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اثر باکتری اشریشیا کلی,بر روی افزایش حساسیت خانواده انتروباکتریاسه در 

 آنتی بیوتیک خانواده های آمینو گلیکوزید ها و.... هپاسخ ب

 سید حسن مهدی اصفهانی

 دانشجوی کارشناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران

hasanesfahani93@gmail.com: Email 

 , مریم سخندان ,سمانه فروزنده ,هانیه کشاورزیان , زهرا احمدی محدثه اکبریان

 دانش آموزان سوم تجربی مدرسه فرزانگان

hasanesfahani93@gmail.comEmail:  

 چکیده 

میلی لیتر از آب فاضالب پر گردید . سپس به ترتیب از لوله  01لوله ی آزمایش را هر کدام به میزان  01در این پژوهش 

سر  01, 01دو سر لوپ کلنی الی لوله شماره , لوله دوم از,EMBی اول , یک سر لوپ کلنی اشریشیا کلی از محیط کشت 

 لوپ کلنی تلقیح گردید . 

اکتری های هر لوله آزمایش را بر روی محیط کشت نوترین آگار کشت داده شدند .بر روی هر پلیت روز , ب 01پس از مدت 

دیسک بود که شامل آنتی  01حاوی باکتری تعدادی دیسک آنتی بیوتیک قرار داده شد تعداد دیسک های مورد آزمایش 

با محیط کشت  د باکتری ها در پلیت هاییبیوتیک های )پنی سیلین , جنتامایسین , کانامایسین و...( بودند .پس از رش

نوترین مشاهده گردید که هر چه میزان باکتری اشریشیا کلی تلقیحی در لوله های آزمایش بیشتر باشند بر روی پلیت 

 0لوله آزمایش ) 4های آزمایش حساسیت بیشتری را از باکتری ها در برابر آنتی بیوتیک ها مشاهده میکنیم . برای بررسی 

 ( جهت بررسی و ارائه  انتخاب گردید .  01,  8, 7,

 بدین شرح است :ثر اشریشیا کلی بر روی حساسیت باکتری های خانواده انترو باکتریاسه ا

: باکتری ها نسبت  7حساس . لوله شماره  4نیمه حساس 3دیسک حالت مقاوم ,  3: باکتری ها نسبت به  0لوله ی شماره 

حساس . لوله  6نیمه حساس و  0دیسک حالت مقاوم  0:  8حساس . لوله شماره  6نیمه حساس ,  1دیسک مقاوم ,  4به 

مشاهدات این نتیجه به عمل می آید که افزایش میزان باکتری دیسک حساس . از  7نیمه حساس  و  3مقاوم 1: 01شماره 

اشریشیا کلی باعث افزایش حساسیت خانواده ی انتروباکتریاسه , نسبت به آنتی بیوتیک ها میگردد و در آخر اینکه با 

یوتیک دچار اعم از مقاومت یا حساسیت باکتری به نوع خاصی از آنتی باندکی تغیرات قواعد مربوط به آنتی بیوتیک ها 

 چالش میگردد. 

  ,نوترین آگار , انتروباکتریاسه , پنی سیلین , جنتامایسین  EMB کلمات کلیدی :
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 مقدمه 

زمان زیادی نمیگذرد که از پیدا شدن آنتی بیوتیک ها میگذرد و به سرعت استفاده از آنها گسترش یافته است . پژوهش 

های بسیاری در مورد آنتی بیوتیک ها و اثر آنها بر روی باکتری های مختلف صورت گرفته و مشاهده گردیده است که هر 

در آنتی بیوتیکی بر روی گونه یا خانواده ی خاصی اثر گذار است .  خانواده ی آنتی بیوتیک ها و یا در صورت کلی هر

تی بیوتیک ها اثرات سینرژیستیک بر روی یکدیگر داشته و باعث افزایش اثر آنتی بعضی مواقع مشاهده میشود که آن

گانیسم ها و در جهان امروزی با پیشرفت قابل مالحظه ای از میکروار .  بیوتیکی بر روی میکروارگانیسم ها میگردد

همچنین آنتی بیوتیک ها جهت کنترل و یا از بین بردن آنها مشاهده میگردد. تعداد میکروارگانیسم ها و نیز پراکندگی و 

 تنوع آنها به عوامل متعددی بستگی دارد . 

ی بیوتیک های آنتی بیوتیک ها مواد ضد میکروبی هستند که از میکروارگانیسم های دیگر بدست آمده اند تقریبا تمام آنت

مدت ها قبل از کشف پنی سیلین بشر آموخته بود به .  شناخته شده را از کشت قارچ ها و باکتری ها بدست می آورند 

 به عنوان عامل ضد میکروب مورد استفاده قرار دهد . طور تجربی بعضی مواد خام را 

سال قبل از میالد , چینی ها شیره ی کپک زده ی لوبیای شور را برای درمان عفونت ها به کار میبردند .  611تا  011 

 تعداد و اهمیت آنتی بیوتیک ها به طوری است که طبقه بندی های متعددی را ایجاب مینماید 

 

, بر اساس دامنه ی فعالیت , بر حسب ساختمان  طبقه بندی آنتی بیوتیک ها به جهت منشا تولید , برحسب پایگاه فعالیت

اختالل در عملکرد غشای  -0ساخت دیواره ی باکتری  – 0شیمیایی و.. انجام میگیرد . عملکرد آنها به صورت جلوگیری از 

 مهارکننده ی سنتز اسید نوکلیک و...میباشد. -3سلول 

ری هایی در آب فاضالب وجود داردند که از طریق ادرار یا علت استفاده از آب فاضالب در این پژوهش این میباشد که باکت

باکتری های اشریشیا کلی , شیگال , سالمونال و پروتیوس در مدفوع و سالمونال مدفوع به داخل فاضالب منتقل گردیده اند. 

آب فاضالب از اعضای  , سیتروباکتر , پروویدنشیا و سراشیا در ادرار یافت میشود که تعداد زیادی از باکتری های موجود در

در میان باکتری ها , باکتری اشریشیا کلی از اهمیت ویژه ای . خانواده ی انتروباکتریاسه یا باکتری های روده ای میباشند 

که باعث تمایز این باکتری خانواده انتروباکتریاسه  برخوردار است و عملکردهای گوناگون و متنوعی از آنها مشاهده میگردد

 تری ها شده است . از سایر باک

اشریشیا کلی نوعی باکتری باسیل گرم منفی از خانواده ی انتروباکتریاسه میباشد این باکتری جز باکتری های بی هوازی 

اختیاری طبقه بندی میشود و در تست کاتاالز , کاتاالز مثبت و در تست اکسیداز , اکسیداز منفی میباشد . همچنین در 

ت بوده و تغیر رنگ سبز آبی را ایجاد میکند . این باکتری در شرایط بی هوازی مخلوطی از اسید تست ایندول , ایندول مثب

 ها مانند الکتات , سوکسینات , اتانول , استات و دی اکسید کربن تولید میکند . 
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آنتی که باکتری ها نسبت به تعدادی از  ین در دهه های اخیر مشاهده گردیده است در پژوهش های پیشین و همچن

بیوتیک ها مقاومت نشان داده و مانع از اثر گذاری آنتی بیوتیک بر آنها میگردد. با ادامه ی این روند در سال های آینده 

ناتوان بودن در جلوگیری از تکثیر و تولید مثل باکتری هاست . با این توصیف بشر با مشکل بزرگی مواجه خواهد شد و آن 

شته ای نه چندان دور با بیماریهای جدید و همچنین اثر گذاری غیر قابل کنترل و این نتیجه حاصل میگردد که در گذ

به  ران گذشته و حال حاضر بر این است که آنتی بیوتیک هایی رارو خواهیم بود . تمام تالش پژوهشگمخرب باکتری ها روب

 تری ها و اثرات آنها باشند.وجود آورند که باعث اثر گذاری قوی بر باک

عضل پایان داده و از بسیاری نتایج ناگوار پژوهش سعی شده است تا با دیدگاهی دیگر و عملکردی مناسب به این مدر این 

برطبق آزمایشات انجام گرفته این نتیجه به عمل آمده است که به جای اینک دایم روی آنتی بیوتیک ها  . جلوگیری گردد

ها ایجاد مقاومت آنتی بیوتیکی را شامل گردند از یک روش جدید بهره و افزایش اثر آنها کار گردد و در مقابل هم باکتری 

ا روباکتریاسه استفاده گردیده است. نتایج جدید این بحث رتببریم. در این مطالعه از باکتری اشریشیا کلی و خانواده ی ان

ش دهیم . با این روال حتی حساسیت خانواده ی باکتری هارا نسبت به آنتی بیوتیک ها افزایپیش می اندازد که میتوان 

باکتری هایی که نسبت به تعدادی از آنتی بیوتیک ها از خود مقاومت نشان داده اند نسبت به آن حساس گردیده و ممکن 

 مت آنتی بیوتیکی را نسبت به آنتی بیوتیک را باعث نگردد . است مقاو

 

را در این راه برداشت..با این تفاسیر و این پژوهش بیشتر  و آزمایشات آن گامی بزرگمیتوان با استفاده از این روش ابداعی 

  قوانین مربوط به اثر گذاری تعدادی از آنتی بیوتیک ها دچار چالش و نقض گردیده اند .

 

 مواد و روش ها 

کشت داده شد و کلنی هایی با جالی فلزی مشاهده گردید . سپس از آب EMBباکتری اشریشیا کلی در محیط کشت 

لوله ی آزمایش را هر کدام به میزان 01ه شامل اعضای خانواده ی انتروباکتریاسه میباشد استفاده گردید . فاضالب ک

, دو سر لوپ از کلنی تا  0, یک سر لوپ از کلنی , لوله شماره  0میلی لیتر از آب فاضالب پر گردید . لوله ی شماره 01

ی به آب فاضالب تلقیح گردید . تمام لوله ها با پنبه و پارافین سرلوپ از کلنی باکتری اشریشیا کل 01,  01لوله شماره 

را در نور طبیعی آزمایشگاه و لوله  0تا  0مسدود گردیدند تا هیچ گاز و ماده ای داخل و خارج نگردد . لوله های شماره ی 

ار داده شدند .پس از آن داخل فویل محصور گردید . لوله ها داخل رنک قرار گرفته و در محلی قر 01تا  6های شماره ی 

در این پژوهش چند فاکتور بسیار مهم دخیل است . اول اینکه تمام مایع مورد ارزیابی تست آنتی بیو گرام قرار گرفتند .

یت گردد و فاضالب مورد آزمایش در یک زمان و از یک مکان خاصی برداشت گردیده است . زمان مورد نظر باید رعا

 .همچنین محیط تاریک و بدون عبور مواد 
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 نتایج و بحث

خانواده ی انتروباکتریاسه باسیل های گرم منفی روده ای هستند که به صورت هوازی و بی هوازی اختیاری میباشند . 

جنس ها فاقد برخی از جنس های موجود در این خانواده متحرک اند و فالژله ای از نوع پری تریشن دارند و برخی از 

تحرک میباشند. باکتری های این خانواده جنس های متفاوتی شامل اشریشیا , سالمونال , شیگال , کلبسیا و ...رادارا 

میباشد . تمایز جنس های این خانواده برای ما حایز اهمیت است . بسیاری از جنس های این خانواده به عنوان ساپروفیت 

وجود دارند . خیلی از آنها فلور نرمال دستگاه گوارشی ما هستند اما تعدادی از های محیطی هستند و در آب و خاک 

رت ضعف سیستم ایمنی میتوانند ایجاد بیماری کنند . و اریزا های فرصت طلب هستند و در صوجنس های آن جز بیم

رض آن قرار بگیرد موجب تعدادی از آنها بیماریزاهای حقیقی هستند مانند شیگال که اگر سیستم ایمنی سالم هم در مع

عفونت میشود . معموال بیماری های عفونت مجرای ادراری , عفونت های گوارشی , گاستروآنتریت و اسهال را این گروه 

 میتوانند ایجاد کنند . 

دو محیط وجود دارد که فقط اجازه ی رشد به باکتری های گرم منفی را میدهد . دو محیطی که به صورت روتین در 

 و محیط مک کانگی آگار است .  EMBآزمایشگاه استفاده میشود محیط 

 

ن محیط یک استفاده گردید ای EMBدر این پژوهش برای تکثیر باکتری ها و تلقیح آنها در آب فاضالب  از محیط کشت 

محیط افتراقی , انتخابی است . از لحاظ وجود ایوزین و متیلن بلو این دو رنگ در محیط اجازه ی رشد به باکتری های گرم 

مثبت را نمیدهند و از نظر وجود قند الکتوز و ساکارز افتراقی عمل میکنند . یعنی میتوان باکتری هایی که قند الکتوز یا 

ز آنهایی که این قند را تخمیر نمی کنند به واسطه ی رنگ کلنی جدا کرد . باکتری کشت داده ساکارز را تخمیر میکنند ا

شده در این محیط کشت , اشریشیا کلی میباشد . در اشریشیا کلی تخمیر و رسوب رنگ به قدری شدید است که حالت 

 مشاهده میگردد.  EMBجالی فلزی یا جالی سبز رنگ در محیط 

اسیل گرم منفی از خانواده انتروباکتریاسه است که به طور شایع در روده ی جانوران خونگرم وجود اشریشیا کلی نوعی ب

مسمومیت غذایی و اسهال دارد . بیشتر سویه های اشریشیا کلی بی آزار هستند اما برخی از سروتیپ های آن موجب 

ویتامین و از استقرار باکتری های بیماریزا در تولیدعادی روده هستند . آنها میشود . این سویه های بی آزار بخشی از فلور 

درصد فلور روده را به خود اختصاص داده است . این باکتری از طریق مسیر  0در روده جلوگیری میکند . این باکتری 

 دهانی از یک فرد به فرد دیگر منتقل میشود .  –مدفوعی 

قرون اخیر گسترش یافته است با موتاسیون نسبت به این داروها مقاومت به آنتی بیوتیک ها در باکتری های بیماریزا در 

مقاومت پیدا میکنند و نسل های جدیدی به وجود می آیند که توان مبارزه با آنها کاهش میابد . مقاومت باکتری ها به 

پژوهش با انجام  آنتی بیوتیک ها یکی از بزرگترین چالش هایی است که سالمت انسان عصر مدرن را تهدید میکند . در این

ی جدیدی را برای مقاومت آنتی  آزمایشات گوناگون و پژوهش های صورت گرفته نتایجی حاصل گردید که میتواند زمینه

ر بیوتیکی باکتری ها پیشنهاد کرد . در مبارزاتی که با باکتری ها صورت میگیرد , آنتی بیوتیک ها و باکتری ها هر دو درگی
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ک ها موتاسیون یافته و در نتیجه آنتی بیوتیک نمی تواند به طور موثر در مقابل آنتی بیوتی تریمیباشند . گاهی اوقات باک

عملکرد خود را اجرا کند . در این پژوهش سعی شده است تا با ایجاد حساسیت بیشتر باکتری ها نسبت به آنتی بیوتیک ها 

انواده ای از باکتری ها را افزایش داده و در اقدام گردد و مشخص گردید که یک جنس از باکتری میتواند حساسیت خ

 نتیجه تاثیر آنتی بیوتیک ها بر روی باکتری افزایش یابد . 

در این پژوهش که بر روی باکتری اشریشیا کلی و خانواده ی انتروباکتریاسه انجام گرفته مشخص گردید که افزایش میزان 

ا , یعنی انتروباکتریاسه هارا در مقابل آنتی بیوتیک ها افزایش باکتری اشریشیا کلی میتواند حساسیت خانواده ی خود ر

تی بیوتیکی , بیماری های ناشی از هجوم باکتری ها و...برداشته شده گامی مهم در مقابل مقاومت های آن داده و در نتیجه

 است .

. آنتی بیوتیک های مورد  تی بیوتیک مختلف استفاده گردیده استآن01گرفته بدین شرح میباشد که از آزمایشات صورت 

 , نیومایسین , پنی سیلین , sxtپی سیلین , استرپتومایسین , جنتامایسین , آمیکاسین ,کلرامفیکل , آماستفاده شامل 

 

استفاده  تتراسایکلین و کانامایسین میباشد . سعی شده است تا از خانواده های مختلف آنتی بیوتیک ها در این پژوهش

 ها مشاهده و گزارش گردد.تلف آنگردد و تاثیرات مخ

کشت داده شد و کلنی هایی با جالی فلزی مشاهده گردید . سپس از آب EMBباکتری اشریشیا کلی در محیط کشت 

لوله ی آزمایش را هر کدام به میزان 01فاضالب که شامل اعضای خانواده ی انتروباکتریاسه میباشد استفاده گردید . 

و سر لوپ از کلنی تا , د 0, یک سر لوپ از کلنی , لوله شماره  0میلی لیتر از آب فاضالب پر گردید . لوله ی شماره 01

سرلوپ از کلنی باکتری اشریشیا کلی به آب فاضالب تلقیح گردید . تمام لوله ها با پنبه و پارافین  01,  01لوله شماره 

را در نور طبیعی آزمایشگاه و لوله  0تا  0مسدود گردیدند تا هیچ گاز و ماده ای داخل و خارج نگردد . لوله های شماره ی 

 داخل فویل محصور گردید . لوله ها داخل رنک قرار گرفته و در محلی قرار داده شدند .  01تا  6های شماره ی 

 3آمیکاسین و نیو مایسین حالت مقاوم , نسبت به ,  دیسک جنتامایسین  3باکتری ها نسبت به  0از لوله ی شماره ی 

,  استرپتومایسین ,سک آمپی سیلین دی 4نیمه حساس و در نهایت نسبت به  SXTدیسک کلرامفیکل , پنی سیلین و 

 کانامایسین حالت حساس را نشان داده اند .  و تتراسایکلین

حالت مقاوم را نشان داده اند  SXTنیومایسین و , آمیکاسین ,دیسک جنتامایسین  4باکتری ها نسبت به 7از لوله شماره ی 

آمپی  , دیسک شامل کلرامفیکل 6در نهایت نسبت به شان نداده و نو هیچ باکتری در مقابل دیسکها حالت نیمه حساس را 

 تتراسایکلین و کانامایسین حالت حساس را بروز داده اند .  , پنیسیلین, استرپتومایسین , سیلین 

دیسک جنتامایسین و  0دیسک کلرامفیکل و آمیکاسین حالت مقاوم و نسبت به  0باکتری ها نسبت به  8از لوله شماره 

 کانامایسین  , پنیسیلین,استرپتومایسین , دیسک آمپی سیلین  6مه حساس و در نهایت نسبت به نیومایسین حالت نی

 حالت مقاوم را بروز دادند.   SXT و  تتراسایکلین,

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

دیسک  3آنها نسبت به باکتری ها نسبت به هیچ دیسکی حالت مقاوم را نشان ندادند  , و لوله ی آخر 01از لوله شماره  

دیسک باقی مانده شامل آنتی  7آمیکاسین و پنیسیلین حالت نیمه حساس را بروز دادند و در نهایت ,  جنتامایسین 

تتراسایکلین و کانامایسین بودند که باکتری ها در  , پنیسیلین , , استرپتومایسین, آمپی سیلین  ,بیوتیک های کلرامفیکل

 مقابل آنها حالت حساس را نمایش دادند.

آزمایشات و اثر آنتی بیوتیک ها مشخص است با افزایش میزان باکتری اشریشیا کلی در محیطی که همانطور که از نتایج 

سرشار از خانواده ی انتروباکتریاسه میباشد باعث میشود تا حساسیت این خانواده نسبت به آنتی بیوتیک ها افزایش یابد و 

 تیک ها در مقابل باکتری ها مشاهده گردد.در نتیجه عملکرد بهتر , سریع تر و کار آمد تری را از آنتی بیو

 

نتایج بدست آمده حاکی از آن است که در پلیت هایی که میزان باکتری اشریشیا کلی افزایش یافته است مقاومت خانواده 

که بیشترین میزان تلقیح 01انتروباکتریاسه نسبت به آنتی بیوتیک ها کاهش یافته است به طوری که در لوله ی شماره ی 

 1ز باکتری اشریشیا کلی را دارا میباشد تعداد آنتی بیوتیک هایی که باکتری ها نسبت به آنها مقاومت نشان میدهند به ا

آنتی بیوتیک موجود باکتری 01کاهش یافته است و حساسیت آنها نسبت به آنتی بیوتیک ها افزایش یافته به صورتی که از 

 آنتی بیوتیک نیمه حساس را بروز داده اند .  3آنتی بیوتیک  حالت حساس و  7ها نسبت به  

در پژوهش های پیشین مشخص گردیده بود که باکتری اشریشیا کلی بیشترین مقاومت را نسبت به آمپی سیلین دارا 

پلیت حاصل از لوله های آزمایش حساسیت را نسبت به آمپیسیلین نشان میدادند. اثر  4میباشد . اما در این آزمایش هر 

میزان اشریشیا کلی به قدری زیاد بوده است که حتی باکتری های خانواده انتروباکتریاسه که نسبت به تعدادی از افزایش 

 01آنتی بیوتیک ها حساسیت نشان نمیدادند در این آزمایش حساسیت نشان داده اند به طوری که در لوله ی شماره ی 

ده است تعداد دیسک هایی که باکتری ها به آنها مقاوم بودند به سرلوپ کلنی باکتری اشریشیا کلی استفاده گردی 01که از 

 صفر کاهش یافته است . 

در این پژوهش و با استفاده از نتایج بدست آمده مشخص گردید که با اعمال یکسری تغیرات , اغلب قواعد و قانون های  

آنتی بیوتیکی اعم از مقاومت و حساس بودن باکتری نسبت به آن انتی بیوتیک ها دچار چالش گردیده است و با زمینه ای 

 م .جدید از این چالش و تغیر رویداد ها مواجه ای

هدف از این پژوهش ارایه ی دیدگاهی متفاوت در رابطه با آنتی بیوتیک ها و باکتری ها میباشد با این گام بزرگ که در 

این زمینه برداشته شده است و نتایج جالب و بسیار کاربردی بدست آمده میتواند زمینه ی تحقیقاتی را برای سایر خانواده 

امید است تا با شناسایی عامل افزاینده ی حساسیت در دیگر خانواده های باکتریایی , ها و باکتری های موثر ایجاد کند . 

ممکن است تا بحث مقاومت آنتی بیوتیکی تا مرز زیادی کاهش یابد به این خاطر که استفاده از یک جنس از یک خانواده 

ر برخورد با باکتری ها و استفاده از آنتی ایجاد مقاومت آنتی بیوتیکی را تا حد زیادی کاهش دهد و باعث افزایش موفقیت د

 بیوتیک ها گردد. 
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