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بیماری سل یکی از مهم ترین بیماری های عفونی در بین انساا هاا مای باهاه هما
گیری های ایهز و ظهور سوی های مقااو با داروی مایکوباایوریو توبرییاوزی از
مهم ترین مشکالت ریش ینی این بیماری محسوب می هود ،اساوفاد از تساه هاای
تعیین حساسیه دارویی ن تنها موجب تجویز رژیام دارویای حاحیو و درماا ما ر
بیمارا مبوال ب سل مقاو ب دارو هه  ،بیک ب عنوا یکای از مهام تارین راهکارهاا
جهااه هناسااایی ،ینواارش و ییشااگیری از گسااور سااوی هااای مقاااو باا داروی
مایکوبایوریو توبرییوزی در سطو جامع می هود( .)1این مطالعا باا هاهر ارا ا
توضاایحاتی در وصااو انااوار رو هااای تعیااین حساساایه دارویاای سااوی هااای
مایکوبایوریو توبرییوزی حورت گرفه .بیماری سال یکای از مهام تارین بیمااری
های عفونی می باهه ،گرچ این بیماری در بیشور موارد ری ها را درگیر می ینه ولای
می توانه ییی ارگا های به را درگیر نمایه ،امروز از هر س نفر در جها  ،یک نفار
آلود ب مایکوبایوریو توبرییوزی می باهه ب طوریک در هر انی یک نفر جهیه نیز
ب جمعیه افراد آلود ب باسیل سل اضاف می هود ،نکو قابل تأمل اینکا  05میییاو
نفر از این افراد آلود با باسیل سل مقاو ب چنه دارو ) )MDR-TBمی باهنه(.)1-2
کلید واژگان :سل ،مایکوبایوریو توبرییوزی  ،مقاوماه آنوای بیاوتیکی ،رو
مولکولی.
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امروز اسوفاد بی روی و تجویز نامناسب داروهای ضه

) (MGITجایگزین سیسوم  BacTec460هه  ،در

سوی های مقاو ب داروی

یرویورهن ابوها دو رقه اسوانهار از سوی های

سیی منجر ب ظهور و گسور
مایکوبایوریو توبرییوزی

هه افراد مبوال ب سل مقاو

رو

مایکوبایوریو توبرییوزی

تهی هه و ب دو محیط یکی

ب دارو موجب انوشار این سوی در سطو جامع می

حاوی دارو و دیگری فاقه دارو تیقیو می ینیم سپ

هونه ،آزمایش تعیین حساسیه دارویی برای سوی های

ترتیب تعهاد یینی تشکیل هه از رقیقترین غیظه را با

یکی از مهمترین راهکارها

تعهاد یینی رهه یافو در محیط فاقه دارو مقایس می

جهه هناسایی افراد مبوال ب سل مقاو ب دارو می باهه

ینیم در حورتی ی تعهاد یینی در محیط حاوی دارو

با هناسایی نور مقاومه دارویی این افراد ،درما م ر

نسبه ب محیط فاقه دارو بیشور از  %1باهه نشا دهنه ی

حورت گرفو و در نویج از انوشار سوی های مقاو ب

مقاومه ایزول مورد نظر نسبه ب داروی مورد ازمایش

مایکوبایوریو توبرییوزی

داروی مایکوبایوریو توبرییوزی

جیوگیری میهود(-6

 .)3جهه تعیین مقاومه دارویی گون های مایکوبایوریو
توبرییوزی

میتوا از رو های فنوتیپیک و مولکولی

ب

قرار گرفو هه می باهه ،الز ب ذیر اسه ییرازینامیه ب
عنوا یکی از دارو های وط اوش ،تنها در هرایط اسیهی
فعاش می باهه و تعیین حساسیه برای این دارو توسط

بهر جسه ،الز ب ذیر اسه رو های فنوتیپیک ب

رو های مرسو نیاز ب هرایطی وا

عنوا اسوانهارد طالیی هناوو هه و توحی میهود

تعیین حساسیه دارویی ایزول های مایکوبایوریو

رو

های مولکولی در ینار رو

های فنوتیپیک ب یار

توبرییوزی

با اسوفاد

دارد (9و6و.)1

از محیط مایع و سیسوم

های مولکولی

 BACTEC MGIT 960ب  4-2هفو زما نیاز دارد،

این اسه ی این رو ها قادرنه در مهت زما یوتاهی

همچنین در رو

یشه در محیط جامه این عمل 8-6

مقاومه دارویی مورد نظر را تشخیص دهنه( .)7-8جهه

هفو ب طوش می انجامه ،رو های مولکولی میتواننه

تعیین حساسیه و مقاومه سوی های مایکوبایوریو

این یار را با سرعه بیشوری برای ما انجا دهنه ی وود

گرفو هود ،یکی از مهم ترین مزایای رو

توبرییوزی

رو های فنوتیپیک مونوعی از قبیل :رو

ب عنوا یک امویاز تیقی می هود ،عه هناسایی سریع

غیظه مطیق ،نسبه مقاومه ،یرویورهن ،براث

بیمارا مبوال ب سل مقاو ب دارو موجب آلود هه

مایرودییوهن ،دیسک دیفیوژ  ،براث میکرودییوهن و

سایر افراد سالم جامع می هود ،از جمی رو های

 E-testب یار گرفو میهود ،ب طور معموش

برای تعیین مقاومه دارویی سوی های

رو

آزمایشگا ها جهه تشخیص مقاومه ب داروهای وط

مولکولی ی

مایکوبایوریو توبرییوزی

مورد اسوفاد قرار میگیرد

براث مایرودییوهن Bactec

میتوانیم ب رو هایdot blots; Real time PCR; :

بهر می گیرنه در حالی ی برای داروهای وط دو بیشور

Multiplex-allele-specific
;chips
;)PCR(MAS-PCR
Single
strand
;)conformation polymorphism (PCR-SSCP
Restriction
Fragment
Length
) Polymorphism-PCR (PCR-RFLPاهار یرد.

Mycobacterial Growth Indicator Tube

توالی یابی یکی از بهورین رو های مولکولی

اوش درما سل از رو

از رو

یرویورهن اسوفاد

میهود ،رو

براث

مایرودییوهن  Bactecبر یای انهاز گیری میزا C14
موابولیز

هه

میباهه ی

البو

امروز

سیسوم

رو
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تشخیص جهش در یهو های مشخصی طراحی هه و
برای افزایش حساسیه در تشخیص بایه یهو های دیگر
مرتبط با مقاومه دارویی مورد نظر را نیز بررسی یرد
.)15-12و2(

سوی های

دارویی

مقاومههای

 ضمن اینک رو،میباهه

هناسایی

جهه

مایکوبایوریو توبرییوزی

 نیز مطیوب ارزیابی هه هرچنه ازPCR-RFLP
برای

 این رو،حساسیه باالیی برووردار نمی باهه
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Abstract
Tuberculosis is one of the most important causes of humans
mortality in the worldwide; The emergence of drug-resistant
Mycobacterium Tuberculosis strains and increasing of HIV
patients make difficult control of tuberculosis. Drug
susceptibility test have important role in identification patients
with drug resistance TB; Synchronous application of
phenotypic and molecular methods together are a best strategies
for identification and prevention spread of drug resistance
Mycobacterium Tuberculosis strains between peoples.
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