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ذیه و افرادي وء تغمقدمه : گاستروآنتریت یکی از بیماري هاي مهم در تمام نقاط دنیا محسوب می شود و این بیماري در میان کودکان، سالمندان، افراد دچار س
خطرناك تر است. هدف از مطالعه حاضر سنجش فراوانی دیسانتري باکتریایی و الگوي مقاومت آنتی که در شرایط نامساعد زندگی می کنند، شدیدتر و

کودك مبتال به 52بیوتیکی جهت یافتن درمانهایی مناسب تر در درمان بیماران است.مواد و روش ها : مطالعه حاضر از نوع توصیفی تحلیلی بود که بر روي 
انجام شد. از بیماران قبل ازدریافت آنتی بیوتیک نمونه مدفوعی گرفته شد. نمونه ها جهت جداسازي 1393تان بوعلی در سال دیسانتري مراجعه کننده به بیمارس

شایع. بودسال82/4درصد کودکان مورد مطالعه پسر با میانگین سنی5/61عوامل باکتریایی در آزمایشگاه میکروب شناسی مورد بررسی قرارگرفت.نتایج: 
دیم بیشترین پنم، جنتامایسین و سفتازیایمیبهسونئیشیگالکهشدمشاهدهباکتریایی،مقاومتبررسیدر. بوددرصد6/34باپاتوژنیککاليايباکتريترین

ول، شیگال زحساسیت و به کوتریموکسازول بیشترین مقاومت، شیگال فلکسنري به سیپروفلوکساسینبیشترین حساسیت و بیشترین مقاومت به کوتریموکسا
میزانین ردیسانتري بیشترین میزان حساسیت به افلوکساسین، جنتامایسین و سیپروفلوکساسین و به کوتریموکسازول بیشترین مقاومت، شیگال بوئیدي بیشت

نه هاي مختلف باکتریایی به که گو. نتیجه گیري: نتایج مطالعه حاضر نشان داد داشتباالمقاومتهابیوتیکآنتیاکثریتوبهاسیدنالیدیکسیکبهحساسیت
داروهاي مختلف حداکثر حساسیت ولی اکثریت آنها به کوتریموکسازول مقاومت باالیی از خود نشان دادند.

مقاومت آنتی بیوتیکی، اکالي ، گاستروانتریت ، کودکان بستري شده، انواع شیگالهاى کلیدى:واژه
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Gastroenteritis is one of the most important diseases in all parts of the world; and more dangerous
among children, elderly, people who are undernourished and those who live in worse conditions. This
study was set up to assess the antibiotic resistance pattern of bacterial enteritis among hospitalized
children in Ardabil. Methods: This prospective cross-sectional study was carried out on 52 children who
were referred to Bu- Ali hospital with dysentery in 2014. Results: Among all 52 collected Stool samples,
33 (63.4%) yielded Shigella. The most common Shigella isolate was S. flexneri (n = 17, 48.6%). Of 52
cases, 61.5% were boy, with the average age of 4.8 years. In the antibiogram, Ciprofloxacin and
Gentamiycin were the most sensitive antibiotics to Shigella spp. and Co-trimoxazole and Azithromycin
showed the highest resistance. Also, Imipenem, Ciprofloxacin and Gentamicin were the most sensitive
antibiotics to E. coli and Co-trimoxazole showed the highest resistance. Conclusions: The results showed
that different bacterial species showed maximum sensitivity to different drugs whereas the majority of
them were resistant to Co-trimoxazole
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