تعیین الگوی مقاومت دارویی الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس جداشده از مایع واژن زنان دارای سابقه سقط

تعیین الگوی مقاومت دارویی الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس جدا شده از
مایع واژن زنان دارای سابقه سقط در شهرستان ارومیه

چکیده
لها» شناختهشدهترینفلورطبیعیواژنهستندکههبهاشاشهتنیمهپیاسراکسهیدهیدروژنسهب  ه 
«الکتوباسی 
یهایساتوژنراشرواژن،ازطریقتولیداسهید
میشومد.گومههایغال الکتوباسیلرشدباکتر 
محیطاسیدیواژن 
میکنند .
الکتیک،سراکسیدهیدروژنومواشضدمیکروبیمهار 
ازبینبیمارانمراجعهکنندهبهمراکپشرمامیارومیه 052،م راززمانشارایسابقهسقطکهشرفاصلهسهنی05
برشاریازینهاامجامشد052.ممومهبااست اشهاز


وممومه
تا02قرارشاشتند،براساسمعاینهبالینیامتخابشدمد
سههویباسههتریلازما یهههواژنبرشاشههتهشههدو سههورالکتوباسههیلوساسههیدوفیلوسبههااسههت اشهازیزمونهههای
بیوشیمیایی،کشتشرمحیطاختصاصی،تواماییرشدشرشماهایمختله،،تهیههالممرطهوبازترشهحااواژنو
ُ
تستوای،مورشتأییدقرارگرفت.سپسمقاومتشاروییو ساسهیتالکتوباسهیلوساسهیدوفیلوسبههمههیمتهی

1

بیوتیک کوتریموکسازول،ومکومایسین،س تازیدیا،ایمیسنا،سیپروفلوکساسهین،استرستومایسهین،یمپهیسهیلین،
ِ
سقطجنینوشارایع ومتمایعواژنبهروششیسکشی یوژنمورشمطالعهوبررسیقرارگرفت .
از 052ممومهتهیهشدهاززمانشارایسابقهسقطجنین002ممومه()%55/0شارایبهاکتریالکتوباسهیلوس
اسههیدوفیلوسو20ممومههه()%4/2فاقههدایههنبههاکتریبوشمههد.شراف هراشبههاسههابقهسههقطجنههین%222جدایههه
کهایکوتریموکسازول،سیپراسیلین،کولیستین ساسوهمچنین
الکتوباسیلوساسیدوفیلوسمسبتبهیمتیبیوتی 
کهایومکومایسین،ایمیسنا،س تازیدیا،سیپروفلوکساسینواسترستومایسین
مسبتبهیمتیبیوتی 

%222جدایهها 
مقاومبوشمد .
واژگان کلیدی :مقاومتشارویی،سقطجنین،الکتوباسیلوساسیدوفیلوس،باکتریوسین.
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س یپراسیلینوکولیستینشرشوگروهازافراشباسابقهسقطجنین وبدونع ومتمایعواژنوهمچنینافراشبهاسهابقه

تعیین الگوی مقاومت دارویی الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس جداشده از مایع واژن زنان دارای سابقه سقط

مقدمه
«واژن» شاراییکاکوسیستاشینامیکوفعالاستکهعمدتاگومههایالکتوباسیلشرینغال هستندوتأثیرقابل
ازجملهباکتریهایسروبیوتیک

توجهیبرمیکروبیولوژییناعمالمیکنند.باکتریال کتوباسیلوساسیدوفیلوس،

اینباکتریگرممثبت،میلهایشکلباامتهایگرش،

استکهاولینبارشرسال2522ازمدفوعموزاشانجداسازیشد.
باشدکهبیشترشرمحصوالالبنیسروبیوتیک،مامندماست،شیرو

غیرمتحرك،بدونتولیداسپوروکاتاالزمن یمی
شوشوشربخشهاییازشستگاهگوارشسستامداران،مظیرروشهامسانوهمچنین رهشههامی سهور


سنیریافتمی
شارمد.باکتریمپبورازجملهباکتریهایهموفرمنتاتیو(تخمیرجوراصالح)بوشهکهازتخمیرقند،اسیدالکتیهک

العاشهینهاشرایجاشاسیدیته0.2تا


طبیعیواژنهستندوتواماییفوق
هاشناختهترینفلور


الکتوباسیل
تولیدمیکند.

 4.4و

هایسهاتوژنایجهاشمیکنهد.

محیطاسیدیواژنخوشموعیبازشارمدگیازرشدسایرمیکرورارگامیسا

هابهشلیلتولیدباکتریوسینها،سب ازبینرفتنباکتریهایمهاجاوفرصتطله 


این،الکتوباسیلوس
عالوهبر
رشدباکتریهایساتوژنشیگهرراشرواژنازطریهقتولیهداسهیدالکتیهک،

شومد.گومههایغال الکتوباسیل،


می
2

میتوانگ هت،ایهن
سراکسیدهیدروژنومواشضدمیکروبی،مامندالکتوسینوباسیتراسینمهارمیکنند.بنابراین ،

فصلنامه علمی ـ پژوهشی بیولوژی کاربردی

باکتریهامامپشههایمناسهبیبهرایمظهاراشقیهقومراقبهتشهدیدازسهالمتواژنهسهتند(ا مهدی.)2022،

الکتوباسیلهابالفاصلهبعدازتولدموزاشامسان،شرلولهگوارشمستقرمیشومد.شرافراشسالاالکتوباسیلهابهطور

اهدهمیشومد.

طبیعیشرمحوطهشهامی،ایلئوموکولون ،سورشارمدوبهشرواژنبهعنوانمیکروارگامیساغال مش
ً
هاییمامندتریکوموماسکاتر


هایساتوژنوامگل
عمدتاشرجاییکهالکتوباسیلارگامیساغال وبرترباشد،باکتری
شیدهمیشومد.ازطرفشیگرشروضعیتکمبوشالکتوباسیل،ع ومتههاییمامنهدواژینهوزباکتریهالوواژینیهتو

همچنینبیماریهایمنتقلشومدهازطریقجنسیمامند،مایسریاگنورهی،کالمیدیا،سی لیس،تریکوموماس،ایدزو

ویروسساسیلومایامسامیکهبهکامسرسرویکسمنجرمیشوش؛بهطورچشهمگیریافهپایشمهییابهد.مطالعهاا

ومتهای
محققانثابتکرشهاستکه سورالکتوباسیلهاشرمحیطواژنیکعاملبازشارمدهغیرمستقیاازبروزع 
تهرینینههاعبارتنهداز:

باشد.گومههایمت اوتیازالکتوباسیلشرواژن سهورشارمهدکههفراوان


باکتریالمی
L.crispatus jensenii, L .gasseri ,L. iners ,L. acidofillus

L.



مواد و روشها
امتخهابشهدهامدکههبهه

جمعیتمورشمطالعهبراساسسرسشمامهومعاینهبالینیازمیانزمانباسن05تها02
مراکپشرمامیشهرستانارومیهمراجعهکرشهامد.یکگروهبهعنوانگروهشاهدوفاقدسابقۀسهقطوگهروهشیگهربها
سابقۀ سقطجنینتعیینوممومهگیریبهصوراتصاشفیامجامشد.تعداشسامصدممومهازبیمارانگرفتهشدوابتدا

تعیین الگوی مقاومت دارویی الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس جداشده از مایع واژن زنان دارای سابقه سقط

مقاشیراسیدی تهواژن،شرشوگروهمورشمطالعهبااست اشهازکاغذ pHمتهر(مهر )امهدازهگیهریوعهدشمربهو بهه
گها یموجوششررویجعبهمذکورتشخیصوثبتشد.قبلازامهدازهگیهریPHواژن
اسیدیتهباتوجهبهتغییررم 
یموزشهایالزمبهیمان شاشهشد.ازرمهگیمیهپیگهرمبههعنهوان

شرمورشتغذیه،مپشیکیوسایرعواملتأثیرگذار،
یهااست
اولینگامشرتشخیصباکتر 

یههایرشهدیافتههشرمحهیطagar
اشهگرشید.بدینمنظورابتداازکلن 

MRS

هاشرزیرمیکروسکوپازرمگومعرفهایمرسوم،همچونکریستالویولهه،

گسترهتهیهگرشیدوبرایمشاهدهین
لهایگرم مثبت میلهشکل با
استونالکل،فوشینولوگولاست اشهشد.متایج رمگیمیپیگرمگویای سورباسی 
میباشند کهبعدازرمگیمیپیبه رمگ بن شمشاهدهشدمد.رمهگبهن شبهاکتریمویهد
امتهایگرش و فاقد اسپور 
میب اشد.شرمر لهبعد،ازروشکشتشرمحیطاختصاصهی MRSیگهارو MRSبهرا بهه
گرممثبتبوشنینها 

لها شرترشحااواژن،است اشهوشراتوکالوقرارشاشهشد.شراینمر لههسهطحیاز
منظورتأیید سورالکتوباسی 
ترشحااواژنکهبااست اشهازسویباستریلازما یهواژنممومهبرشاریشدهبوش،بهشرونیکلوله اویمحیط
کشتMRSبرا منتقلشد.سپسبهمداسهروزشرشمای 03شرجهسامتیگراششرشهرایطبهیههوازیامکوبهه
تهابهمهداسههروز
گرشید.هاچنینکشتسطحیبررویمحیطکشت MRSیگارصوراگرفتوشوبارهسلی 
لهایگهرم
شرشمای 03شرشرایطبیهوازیگرمخامهگذاریگرشید.شراشامهبهمنظوربررسی سورسهایرباسهی 

3

طهای Bloodو EMBوشهکالایگهار
تهایباکتریال،ازکشتترشحااواژنشرمحی 
من یمداخلهگرشرع وم 
یههایرشهدیافتههبهررویdeMan Rogosa Sharpe brothیگهارکههمحیطهی
اسهت اشهگرشیهد.سهپسازکلن 
ینها را فراها سازش؛تستکاتاالزواکسیدازامجامشدمیپبهمنظور بررسیتواماییتولیداینیمپیاشرباکتریتست

کاتاالزامجامشد؛بهاینصوراکهابتدایکقطرهیباکسیژمه%0رویالمریختهشد؛بعهدبهایمهس لقهویاز
سرگنههایمورشیزمایشروییباکسی ژمهاضافهگرشید.متایجاینیزمهایشوتشهکیلمشهدن بهابگویهایعهدم
تواماییباکتری اضرشرتجپیهیباکسیژمهاست.بنابراین،ایپولههایمیلهایگرم مثبهت و کاتهاالزمن هیجهنس
تستاکسیداز،ابتدارویشیسکاکسیدازیکقطرهسرمفیپیولوژیسهترون
ِ
الکتوباسیلوس شناخته شدمد.شرزمینه
ریختهشد.سپسبایمس لقویسترونیکسرگنهبرشاشتهورویشیسکیغشهتهگرشیهد.مشهاهدهرمهگیبهیتیهره

میباشد.شراشامهتحقیقازتستWhiffبهمنظورتعیهینمیهپانوشهدابهوشر
گویایمثبتبوشنمتیجهیزمایش 
ترشحااواژینالاست اشهگرشید.قابلذکراسهتکههاگرچههمثبهتشهدنتسهتوایه،گویهایفعالیهتگهارشمال
وامدماشیازکاهشفعالیتالکتوباسیلوسهامیپارزیابیشوش.بنابراین،باافپوشن

میت
میباشد؛اینامر 
واژینالیس 
یکتاشوقطرهازمحلولهیدروکسیدستاسیا%22بررویترشحااواژینال،تسهتWhiffامجهامشهد.استشهمام
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میشوش و قهاشر اسهتمیازههایغهذایی سیچیهده
یهایمورش مظر محسوب 
اختصاصی برایرشد و جداسازیباکتر 

تعیین الگوی مقاومت دارویی الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس جداشده از مایع واژن زنان دارای سابقه سقط

بویماخوشایندمث لبویماهیگندیدهبهعنوانتستمثبتشربرگهمربو ثبتگرشید.بههمنظهورتشهخیصگومهه
باکتریازتواماییرشدشرشماهایمختل،است اشهشد.مظربههایهن کههشمهایبهینههبهرایرشهدالکتوباسهیلوس
یباشد،وهمچنین
اسیدوفیلوس،شمای03شرجهسامتیگراششرمدا30ساعتوتحتشرایطمیکرویئروفیلیکم 
میتهوانازایهنروشبههمنظهور
باتوجهبهاینکهاینباکتریتواماییرشدشرشمای25شرجهسهامتیگراشرامهدارش؛ 

شناساییگومهباکتریاست اشهکرش.توجهبهاینمکتهضروریاستکهباکتریمذکورتوامهاییرشهدشرشمهای45
میتوامدشرشمای25شرجهرشدکند.بنابراین،شراینتحقیقایپولههایرشدکهرشهشر
شرجهسامتیگراشراشارش؛امام 
محیطکشتاختصاصیمورشیزمایشقرارگرفتند.متایجمشانشاشازمیانتمامممومههافقط20ممومهتواماییرشد
میتوامندشراینشمارشدکنند.اینمتایجمیپبامتهایجتحقیهق
میباشندوبقیهم 
شرشمای25شرجهسامتیگراشراشارا 
ً
کامالمطابقتشارش .
ایپشیوهمکارانشرسال 2025
تست آنتی بیوگرام
4

سسازتأیید سورالکتوباسیلوساسیدفیلوس،بااست اشهازیزمونهایبیوشیمیاییشرممومهها،مقاومتشارویهی

فصلنامه علمی ـ پژوهشی بیولوژی کاربردی

یمتههیبیوتیههککوتریموکسههازول،ومکومایسههین،سهه تازیدیا،ایمههیسههنا،
ایههنمیکروارگامیسههاشربرابههر5
ِ
سیپروفلوکساسین،استرستومایسین،یمپیسیلین،سیپراسیلینوکلیسیتینمورشمطالعهوبررسیقرارگرفت.امتخهاب
یها یزمانوزایمانبهمنظوراست اشهازمتایجینشرشرمانبالینی
کهابهتوصیۀجراحومتخصصبیمار 
یمتیبیوتی 
بیمارانا مجامگرشید.شراینمر له،الگویمقاومتشارویهیشرشوگهروهازافهراشبهاسهابقهسهقطجنهینوبهدون
ع ومتمایعواژنوهمچنینافراشباسابقهسقطجنینوشارایع ومتمایعواژنبهروششیسکشی یوژنیگهاربهه
صورامجپاتعیینشد .شرمر لهبعدباتوجهبهاینکهتاکنوناستامدارشت سیرقطرهالهمهاربرایالکتوباسهیلوس
کهایمهورشیزمهایشبهااسهتامدارشت سهیرقطهر
اسیدوفیلوستعیینمشدهبوش؛میامگینقطرهالهمهارییمتیبیوتی 
مهاریاستافیلوکوکوساورئوسATCC 05500مقایسهومتیجهشرسهشاخص سهاس ( ، )Sensitiveبینهابینی
( )Intermediateومقاوم ( )Resistantگپارشگرشید.
نتایج
بهمنظورتشخیصجنسوگومهالکتوباسیلوساسیدوفیلوسازیزمونهایبیوشیمیاییتستگرم،تسهتکاتهاالز،

اکسیداز،تستوای،ومطالعهتواماییرشدباکتریشرشماهایمختل،است اشهشد.متهایجیزمهایشگهرمگویهای
میباشهند کههبعهدازرمهگیمیهپیشرزیهر
سورباسیلهایگرم مثبت میلهشکل بها امتههایگهرش و فاقهد اسهپور 

میکروسکوپبه رمگ بن شمشاهدهشدمد.شرمورش تستکاتاالز،متایجاینیزمایشوتشکیلمشدن باب اکی

تعیین الگوی مقاومت دارویی الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس جداشده از مایع واژن زنان دارای سابقه سقط

ایپولههایمیلهایگرم مثبت و کاتاالزمن یبه
ازعدمتواماییباکتری اضرشرتجپیهیباکسیژمهمیباشد.بنابراین ،
عنوانجنسالکتوباسیلوس شناخته شدمد(شکل .)2-2
شکل  .1-1الم مربوط به نتیجه تست کاتاالز


برایاجرایتستاکسیداز،ازروشکاغذصافیاست اشهشد.بدینمنظورابتدارویشیسکاکسیدازیهک
قطرهسرمفیپیولوژیسترونریختهشد(.بایدشقتشوشتاس رمفیپیولوژیاضافیوارششیسکمگرشش؛چراکه
ِ

5

ممکناستترکی ساراشیمتیلنشییمینهیدروکلرایدموجوششرشیسکازینجهداشهدهوواکهنشکهاذب
من یهمراهشاشتهباشد).سپسبااست اشهازاسلیکاتوریکسرگنهبرشاشتهورویشیسکیغشتهشد.شرصورا

میشوش(شکل .)2- 0
شکل  1-2نتایج تست اکسیداز با استفاده از کاغذ صافی

بیشترشرتشخیصباکتری،ازرمگیمیپیگرموتستوای،است اشهشهد.بهرایرمهگ
شراشامهبهمنظورشقت 
یمیپیگرمابتدارمگکر یستالویولهرابهمدا02تا45ثامیهبررویالمترشحااشیوارهجهامبیواژنکههبهرروی
یهابهرمگبن ششریمدمد.تسهتWhiff
المباالکلفیکسشدهوگسترهتهیهشدهبوش،ریختهشد؛شرمتیجهباکتر 
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ظهوررمگارغوامیویایبی تیرهواکنشمثبتتلقیشدهوشرصهوراعهدمتغییهررمهگتسهتمن هیتلقهی
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میشهوش.بهاافهپوشنیهکتهاشوقطهرهازمحلهول
بهمنظور تعیینمیپانوشدابوشرترشهحااواژینهالاسهت اشه 
هیدروکسیدستاسیا%22بررویترشحااواژینال،تستWhiffامجامشد.استشمامبویماخوشهایندمثهلبهوی
ماهیگندیدهبهعنوانتستمثبتشربرگهمربو ثبتگرشید.متایج اکیازیناستکهاز052ممومهاخهذشهده
ازافراشمورشمطالعه040،ممومه()%53شارایالکتوباسهیلوساسهیدوفیلوسبوشمهدو3ممومهه()%0ازمظهر
کشتالکتوباسیلوس-اسیدوفیلوسمن یتشخیصشاشهشدمد(مموشار .)2-2
نمودار  .1-1فراوانی نسبی الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس در افراد مورد مطالعه
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سسازتأیید سورالکتوباسیلوساسیدوفیلوس،ین را رویمحیط کشت مولر هینتون یگهار سهاخت شهرکت
مركیلمان برشه و شیسك گذاریامجام شد .متایجتستیمتیبیهوگراموارزیهابیمقاومهتشارویهیالکتوباسهیلوس
اسیدوفیلوسبراساساستامدارشتوصیهشده CLSIشرافراشباسابقهسقطجنینوبدونع ومتواژینهالشرجهدول
شماره2-2گپارششدهاست .
جدول  . 1-1الگوی مقاومت دارویی در افراد با سابقه سقط جنین و بدون عفونت مایع واژن

آمپی
آنتی بیوتیک

سیلین
()11µg

ونکومایسین
()01µg

کوتر یموکسازو
ل
()22µg

کولیس
ایمی پنم

پیپراسیلین

تین

سفتاز یدیم

سیپروفلوکساسی

()11µg

()111µg

(22µg

()01µg

ن () 2 µ g

)

استر پتومایسی
ن
()21µg

جدایه
الکتوباسیلو
س

I

R

S

R

S

S

اسیدوفیلوس

=Iبینابینی =Sحساس  =Rمقاوم

R

R

R
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متایجارزیابیمقاومتیمتیبیوتیکیالکتوباسیلوساسیدوفیلوسشرافراشباسابقهسقطجنینوشارایع ومهت
واژینالشرجدولشماره2-0گپارششدهاست :
جدول  .1-2الگوی مقاوم ت دارویی در افراد با سابقه سقط جنین و دارای عفونت مایع واژن
یمپی
یمتیبیوتیک 

سیلین
( )22µg

جدایه



الکتوباسیلوس
اسیدوفیلوس 

S

ومکومایسین 
( )02µg

R

کوتریموکسازول 

ایمیسنا 
( )22µg

سیپراسیلین 
( )222µg


S


R


S

( ) 05µg

کولیستین 

(05µg
)

S

س تازیدیا 

(02µg
)

سیپروفلوکساسین
( )5µg


R


R

استرستومایسین 

( )02µg

I

=Iبینابینی =Sحساس  =Rمقاوم

بحث
مهاتر ینعللمراجعهینههابههمراکهپبهداشهتیوشرمهامی
تهایباکتریاییشستگاهتناسلیشرزمان،یکیاز 
ع وم 
یهایساتوژنشرواژن،یکهیازشالیهلسهقطجنهینشرزمهان
است .بهخوبیروشناستکهفعالیتمخربباکتر 
تههایباکتریهالو
کههابهرایشرمهانع وم 
میباشد.عالوهبراین،امروزشاهدتجویپگسترهوسیعیازیمتهیبیوتی 
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تههاسهب بهروزمقاومهت
واینرویکرش،سدیدهایاستکهشرکنارشرمهانع وم 

قارچیازسویسپشکانهستیا.
موجوششرسیشاشتهاست.باتوجهبهاینکهشرمطالعاااخیر ،مقاومتشاروییالکتوباسیلوساسیدوفیلوسمهورش
توجهمحققانشاخلکشوروخارجازکشورمبوشهوبهطورمعمول ،مقشسروبیوتیکاینبهاکتریمهورشمطالعههو
شرطهیجسهتوجوی

بررسیقرارگرفتهاست؛امکانمقایسهمتایجاینمطالعهراششوارمیکنهد.بهاوجهوشایهن،
میباشد،تعهداشیازمقهاالاامتخهابو
مقاالامعتبریکهموضوعینهابهموعیباموضوعتحقیق اضرمرتبط 

میگرشش.متایجمطالعااارزیابیمقاومتشاروییالکتوباسیلوساسیدوفیلوسشرافراش
متایجینشراینبخشبیان 
باسابقهسقطجنینوبدونع ومتواژنمسبتبهافراشباسابقهسقطجنهینوشارایع ومهتواژنجاله توجههو
طوری کهمقاومتیمتیبیوتیکیالکتوباسیلوساسیدوفیلوسشرافهراشباسهابقهسهقطجنهینو

قابلتأملاست؛به
شدیدترمیباشد.اینامربها تمالاسهت اشه

شارایع ومتواژنازافراشباسابقهسقطجنینوفاقدع ومتشرواژن
میگرشش.مکتهمهاشراینمطالعه،توجهبهمقاومهت
کهاشرشرمانع ومتمیکروارگامیسایاششدهبر 
ازیمتیبیوتی 
کهایمنتخ است؛مسئلهای کهشرمطالعاامشابهمورشتوجه
شاروییالکتوباسیلوساسیدوفیلوسبهیمتیبیوتی 
قرارمگرفتهاست.بهعنوانمثال،همایومیراشوهمکارانشرسهال2052بهررویتهأثیرشریافهتسروبیوتیهكههاشر
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یههایمقهاومبههشاروههای
شاروییشربیمارانکشورهایمختل،شدهومگرامیجامعهجهامیراازظهورابرباکتر 
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کههارابهه
مطالعهایصوراشاشمدکهاینمطالعهتوامهاییاثهربخشهیسروبیوتی 

سیشگیریازعوشواژینوزباکتریال
عنوانشرمانغیرشیمیاییمکملهمراهبایمتیبیوتیکبهمنظور 

میشهدو
وبازسازیفلورطبیعیواژنمشان 

کهها،بههخصهو L.acidophilusوL.rhamnosus GR-2وL.fermentum RC
اکیازیناستکههسروبیوتیه 
یتوامهدشربازسهازیفلهورطبیعهیواژنو
زمامیکهروزامهباشوزبیشاز222CFUبهمداشوماهمصرفگرشش،م 
سیشگیریازبرگشت بیماریواژینوزباکتریالمؤثرواقعشوش.شرمطالعه اضهر،بررسهیفراوامهیالکتوباسهیلوس
اسیدوفیلوسشرزمانباسابقهسقطجنینوبدونع ومتمایعواژن،شرمقایسهباافراششارایسهابقهسهقطجنهینو
میش هد.بهعباراشیگر،فراوامیاینباکتریشرزمانباسابقهسقط
بیشتریرامشان 
واجدع ومتمایعواژنشرصد 
بیشتر است.اینامربامتایجتحقیقااهمایومیراشوهمکارانمطابقهت
جنینوبدونع ومتمایعواژنبهمرات  
شارش.همچنههینگههوشرزیوولههیمههژاششرسههال2054بههررویجداسههازیوارزیههابیخههوا ضههدویروسههی
الکتو باسیلوساسیدوفیلوسرویویروسهرسسسیمپلکستیپ شوامجامشاشمد.شرمتیجههایهنبررسهیبهاتهأثیر
مایعروییکشتالکتوباسیلوساسیدوفیلوسرویویروسهرسسسیمپلکستیپشوتعهداشسهال ایجهاششهده
8

لهافهارغازتولیهدیب
توسطویروسرویرشهسلولیبهشکلمعناشاریکهاهشسیهداکهرش.خاصهیتالکتوباسهی 
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اکسیژمهویایونهیدروژنواسیدیکرشنمحیطایجاششدهبوش.ینهامتیجهگیریکرشمدکههایهنخاصهیتمههار

میباشهدRyan.وهمکهارانشرسهال،0222طهی
تههایفعهالمربهو  
ویروسبها تمالفراوانبهتولیدمتابولی 
میشوش،سهابقهسهقط
تهایباکتریال،بهخصو واژینوزباکتریالشیده 
مطالعهایمشانشاشمد،شرکسامیکهع وم 
بیشتراستوشواهد اکیازیناستکهع ومتواژنممکهناسهتباعه 
شرسهماههشوممسبتبهسایرزمان 
میشه وششرههی یهکازمطالعهاامشهابهارزیهابی
سقطجنینویازایمانزوشرسگرشش.همانطورکهمشهاهده 
مقاومتشاروی یالکتوباسیلوساسیدوفیلوسمورشتوجهقرارمگرفتهوشراکثرموارشبهمقشسروبیوتیکاینباکتری
بسنده شدهاست.شرمطالعه اضر،ارزیابیمقاومتیمتیبیوتیکیالکتوباسیلوساسیدوفیلوسشرافهراشباسهابقه
سقطجنینوبدونع ومتواژنمشانشاش،اینباکتریمسبتبه5یمتیبیوتیکاسترستومایسین،سیپروفلوکساسهین،
میب اشد.شرهمینگروهازافراشمورشمطالعه،ممومههایاخذشدهمسبت
س تازیدیا،ایمیسناوومکومایسنمقاوم 
بهچهار شاروییمپیسیلین،کوتریموکسازول،سیپراسیلینوکلیسیتین ساسگپارششد.عالوهبراین،ممومهههای
اینگروهمسب تبهشارویاسترستومایسین التبینهابینیازخهوشمشهانشاشمهد.همچنهینارزیهابیمقاومهتیمتهی
بیوتیکیالکتوباسیلوساسیدوفیلوسشرافراشباسابقهسهقطجنهینوشارایع ومهتواژنمشهانشاش،ایهنبهاکتری
مسبتبهچهاریمتیبیوتیکومکومایسین،ایمیسنا،سه تازیدیاوسیپروفلوکساسهینمقهاومومسهبتبهه4یمتهی
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بیوتیکیمپیسیلین،کوتریموکسازول،سیپراسیلینوکلیسیتین ساساست.همچنینممومههایاخهذشهدهازایهن
میشهد .
گروهمسبتبهیمتیبیوتیکاسترستومایسین التبینابینیازخوشمشان 
نتیجه گیری
براسههاسمتههایجایههنتحقیههق،از052ممومهههاخههذشههدهازافههراشمههورشمطالعههه040،ممومههه()%53شارای
الکتوباسیلوساسیدوفیلوسبوشمدو3ممومه()%0ازمظرکشتالکتوباسیلوس-اسیدوفیلوسمن هیتشهخیص
)%شرمحدوشهکاتراز5گپارششد.شرکلارزیابیمقاومت

شاشهشدمد.همچنینمیپانpHشر045ممومه(52
یمتیبیوتیکیالکتوباسیل وساسیدوفیلوسشرافراشباسابقهسقطجنینوبدونع ومتمایعواژن،شرمقایسهباافراش
شارایسابقهسقطجنینوواجدع ومتمایعواژن،گویای افپایشمقاومتشاروییاینبهاکتریبههعلهتاسهت اشه
کههاراشر
کهابرایمقابلهباع ومتشارشوهمینامر،اسهت اشهتهوامبهاا تیها یمتهیبیوتی 
ا تمالیازیمتیبیوتی 
مظهربههایهن کههتهاکنونشرخصهو بررسهیارتبها مقاومهتشارویهی

میکند.همچنین
تهاتأیید 
شرمانع وم 
الکتوباسیلوساسیدوفیلوسشرزمانشارایسابقهسقطجنینوواجدع ومتمایعواژنمطالعهوتحقیقیگسهترشه
تهایباکتریالوبه
میشوشاینطرحشرسایرمناطقکشورمیپاجراشوشتامقشع وم 
امجاممگرفتهاست؛سیشنهاش 
کها شرمقاومشدناینباکتریم یدشرواژنبیشازسیشمشخصشوش .
شمبالینمصرفیمتیبیوتی 
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