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مقایسه محیط کلریمتریک با محیط های  Quicolorواستانداردمولر
هینتون آگار جهت سنجش سریع حساسیت آنتی بیوتیکی
درخانواده Enterobacteriaceae
شهال سیامکی ،*1سیاوش سلمانزاده اهرابی ،۲تروسکه صوفی زاده ،۳طاهره فلسفی ،۴مهوش
سیفعلی ،۵جمشید فوالدی

۶

تاريخ دريافت95/1/31 :
تاريخ تصويب95/7/5 :

چکیده

در ایــن مطالعــه ،محیــط کلریمتریــک آنتــی بیوگــرام کــه در دانشــگاه
الزهــرا طراحــی گردیده اســت بــا محیط  Quicolorشــرکت ســالوبریس

آمریــکا و محیــط مولــر هینتــون آگار مقایســه گردید .الگوی حساســیت
ضــد میکروبــی  100جدایــه انتــرو باکتریاســه بــا  6آنتــی بیوتیــک
مختلــف ،بــا اســتفاده از روش دیســک دیفیوژن(انتشــار دیســک)تعیین
گردیــد .توافــق هــر ســه روش بــا آنالیزکاپابررســی گردیــد .بــا ده
بــار تکــرار تســت حساســیت آنتــی بیــو تیکــی 2ســوش اســتانداردو2
جدایــه بالینــی از خانــواده انتروباکتریاســه،در هــر ســه محیــط مقادیــر

(coefficient of variationضریــب تغییــرات) محاســبه گردیــد .مقادیر
کاپــا در همــه مــوارد بــاالی  0/5و نشــان دهنــده توافــق خــوب و یــا
عالــی هــر ســه محیــط بودنــد .مقادیــر  CVدر اغلــب مــوارد زیــر  0/05و
نشــان دهنــده تکرارپذیــری مناســب آزمایشــها بودنــد .بر اســاس یافته
هــای ایــن مطالعــه مــی تــوان از محیــط کلریمتریــک آنتــی بیوگــرام
-1دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشکده علوم زیستی ،دانشگاه الزهرا(س)

(نویسنده مسئول) sh.siyamaki380@gmail.com :
-۲دانشیار دانشکده علوم زیستی ،دانشگاه الزهرا(س)

-2دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشکده علوم زیستی ،دانشگاه الزهرا(س)
-۴استاد دانشکده علوم زیستی ،دانشگاه الزهرا(س)

-۵استادیار دانشکده علوم زیستی ،دانشگاه الزهرا(س)
-۶استادیار دانشکده علوم زیستی ،دانشگاه الزهرا(س)
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شهال سیامکی و همکاران

بــرای تعییــن ســریع الگــوی حساســیت ضــد میکروبــی در خانــواده
انتروباکتریاســه اســتفاده کــرد .از نظــر کاربــردی ایــن محیــط مشــابه
نمونــه هــای خارجــی و اســتاندارد مــی باشــد.
واژه هــای کلیــدی :روش های کلریمتریک،روش ســنتی انتشــار دیســک،
ســنجش ســریع حساســیت ضد میکروبی ،انتروباکتریاســه

مقدمه

تعییــن اولیــه و ســریع حساســیت ضدمیکروبــی باکتــری هــا ی جــدا شــده از عفونــت هــای
مختلــف نســبت بــه آنتــی بیوتیــک هــای متــداول یــک اصــل اساســی در ایجــاد رژیــم درمانــی

مناســب و کارآمــد مــی باشــد .امــروزه بــه دلیــل اســتفاده فــراوان و نادرســت از آنتــی بیوتیــک
هــای وســیع الطیــف کــه منجــر بــه پیدایــش (MDRGNsگــرم منفــی هــای مقــاوم چنــد گانــه)

شــده و همچنیــن تغییــر الگــوی حساســیت باکتــری هــا بــه آنتــی بیوتیــک هــای مختلف،مشــکالت
متعــددی در رابطــه بــا مقاومــت هــای دارویــی ایجــاد شــده اســت (Tamma Schwalb et al.,

.)2007بنابرایــن تجویــز درمــان آنتــی بیوتیکــی مناســب بایــد براســاس اطالعــات بــه دســت آمده

از الگــوی آنتــی بیوگــرام باشــد.بدین منظــور ایجــاد یــک روش تعییــن حساســیت ســریع ضــد
میکروبــی کــه از طرفــی باعــث افزایــش موفقیــت درمانی،کاهــش هزینــه هــای بیمارســتانی،کاهش
اســتفاده هــای نامناســب از عوامــل ضــد میکروبــی و کاهــش مقاومــت آنتــی بیوتیکــی واثــرات

جانبــی نامطلــوب آن شــود()Canton et al., 2003و از طــرف دیگرهمراســتا با شــرایط اقتصادی

کشــور باشــد،از اهــداف اصلــی ایــن پژوهــش مــی باشــد.بدین منظــور محیــط کلریمتریــک ســاخته
شــده در دانشــگاه الزهــرا (بلنــد قامــت پــور و همــکاران) ،بــا محیــط ()Quicolor

)(Salmanzadeh-Ahrabi&Kocagoz., 2013; Kocagoz et al., 2007; Ercis et al., 2007
و روش اســتاندارد رایــج ( )CLSIبــا اســتفاده از محیــط مولــر هینتــون آگار مــورد مقایســه
وارزیابــی قرارگرفــت .در ســاخت محیــط کلریمتریــک از عواملــی مثــل گلوکــز ،آگار ،فنــل رد

و ...بــا نســبت هــای معیــن اســتفاده شــده اســت .اســاس هردومحیــط کلریمتریــک و ،Quicolor
تغییــر رنــگ معــرف بــه کار رفتــه در آن در اثرفعالیــت هــای متابولیکــی ناشــی از رشــد ســریع

باکتریهــا مــی باشــد .در اطــراف دیســک هــا در اثــر انتشــار آنتــی بیوتیــک بــه محیــط ،باکتــری

رشــد نکــرده و یــک هالــه عــدم رشــد رنگــی شــکل مــی گیــرد کــه قطــر هالــه هــا بــا خــط کــش
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انــدازه گیــری مــی شــود.حضور معــرف مناســب و مــواد غنــی کننــده( )supplementدر محیــط
و تنظیــم اســیدیته آن ضــروری مــی باشــد(با توجــه بــه اینکــه باکتــری هــا در  pHمعینــی قــادر

بــه رشــد مــی باشنداســیدیته هــر محیــط در هنــگام ســاخت محیــط مــورد نظــر باتوجــه بــه

دســتور العمــل تنظیــم مــی گــردد).
مواد و روش ها
جدایه های باکتری

در ایــن پژوهــش بــه منظــور بررســی حساســیت ضــد میکروبــی در  3محیــطQuicolor,

کلریمتریــک و مولــر هینتــون آگار  100جدایــه از خانــواده  Enterobacteriaceaeکــه از
تحقیقــات قبلــی بــه صــورت فریــز شــده نگهــداری شــده بــود ،مــورد اســتفاده قــرار گرفــت کــه

شامل )(n=1)Proteus، (n=2)Enterobacter، (n=7)Shigella، ( n=27)Klebsiella، (n=63

 Escherichia coliمــی باشــد .در کلیــه مــوارد بــرای کنتــرل کیفــی دیســک هــا و محیــط هــا از
 2ســوش اســتاندارد Klebsiella pneumonia ATCC70063و  E.coli ATCC 29522اســتفاده
گردیــد.

دیسکهای آنتی بیوتیکی

دیســک هــای آنتــی بیوتیکــی بــه کار رفتــه در ایــن پژوهــش شــامل جنتامیســین (،) 10 μg

کوتریموکســازول (،)25μgایمــی پنــم ( ،)10μgســفتازیدیم (،)30μgسیپروفلوکساســین () 5 μg
و سفتیزوکســیم ( )30μgمــی باشــند کــه همگــی از شــرکت پادتــن طــب خریــداری گردیدنــد.

تعییــن الگــوی حساســیت آنتــی بیوتیکــی بــا اســتفاده از محیــطES Quicolor (Salubris Co,

): USA

ایــن روش بــر طبــق دســتورالعمل شــرکت ســازنده انجــام داده شــد .در ابتــدا سوسپانســیون
باکتریایــی از کشــت شــبانه نمونــه هــای بالینــی فریــز شــده تهیــه شــد .بــرای ایــن منظــور بــا

اســتفاده از لــوپ مقــداری تــک کولونــی برداشــته و در 3میلــی لیتــر محلــول نمکی(0/85 ccســدیم
کلرایــد در  100 ccآب مقطــر) تهیــه و کــدورت آن بــا لولــه  0/5مــک فارلنــد اســتاندارد مــورد

ســنجش قــرار گرفت.ســپس بــا اســتفاده از ســواپ اســتریل در ســه جهــت روی محیــط
 ESQuicolorکشــت چمنــی داده شد.دیســک هــای کاغــذی بــه فاصلــه  22 mmازهــم و mm

 16از جــداره هــای پلیــت در روی محیــط قــرار گرفتند(دیســک هــای کاغــذی یــک ســاعت قبــل
از انجــام کار در محیــط بیــرون از یخچــال قــرار گیرنــد) .پلیــت هــا بــه مــدت  5ســاعت در  35در
جــه ســانتیگراد گرماگــذاری شــدند .پــس از گذشــت زمــان الزم از گرماگذاری،قطــر هالــه هــای
عــدم رشــد رنگــی بــا خــط کــش انــدازه گیــری و قطــر نواحــی تغییــر رنــگ مطابــق بــا جــدول
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اســتاندارد شــرکت ســالوبریس) ) Salubris Co,USAبــه صــورت حســاس ،نیمــه حســاس و
مقــاوم تفسیرشــده ونتایــج ثبــت گردیدنــد.

تعیین الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی با استفاده از محیط مولرهینتون آگار:

از سوسپانســیون باکتریایــی تهیــه شــده بــرای محیــط  ESQuicolorاســتفاده شــد .بــا اســتفاده
از ســواپ اســتریل در ســه جهــت روی محیــط مولرهینتــون آگار کشــت چمنــی داده شــدو دیســک
هــای کاغــذی اســتفاده شــده در محیــط قبلــی بــا فاصلــه هــای ذکــر شــده در بــاال روی محیــط

قرارگرفتنــد .ســپس پلیــت هــا بــه مــدت  16-18ســاعت در  35درجــه گرماگــذاری شــدند.پس از

ســپری شــدن ایــن مــدت زمــان ،قطــر ناحیــه مهــاری بــا خــط کــش انــدازه گیــری و مطابــق بــا
جــدول اســتاندارد  (M100-S23.,2013)CLSIتفســیر شــدند.

تعیین الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی با استفاده از محیط کلریمتریک:

مشابه روش  Quicolorانجام گرفت.

محاسبه ضریب تغییرات(:(CV

داده هــای بــه دســت آمــده حاصــل از  10بــار تکــرار بــرای هرآنتــی بیوتیــک،در  3محیــط

کلریمتریــک ،مولرهینتــون و  ، Quicolorبــرای  2ســویه اســتاندارد )E. coli ATCC 29522و
 )Klebsiellapneumonia ATCC 70063و  2ســویه از جدایــه هــای بالینــی شــامل ( یــک E.Coli

و یــک  ،)Klebsiella spp.مطابــق اســتاندارد هــای بیــن المللــی) ) CLSI M100-S23مــورد

محاســبه قــرار گرفتنــد(الزم بــه ذکــر اســت کــه  CVاز تقســیم انحــراف معیــار بــر میانگیــن بــه
دســت آمــد و ایــن محاســبات بــدون اســتفاده مســتقیم از معــادالت آمــاری و تمامــا بــا اســتفاده
از نــرم افزارهــای آمــاری انجــام شــده اســت).
نتایج

نتایــج آزمــون حساســیت آنتــی بیوتیکــی بــه صــورت حســاس( ،)sensitiveمقــاوم ()resistant

و حــد واســط( ) intermediate resistantتفســیر گردیــد .بدیــن صــورت کــه یکســانی نتایــج

حاصــل از هــر  2تســت بــه صــورت توافــق ( )agreementو عــدم یکســانی بــه صــورت

( )discrepancyتعریــف شــد ( .)Kocagoz et al.,2007در ایــن بررســی بــرای تجزیــه و تحلیــل
داده هــا بــه منظــور کســب نتایــج حاصــل از ارزیابــی CVو  kappaاز نــرم افــزار spss20

و  stata13اســتفاده شــده اســت .محیــط هــا 2بــه دو بــرای هــر  6آنتــی بیوتیــک ارزیابــی و
مقایســه شــده انــد و نتایــج بــه صــورت مقــدار هــای  kappaدر جــدول شــماره ()1ذکــر گردیــده
اند.ایــن آمــاره بیــن  -1تــا  +1گــزارش مــی شــود0 .تــا  0/25نشــان دهنــده توافــق ضعیــف،

0/25تــا 0/5توافــق متوســط0/5 ،تــا 0/75توافــق خــوب و  0/75تــا  1توافــق عالــی را نشــان مــی
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دهــد .نتایــج مربــوط بــه  CVنیــز در جــدول شــماره ( )2آورده شــده اســت.مقادیر  CVکوچکتــر

یــا مســاوی  %5مــورد پذیــرش قــرار مــی گیــرد .بــه بیــان دیگــر هــر قــدر کــه مقــدار  CVکمتــر

باشــد ،حاکــی از آن اســت کــه تکــرار پذیــری آزمــون باالتــر اســت.
جدول شماره :1نتایج مربوط به اندازه گیری kappa

در ایــن آمــار نتایــج بیــن  -1تــا  +1گــزارش مــی شــود0/5 .تــا  0/75توافــق خــوب و  0/75تــا 1

توافــق عالــی را نشــان مــی دهــد .در ایــن جــدول تمــام مــوارد حاکــی از توافــق خــوب یــا عالــی

در مقایســه بیــن محیــط هــا و بــرای  6نــوع دیســک آنتــی بیوتیکــی مــی باشــد.

بعــد از انجــام تســت هــای حساســیت ضدمیکروبــی بــه طــور جداگانــه روی  3محیــط
کلریمتریک،مولرهینتــون Quicolor،و گذشــت مــدت زمــان مــورد نیــاز بــرای هــر محیــط وانــدازه

گیــری قطــر هالــه هــای عــدم رشــد تشــکیل شــده وتفســیر داده هــا ،نتایــج بدســت آمده براســاس
آمــاره  kappaبــه منظــور بررســی نحــوه عملکــرد  3محیــط نــام بــرده ،مــورد ارزیابــی قــرار

گرفتنــد.در مــورد دو آنتــی بیوتیــک جنتامیســین و ســفتی زوکســیم توافــق خــوب و بــرای 4

آنتــی بیوتیــک باقــی مانــده توافــق عالــی بیــن دومحیــط کلریمتریــک Quicolor -بــه دســت آمــد.

توافــق بیــن دومحیــط کلریمتریــک  -مولرهینتــون در  5مــورد عالــی بــود .توافــق بیــن دومحیــط
مولرهینتــون Quicolor-در همــه مــوارد عالــی بــود.در مــورد نتایــج مربــوط بــه انــدازه گیــری

 CVدر محیــط کلریمتریــک 20مــورد کوچکتــراز ، %5در محیــط  Quicolor23مــورد کوچکتــراز

 %5ودر محیــط مولرهینتــون آگار18مــورد کوچکتــراز  %5بــه دســت آمــد .ایــن نتایــج نشــان
دهنــده تکرارپذیــری رضایــت بخــش در هــر  3محیــط مجــزا مــی باشــدو حاکــی از آن اســت کــه

قطــر هالــه هــای عــدم رشــد و یــا تغییــر رنــگ ناشــی از ایــن آنتــی بیوتیــک هــا از یــک آزمایــش
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بــه آزمایــش دیگــر و در محیــط هــای مختلــف تغییــر قابــل توجهــی نشــان نمــی دهــد.در واقــع

خطــای انــدازه گیــری ناچیــز و قابلیــت تکرارپذیــری محیــط کلریمتریــک مشــابه ،بلکــه بهتــر از

نمونــه هــای اســتاندارد مــی باشــد.خالصه نتایــج در جــدول شــماره ( )2قابــل مشــاهده مــی
باشــد.

جدول شماره :2نتایج مربوط به اندازه گیریC.V
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مقادیــر  CVکوچکتــر یــا مســاوی  %5مــورد پذیــرش قــرار مــی گیــرد .در محیــط

کلریمتریــک  20مــورد کوچکتــراز ، %5در محیــط  23 Quicolorمــورد کوچکتــراز
 %5و در محیــط مولرهینتــون آگار 18مــورد کوچکتــراز  %5بــه دســت آمــد .ایــن
نتایــج نشــان دهنــده تکرارپذیــری رضایــت بخــش در هــر  3محیــط مجــزا مــی باشــد و

حاکــی از آن اســت کــه خطــای انــدازه گیــری ناچیــز مــی باشــد.
بحث

بــرای تامیــن ســامت و بهداشــت جامعــه دو عامــل اساســی را بایــد مــد نظــر داشت.نخســت

شناســایی عامــل بیماریــزا و دوم روش صحیــح مبــارزه بــا عامــل ایجــاد کننــده بیمــاری.در
بســیاری از مطالعــات گذشــته مزایــای بالینــی و فوایــد اقتصــادی زیــادی بــرای تعییــن ســریع

حساســیت ضــد میکروبــی گــزارش شــده اســت

( .)Granoto.,1993; Dren et al.,1999; Tunney et al., 2004; Knemitsu et al., 2005بــه
عالوهبــا توجــه بــه اهمیــت بــه کارگیــری الگــوی دارویــی مناســب در درمــان بیماریهــای عفونــی
وبــه خصــوص عفونــت هــای ادراری کــه امــروزه حجــم وســیعی از بــار کاری آزمایشــگاه هــای
بالینــی را شــامل مــی شــود()Tansarli et al., 2013وبــه منظــور ســرعت بخشــیدن ارســال

نتایــج آزمایشــگاهی بــه مراکــز پزشــکی و پزشــکان،ابداعاتی در جهــت ســریعتر کــردن روش
هــای تعییــن حساســیت آنتــی بیوتیکــی صــورت پذیرفتــه اســت ،از جملــه ایــن ابداعــات مــی تــوان

بــه ســاخت دســتگاه هــای اتوماتیــک و نیمــه اتوماتیــک و طراحــی و ســاخت محیــط هــای کشــت
میکروبــی اشــاره کــرد(.)Salmanzadeh-Ahrabi&Kocagoz., 2013چندنــوع از سیســتم هــای
رایــج اتوماتیــک بــرای تعییــن ســریع حساســیت ضــد میکروبــی شــامل Phoenix, Vitek1and
2و (Jorgensen etal., 2000; Ling et al., 2001) MicroScanمــی باشــد .در ســال 2006

شــرکت( Salubris Co, USAمحیطهــای رنگــی تحــت نــام  Quicolorرا بــرای تعیین حساســیت

ســریع ضــد میکروبــی طراحــی کــرد ،کــه نتایــج را در 3/5 -5ســاعت آمــاده مــی کند ،اســاس کار
آن روش ســنتی انتشــار دیســک مــی باشــد .از آنجــا کــه ایــن نمونــه هــای خارجــی هزینــه بــر و

گــران هســتند و همچنیــن نمونــه هــای اســتاندارد مثــل محیــط مولــر هینتــون آگار کــه بــه طــور

معمــول در آزمایشــگاه هــا اســتفاده مــی شــوند نتایــج را در  16-18ســاعت آمــاده مــی کنند،نیــاز
مبرمــی بــه وجــود یــک محیــط کشــت ســریع داخلــی احســاس مــی شــود کــه هــم مقــرون بــه

صرفــه باشــد و هــم اینکــه از نظــر کارایــی بــا نمونــه هــای خارجــی و اســتاندارد برابــری کنــد.
بدیــن منظــور در دانشــگاه الزهــرا اقــدام بــه طراحــی و ســاخت یــک محیــط کشــت کلریمتریــک

شــد کــه بــر اســاس رشــد ســریع میکروارگانیســم هــا و تغییــرات رنگــی در حضــور معــرف
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مناســب اســتوار اســت و بــر مبنــای روش ســنتی انتشــار دیســک مــی باشــد.در واقــع هــدف
از مطالعــه حاضــر مقایســه محیــط کلریمتریــک ســاخته شــده در دانشــگاه الزهــرا بــا محیــط
هــای  Quicolorومولرهینتــون وهمچنیــن تاییــد کارایــی آن بــه عنــوان یــک محیــط کاربــردی در

تعییــن ســریع حساســیت ضــد میکروبــی در خانــواده  Enterobacteriaceaeبــا هــدف کوتاهتر

شــدن زمــان گــزارش الگــوی حساســیت آنتــی بیوتیکــی مــی باشــد.ازآنجا کــه زمــان مــورد نیــاز
بــرای تعییــن حساســیت ضــد میکروبــی بــا اســتفاده از محیــط کلریمتریــک  4-6ســاعت (بــه

طــور میانگیــن نتایــج در  5ســاعت حاصــل شــد)می باشــد ،لــذا مــی توانــد بــه عنــوان عاملــی در

ســریعتر کــردن زمــان پاســخگویی و تعییــن الگــوی حساســیت آنتــی بیوتیکــی مناســب بــرای
هــر عفونــت ،کاهــش عــوارض جانبی،کاهــش مصــرف خــود ســرانه دارو و کاهــش مقاومــت هــای
دارویــی مطــرح شــود .مــوارد ذکــر شــده بــه نوبــه خــود باعــث کوتاهتــر شــدن زمــان بســتری

بیمــاران در بیمارســتان و کاهــش هزینــه هــای درمانــی هــم بــرای بیمــار و هــم بــرای سیســتم
ســامت و بهداشــت کشــور مــی باشــد.تعیین ســریع و بــه موقــع عامــل عفونــت در همــان روزی

کــه عامــل بیماریــزا جداســازی مــی شــود و تجویــز رژیــم دارویــی صحیــح باعــث کاهــش مــرگ
و میــر مــی شــود،در واقــع پزشــک و بیمــار را در راســتای ارتقــای ســامت عمومــی یــاری مــی
دهــد .از آنجایــی کــه ایــن محیــط نتایــج تســت را در  4-6ســاعت و بــه طــور میانگین در  5ســاعت

فراهــم مــی کنــد و بــا توجــه بــه ایــن کــه از نظــر تکنیکــی عــاوه بــر اســتاندارد بــودن ،انجــام
ایــن روش آســان اســت و نتایــج قابــل تکــرار مــی باشــند .مــواد و تجهیــزات و معــرف هــا ارزان

مــی باشــند .احتیــاج بــه اســتفاده از تجهیــزات گــران قیمــت و ابــزار اختصاصــی نــدارد .نتایــج
طبقــه بنــدی شــده و قطعــی بــه آســانی توســط پزشــکان قابــل تفســیر مــی باشــد(Jenkins et

 ،)al., 2012مــی توانــد جایگزیــن مناســبی بــرای محیــط هــای خارجــی و گــران قیمــت باشــد
(ثبــت ایــن محیــط در دســت اقــدام مــی باشــد و پتنــت مشــابه خارجــی آن موجــود مــی باشــد).
سپاسگزاری

از معاونت پژوهشی دانشگاه الزهرا قدردانی می گردد.
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1397  بهار،1  شماره،دوره سی و یکم

 زیست شناسی کاربردی/ ) پژوهشی دانشگاه الزهرا (س- مجله علمی

منابع
)طراحـی وارزيابـی محيـط های1392( ،. ع، عبـدی،. س، سـلمانزاده اهرابـی،. ز،بلندقامـت پـور
کلريمتريـک جهـت سـنجش سـريع حساسـيت آنتـی بيوتيکـی در خانـواده انتروباکترياسـه
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