
گرفنت آزمایش برای باکرتی های مقاوم در برابر انتی بیوتیک

انتی بیوتیک به ادویۀ گفته میشود که برای تداوی و معالجه عفونت های میکروبی به کار میرود. باکرتی های که در برابر یک یا چند نوع انتی بیوتیک از خود 

مقاومت نشان میدهند را به نام باکرتی های مقاوم در برابر انتی بیوتیک یاد میکنند. در خیلی از کشور ها باکرتی های مقاوم در برابر انتی بیوتیک در مقایسه 

به سویدن شیوع بیشرت دارد. 

دانسنت این موضوع که آیا شام ناقل این باکرتی ها هستید برای ما که در بخش خدمات صحی کار میکنیم اهمیت زیاد دارد. زیرا ما بدین وسیله میتوانیم 

  MRSA, VREو ESBL خدمات صحی را در آن حدی که ممکن باشد به شکل مطمنئ و مفید ارائه مناییم. به همین دلیل از شام منونه های از باکرتی های

گرفته میشود. 

MRSA ـ Meticillinresistent stafylokock یا )استافیلوکوک مقاوم به متی سیلین( یک نوع باکرتی مقاوم در برابر انتی بیوتیک میباشد. معموالَ این نوع 

بکرتی در جلد، بینی و گلو موجود میباشد. هرگاه شام این باکرتی را دارا باشید، این باکرتی باعث ایجاد کدام مشکل منی شود ولی هرگاه شام رسدچار عفونتی 

شوید که تداوی را ایجاب مناید در آن صورت برای تداوی اقسام خیلی معدودی انتی بیوتیک وجود دارد که بتوان از میان آنها یکی را انتخاب منود. 

منونه برداری از سوراخ های بینی، از قسمت عقبی یا پایینی گلو و یا هم ساحات اطراف مقعد توسط ”چوبک های منونه برداری” به راحتی صورت میگیرد. 

VRE/ESBL ـ Vancomycinresistenta enterokocker och ESBL-producerande bakterier ”انرتوکوک مقاوم واکنومایسین و باکرتی های مولد 

بتاالکتاماز”

یک نوع باکرتی است که میتواند در روده ها وجود داشته و موادی را تولید میکند که توسط آن انواع مختلف انتی بیوتیک را تجزیه می مناید. هرگاه شام دچار 

عفونتی شوید که ایجاب تداوی را مناید در آن صورت انتی بیوتیک های معدودی وجود دارند که از بتوان از میان آنها یکی را برای تداوی انتخاب منود. 

منونه برداری از مقعد توسط ”چوبک های منونه برداری” صورت میگیرد. 
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