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چکیده

سابقه

و هدف :امروزه استافیلوﮐوﮐوس اورﺋوس مﻘاوم ﺑه متیسیلین ( )MRSAﺑهدلیﻞ مﻘاومت ﺑهعوامﻞ و داروﻫاي ﺿدمیکروﺑی ﺑه

یکی از نگرانیﻫاي عﻤده سالمت عﻤومی تﺒدیﻞ شده است .ﻫدف از ایـن تﺤﻘیـﻖ تعیین جدایهﻫاي  MRSAﺑا روش مولکولی و انتشار
دیسک و تعیین الگوي مﻘاومت آنتیﺑیوتیکی آنﻫا در ﺑیﻤاران ﺑرخی از ﺑیﻤارستانﻫاي رشت است.

مواد و روشها:

این مطالعه مﻘطعی -توصیفی از فروردین ماه لغایت شهریور ماه  ۸۲/1انجام شد ۴7 .جدایه ﺑالینی استافیلوﮐوک

از ﺑرخی ﺑیﻤارستانﻫاي رشت جﻤعآوري شد و ﺑا انجام آزمایشﻫاي ﺑیوشیﻤیایی مختلف گونه استافیلوﮐوک اورﺋوس شناسایی گردید.

پس از تعیین ﻫویت سویهﻫاي  MRSAﺑه روش انتشار دیسک  ،ﺑررسی الگوي مﻘاومت آنتی ﺑیوتیکی جدایهﻫا ﺑا روش انتشار دیسک ﺑا
استفاده از  7نوع آنتی ﺑیوتیک ،ﺑر اساس پروتکﻞ مؤسسه استاندارد آزمایشگاﻫی و ﺑالینی ( )CLSIصورت گرفت .سپس حضور ژن
 mecAدر سویهﻫاي مﻘاوم ﺑه متیسیلین ﺑا روش واﮐنش زنجیرهاي پلیمراز ( )PCRﺑررسی شد و نﻤونهﻫاي داراي ژن  mecAتعیین
توالی گردید .نتایج ﺑا استفاده از نرمافزار SPSS 23مورد تجزیه و تﺤلیﻞ آماري قرار گرفت.

یافتهها:

نتایج این مطالعه نشان داد ﮐه از  ۴7جدایه استافیلوﮐوک )% /۱۹۱( 7/ ،جدایه ،استافیلوﮐوﮐوس اورﺋوس ﺑود .فراوانی سویه-

ﻫاي مﻘاوم ﺑه متیسیلین در روش انتشار از دیسک  % ۴۸و در روش  %7۳۹۲ PCRﺑود .ﺑیشترین حساسیت آنتیﺑیوتیکی جدایهﻫا
نسﺒت ﺑه جنتامایسین ( )% ۴۳۹۷7و ﺑیشترین مﻘاومت نسﺒت ﺑه ﺑاسیتراسین ( )% ۱۳۹7تعیین شد .تفاوت معنیداري ﺑین جدایهﻫاي
 MRSAو نوع نﻤونه مشاﻫده نشد (.)P>0.05

نتیجهگیری:

نتایج نشان داد ﮐه میزان حضور سویهﻫاي استافیلوﮐوﮐوس اورﺋوس مﻘاوم ﺑه متیسیلین در نﻤونهﻫاي ﺑیﻤارستانی

رشت قاﺑﻞ توجه است ﮐه میتواند ﺑهدلیﻞ استفاده ﺑیش از حد از آنتیﺑیوتیکﻫا ﺑهمنظور درمان ﺑیﻤاريﻫا ﺑاشد.
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پس از ﻇهور مﻘاومت ﺑه پنیسیلین آنتیﺑیوتیک ﻫاي مﻘاوم ﺑه
ﺑتا ﻻﮐتاماز ،از جﻤله متیسیلین ،اگزاسیلین و نفسیلین ﺑراي
درمان عفونتﻫاي استافیلوﮐوﮐی معرفی شدند اما اولین سویه-
ﻫاي مﻘاوم ﺑه این آنتیﺑیوتیکﻫا نیز در ساﻝ  ۸/7۱شناسایی
شدند ﮐه تا ساﻝ  ۸/۱۱گسترش مﻘاومت ﺑه آنﻫا در ﺑین
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این مطالعه مﻘطعی -توصیفی از فروردینماه لغایت شهریورماه
 ۸۲/1انجام شد .تعداد  ۴7جدایه استافیلوﮐوک از نﻤونهﻫاي
ﺑالینی مختلف شامﻞ خون ،ادرار ،زخم ،مایع مفﺼلی ،ﺑا رعایت
نکات اخالقی از ﺑرخی ﺑیﻤارستانﻫاي سطح شهر رشت جﻤع-
آوري گردید.

درمانی مختلف جهان سویهﻫاي مﻘاوم اندمیک وجود دارد ﺑه-

ﻫمچنین سویه استاندارد استافیلوﮐوﮐوس اورﺋوس PTCC

استافیلوﮐوﮐوس اورﺋوس مﻘاوم ﺑه متیسیلین ()MRSA

صنعتی ایران ﺑهعنوان ﮐنترﻝ منفی از نظر حضور ژن mec A

طوريﮐه تا  %۴۱از عفونتﻫاي ﺑیﻤارستانی ،ناشی از

گزارش شدهاند (.)1

 1113از پژوﻫشکده ﺑیوتکنولوژي سازمان پژوﻫشﻫاي علﻤی و
خریداري شد.

ســویه استافیلوﮐوﮐوس اورﺋوس مﻘاوم ﺑه متیسیلین داراي ژن

شناسایی جدایهها با آزمونهای بیوشیمیایی
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مﻘــاومت ﺑــه متــیســیلین(ژن  )mec-Aاست .ایــن ژن

جدایهﻫاي ﺑالینی ﺑر روي مﺤیﻂ مانیتوﻝ سالت آگار (مرک،

پنیسیلین) را ﮐد مینﻤایـد ﮐه میﻞ ترﮐیﺒی آن در اتﺼاﻝ ﺑه

ساعت انکوﺑه شدند .ﺑهمنظور تشخیص افتراقی سویهﻫاي

پروتﺌینــی ﺑــه نــام ( PBP2aپروتﺌینﻫاي ﺑاند شونده ﺑه

آلﻤان) ﮐشت و در دماي  ۲۴درجه سانتیگراد ﺑهمدت ۳۷

متیسیلین ﮐمتراز سایر پروتﺌینﻫاي متﺼﻞشونده ﺑه پنی-

استافیلوﮐوﮐوس اورﺋوس از آزمونﻫاي ﺑیوشیﻤیایی شامﻞ

ساز دیواره سلولی ﺑاﮐتریایی نﻘش دارند .از این رو ،وجود چنین

گردید.

سیلین در دیواره ﺑاﮐتري است .پروتﺌینﻫاي  PBPدر ساخت و

ﮐاتاﻻز ،تخﻤیر قند مانیتوﻝ و ( DNaseمرک ،آلﻤان) استفاده

پروتﺌین جدیدي تﺤت تأثیر آنتیﺑیوتیک نخواﻫد ﺑود و ﺑاﮐتري
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(فاقـد ژن  ،)mec-Aمتیسیلین ﺑا میﻞ ترﮐیﺒی ﺑیشتري ﺑه

حساسیت آنتیﺑیوتیکی جدایهﻫاي استافیلوﮐوﮐوس اورﺋوس ﺑا

دیـواره سـلوﻝ ﺑاﮐتري و سرانجام مرگ آن میگردد .سویهﻫاي

آزمایشگاﻫی و ﺑالینی ( )۸7( )CLSI 2017نسﺒت ﺑه  7آنتی-

ﺑهراحتی ﺑه زندگی خود ادامه میدﻫد .در ﺑاﮐتري حـساس
پـروتﺌین  PBPدر دیواره سلوﻝ متﺼﻞ میشود ﮐه سﺒب لیـز
ﮐه داراي این ژن ﻫستند ﺑه ﺑسیاري از آنتیﺑیوتیکﻫاي دیگـر
ﻫـم مﻘاومت نشان میدﻫند (مﻘاومت چند داروﺋی) ﮐـه عـالوه-
ﺑر ایجاد مشکالت در درمان ﺑیﻤاري ،سﺒب ﮐلونیزاسـیون و
انتــشار در مﺤــیﻂ ﺑیﻤارســتان و انتــشار ﺑــه ســایر
ﺑیﻤــاران میگردد ( .)۸۲عفونت ﺑا سویهﻫاي مﻘاوم ﺑاﮐتري
منجر ﺑه ایجاد مشکالت جدي در جامعه ﺑهویژه در ﮐودﮐان ،
افراد مسن و ﮐسانیﮐه دچار ﺿعف ایﻤنی ﻫستند خواﻫد شد
(.)۸۱

تعیین حساسیت آنتی بیوتیکی

روش انتشار دیسک و طﺒﻖ دستورالعﻤﻞ مؤسسه استاندارد
اگزاسیلین،

ﺑیوتیک

جنتامایسین،

سیپروفلوﮐساسین،

فورازولیدن ،تتراسایکلین و ﺑاسیتراسین (شرﮐت پادتن طب-
ایران) ﮐه جزء آنتیﺑیوتیکﻫاي پر مﺼرف در ایران ﻫستند،
مورد ﺑررسی قرار گرفت .ﺑه این ترتیب ﮐه اﺑتدا از ﮐشت تازه
( ۳۷ساعت) ﺑاﮐتري در مﺤیﻂ مولر ﻫینتون ﺑراث (مرک،
آلﻤان) ﮐه ﮐدورتی معادﻝ ﮐدورت استاندارد نیم مک فارلند
۱

( ۸۱ × ۸۹1سلوﻝ ﺑاﮐتري در میلیلیتر) داشت ﺑا استفاده از
سوآب استریﻞ ﺑرداشته شد و ﺑر روي مﺤیﻂ مولر ﻫینتون آگار

ﻫدف از این پژوﻫش تعیین الگوي مﻘاومت آنتیﺑیوتیکی ﺑا

(مرک ،آلﻤان) استریﻞ ﮐشت چﻤنی داده شد .سپس ﺑا استفاده

استافیلوﮐوﮐوس اورﺋوس مﻘاوم ﺑه متیسیلین جداسازي شده از

قرار داده شدند .نتایج پس از  ۳۷ساعت انکوﺑه ﮐردن در دماي

استفاده از روش انتشار دیسک و مولکولی جدایهﻫاي ﺑالینی

ﺑیﻤاران ﺑرخی ﺑیﻤارستانﻫاي رشت است.

از پنس استریﻞ دیسکﻫاي آنتیﺑیوتیکی روي سطح مﺤیﻂ

 ۲۴درجه سانتیگراد ﺑر اساس استاندارد  CLSI ۳۱۸۴ﺑه-
صورت حساس ،نیﻤه حساس و مﻘاوم گزارش گردید و ﺑهعنوان

روش کار
76
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سویهﻫاي مختلف این ﺑاﮐتري گزارش گردید و اﮐنون در مراﮐز

جمعآوری نمونه
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ﮐنترﻝ مثﺒت از استافیلوﮐوﮐوس اورﺋوس ATCC 25923

استفاده شد.
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جدوﻝ  -۳ﺑرنامه زمانی و دمایی واﮐنش زنجیرهاي پلیمراز جهت تکثیر ژن
mecA

استخراج DNA

اﺑتدا جدایهﻫاي استافیلوﮐوﮐوس اورﺋوس روي مﺤیﻂ مانیتوﻝ

تعداد تکرار چرخه

زمان

دما

نام مرحله

۸

 1دقیﻘه

/۷◦c

Initial Denaturation

۲۷

 ۷1ثانیه

/۷◦c

(Denaturationواسرشت)

 ۷1ثانیه

7۳◦c

(Annealingاتﺼاﻝ)

 ۸دقیﻘه

۴۳◦c

(Extensionطویﻞ شدن)

 ۳دقیﻘه

۴۳◦c

Final Extension

سالت آگار (مرک ،آلﻤان) در دماي  ۲۴درجه سانتیگراد ﺑه
ساعته ﺑاﮐتري جهت استخراج  DNAﺑا ﮐیت استخراج سیناژن

( )CinnaPure DNA kitشرﮐت سیناﮐلون استفاده گردید.
 DNAاستخراج شده ﺑراي تأیید روي ژﻝ آگارز  %۸ﺑرده شد.
- 5

۸

واکنش زنجیرهای پلیمراز

(طویﻞ شدن تهایی)

ﺑهمنظور ردیاﺑی ژن  mecAاز پرایﻤرﻫاي اختﺼاصی این ژن
(شرﮐت تکاپوزیست ،ایران) استفاده گردید (جدوﻝ .)۸۱( )۸
ﺑراي انجام واﮐنش زنجیرهاي پلیمراز از مسترمیکس شرﮐت
سیناژن استفاده شد ﮐه خود داراي ﺑافر ،MgCl2 ،PCR
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الکتروفورز

مﺤﺼوﻝ نهایی واﮐنش زنجیرهاي پلیمراز ﺑر روي ژﻝ آگارز ۳
درصد الکتروفورز شد و سپس ﺑا استفاده از اشعه فراﺑنفش در

 dNTPو آنزیم  DNAپلیمراز  Taqاست .از پرایﻤرﻫا غلظت

دستگاه ترانس ایلومیناتور مورد ﺑررسی و عکسﺑرداري قرار

ﻫﻤراه ﺑا  ۸میکرولیتر از ﻫر ﮐدام از پرایﻤرﻫا و  ۳میکرولیتر از

نﻤونهﻫا ﺑا حفظ زنجیره سرمایی توسﻂ شرﮐت نوین ژن شﻤاﻝ

 ۳۱پیکوموﻝ تهیه شد .سپس  ۸۳۹1میکرولیتر مسترمیکس
غلظت  ۳1نانوگرم  DNAﻫدف مخلوط گردید .سپس ﺑا آب
مﻘطر استریﻞ ،حجم نهایی مﺤلوﻝ ﺑه  ۳1میکرولیتر رسانده

شد .از سویه استاندارد استافیلوﮐوﮐوس اورﺋوسPTCC 1113

ﺑهعنوان ﮐنترﻝ منفی و از سویه ﺑالینی  MRSAﮐه در قﺒﻞ

حضور ژن  mecAﺑا روش تعیین توالی نوﮐلﺌوتیدي تأیید شده

ﺑود ﺑهعنوان ﮐنترﻝ مثﺒت استفاده شد .در ادامه ﺑراي تکثیر ژن
 ،mecAﺑرنامه زمانی و دمایی واﮐنش زنجیرهاي پلیمراز مطاﺑﻖ
جدوﻝ  ۳ﺑه دستگاه ترموسایکلر (ساخت شرﮐت analytik

 )jena, Germanyداده شد.

گرفت .ﺑعد از اطﻤینان از تک ﺑاند ﺑودن مﺤﺼوﻝﻫاي ،PCR
ﺑه شرﮐت ماﮐرو ژن ﮐره فرستاده شد و جهت تأیید تعیین
توالی گردید و میزان ﻫﻤولوژي توالی ﻫا ﺑا توالیﻫاي ﺑانک ژنی
مﻘایسه شد.
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تجزیه و تحلیل آماری

تجزیه و تﺤلیﻞ آماري دادهﻫاي ﺑهدست آمده از مطالعه حاﺿر
ﺑا استفاده از روشﻫاي آماري پارامتریک ﺑررسی شد و مﻘایسه
ﺑین متغیرﻫاي مختلف ﺑا استفاده از نرمافزار  SPSS 23صورت
گرفت .ﺿریب اطﻤینان  %/1ﺑراي ﮐلیه تجزیه و تﺤلیﻞﻫاي
آماري در نظر گرفته شد و ﺿریب ﻫﻤﺒستگی ﮐاي دو
) (P≤0.05ﺑهصورت معنادار تلﻘی گردید.

جدوﻝ  -۸توالی جفت پرایﻤر مورد استفاده در مطالعه حاﺿر ()۸۱
سایز

توالی نوﮐلﺌوتیدي

نام پرایﻤر

مﺤﺼوﻝ
 ۲۸۱جفت

5′ GTA GAA ATG ACT GAA CGT CCG ATA A 3′

Mec A
پیشرو

’5′ CCA ATT CCA CAT TGT TTC GGT CTA A 3

Mec A
پیرو

ﺑاز
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یافتهها
از مجﻤوع  ۴7جدایه ﺑالینی مورد ﺑررسی 7/ ،جدایه ﺑهعنوان

استافیلوﮐوﮐوس اورﺋوس شناسایی و تأیید شد .نتایج آنتی-

ﺑیوگرام جدایهﻫاي استافیلوﮐوﮐوس اورﺋوس در جدوﻝ  ۲آمده

است.

Downloaded from ncmbjpiau.ir at 2:04 +0430 on Thursday June 17th 2021

مدت  ۳۷ساعت گرمخانهگذاري شدند .سپس از ﮐشت ۳۷

(واسرشت اولیه)

تازه های بیوتکنولوژی سلولی  -مولکولی دوره نهم شماره سی و چهارم -بررسی فراوانی ...

جدوﻝ  :۲الگوي مﻘاومت آنتیﺑیوتیکی جدایهﻫاي استافیلوﮐوﮐوس اورﺋوس

ﺑه نﻤونهﻫاي زخم ﺑیﻤاران ﺑستري ﺑود .اگرچه از نظر آماري این

نسﺒت ﺑه آنتیﺑیوتیکﻫاي مختلف

اختالف معنادار نﺒود (.)P>0.05

اگزاسیلین

)%۳۱۹/۱(۳۱

۱

)%۴۸۹۱۸(۷/

جنتامایسین

)%۴۳۹۷7(1۱

)%۳۹۱/(۳

)%۳۷۹7۲(۸۴

سیپروفلوﮐساسین

)%1/۹۷۳(۷۸

)%۸۸۹1/(۱

)%۳۱۹/۱(۳۱

فورازولیدون

)%77۹77(۷7

)%۸۱۹۸۷(۴

)%۳۲۹۸۱(۸7

تتراسایکلین

)%1۲۹7۳(۲۴

)%۸۲۹۱۷(/

)%۲۲۹۲۲(۳۲

ﺑاسیتراسین

۱

)%۸۴۹۲/(۸۳

)%۱۳۹7۱(1۴

نﻤونهﻫاي جدا شده ﺑه روش  PCRتکثیر شد(شکﻞ  )۸و ﺑعد از

اطﻤینان از تک ﺑاند ﺑودن مﺤﺼوﻝﻫاي  ،PCRنﻤونهﻫا تعیین
توالی گردیدند و مورد آنالیز قرار گرفتند .نتایج تعیین توالی
نشان داد ﮐه ﻫﻤه نﻤونهﻫا داراي ژن  mecAﻫستند.
مﻘایسه نتایج ﺑهدست آمده از روش  PCRﺑا روش انتشار
دیسک مشخص نﻤود ﮐه  ۲۷جدایه ( )% ۷/۹۳۴مﻘاوم ﺑه

از مجﻤوع  7/جدایه استافیلوﮐوﮐوس اورﺋوس ۲ ،جدایه مرﺑوط

ﺑه نوزادان زیر یکساﻝ ۲ ،جدایه مرﺑوط ﺑه ﮐودﮐان  ۸الی ۸۱

ساﻝ ۲ ،جدایه مرﺑوط ﺑه نوجوانان  ۸۱الی  ۸۱ساﻝ ۸۱ ،جدایه

مرﺑوط ﺑه جوانان  ۸۱الی  ۷۱ساﻝ ۳/ ،جدایه مرﺑوط ﺑه

میانساﻻن  ۷۱الی  ۴۱ساﻝ و  ۸۴جدایه مرﺑوط ﺑه افراد ﺑاﻻي
 ۴۱ساﻝ ﺑود.

اگزاسیلین در روش  PCRداراي ژن  mecAنیز ﺑودند و ۸1
ایزوله ( )% ۳۸۹۴۲ﮐه در روش انتشار دیسک مﻘاوم ﺑه
اگزاسیلین ﺑودند ژن  mecAرا نداشتند / .ایزوله ()% ۸۲۹۱۷

ﮐه داراي ژن  mecAﺑودند در روش انتشار دیسک نسﺒت ﺑه

اگزاسیلین حساسیت نشان دادند .ﻫمچنین  ۸۸ایزوله (۸1۹/۷
 )%ﮐه فاقد ژن  mecAﺑودند در روش انتشار دیسک نسﺒت ﺑه
اگزاسیلین حساسیت نشان دادند.

توزیع فراوانی ژن  mecAدر جدایهﻫاي استافیلوﮐوﮐوس

اورﺋوس جدا شده از گروهﻫاي سنی مختلف ﺑیﻤاران در نﻤودار

 ۸نشان داده شده است .ﺑر اساس تجزیه و تﺤلیﻞ آماري راﺑطه
معناداري میان سن و حضور ژن  mecدر جدایهﻫاي مورد
ﺑررسی مشاﻫده نشد (.)P= 0.181

شکﻞ -۸الکتروفورز مﺤﺼوﻝ  PCRژن  ۲۸۱( mecAجفت ﺑاز)

استافیلوﮐوﮐوس اورﺋوس ﺑر روي ژﻝ آگارز ،% ۳چاﻫک  ۸ﮐنترﻝ منفی(سویه

استاندارد  )PTCC 1113چاﻫک  ۷تا  ۴و  /و  ۸۱جدایه ﺑالینی مثﺒت،

چاﻫک  ۲ ،۳و  ۱جدایه ﺑالینی منفی و چاﻫک  ۸۸ﮐنترﻝ مثﺒت(سویه
ﺑالینی  MRSAﮐه از قﺒﻞ حضور ژن  mecAﺑا روش تعیین توالی
نوﮐلﺌوتیدي تأیید شده ﺑود) ،چاﻫک  ۸۳مارﮐر ( ۸۱۱جفت ﺑازي)
نﻤودار  :۸فراوانی ژن  mecAدر گروهﻫاي سنی مختلف مورد مطالعه

بحث

درصد حساسیت و مﻘاومت آنتیﺑیوتیکی جدایهﻫاي

در مطالعه حاﺿر الگوي مﻘاومت آنتیﺑیوتیکی جدایهﻫاي

اساس نوع نﻤونه اخذ شده از ﺑیﻤاران نشان داد ﮐه ﺑیشترین

( ،)%۳۷۹7سیپروفلوﮐساسین ( ،)%۳/فورازولیدون (،)%۳۲۹۳

استافیلوﮐوﮐوس اورﺋوس نسﺒت ﺑه آنتیﺑیوتیک اگزاسیلین ﺑر

جدایهﻫاي استافیلوﮐوﮐوس اورﺋوس مﻘاوم ﺑه متیسیلین مرﺑوط
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آنتیﺑیوتیک

حساس

نیﻤه حساس

مﻘاوم

جهت ﺑررسی مولکولی مﻘاومت ﺑه متیسیلین ،ژن  mecAدر
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تتراسایکلین ( )% ۲۲۹۲و ﺑاسیتراسین ( )% ۱۳۹7تعیین شد.

ﺑهطور مثاﻝ در مطالعهاي ﮐه در تایوان انجام شده است میزان

نتایج نشان داد ﮐه ﺑیشترین مﻘاومت سویهﻫا نسﺒتﺑه آنتی-

عفونتﻫاي سویهﻫاي مﻘاومﺑه متیسیلین استافیلوﮐوﮐوس

ﺑوده است .این نتایج حاﮐی از ﻫمزمانی مﻘاومت ﺑه متیسیلین

در مطالعه  Arzuو ﻫﻤکاران از  ۸۱۸ﺑیﻤار مورد ﺑررسی  ۷7نفر

و مﻘاومت ﺑه سایر آنتیﺑیوتیکﻫا در جدایهﻫاي مورد ﺑررسی

( )%۷1۹1زن و  11نفر( )%1۷۹1مرد ﺑودهانـد و اخـتالف

است.

معناداري ﺑین میزان شیوع عفونتﻫاي سویهﻫاي مﻘاومﺑه متی-

اورﺋوس  %۴۴ ،گزارش شده است (.)۱

ﺑیوتیک ﺑاسیتراسین و ﮐمترین مﻘاومت نسﺒتﺑه جنتامایسین

استافیلوﮐوﮐوس اورﺋوس ﺑررسی شده  )%۷۸۹۴( ۲۱۳مورد

نشان داده است ﮐه میزان عفونتﻫاي استافیلوﮐوﮐوس اورﺋوس

در مطالعهاي ﮐه ﺑین ساﻝﻫاي  ۳۱۱۱-۳۱۱1در ﮐره انجام شده

در ﺑیﻤارستان امام رﺿا(ع) مشهد انجـام شد از  /۳1نﻤونه
مﻘاومﺑه متیسیلین ﺑودند و ﺑررسی الگوي مﻘاومت آنتیﺑیوتیکی

مﻘاومﺑه متیسیلین در افراد ﺑاﻻي  7۸ساﻝ ﺑیشتر ﺑوده است

جدایهﻫا نشان داد ﮐه ﺑیشترین مﻘاومت ﺑهترتیب نسﺒتﺑه

( .)۴در مطالعه  Ahmadiو ﻫﻤکاران ( )۸۲/۳نیز افراد ﺑاﻻي

آنتیﺑیوتیک ﻫاي پنی سیلین ( ،)%7۱۹۲اریترومایسین

 7۱الی  ۱۱ساﻝ ﺑیشترین مﻘاومت را نسﺒتﺑه اﮐثر آنتی-

( ،)%1۳۹1ﮐلیندامایسین ( )%۷۳۹7و جنتامایسین ( )%۳۷ﺑوده

ﺑیوتیکﻫا نشان دادند ( .)۸در مطالعه حاﺿر نیز میزان عفونت-

ﻫاي ناشی از استافیلوﮐوﮐوس اورﺋوس مﻘاومﺑه متیسیلین در

است ( .)۸/در مطالعه دیگري ﮐه توسﻂ  Aligholiو ﻫﻤکاران

افراد میانساﻝ ( ۷۱الی  ۴۱ساﻝ) نسﺒتﺑه سایر گروهﻫاي سنی

در ساﻝ  ۸۲۱1در تهران انجام گرفت از  ۲۲۱سویه
استافیلوﮐوﮐوس اورﺋوس )%۷۴( ۸7۱ ،سویه ﺑا روش انتشار

ﺑیشتر ﺑود .اگرچه از نظر آماري ارتﺒاط معناداري میان سن و
میزان شیوع عفونتﻫاي

دیسک مﻘاومﺑه اگزاسیلین تشخیص داده شدند (.)۳

استافیلوﮐوﮐوس اورﺋوس مﻘاومﺑه

در مطالعهاي ﮐه توسﻂ  Japoniو ﻫﻤکاران در شیراز و

متیسیلین دیده نشد .شاید دلیﻞ میزان ﺑاﻻي عفونت در افراد

 Naderi Nasabو ﻫﻤکاران در مـشهد انجـام شـد ،میـزان

مسن ناشی از ﺿعف سیستم ایﻤنی در این افراد و یا مدت زمان

عفونـت ناشی از سویهﻫاي مﻘاومﺑه متیسیلین استافیلوﮐوﮐوس

زیاد مواجهه ﺑا عامﻞ عفونت ﺑاشد.

اورﺋوس ﺑهترتیب  %۷۲و  %1۲۹1ﺑودند ( .)/ ،۸۷مﻘایسه نتایج

نتایج حاصﻞ از مطالعه حاﺿر نشان داد ﮐه  % ۴۸از سویه-ﻫا ﺑا

مطالعه حاﺿر ﺑا مطالعهﻫاي  Japoniو ﻫﻤکاران ( )۳۱۱۷و

روش انتشار دیسک مﻘاومﺑه متیسیلین ﻫستند .در حالیﮐه

 Naderi Nasabو ﻫﻤکاران ( )۸۲۱۷حاﮐی از آن استﮐه

میزان سویهﻫاي استافیلوﮐوﮐوس اورﺋوس مﻘاومﺑه متیسیلین ﺑا

در ﺑرخی ﺑیﻤارستانﻫاي شهر رشت ﺑیشتر است.

اختالف ﺑهاحتﻤاﻝ مرﺑوط ﺑهحضور ژن  mecCدر سویهﻫاي

میزان سویهﻫاي استافیلوﮐوﮐوس اورﺋوس مﻘاوم ﺑه متیسیلین

روش واﮐنش زنجیرهاي پلیمراز %7۳۹۲۸ ،تعیین شد .علت این

میزان مﻘاومت در اروپا و ﮐشورﻫاي ﻫﻤسایه ،نظیر عرﺑستان و

مﻘاوم در روش انتشار دیسک است ( )۷ﮐه سﺒب ایجاد مﻘاومت

ﮐویت نیز ﮐمتر از این مطالعه است .ﺑراي مثاﻝ در مطالعهﻫاي

در ﺑراﺑر اگزاسیلین شده است ولی در این مطالعه مورد ارزیاﺑی

انجام شده در اسپانیا در ساﻝ  ۳۱۱۳میزان عفونتﻫاي ناشی از

قرار نگرفته است .ﺿﻤن آنﮐه طﺒﻖ پیشنهاد )CLSI(2017

سویهﻫاي مﻘاوم ﺑه متی سیلین استافیلوﮐوﮐوس اورﺋوس

( )۸7ﺑهتر ﺑود در روش انتشار دیسک از دیسک سفوﮐسیتین
در ﮐنار اگزاسیلین ﺑراي تعیین سویهﻫاي  MRSAﺑا واسطه

 %۳۷۹1و در ایرلند ،ایتالیا و فرانسه ﺑهترتیب ،%۷۱۹۸ ،%۷۸۹۷

 %۲۲۹۸ﺑوده است ( .)۸1در مطالعهﻫاي عرﺑستان و ﮐویت این

ژن  mecAاستفاده میشد.

میزان ﺑهترتیب  %۲۲و  %۲۳گزارش شده است ( .)۸۳ ،۳۱در

نتیجهگیری

مطالعه  Kornو ﻫﻤکاران در ساﻝ  ۳۱۱۸در ﺑرزیﻞ تعداد

نتایج مطالعه حاﺿر نشان داد ﮐه میزان شیوع استافیلوﮐوﮐوس

حاملین سویه استافیلوﮐوﮐوس اورﺋوس مﻘاومﺑه متیسیلین

اورﺋوس مﻘاومﺑه متیسیلین در نﻤونهﻫاي ﺑیﻤارستانی قاﺑﻞ

 %۷7گزارش گردید ( .)۸۸اما در ﺑعضی از ﮐشورﻫا مانند آسیاي

توجه است .این امر میتواند ﺑهعنوان یک ﻫشدار در درمان

جنوب شرقی میزان مﻘاومت ،نسﺒت ﺑه مطالعه ما ﺑیشتر است.
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در مطالعهاي ﮐـه توسـﻂ  Tabaeiو ﻫﻤکاران در ساﻝ ۸۲/1

سیلین استافیلوﮐوﮐوس اورﺋوس و جنس دیده نشده است (.)۲

تازه های بیوتکنولوژی سلولی  -مولکولی دوره نهم شماره سی و چهارم -بررسی فراوانی ...

عفونتﻫاي ناشی از این ﺑاﮐتري مطرح ﺑاشد .شاید دلیﻞ شیوع
ﺑاﻻي  MRSAاستفاده ﺑیش از حد از آنتیﺑیوتیکﻫا ﺑهمنظور
درمان عفونت ﺑاشد .در نتیجه نظارت ﺑیشتر و ﻫمچنین
گسترش شیوهﻫاي صﺤیح و نتیجه ﺑخش ﮐنترﻝ عفونت ،ﻻزم و
ﺿروري ﺑهنظر میرسد.

نویسندگان مﻘاله مراتب قدرانی و سپاس خود را از پرسنﻞ
آزمایشگاه ﺑیﻤارستانﻫاي ﻫفده شهریور ،رازي و رسوﻝ اﮐرم
(ص) رشت ﺑهجهت مساعدت در جﻤعآوري نﻤونهﻫا اعالم می-
دارند.
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