
های جذاشذه از بیمارستان میالد تهران به  اشریشیاکلیدر  blaCTXو  blaSHVتشخیص مقاومت آنتی بیوتیکی 

 Multiplex PCRروش 

 

ػفًَت ّای بیوارظتاًی ًاؼی از هقاٍهت آًتی بیَتیکی در ظطح خْاى بِ طَر رٍز افسٍى در حال افسایػ اظت کِ  زمینه و هذف:

بِ ػٌَاى ( ESBLsبیواری ّای ػفًَی اظت. هقاٍهت بِ آًتی بیَتیک ّای بتاالکتام ٍظیغ الطیف )ایي یکی از چالػ ّای درهاى 

. تَلیذ آًسین ّای بتاالکتاهازی از خولِ آًسین یکی از هْوتریي هکاًیعن ّای هقاٍهت آًتی بیَتیکی در ًظر گرفتِ هی ؼَد

 بِ تَخِ باػث هقاٍم ؼذى آى در برابر آًتی بیَتیک ّای بتاالکتام ؼذُ اظت کِ با E.coliدر باکتری   blaSHV ٍ blaCTXّای

 هطالؼِ بِ ؼٌاظایی شى ایي ، درّا تؽخیص آى اّویت ٍ بیوارظتاًی ّای ػفًَت در  ESBLکٌٌذُ تَلیذ ّای اؼریؽیاکلی ؼیَع

 اقذام ًوَدین. Multiplex PCRّا بِ رٍغ  اؼریؽیاکلیدر  blaSHV ٍblaCTX  ّای

ادرار، خَى، خلط ٍ زخن در بیوارظتاى هیالد تْراى  ّای ایسٍلِ ؼاهل  اؼریؽیاکلی ایسٍلِ خذا ؼذُ 011در ابتذا  روش بررسی:

هثبت هؽخص گردیذ،  ESBL ّای ایسٍلِصَرت گرفت ٍ  ّا ایسٍلِخوغ آٍری گردیذ. تعت آًتی بیَگرام خْت تؼییي هقاٍهت 

با  blaSHV ٍ ُُblaCTXصَرت گرفت ٍ حضَر شى ّای   DNG-Plusبا اظتفادُ از کیت  ّا ایسٍلِ  DNAظپط اظتخراج 

 بررظی گردیذ.  (PCR)ایی پلیوراز  اظتفادُ از آزهَى ٍاکٌػ زًدیرُ

در  بَظیلِ رٍغ شل الکترٍفَرز هَرد بررظی قرار گرفت. PCR اًدام گردیذ ٍ هحصَل ایسٍلِ 011بر رٍی  PCRتعت  ها:یافته

گردیذ. کِ با تَخِ بِ ایي هثبت  SHVهَرد 3ٍ  هثبت  CTXهَرد 64ِ بذظت آهذُ از بیواراى ایسٍل 011از  M-PCR آزهَى

ایسٍلِ هَرد  011از  ًبَدُ اًذ. blaCTX ٍblaSHVٍ ّیچ کذام از ایسٍلِ ّا ٍاخذ ّر دٍ شى  ّا هثبت بَدًذِ ایسٍل% 64 ،ًتایح

 %( تعت آًتی بیَگرام آى ّا هثبت گردیذ.01ایسٍلِ ) 01بررظی 
 

 ّای فٌَتیپی، اظتفادُ از تکٌیک ّای ًؽاى هی دّذ کِ بِ ػلت ًاکارآهذ بَدى تعتًتایح حاصل از ایي هطالؼِ  نتیجه گیری:

ّوچٌیي ّای تؽخیص طبی قرار گیرد ٍ  ایؽگاُبایذ در دظتَر کار آزه PCRهَلکَلی کِ دقت ٍ حعاظیت باالیی دارًذ ًظیر 

بر اظاض ًتایح بذظت آهذُ در ایي پصٍّػ هیساى فراٍاًی  پرّیس از تدَیس بی رٍیِ آًتی بیَتیک ّا یک ضرٍرت هْن اظت.

تقریباً ؼبیِ  blaCTX  ًعبت بِ ظایر هطالؼات رکر ؼذُ در ایي هقالِ کوتر هی باؼذ، درحالی کِ هیساى فراٍاًی شى blaSHVشى

  بِ ًتایح بؼضی تحقیقات دیگر هی باؼذ.

 ٍاکٌػ زًدیرُ ای پلیوراز،  blaSHV،blaCTX، بتاالکتاهازّای ٍظیغ الطیف، اؼریؽیاکلی لغات کلیذی:

 


