistant enterococci with 
reduced susceptibility to daptomycin. Infect Control Hosp 
Epidemiol. 2012 Dec;33(12):1250-4. 

7. Gholami A, Barati M, Vojdani M, Vojdani H,. Karimi MA. 
[Pattern of Empirical Antibiotic Administration in Emergency 
Department of an Educational Hospital in Tehran]. RJMS. 2011; 
18 (82-83): 17-23. [Article in Persian] 

8. Pillai SK, Eliopoulos GM, Moellering RC. Principles of Anti-
infective therapy. In: Mandell GL, Bennett JE, Dolin R. (editors). 
Principles and practice of infectious diseases. 7th. Philadelphia: 

Churchill Livingstone. 2010; pp: 267-78. 

9. Mettler J, Simcock M, Sendi P, Widmer AF, Bingisser R, 
Battegay M, et al. Empirical use of antibiotics and adjustment of 
empirical antibiotic therapies in a universityhospital: a prospective 
observational study. BMC Infect Dis. 2007 Mar 26;7:21. 

10. Kotwani A, Wattal C, Joshi PC, Holloway K. Irrational use of 
antibiotics and role of the pharmacist: an insight from a qualitative 
study in NewDelhi, India. J Clin Pharm Ther. 2012 Jun;37(3):308-
12. 

11. Bugnon-Reber A, de Torrenté A, Troillet N, Genné D; 
ETUDAS group. Antibiotic misuse in medium-sized Swiss 
hospitals. Swiss Med Wkly. 2004 Aug;134(33-34):481-5. 

12. Kumarasamy Y, Cadwgan T, Gillanders IA, Jappy B, Laing R, 
Gould IM. Optimizing antibiotic therapy-the Aberdeen experience. 
Clin Microbiol Infect. 2003 May;9(5):406-11. 

13. Bowers DR, Liew YX, Lye DC, Kwa AL, Hsu LY, Tam VH. 
Outcomes of appropriate empiric combination versus monotherapy 
for Pseudomonas aeruginosa bacteremia. Antimicrob Agents 
Chemother. 2013 Mar;57(3):1270-4. 

14. Fridkin SK, Edwards JR, Courval JM, Hill H, Tenover FC, 
Lawton R, et al. The effect of vancomycin and third-generation 
cephalosporins on prevalence of vancomycin-resistant enterococci 
in 126 U.S. adult intensive care units. Ann Intern Med. 2001 
Aug;135(3):175-83. 

15. Apisarnthanarak A, Danchaivijitr S, Khawcharoenporn T, 
Limsrivilai J, Warachan B, Bailey TC, et al. Effectiveness of 
education and an antibiotic-control program in a tertiary care 
hospital in Thailand. Clin Infect Dis. 2006 Mar;42(6):768-75. 

16. Tunger O, Karakaya Y, Cetin CB, Dinc G, Borand H. Rational 
antibiotic use. J Infect Dev Ctries. 2009 Mar;3(2):88-93. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



113 / Journal of Gorgan University of Medical Sciences 
Summer 2014 / vol 16 / no 2 

This paper should be cited as: Alavi SM, Roozbeh F, Behmanesh F. [Pattern of antibiotic usage in Razi hospital in 
Ahvaz, Iran (2011-12)]. J Gorgan Uni Med Sci. 2014; 16(2): 107-113. [Article in Persian] 

 
Original Paper 

 
 

Pattern of antibiotic usage 
in Razi hospital in Ahvaz, Iran (2011-12) 

 
Alavi SM (M.D)*1, Roozbeh F (M.D)2, Behmanesh F (M.D)2 

 

1Professor of Infectious Diseases, Health Research Institute, Infectious and Tropical Disease Research Center, 
Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran. 2Resident of Infectious Diseases, Department of Infectious 

Diseases, Razi Hospital, Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  
Abstract 
Background and Objective: Indiscriminate use of antibiotics is one of the major health problems 
worldwide. Rapidly increasing incidence of antibiotic-resistant microbes warns healthcare authorities in 
the country to use drugs, reasonably. This study was carried out to assess the pattern of antibiotic usage in 
Razi teaching hospital in Ahvaz, southwest of Iran. 

Methods: This descriptive –analytical study was conducted on 17668 hospitalized patients in Razi 
teaching hospital Ahvaz, southwest of Iran during 2012. Proper or inappropriate antibiotic usage was 
judged based on existing national guidelines or guidelines referenced in textbooks. 

Results: 3119 of patients were received antibiotics which 20.4% of patients were being treated 
unnecessarily. 2482 (79.6%) of patients had indications for antibiotic therapy. Out of 2482 patients with 
indications for antibiotic therapy, 51.9%, 18.1 % and 6.5 % of patients were received incorrect antibiotic 
regiment, inadequate dose and unsuitable duration of therapy, respectively. The highest rate of 
unnecessary, inappropriate, incorrect duration and dosage of antibiotics were observed in internal, 
scorpion wards and the lowest was in infectious diseases and obstetrics wards (P<0.05). 

Conclusion: The pattern of antibiotic usage in Razi teaching hospital in Ahvaz was inappropriate. 
Unnecessary prescription, inappropriate antibiotic spectrum, inadequate dose and duration of antibiotics 
were inappropriate treatment strategy. 
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