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 عٌَاى:

 ًقص سَسزی آهزیکبیی ٍ  سَسزی آلوبًی )سَسزیْبی اّلی( در اًتقبل ػفًَت ّبی ببکتزیبیی در بیوبرستبًْب

 ًَیسٌدگبى:

 3، هرین زهبًی فرد3، شْیي سیبُ تیری2، فراًک فیرٍزفر1عببس بْراهی*

     هببرزُ بب ًبقلیي ،گرٍُ اًگل شٌبسی ٍ قبرچ شٌبسی داًشکدُ پسشکی، ٍ دکتری حشرُ شٌبسی پسشکی  - 1*

 داًشگبُ علَم پسشکی البرز، کرج، ایراى

           کبرشٌبس ارشد حشرُ شٌبسی پسشکی ٍ هببرزُ بب ًبقلیي، عضَّیئت علوی داًشکدُ بْداشت داًشگبُ علَم   – 2

 پسشکی خراسبى شوبلی، بجٌَرد، ایراى

 ، کرج، ایراىهَزشگبُ بَْرزی هرکس بْداشت شْرستبى سبٍجبالغ، داًشگبُ علَم پسشکی البرزهربی آ  - 3

 هقدهِ:

در سبل ّبی اخیز ػفًَت ّبی بیوبرستبًی اس هؼضالت هْن بْذاضتی در بیوبرستبًْب ٍ هزاکش درهبًی ّستٌذ. در هحیط 

بیوبرستبًْب بؼضی اس حطزات اس جولِ سَسزی ّب آفبت بْذاضتی ّستٌذ کِ در قسوت ّبی هختلف بیوبرستبى ّب ببػث اًتقبل 

ًذ. سَسزی آهزیکبیی ٍ آلوبًی اس جولِ آفبت هْن بْذاضتی ّستٌذ کِ در ػَاهل ػفًَت سا بِ بیوبراى ٍ افزاد دیگز هی ضَ

راستِ دیکتیَپتزا ٍ خبًَادُ بالتیذُ قزار دارًذ ٍ دارای اًتطبر جْبًی هی ببضٌذ. بیص اس یکصذ گًَِ اس ػَاهل بیوبریشایی 

لف ببکتزی ّب اس جولِ اضزضیب کلی، ببکتزیبیی اس ایي سَسزی ّبی اّلی جذا ضذُ است. سَسزی ّب ًبقلیي هْن گًَِ ّبی هخت

 اًتزببکتزیبسِ، کلبسیال، سَدٍهًَبسْب، سزاتیب، استبفیلَکَکْب، ضیگال، اًتزٍکَکَسْب ٍ ببسیلَسْب ّستٌذ. 

 هَاد ٍ رٍشْب:

در هطبلؼبتی کِ بز رٍی سَسزی ّب اًجبم گزفتِ است سَسزی ّب را بب استفبدُ اس تلِ ّبی چسببى اس قسوت ّبی هختلف 

رستبى جوغ آٍری هی کٌٌذ ٍ آًْب را اس ًظز جٌس ٍگًَِ تطخیص هی دٌّذ. سَسزی ّبی صیذ ضذُ ّزکذام جذاگبًِ در بیوب

داخل لَلِ ّبی استزیل گذاضتِ ضذُ ٍ بِ آسهبیطگبُ هٌتقل هی کٌٌذ. در آسهبیطگبُ ّز سَسزی بؼذ اس تطخیص اس ًظز جٌس 

آى ًوًَِ سَاپ تْیِ هی ضَد ٍ کطت ّبی هختلف ببکتزیبیی  َارش()دستگبُ گٍگًَِ ، اس سطح خبرجی ٍ ّن اس سطح داخلی

ًوًَِ بزداری اس دستگبُ گَارش سَسزی، ّز سَسزی اس ًبحیِ ضکن ببس ضذُ ٍ اس هَاد  اًجبم بز رٍی آًْب اًجبم هی ضَد. بزای

 هَجَد در قسوت هؼذُ ٍ رٍدُ بب استفبدُ اس سَاپ استزیل ًوًَِ بزداری اًجبم هی ضَد. 

 :ًتبیج

% اس سَسزی ّب بِ ببکتزیْبی 6/74طبق هطبلؼبت اًجبم ضذُ در اًستیتَ تحقیقبت بْذاضتی بزسیل بز رٍی سَسزی آهزیکبیی، 

% اس آًْب بِ ببکتزیْبی کَکسی گزم هثبت آلَدُ بَدًذ. در کطَر لْستبى در هطبلؼِ ای بز رٍی سَسزی ّب 4/25گزم هٌفی ٍ 

جذا ضذُ ٍ اس آًْب اًتزٍکَکَ،  ٍ ، سیتزٍببکتز، سزاتیب، سَدٍهًَب،، استبفیلَکَکَ،اًَاع ببکتزی ّبی اًتزٍببکتز، کلبیسال

تطخیص دادُ ضذًذ. در هٌطقِ تبًجیز کطَر هزاکص در یک بزرسی بز رٍی آلَدگی سَسزی ّب بِ ػَاهل بیوبریشایی ببکتزیبیی 
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،، کلبسیال ٍ گًَِ ّبی آًتزٍببکتز ٍ سزاتیب چٌذیي گًَِ اس جولِ استبفیلَکَکَ، اپیذرهیذیس، اضزضیب کلی، استزپتَکَکَ

ضٌبسبیی ضذًذ. در هطبلؼِ دیگزی در ًیجزیِ ببکتزیْبی کلبسیال پٌَهًَیب، اًتزٍببکتز کلَآکب، ضیگال سًَئی، ٍیبزیَ کلزا ٍ 

ی در کطَرهبى هطبلؼبت سیبدی بز رٍی آلَدگسیتزٍببکتز فزئًَذی اس سَسزی ّبی آهزیکبیی ٍ آلوبًی جذا ضذُ است. 

هطبلؼِ ای در ضْز سٌٌذج بز رٍی سَسزی ّبی صیذ ضذُ اس ببکتزیبیی سَسزی ّب در بیوبرستبًْب اًجبم ضذُ است. 

% اس سَسزی ّبی صیذ ضذُ الاقل بِ یکی اس ػَاهل ببکتزیبیی ضطگبًِ 74بیوبرستبًْبی ایي ضْز ًطبى هی دّذ کِ 

% آلَدگی 5/61یب آلَدُ بَدُ اًذ. در ایي تحقیق اضزضیب کلی بب سَدٍهًَب،، اًتزٍببکتز، اضزضیب، کلبسیال، پزٍتئَ، ٍ سزات

% آلَدگی، کوتزیي فزاٍاًی را در بیي ػَاهل ببکتزیبیی داضتٌذ. در بیوبرستبًْبی ضْز 1/6دارای بیطتزیي فزاٍاًی ٍ سزاتیب بب 

% اس آًْب بِ ببکتزی 3/73کلی ٍ  % اس سَسزیْبی آهزیکبیی صیذ ضذُ بِ ببکتزی اضزضیب7/66اَّاس بزرسی ّب ًطبى هی دّذ کِ 

% اس ًوًَِ ّبی 100پزٍتئَ، ٍلگبریس آلَدُ بَدًذ. در یک هطبلؼِ اًجبم ضذُ بز رٍی سَسزی ّبی بیوبرستبًْبی خزهطْز 

 ّبی کلبسیال، سَدٍهًَب، ٍ اضزضیب کلی بیطتزیي آلَدگی را گًَِ بطَریکِ صیذ ضذُ بِ ػَاهل هختلف ببکتزیبیی آلَدُ بَدًذ

داضتٌذ. در بیوبرستبًْبی ضْز ّوذاى ًیش سَسزیْب بِ گًَِ ّبی هختلف ببکتزیْبی بیوبریشا آلَدُ  ِ ببکتزی ّبی دیگزًسبت ب

 %( آلَدگی در بیي سَسزی ّب داضتٌذ.      3/17%( ٍ اًتزٍکَکَ، )21%(، کلبسیال)6/22بَدًذ کِ در بیي آًْب اًتزٍببکتزّب )

 بحث:

یوبرستبًْب، سَسزیْب ًقص هْوی در اًتقبل ػَاهل بیوبریشایی ببکتزیبیی دارًذ ٍ یکی اس در هٌبطق ضْزی هخصَصب در هحیط ب

ػلل ایجبد ػفًَتْبی بیوبرستبًی ًبضی اس حضَر ایي حطزات در بخص ّبی هختلف بیوبرستبًی است. آلَدگی بسیبر ببالی 

سَسزی ّب در ز ًطبى هی دّذ کِ سَسزی ّبی صیذ ضذُ در هحیط بیوبرستبًْب در هقبیسِ بب سَسزی ّبی هٌبطق دیگ

بیوبرستبًْب ًقص هْوی در تببدل ػَاهل ػفًَی در بیي بخص ّبی هختلف بیوبرستبى ٍ اًتقبل آى بِ بیوبراى ٍ حتی افزاد 

سبلن دارًذ. بٌببزایي کٌتزل سَسزی ّب در هحیط بیوبرستبى ّب ٍ کبّص جوؼیت آًْب ببػث کبّص اًتقبل ػَاهل بیوبریشا ٍ 

 ػفًَتْبی بیوبرستبًی در بیي بیوبراى ٍ افزاد سبلن هی ضَد.  کبّص هیشاى

 ، بیوبرستبىببکتزیبییسَسزی، سَسزی آهزیکبیی، سَسزی آلوبًی، ػفًَتْبی  لغبت کلیدی:
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