دوره  ،12شماره  ،65بهار  ،2317صفحات51-61 :

مقاله پژوهشی

تعیین تیپهای کاست کروموزومی ژن  mecAدر ایزولههای استافیلوکوکوس
اپیدرمیدیس جداشده از عفونتهای دستگاه ادراری در استان چهارمحال و
بختیاری
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کارشناسی ارشد میکروبیولوژی ،گروه میکروبیولوژی ،واحد شهرکرد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شهرکرد ،ایران
استاد میکروبیولوژی ،گروه میکروبیولوژی ،واحد شهرکرد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شهرکرد ،ایران
دانشیار ،دکترای تخصصی ،گروه میکروبیولوژی ،واحد شهرکرد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شهرکرد ،ایران
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تاریخ پذیرش2317/81/38 :

چکیده
مقدمه :از آنجایی که استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس مهمترین گونه از استافیلوکوکهای کواگوالز منفی میباشد و عفونتهای مختلف
بیمارستانی از جمله عفونتهای دستگاه ادراری را ایجاد میکند ،توجه به الگوی مقاومتی این ارگانیسم بهویژه مقاومت به متیسیلین از
اهمیت خاصی برخوردار میباشد .در این راستا ،مطالعه حاضر با هدف تعیین الگوی مقاوت آنتیبیوتیکی سویههای استافیلوکوکوس
اپیدرمیدیس جداسازیشده از نمونههای ادراری در بیمارستانهای سطح استان چهارمحال و بختیاری انجام شد.
مواد و روشها :تعداد  58نمونه ادرار از افراد مبتال به عفونتهای دستگاه ادراری (در حجم  18میلیلیتر) در ظرف استریل نمونهگیری
ادرار از بیمارستانهای سطح استان چهارمحال و بختیاری گرفته شد و به روش کشت میکروبی و مولکولی آزمایش گردید .پس از
تأیید مولکولی ایزولههای جداشده از آزمایش انتشار دیسکی ساده جهت تعیین الگوی مقاومت آنتیبیوتیکی و از روش PCR

( )Polymerase Chain Reactionبهمنظور تعیین تیپهای کاست کروموزومی ژن  mecAاستفاده شد.
یافتهها :از میان نمونههای مورد بررسی 13 ،نمونه ( 06درصد) آلوده به استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس بودند و بر مبنای آزمایش
 PCRواجد ژن  16srDNAشناخته شدند .الگوی مقاومت آنتیبیوتیکی این نمونهها به روش آنتیبیوگرام مطابق با معیار CLSI

( )Clinical & Laboratory Standards Instituteتعیین گردید .تمام ایزولههای مورد مطالعه دارای مقاومت آنتیبیوتیکی چندگانه بودند
که در این میان بیشترین مقاومت آنتیبیوتیکی نسبت به دو آنتیبیوتیک پنیسیلین ( 15/65درصد) و تتراسایکلین ( 12/38درصد) و
کمترین میزان مقاومت نسبت به آنتیبیوتیک نیتروفورانتوئین ( 30/70درصد) بود .همچنین 73/12 ،درصد از ایزولهها حامل ژن mecA

بودند که تیپ  SCCmecШبا فراوانی  07/85درصد شایعترین تیپ کاست کروموزومی ژن  mecAدر ایزولههای مقاوم به متیسیلین بود.
نتیجهگیری :شیوع مقاومت به طیف وسیعی از آنتیبیوتیکهای خطوط اول و دوم درمانی در میان سویههای استافیلوکوکوس
اپیدرمیدیس نشاندهنده پراکندگی و انتشار این سویهها در بیمارستانهای استان چهارمحال و بختیاری میباشد و الزم است که داروی
مورد نیاز براساس نتیجه آنتیبیوگرام انتخاب گردد.
کلمات کلیدی :استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس ،تیپهای  ،SCCmecعفونتهای دستگاه ادراری ،مقاومت آنتیبیوتیکی

*

نویسنده مسئول :حسن ممتاز ،گروه میکروبیولوژی ،واحد شهرکرد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شهرکرد ،ایران .تلفن83033362860 :؛ ایمیل،hamomtaz@iaushk.ac.ir :
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حمید شهابی و همکاران

مقدمه
استافیلوکوکهای کواگوالز منفی بخشی از فلور

مرتبط بوده و ممکن است حاوی ژنهای کدکننده

طبیعی انسان هستند که گاهی ایجاد عفونت میکنند که

مقاومت نسبت به سایر داروهای ضد میکروبی باشند .نوع

این امر اغلب ناشی از کاربرد قطعات مصنوعی در بدن

 VIنیز که بهطور عمده در سویههای  MRSAاکتسابی از

(مانند مفصل مصنوعی ،شنتها ( )Shuntsو کاتترهای

جامعه  CA-MRSAیافت می شود ،مقاومت کمتر و

( )Cathetersداخل وریدی) به ویژه در افراد خیلی جوان یا

انتقالپذیری بیشتری دارد و مسئول بروز همهگیریهایی

مسن و یا افراد دچار نقص ایمنی میباشد .حدود 75

در چند دهه گذشته در ایاالت متحده و چند کشور

درصد از عفونتهای ناشی از استافیلوکوکهای کواگوالز

اروپایی بوده است ( .)1استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس

منفی توسط استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس ایجاد میشود.

یکی از عوامل شایع ایجادکننده عفونتهای دستگاه

مقاومت به نفیسیلین ،متی سیلین و اگزاسیلین مستقل از

ادراری ( )Urinary Tract Infectionمیباشد که در چند

تولید بتاالکتاماز است .مقاومت نسبت به نفیسیلین به

سال اخیر نسبت به بیشتر آنتیبیوتیکهای رایج در درمان

وسیله یک توالی از ژنها در ناحیهای از کروموزوم

بیماری های عفونی مقاوم شده است .عفونتهای دستگاه

استافیلوکوکوس به نام ناحیه  mecاز مجموعه کروموزومی

ادراری در سراسر جهان بهطور گستردهای شیوع داشته و

استافیلوکوک  SCCmecرمزدهی و تنظیم میشود .ژن

در تمام ایام سال و در بین کلیه اقشار جامعه در هر سن و

 mecAدر این جایگاه به طور ویژه نوعی پروتئین

جنسی به وقوع میپیوندد و همین امر باعث شده است که

Penicillin Binding ( PBP2a

در سالهای اخیر به عفونتهای دستگاه ادراری توجه

 )Protein 2aرا رمزدهی میکند که مسئول بروز مقاومت

زیادی بشود ( .)3امروزه بیشترین نمونههایی که جهت

دار ویی است .تاکنون پنج تیپ و چهار سابتیپ شایع

کشت و تشخیص عفونتهای میکروبی به آزمایشگاههای

Staphylococcal Cassette Chromosome

تشخیص طبی آورده میشوند ،نمونههای ادراری هستند

 )mecبراساس ترکیب کمپلکس  mecمتمایز شدهاند که

( .)3عفونتهای دستگاه ادراری ( )UTIناشی از

دارای اندازههای متفاوتی بین  18/1تا  66/1کیلوباز

باکتریهای مقاوم در برابر آنتیبیوتیک از شایعترین

میباشند؛  30/3 SCCmecIکیلوباز53 SCCmecП ،

عفونتهای باکتریایی انسان در بین تمام گروههای سنی

کیلوباز 61/1 SCCmecШ ،کیلوباز 18/1 SCCmecIV ،تا

میباشند و در صورت عدم درمان به موقع و مناسب

П ،I

میتوانند عواقب خطرناکی داشته باشند ( .)0در این راستا،

و  Шبا عنوان "سویههای مرتبط با بیمارستان"

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی مقاومت به متیسیلین در

Healthcare-associated

استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس و تعیین تیپهای مختلف

و

کاست کروموزومی ژن  mecدر ایزولههای جداشده از

متصلشونده به پنیسیلین

( SCCmec

 10/3کیلوباز و  10 SCCmecVکیلوباز .تیپهای
HA-MRSA

(Methicillin-

،)Resistant Staphylococcus Aureus

تیپها

سابتیپهای  IVو  Vبا عنوان "سویههای مرتبط
با

جامعه"

Community-associated ( CA-MRSA

 )Methicillin-resistant Staphylococcus Aureusنامیده
میشوند ( .)2انواع  П ،Іو  Шبا عفونتهای بیمارستانی

06

عفونتهای دستگاه ادراری انجام شد.

مواد و روشها
در یک مطالعه مقطعی -توصیفی که در فاصله زمانی
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مقاومت به متیسیلین در استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس

فروردین تا مهر  2316در بیمارستانهای سطح استان

از باکتریهای رشدیافته در محیط  BHIدر یک

چهارمحال و بختیاری انجام شد 58 ،نمونه ادرار از افراد

میکروتیوب  2/5میلیلیتری در دور  3888به مدت 3

مبتال به عفونتهای دستگاه ادراری (در حجم 18

دقیقه رسوبگیری شد و مطابق با دستورالعمل کیت

میلیلیتر) از بیماران بستری در بیمارستانهای سطح استان

(،Genomic DNA Purification )Fermentas ،Lithuani

در ظرف استریل نمونهگیری ادرار اخذ گردید و جهت

 DNAژنومی از باکتری استخراج گردید.

جداسازی استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس به مرکز تحقیقات
میکروبیولوژی دانشگاه آزاد واحد شهرکرد انتقال داده شد.
از رسوب حاصل از سانتریفیوژ  18میلیلیتر نمونه ادرار
در دور  2588به مدت  28دقیقه جهت کشت میکروبی

پس از استخراج  DNAبا استفاده از زوجپرایمرهای
مربوط به ردیابی ژن  16srDNAکه در جدول  2نشان داده

شدهاند ،ایزولههای جداشده استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس
با روش  PCRتأیید شدند (.)7

تمام ایزولههای جداشده استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس

استفاده گردید.
نمونهها بهصورت خطی در محیط بالد آگار کشت داده

برای ردیابی ژن کدکننده مقاومت به آنتیبیوتیک

شدند .پس از رشد باکتریها در محیط بالد آگار (،Merck

متیسیلین ( )mecAمورد بررسی قرار گرفتند .تکثیر این

آلمان) از کلنیهای مشکوک به استافیلوکوکوس

قطعه ژنی توسط زوجپرایمرهایی که در جدول  1نشان داده

اپیدرمیدیس ،اسمیر تهیه گشت و تحت رنگآمیزی گرم

شدهاند صورت گرفت (.)0

قرار گرفت .شایان ذکر است که در صورت مشاهده

جهت تعیین تیپهای مختلف  SCCmecدر ایزولههای

کوکسیهای خوشهای گرم مثبت ،این کلنیها برای

استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس مورد مطالعه از زوجپرایمرهای

آزمایشات بیوشیمیایی تأیید گونه استافیلوکوکوس

نشان داده شده در جدول  3به روش

اپیدرمیدیس شامل :تست کواگوالز لولهای ،کشت در

استفاده شد (.)0

محیط برد پارکر ( ،Merckآلمان) و کشت در محیط
مانیتول سالت آگار ( ،Merckآلمان) بهصورت خطی در
محیط بالد آگار کشت داده شدند (.)5،6

Multiplex PCR

شرایط انجام واکنش  PCRدر هرکدام از سه مرحله
فوق در جدول  0ارائه شده است.
الکتروفورز محصوالت  PCRدر هرکدام از مراحل فوق

کلنیهای کواگوالز منفی و مانیتول منفی واجد همولیز

روی ژل آگارز  2/5درصد واجد محلول رنگی

DNA Safe

که کلنی سیاه در محیط برد پارکر ایجاد نکردند بهعنوان

( Stainسینا ژن -ایران) در حضور مارکر  288جفت بازی یا

کلنی استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس انتخاب گردیدند و

 2کیلوبازی  DNAبا ولتاژ ثابت  18ولت به مدت حدوداً 2

Brain Heart ( BHI

ساعت انجام شد .ژل مورد نظر توسط دستگاه ترانس

برای مطالعات بعدی در محیط

 )Infusionمایع ( ،Merckآلمان) کشت داده شدند.

لومیناتور  )Uvitec ،UK( UVبررسی گردید.

جدول  :1توالی پرایمرهای مربوط به ردیابی ژن  16srDNAجهت تشخیص استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس
F: 5′-ATGAAAAAGAGATTTTTATCT-3′
R: 5′-GTTTGGTGACACTCTTAAG-3′

جدول  :2توالی پرایمرهای مورد استفاده جهت ردیابی ژن mecA
(mecA1 )5′-GTAGAAATGACTGAACGTCCGATAA-3′
(mecA2 )5′-CCAATTCCACATTGTTTCGGTCTAA-3′
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جدول  :3توالی پرایمرهای استفادهشده جهت تعیین تیپهای مختلف SCCmec
تیپهای SCCmec
SCCmecІ
SCCmecП
SCCmecШ
SCCmecIVa
SCCmecIVb
SCCmecIVc
SCCmecIVd
SCCmecV

توالی پرایمرها ()5-3

اندازه محصول (جفت باز)

F:GCTTTAAAGAGTGTCGTTACAGG
R:GTTCTCTCATAGTATGACGTCC
F:CGTTGAAGATGATGAAGCG
R:CGAAATCAATGGTTAATGGACC
F:CCATATTGTGTACGATGCG
R:CCTTAGTTGTCGTAACAGATCG
F:GCCTTATTCGAAGAAACCG
R:CTACTCTTCTGAAAAGCGTCG
F:TCTGAATTACTTCAGCTGC
R:AAACAATATTGCTCTCCCTC
F:ACAATATTTGTATTATCGGAGAGC
R:TTGGTATGAGGTATTGCTGG
F:CTCAAAATACGGACCCCAATACA
R:TGCTCCAGTAATTGCTAAAG
F:GAACATTGTTACTTAAATGAGCG
R:TGAAAGGTTGTACCCTTGACACC

623
310
108
776
013
188
002
315

جدول  :4شرایط انجام واکنش  PCRو برنامه حرارتی مورد استفاده جهت ردیابی ژنهای مورد مطالعه
ژن

02

برنامه PCR

16srDNA

 2سیکل
 10درجه  6 ...........دقیقه
 37سیکل تکراری
 10درجه  08 ...........ثانیه
 68درجه  68 ...........ثانیه
 71درجه  75 ...........ثانیه
 2سیکل
 71درجه  0 ...........دقیقه

mecA

 2سیکل
 10درجه  5 ...........دقیقه
 38سیکل تکراری
 15درجه  68 ...........ثانیه
 55درجه  68 ...........ثانیه
 71درجه  18 ...........ثانیه
 2سیکل
 71درجه  7 ...........دقیقه

SCCmec
types

 2سیکل
 10درجه  5 ...........دقیقه
 28سیکل تکراری
 10درجه  05 ...........ثانیه
 65درجه  05 ...........ثانیه
 71درجه  18 ...........ثانیه
 15سیکل تکراری
 10درجه  05 ...........ثانیه
 55درجه  05 ...........ثانیه
 71درجه  18 ...........ثانیه
 2سیکل
 71درجه  28 ...........دقیقه

حجم  25( PCRمیکرولیتر)
 1/5میکرولیتر بافر PCR

 1/5میلی مول کلرید منیزیوم
 188میکرومول ( dNTPفرمنتاس)
 ./5میکرومول زوج پرایمرهای  Fو R
 2واحد آنزیم  DNAپلی مراز (فرمنتاس)
 1/5میکرولیتر  DNAمربوط به هر نمونه

 1/5میکرولیتر بافر PCR
 1/5میلی مول کلرید منیزیوم
 258میکرومول ( dNTPفرمنتاس)
 ./5میکرومول زوج پرایمرهای  Fو R
 2واحد آنزیم  DNAپلی مراز (فرمنتاس)
 1میکرولیتر  DNAمربوط به هر نمونه

 1/5میکرولیتر بافر PCR

 1/5میلی مول کلرید منیزیوم
 188میکرومول ( dNTPفرمنتاس)
 ./5میکرومول زوج پرایمرهای  Fو R
 1واحد آنزیم  DNAپلی مراز (فرمنتاس)
 3میکرولیتر  DNAمربوط به هر نمونه
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مقاومت به متیسیلین در استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس

ایزولههای

عفونتهای دستگاه ادراری در بیمارستانهای سطح استان

بهمنظور

تعیین

الگوی

آنتیبیوتیکی

استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس از روش انتشار دیسکی ساده

چهارمحال و بختیاری بهمنظور بررسی ویژگیهای

( )Kirby-bauerاستفاده گشت .در این روش ایزولههای

استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس مورد ارزیابی قرار گرفت که

استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس جداشده به مدت  10ساعت

از این تعداد نمونه 13 ،نمونه آلوده به استافیلوکوکوس

در محیط مایع  BHIدر دمای  37درجه سانتیگراد کشت

اپیدرمیدیس بودند .بهمنظور تأیید مولکولی ایزولههای

داده شدند .سپس طبق دستور  )1827( CLSIرقتی معادل

جداشده در کشت میکروبی از آزمایش  PCRجهت ردیابی

 8/5مکفارلند از هر ایزوله در محیط مایع  BHIتهیه گردید

ژن  16srDNAاستفاده شد که تمام  13ایزوله واجد این ژن

و بهصورت متراکم در حضور دیسکهای آنتیبیوتیکی شامل:

بودند و بهعنوان استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس تأیید شدند.

پنیسیلین ( 28واحد /دیسک) ،سفازولین ( 38میکروگرم/

در ادامه ،الگوی مقاومت آنتیبیوتیکی  13ایزوله

دیسک) ،سیپروفلوکساسین ( 5میکروگرم /دیسک)،

جداشده به روش آنتیبیوگرام مطابق با معیار  CLSIتعیین

کلیندامایسین ( 1میکروگرم /دیسک) ،آزیترومایسین (25

گردید .همانگونه که در جدول  5مشاهده میشود ،تمام

میکروگرم /دیسک) ،اریترومایسین ( 25میکروگرم /دیسک)،

ایزولههای مورد مطالعه دارای مقاومت آنتیبیوتیکی چندگانه

موپیروسین ( 38میکروگرم /دیسک) ،ریفامپین (5

بودند که در این میان بیشترین مقاومت آنتیبیوتیکی

میکروگرم /دیسک) ،تتراسایکلین ( 38میکروگرم /دیسک)،

ایزولهها نسبت به دو آنتیبیوتیک پنیسیلین (15/65

تریمتوپریم ( 5میکروگرم /دیسک) و نیتروفورانتوئین (388

درصد) و تتراسایکلین ( 12/38درصد) و کمترین میزان

میکروگرم /دیسک) در محیط جامد مولر هینتون کشت داده

مقاومت نسبت به نیتروفورانتوئین ( 30/70درصد) بود.

شد و به مدت  10ساعت در دمای  37درجه سانتیگراد

بهمنظور تعیین تیپهای مختلف کاست کروموزومی ژن

انکوبه گردید .الزم به ذکر است که با اندازهگیری قطر هاله

 )SCCmec( mecAابتدا حضور ژن کدکننده مقاومت به

عدم رشد در اطراف هر دیسک ،مقاومت هر باکتری نسبت به

متیسیلین (ژن  )mecAدر  13ایزوله مورد مطالعه به روش

هر آنتیبیوتیک تعیین گردید ( .)1از سویه استاندارد

 PCRارزیابی شد که از جمع  13ایزوله مورد بررسی27 ،

استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس  ATCC 12228بهعنوان

ایزوله ( 73/28درصد) واجد ژن مقاومت به متیسیلین

کنترل کیفی انجام آزمایش استفاده شد.

( )mecA+بودند.
در ادامه تیپ های هشت گانه  SCCmecدر  27ایزوله

نتایج

 mecA+به روش  PCRچندگانه بررسی گردید .همانگونه
که در جدول  6نشان داده شده است ،تنها چهار تیپ

در مطالعه حاضر  58نمونه ادرار از بیماران مبتال به

جدول  :5تعداد ایزولههای استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس مقاوم به آنتیبیوتیک جداشده از عفونتهای دستگاه ادراری در استان چهارمحال و بختیاری
آنتیبیوتیک

پنیسیلین

سفازولین

سیپروفلوکساسین

کلیندامایسین

آزیترومایسین

اریترومایسین

موپیروسین

ریفامپین

تتراسایکلین
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تریمتوپریم

13

11

20

26

25

20

21

21

20

12

27

نیتروفورانتوئین

تعداد ایزوله

0

03
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جدول  :6فراوانی تیپهای مختلف کاست کروموزومی ژن  mecدر ایزولههای استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس جداشده از عفونتهای دستگاه ادراری در استان
چهارمحال و بختیار
تعداد ایزوله mecA+

27

mec Ш

mec ІVa

mec ІVb

mec V

0

3

1

0

شکل  :1نتایج حاصل از الکتروفورز تیپهای مختلف کاست کروموزومی ژن  mecدر ایزولههای استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس جداشده از عفونتهای دستگاه
ادراری در بیمارستانهای استان چهارمحال و بختیاری
واجد قطعه  108جفت بازی مربوط به تیپ
(ستون  =Mمارکر  288جفت بازی DNA؛ ستون  =NCنمونه کنترل منفی؛ ستونهای  =2-0ایزولههای
 ،Шقطعه  315مربوط به تیپ  ،Vقطعه  776جفت بازی مربوط به تیپ  ІVaو قطعه  002جفت بازی مربوط به تیپ )ІVb
mecA+

 mec ІVb ،mec ІVa ،mec Шو  mec Vدر ایزوله های

میشود ( .)28رضوی و همکاران ( )1886طی پژوهشی

 mecA+ردیابی شدند (شکل  )2که به ترتیب فراوانی

نشان دادند که انواع کوآگوالز منفی استافیلوکوکها اغلب

هرکدام از تیپ های فوق معادل  22/76 ،27/60 ،07/85و

در میان پستانداران بهعنوان همزیست میباشند و تاکنون

 13/51درصد برآورد گردید.

حدود  08گونه از آنها شناسایی شده و نزدیک به  27گونه
از آنها با انسان در ارتباط هستند که معموالً غیرهمولیتیک

بحث

میباشند ( .)22تا سال  2105تنها  21سویه از

CONS

در گذشته تصور بر این بود که استافیلوکوکهای

شناخته شده بود و اینطور عنوان میشد که  0مورد از

کوآگوالز منفی از جمله استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس و

آنها در عفونتهای انسانی نقش دارند و استافیلوکوکوس

استافیلوکوکوس ساپروفیتیکوس صرفاً فلور طبیعی بدن

اپیدرمیدیس یکی از مهمترین آنها میباشد ( .)21،23در

انسان بوده و بیماریزا نیستند؛ اما بر مبنای مطالعات

این ارتباط ،پژوهش حاضر با هدف بررسی الگوی مقاومت

انجامشده که در ادامه به برخی از آنها اشاره خواهد شد و

آنتیبیوتیکی و مقایسه مقاومت به متیسیلین به دو

همچنین با توجه به بروز عفونتهای بیمارستانی و انواع

روش فنوتیپی و ژنوتیپی در باکتری استافیلوکوکوس

عفونتها توسط این باکتریها بهویژه در موارد ضعف ایمنی،

اپیدرمیدیس جداشده از نمونههای ادراری بیماران بستری

فرصتطلبی و بیماریزایی این میکروارگانیسمها آشکار

در بیمارستانهای استان چهارمحال و بختیاری انجام شد.

06
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مقاومت به متیسیلین در استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس

تعیین مقاومت به متیسیلین در استافیلوکوکوسهای

میباشد ،درصد باالتر میزان مقاومت به متیسیلین و ژن

کواگوالز منفی در آزمایشگاههای بالینی یکی از مشکالت

 mecAدر استافیلوکوکهای کواگوالز منفی در مقایسه با

اساسی بالینی است .در مطالعه حاضر از روش انتشار از

استافیلوکوکوس اورئوس است .همانگونه که قبالً ذکر شد،

دیسک جهت بررسی الگوی مقاومت آنتیبیوتیکی استفاده

مقاومت به متیسیلین اساساً مربوط به بیان ژن  mecAاست

شد که بیشترین مقاومت آنتیبیوتیکی نسبت به پنیسیلین

که یک پروتئین متصلشونده به پنیسیلین را که یک ترانس

( 15/65درصد) و تتراسایکلین ( 12/38درصد) و کمترین

پپتیداز با میل ترکیبی پایین برای بتاالکتامها است ،کد

مقاومت نسبت به نیتروفورانتوئین ( 30/70درصد) بهدست

میکند .ژن  mecAبر روی کاست کروموزومی استافیلوکوکی

آمد .بررسیهای مولکولی نیز نشاندهنده حضور (73/12

قرار دارد که یکی از عناصر ژنتیکی متحرک

( Mobile

درصد) ژن  mecAدر ایزولههای مورد بررسی بود .براساس

 )Genetic Elementsمیباشد .استافیلوکوکهای کوآگوالز

مطالعات انجامشده میزان مقاومت به متیسیلین در مناطق

منفی مقاوم به متیسیلین ممکن است بهعنوان یک ذخیره

مختلف دنیا متفاوت است ()20؛ بهعنوان مثال میزان

بزرگ  SCCmecبرای استافیلوکوکوس اورئوس عمل نمایند و

باکتریمی ناشی از  CONSبا سویههای نامشخص از سال

باعث انتقال ژن مقاومت به آن شوند (.)20،21

 2108تا  2101از  1درصد به  17درصد افزایش یافته است

در سال  Wisplinghoff 1883و همکاران پژوهشی را

( .)25در این راستا ،در مطالعه گستردهای که بین سالهای

در ارتباط با  SCCmecنوع  IVغالب در میان نمونههای

 2115-2117در مورد نمونههای کشت خون انجام گرفت،

بالینی جداشده از کلونهای استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس

میزان مقاومت به متیسیلین در استافیلوکوکوسهای

انجام دادند .کاست  SCCmecاز مجموعهای از  00ایزوله

کواگوالز منفی  50درصد گزارش شد .همچنین طبق

استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس مقاوم به متیسیلین

گزارشات پایگاههای دادهها ،میزان مقاومت به متیسیلین

جداشده بین سالهای  2173و  2103از خون بیماران مبتال

بین سالهای  2117-2111در بین کشورهای اروپایی

به اندوکاردیت دریچه مصنوعی  PVEتوسط  PCRبا ردیابی

متفاوت بوده و بهطور کلی در نقاط مختلف دنیا از جمله

ژنهای  mecAو  mecIو ژن  IS1272و  ccrABانجام شد .از

کانادا ،ایاالت متحده آمریکا ،آمریکای التین و اروپا حدود

میان  00ایزوله جداشده ،یک نمونه (معادل  1درصد) حاوی

 78درصد گزارش شده است (.)26،27

نوع  25 ،SCCmecIنمونه (معادل  30درصد) حاوی نوع ،II

MRSE

براساس آمار سیستم ملی نظارت بر عفونتهای

 21نمونه (معادل  10درصد) حاوی نوع  IIIو  26نمونه

بیمارستانی ،میزان  MRSAاز سال  2117تا 23 ،1882

(معادل  36درصد) حاوی نوع  IVبودند .همچنین توالی

درصد افزایش یافته است .در کشورهای اروپایی این میزان

نوکلئوتیدی کامل از  SCCmecنوع  IVبرای  26نمونه

بسیار متغیر بوده و از کمتر از یک درصد در کشورهای

در اندازه  10 kbانجام شد؛ بدینمعنا که حدود 10

شمال اروپا (از قبیل دانمارک و هلند) تا بیش از  08درصد

درصد همولوگ با توالیهای  DNAمنتشرشده برای

در کشورهایی نظیر انگلستان ،یونان و ایتالیا گزارش شده

استافیلوکوکوس اورئوس یکسان است .عالوهبراین ،در

است .ژاپن در این میان باالترین شیوع  MRSAرا در حد

سالهای  2110تا  1882فراوانی نوع  5( SCCmecIVنمونه

 72/6درصد دارد (.)26

از  28نمونه جداشده) در میان یک مجموعه پراکنده به لحاظ

موردی که در مطالعات ذکرشده و دیگر منابع قابل توجه
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جغرافیایی از استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس در جریان خون
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جدا گردید .تعیین توالی در چند ناحیه ژنی  MLSTبا

الگوی مقاومت آنتیبیوتیکی در ایزولههای استافیلوکوس

استفاده از  7ژن استافیلوکوکوس اورئوس به کار گرفتهشده

اپیدرمیدیس حائز اهمیت است (.)11

در این تعیین توالی از این  MRSEجداشده و از  28سویه

طی مطالعهای که در سال  1821توسط  Duranو

اخیر به لحاظ پراکندگی جغرافیایی به متیسیلین حساس

همکاران در ترکیه انجام شد از میان  231ایزوله

نشان داد که تمامی  26نمونه که از  PVEیا اندوکاردیت

استافیلوکوکوس اورئوس 26/5 ،درصد مقاوم به متیسیلین

دریچه مصنوعی جدا شدهاند و  1مورد از  5جدایههای اخیر

بودند و  15/1درصد از این ایزولههای مقاوم به متیسیلین

حاوی نوع  SCCmec IVدر سه گروه کلونال مرتبط بودند.

واجد ژن  mecAبودند .در مطالعهای مشابه که توسط

همچنین ،هر سه استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس حساس به

و همکاران صورت گرفت 20/1 ،درصد از ایزولهها مقاوم به

متیسیلین اندوکاردیت دریچه مصنوعی جداشده از بیماران

متیسیلین بودند و  11/5درصد از این ایزولههای مقاوم به

بین سالهای  2176و  2171در یک گروه کلونال بهعنوان

متیسیلین واجد ژن  mecAبودند که این یافته مشابه با

نوع  SCCmec IV MRSEقرار داشتند .این دادهها فرضیه

مطالعه حاضر به دقت باالی روش مولکولی جهت تشخیص

انتقال درون و بین گونهای را نشان میدهند و بیانگر

اشاره دارد ( .)13شجاع و همکاران ( )2300نیز مطالعه

آن هستند که احتماالً در کلنیهای استافیلوکوکوس

مشابهی را در این زمینه انجام دادند و در تبریز طی بررسی

اپیدرمیدیس نوع  SCCmec IVبا نوع  SCCmecارتباط

 288نمونه استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس ،میزان مقاومت

وجود داشته باشد (.)18

به متیسیلین را  05درصد و حضور ژن  mecAرا  01درصد

در مطالعه حاضر بررسی مولکولی ایزولههای مقاوم به
متیسیلین نشاندهنده حضور  76درصدی ژن  mecAدر

Cons

اعالم کردند .در پژوهش آنها مشخص شد که تمامی 288
نمونه به وانکومایسین حساس بودهاند (.)10

ایزولههای مورد بررسی بود که نشان از شیوع مقاومت به

در مطالعات گوناگون اختالف زیاد میان الگوی مقاومت

متیسیلین داشت .دقت روش مولکولی در بررسی مقاومت

آنتیبیوتیکی سویههای استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس مقاوم

آنتیبیوتیکی نسبتاً مشابه با نتایج مطالعه انجامشده

و حساس به متیسیلین مشاهده شده است که نشاندهنده

در کشور تونس بود .یافتههای پژوهش بر روی

عدم کارایی برخی از آنتیبیوتیکهای رایج برای درمان

استافیلوکوکوسهای کواگوالز منفی نشان داد که مقاومت

عفونتهای ناشی از سویههای مقاوم میباشد؛ بنابراین،

به پنیسیلین  Gو متیسیلین  68درصد بوده است .میزان

مقاومت باالی این سویهها نسبت به آنتیبیوتیکهای

ژن  mecAنیز  65درصد گزارش شده بود (.)12

مختلف و از سوی دیگر بحث مقاومت چند دارویی سویههای

اریترومایسین،

استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس مقاوم به متیسیلین باعث

سیپروفلوکسایسن ،کلیندامایسین و تتراسایکلین بهطور

کاهش مشخص انتخابهای درمانی و افزایش احتمال

وسیع جهت درمان بیماران استفاده میشود و همین امر

شکست در روند درمان بیماران میشود (.)13

در

ایران

از

آنتیبیوتیکهای

میتواند دلیلی جهت افزایش مقاومت نسبت به این
آنتیبیوتیکها باشد .عالوهبراین ،امکان انتقال پالسمیدهای

نتیجهگیری

مقاوم به تتراسایکلین در میان بسیاری از گونهها و

حضور مقاومت باالی آنتیبیوتیکی بهویژه مقاومت به

جنسهای مختلف باکتریایی وجود دارد؛ از این رو بررسی

متیسیلین در ایزولههای مورد مطالعه در این پژوهش نشانگر
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مقاومت به متیسیلین در استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس

.مطالعه و با رضایت کامل بیماران اخذ شدند

گسترش مقاومتهای آنتیبیوتیکی در استافیلوکوکوس
اپیدرمیدیس میباشد و لزوم انجام آنتیبیوگرام جهت انتخاب

تضاد منافع

آنتیبیوتیک مؤثر در درمان و پرهیز از مصرف خودسرانه

هیچگونه تضاد منافعی بین نویسندگان وجود ندارد و

.آنتیبیوتیک در جامعه را بیش از پیش ضروری مینماید

.پژوهش با اطالع و هماهنگی نویسندگان ارسال شده است

حمایت مالی
تشکر و قدردانی
بدینوسیله نویسندگان از زحمات مدیریت محترم

این مطالعه حاصل پایاننامه کارشناسی ارشد
میکروبیولوژی بوده و با حمایت مالی حوزه پژوهشی

بخش عفونی بیمارستانهای مورد مطالعه و کارشناس

.دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد انجام شده است

محترم آزمایشگاه میکروبشناسی دانشگاه آزاد اسالمی

مالحظات اخالقی

واحد شهرکرد؛ جناب آقای مهندس سهراب صفری تشکر و
.قدردانی میکنند

نمونهها با هماهنگی بخش عفونی بیمارستانهای مورد
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Abstract
Introduction: Staphylococcus epidermidis is the most important species of coagulase-negative
Staphylococci and causes various nosocomial infections, such as urinary tract infections. Therefore,
attention to the resistance pattern of this organism, especially resistance to methicilin, is of particular
importance. The aim of this study was to determine the antibiotic resistance pattern of
Staphylococcus epidermidis strains isolated from urine specimens in hospitals of Chaharmahal and
Bakhtiari province, Iran.
Materials and Methods: This study was conducted on 50 urine samples (in volumes of 20 ml)
obtained from patients with urinary tract infections from ChaharMahal and Bakhtiari hospitals in
sterile containers. The samples were tested by culture and molecular methods. After the molecular
confirmation of the isolated strains, a simple disk diffusion test was used to determine the antibiotic
resistance pattern. In addition, polymerase chain reaction (PCR) method was employed to determine
the Staphylococcal cassette chromosome mec (SCCmec) types.
Results: Out of the 50 samples, 23 specimens (46%) were infected with Staphylococcus epidermidis,
which had 16srDNA gene in the PCR test. Antimicrobial resistance pattern was determined according
to the Clinical and Laboratory Standards Institute. All isolates had multi-antibiotic resistance. In this
regard, the isolates showed the highest resistance to penicillin (95.65%) and tetracycline (91.30%)
and the lowest resistance to nitrofurantoin (34.78%). Furthermore, 73.91% of the isolates were the
carriers of mecA gene. The SCCmec III (47.05%) was the most common type of chromosomal
cassette mecA gene in methicillin-resistant isolates.
Conclusion: The prevalence of resistance to a wide range of antibiotics in the first- and second-line
treatment among strains of Staphylococcus epidermidis shows the distribution and dissemination of
these strains in the hospitals of ChaharMahal and Bakhtiari province. Consequently, it is necessary to
select the medication based on the antibiogram result.
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