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مقاله اصلی

بررسی توزیع فراوانی ژن  tstو تعیین الگوی مقاومت آنتیبیوتیکی در
جدایههای استافیلوکوکوساورئوس جدا شده از عفونتهای دستگاه تنفسی
در اصفهان
تاریخ دریافت -96/03/01 :تاریخ پذیرش96/07/05:
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خالصه
مقدمه
یكي از شایعترین بیماری های عفوني در جهان ،عفونت دستگاه تنفسي است كه در اثر حمله باكتریهایي
مانند استافیلوكوكوساورئوس به دستگاه تنفس فوقاني ایجاد ميگردد .با توجه به تنوع ژنومي گونهها و
توكسینهای سویههای استافیلوكوكوس اورئوس و افزایش مقاومت آنتيبیوتیكي این باكتری ،تشخیص

 -1كارشناسي ارشد گروه میكروبیولوژی ،دانشكده علوم

سریع باكتری به منظور كاهش انتقال و شیوع این پاتوژن در عفونتهای بیمارستاني امری ضروری است.

پایه ،واحد شهركرد ،دانشگاه آزاد اسالمي ،شهركرد،

هدف از این مطالعه ،بررسي فراواني ژن  tstو تعیین الگوی مقاومت آنتيبیوتیكي جدایههای

ایران.

استافیلوكوكوساورئوس در عفونت دستگاه تنفسي ميباشد.

-2استادیار گروه میكروبیولوژی ،دانشكده علوم پایه،

روش کار

واحد شهركرد ،دانشگاه آزاد اسالمي ،شهركرد ،ایران.

در اینننن مطالعنننه كنننه در پننناییز-زمسنننتان1394در بیمارسنننتان هنننای اصنننفهان انجنننام شننند 100،جداینننه

 -3استاد گروه میكروبیولوژی ،دانشكده علوم پایه ،واحد
شهركرد ،دانشگاه آزاد اسالمي ،شهركرد ،ایران.

استافیلوكوكوساورئوس از بیماران مبتال به عفونتهای تنفسي انتخاب و ژن  tstبا واكنش زنجیرهای پلیمراز
و پرایمرهای اختصاصي در این جدایهها تكثیر و از طرین ژل الكتروفنورز بررسني گردیند .بررسني الگنوی
مقاومت آنتي بیوتیكي جدایهها با روش انتشار دیسک در مقابل  12آنتيبیوتیک انجام گردید.

* گروه میكروبیولوژی ،دانشكده علوم پایه ،واحد
شهركرد ،دانشگاه آزاد اسالمي ،شهركرد ،ایران.
تلفن09136065672 :
Email: bamzadehz@yahoo.com

نتایج
در  14مورد از  100جدایه بررسي شده ،ژن  tstشناسایي شد .بیشترین مقاومت آنتيبیوتیكي در این سویهها
مربوط به اگزاسیلین ( )100٪و كمترین مقاومت آنتيبیوتیكي مربوط به وانكومایسین ( )% 14/3بود.
نتیجهگیری
با توجه به تولید توكسینهای مختلف در سویههای استافیلوكوكوس اورئوس و نیز با توجه به افزایش
مقاومت آنتي بیوتیكي این باكتری ،تشخیص زود هنگام و درمان مناسب برای جلوگیری از پیشرفت بیماری
ناشي از این باكتری امری ضروری است.
کلمات کلیدی
استافیلوكوكوساورئوس ،ژن  ،tstعفونتهای دستگاه تنفسي ،الگوی مقاومت آنتيبیوتیكي
پی نوشت :این مطالعه فاقد تضاد منافع ميباشد.
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مقدمه

استافیلوكوكوساورئوس فاكتورهای ویروالنس متعددی دارد

استافیلوكوكوساورئوس میكروارگانیسمي است كه موجب

كه پاتوژنسیته و كلونیزاسیون باكتری را به آنها نسبت

ایجاد طیف وسیع و متنوعي از بیماریها مانند اندوكاردیت،

ميدهند .انتروتوكسینها و توكسین سندروم شوک توكسیک

باكتریمي ،استئومیلیت ،مسمومیت غذایي ،سپتيسمي ،عفونت-

) (TSST-1مترشحه از این باكتری از فاكتورهای ویروالنس

های پوستي ،عفونتهای زخم ،عفونتهای بافت نرم ،عفونت

بسیار مهم و جزء سوپر آنتيژنها ميباشند كه تاثیرات بسیار

پس از جراحي و گاهي مرگ و میر در انسان ميگردد (.)1-2

مهمي بر میزبان خود دارند .بیشتر سویههای جدا شده از بیماران

استافیلوكوكوساورئوس یكي از مهمترین پاتوژنهای

مبتال به بیماری سندروم شوک سمي ،توكسیني تولید ميكنند

انساني است كه در خالل چندین دهه گذشته از جمله عوامل

كه به عنوان  TSST-1شناخته شده است .این بیماری با عالئمي

اصلي ایجاد كننده عفونتهای كسب شده در سطح جامعه و

از قبیل تب ،اسهال ،استفراغ ،درد عضالني ،راشهای جلدی

بیمارستان بوده است .عفونتهای ناشي از این میكروارگانیسم

مخملكي شكل و در موارد شدید افت فشار خون ،لنفادنوپاتي و

مكررا در بیماران بستری شده روی ميدهد كه علي رغم درمان

نارسایي كبدی و كلیوی همراه است .ژن  tstكه عامل بیماری

آنتيبیوتیكي عوارض شدیدی از خود بر جای ميگذارند .در

است ،ميتواند در میان سویههای استافیلوكوكوساورئوس در

واقع این باكتری از عوامل بیماریزای اصلي در عفونتهای

جامعه به راحتي منتقل شود ( .)5-7مطالعه حاضر با هدف

بیمارستاني و اكتسابي بوده و تقریبا همه انسانها در طول زندگي

ردیابي این ژن در جدایههای استافیلوكوكوساورئوس و تعیین

خود نوعي از عفونت استافیلوكوكي را تجربه ميكنند كه شدت

ارتباط بین الگوی مقاومت آنتيبیوتیكي این باكتری با حضور

آن از یک مسمومیت غذایي ساده و یا عفونت پوستي خفیف تا

این ژن انجام شده است.

عفونتهای شدید و كشنده متغیر است و افزایش روزافزون

روش کار

موارد مقاوم ،درمان آن را پیچیده ساخته است (.)2-3

در این مطالعه توصیفي -مقطعي در مدت  6ماه  100نمونه

یكي از مشكالت عمده در درمان و پیشگیری از

مشكوک به استافیلوكوكوساورئوس از تراشه دستگاه تنفسي در

عفونتهای ایجاد شده توسط استافیلوكوكوساورئوس ،مقاومت

برخي بیمارستانهای شهر اصفهان جمعآوری و جهت جداسازی

این باكتری نسبت به آنتيبیوتیکهای مختلف از قبیل

به آزمایشگاه منتقل شدند .سپس این جدایههای بالیني روی

بتاالكتامها ،آمینوگلیكوزیدها ،ماكرولیدها و  ...ميباشد كه این

محیط كشت بالد آگار حاوی خون گوسفندی كشت داده شده

امر موجب گسترش عفونتهای ناشي از این باكتری و همچنین

و پس از حصول اطمینان از خالص بودن كشت ،جهت تشخیص

بروز مشكالتي از قبیل افزایش میزان مرگ و میر ،افزایش میزان

نمونه از رنگ آمیزی گرم و مشاهده میكروسكوپي استفاده شد.

جراحات وارده به بیماران بستری شده ،افزایش هزینههای درمان

جدایهها جهت مطالعات بعدی در محیط كشت مایع TSB

از طری نیاز به آنتيبیوتیکهای گران قیمت ،افزایش مدت

) (Merck, Germanyكشت داده شدند.

زمان بستری بیماران در بیمارستانها و افزایش هزینههای بیمه-

تایید مولكولي جدایههای استافیلوكوكوس اورئوس

های درماني گردیده كه این مسئله پزشكان را جهت درمان

 DNAژنومي جدایه های رشد یافته در محیط  TSBو

عفونتهای ناشي از استافیلوكوكوساورئوس با محدودیتهای

استافیلوكوكوساورئوس ( )PTCC 1189به عنوان سویه

بسیاری مواجه كرده است .مقاومت این پاتوژن به اغلب داروهای

استاندارد با استفاده از كیت استخراج DNA

(DNA

موجود در حال افزایش است (.)4

)Genomic Purification, Fermentas, Lithuani
طب دستورالعمل شركت سازنده استخراج و در دمای -20
درجه سانتيگراد نگهداری شدند.
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به منظور تایید قطعي استافیلوكوكوساورئوس در جدایههای

میكرولیتر آنزیم  Taq DNA polymeraseو  1میكرولیتر از

مورد مطالعه آزمایش  PCRبا استفاده از زوج پرایمرهای نشان

 DNAمربوط به هر جدایه و  16/3میكرولیتر آب مقطر در

داده شده در جدول  1با ردیابي ژن  16srDNAباكتری انجام

دستگاه ترمال سیكلر ) (FlexCycler, Germanyانجام شد.
در این تكنیک برای آغاز فرآیند پليمریزاسیون دستگاه

گرفت (.)8
در این مرحله آزمایش  PCRدر حجم  25میكرولیتر واجد

ترمال سیكلر به مدت  300ثانیه بر روی دمای  95درجه سانتي-

 2/5میكرولیتر  2/5 ،PCR buffer 10Xمیكرولیتر كلرید

گراد تنظیم گردید و متعاقباً  35سیكل  PCRبه صورت 95

منیزیم ( 2 ،)MgCl2میكرولیتر  1 ،dNTP mixمیكرولیتر از

درجه سانتيگراد به مدت  60ثانیه ،دمای  60درجه سانتيگراد به

هر یک از زوج پرایمرهای  Fو  0/3 ،Rمیكرولیتر آنزیم Taq

مدت  60ثانیه ،دمای  72درجه سانتيگراد به مدت  60ثانیه اجرا

 DNA polymeraseو  1میكرولیتر از  DNAمربوط به هر

گردید .در نهایت به مدت  600ثانیه نیز عمل طویل سازی نهایي

جدایه و  14/7میكرولیتر آب مقطر در دستگاه ترمال

در  72درجه سانتيگراد انجام شد .در انتها دمای  4درجه سانتي-

سیكلر) (FlexCycler, Germanyانجام شد.

گراد انتخاب شد.

در این تكنیک برای آغاز فرآیند پليمریزاسیون دستگاه

جدول  .2توالي پرایمرهای مورد استفاده جهت ردیابي ژن  tstدر جدایه-

ترمال سیكلر به مدت  360ثانیه بر روی دمای  94درجه سانتي-
گراد تنظیم گردید و متعاقباً  35سیكل  PCRبه صورت 95
درجه سانتيگراد به مدت  40ثانیه ،دمای  60درجه سانتيگراد به
مدت  60ثانیه ،دمای  72درجه سانتيگراد به مدت  75ثانیه اجرا

های استافیلوكوكوساورئوس (.)8
اندازه محصول
(جفت باز)

توالي پرایمر ()5′-3′

نام ژن

F-ATGGCAGCATCAGCTTGATA
350

tst
R-TTTCCAATAACCACCCGTTT

گردید .در نهایت به مدت  480ثانیه نیز عمل طویل سازی نهایي
در  72درجه سانتيگراد انجام شد .در انتها دمای  4درجه سانتي-
گراد انتخاب شد.
جدول  .1توالي پرایمرهای مورد استفاده جهت ردیابي ژن  16srDNAدر
جدایههای استافیلوكوكوساورئوس ()8

الكتروفورز محصول PCR
محصول  PCRمربوط به هر مرحله از انجام آزمایش
 PCRروی ژل  % 1آگارز الكتروفورز گردید .الكتروفورز
نمونهها در ولتاژ ثابت  90ولت به مدت حدودا  45دقیقه در

اندازه محصول

توالي پرایمر ()5′-3′

نام ژن

FGTAGGTGGCAAGCGTTAC
R- CGCACATCAGCGTC

16srDNA

(جفت باز)
228

حضور ماركر  100جفت بازی  DNAانجام گرفت و بعد از
مشاهده ژل با دستگاه Gel documentation (Uvitec,
)UKاز ژل حاصله تصویربرداری صورت گرفت.
تست تعیین حساسیت آنتيبیوتیكي جدایههای استافیلوكوكوس

شناسایي ژن tst

اورئوس

جهت شناسایي وجود ژن  ،tstكه رمز كننده توكسین

حساسیت آنتيبیوتیكي جدایههای استافیلوكوكوساورئوس

شوک سمي 1-ميباشد ،از تست  PCRبا استفاده از پرایمرهای

به روش دیسک ساده (كربي -بائر) و بر اساس استانداردهای

اختصاصي نشان داده شده در جدول  2استفاده شد (.)8

 CLSIنسبت به  12آنتيبیوتیک كوتریموكسازول (،)25μg

تكثیر ژن  tstبا مخلوط واكنش  PCRدر حجم 25

سیپروفلوكساسین ( ،)5μgكلیندامایسین ( ،)2μgتتراسایكلین

میكرولیتر واجد  2/5میكرولیتر 2،PCR buffer 10X

( ،)30μgجنتامایسین ( ،)10μgاگزاسیلین ( ،)1μgمتيسیلین

میكرولیتر كلرید منیزیم (1 ،)MgCl2میكرولیتر ،dNTP mix

( ،)5μgسفازولین ( ،)30μgسفالكسین ( ،)30μgكربنيسیلین

 1میكرولیتر از هر یک از زوج پرایمرهای  Fو 0/2 ،R

( ،)100μgوانكومایسین ( )10μgو پنيسیلین 10( Gواحد)
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شناسایي ژن tst

بررسي شد.
برای این منظور از كشت تازه هر جدایه بر روی محیط بالد

جهت تشخیص وجود ژن  tstرمز كننده توكسین شوک سمي

آگار ،چند كلني در داخل لوله محتوی  1mlسرم فیزیولوژی

در میان جدایه های استافیلوكوكوساورئوس از آزمون PCR

استریل حل گردید و به خوبي ورتكس شد تا كدورتي معادل

استفاده گردید .نتایج حاصل از این آزمون در تصویر  2نشان

 0/5مکفارلند به دست آمد .سپس سواب استریل به

داده شده است .این ژن تنها در  14جدایه ()% 14

سوسپانسیون باكتری آغشته شد و به صورت متراكم بر روی

استافیلوكوكوساورئوس مشاهده گردید.

محیط مولر هینتون آگار كشت داده شد .دیسکهای آنتي-
بیوتیكي با استفاده از پنس استریل بر روی محیط قرار داده شدند
و پلیتها به مدت  24ساعت در دمای  35درجه سانتيگراد قرار
گرفتند .پس از این مدت ،قطر هاله عدم رشد در اطراف هر
دیسک اندازهگیری شد (.)9
نتایج
در  100نمونه كشت داده شده ،بر پایه نتایج رنگآمیزی
گرم

و

خصوصیات

بیوشیمیایي

آلودگي

با

استافیلوكوكوساورئوس یافت شد كه هر  100جدایه از نظر

تصویر  .2تصویر حاصل از الكتروفورز محصول  PCRمربوط به ردیابي ژن

مولكولي با ردیابي ژن  16srDNAاستافیلوكوكوساورئوس به

 tstدر جدایههای استافیلوكوكوساورئوس روی ژل آگارز ( %1ستون :M

تایید رسیدند (تصویر .)1

ماركر  100جفت بازی  ،DNAستون  :1كنترل منفي ،ستونهای  2و  :3دو
نمونه از جدایههای مورد مطالعه ،ستون  :4كنترل مثبت)

بر پایه سن و جنس افراد مورد مطالعه % 52 ،جدایهها متعل
به مردان بوده و  % 48جدایهها نیز از زنان جداسازی شدند% 45 .

در جدول  3ارتباط بین جنسیت افراد و حضور ژن  tstنشان شده

جدایهها متعل به رنج سني بین  50تا  70سال بوده و  % 55جدایه

است .تجزیه و تحلیل دادهها نشان داد كه وجود ژن  tstدر زنان

ها از بیماران با سن باالی  70سال جداسازی شدند.

و مردان تفاوت معناداری ندارد (.)p=0/4
جدول  .3توزیع فراواني ژن  tstبرحسب جنس
جنس

تصویر  .1تصویر حاصل از الكتروفورز محصول  PCRمربوط به ردیابي ژن
 16srDNAاستافیلوكوكوساورئوس روی ژل آگارز ( %1ستون  :Mماركر
 100جفت بازی  ،DNAستون  :1كنترل منفي ،ستونهای  2تا  :7نمونههای
مورد مطالعه ،ستون  :8كنترل مثبت)

زن

جمع

مرد

ژن

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

مثبت

6

11/5

8

16/7

14

14

منفي

46

88/5

40

83/3

86

86

كل

52

100

48

100

100

100

تجزیه و تحلیل دادهها نشان داد كه وجود ژن  tstدر زنان و
مردان تفاوت معناداری ندارد (.)p=0/4
تست تعیین حساسیت آنتيبیوتیكي
در این تست بیشترین میزان مقاومت جدایههای
استافیلوكوكوساورئوس نسبت به آنتيبیوتیک اگزاسیلین بوده
است و  % 100جدایهها نسبت به این آنتيبیوتیک مقاوم بودند.
همچنین مقاومت نسبت به آنتيبیوتیک متيسیلین  ،% 92پني-
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سیلین  ،% 80سیپروفلوكساسین  ،% 79تتراسایكلین ،% 78

سارا گرجي و همكاران

متيسیلین

92/9

91/9

سفازولین  ،% 40كربنيسیلین  ،% 30كوتریموكسازول  % 22و

سفازولین

78/6

33/7

وانكومایسین  % 14به ترتیب در مراتب بعدی قرار داشتند.

سفالكسین

42/9

57

كوتریموكسازول

21/4

22/1

داده شده است .همانطور كه در جدول مشخص است ،بیشترین

وانكومایسین

14/3

14

میزان مقاومت جدایههای استافیلوكوكوساورئوس حاوی ژن

پنيسیلین

85/7

79/1

جنتامایسین  ،% 75كلیندامایسین  ،% 58سفالكسین ،% 55

میزان مقاومت جدایههای استافیلوكوكوساورئوس حاوی
ژن  tstنسبت به  12آنتيبیوتیک مورد استفاده در جدول  4نشان

 tstنسبت به آنتيبیوتیک اگزاسیلین بوده است و  % 100جدایهها
نسبت به این آنتيبیوتیک مقاوم بودند و كمترین مقاومت آنتي-

بحث

بیوتیكي مربوط به وانكومایسین ( )% 14/3ميباشد .فراواني ژن

استافیلوكوكوساورئوس پاتوژني بسیار قوی در ایجاد عفونت-

 tstدر سویههای مقاوم به متيسیلین  %14/1و در سویههای

های اكتسابي از جامعه و بیمارستان بوده و باعث طیف وسیعي از

حساس به متيسیلین  % 12/5بود .نتایج آماری نشان داد كه در

بیماریها از عفونتهای پوستي گرفته تا عفونتهای شدید و

جدایههای حاوی ژن  tstبین مقاومت به وانكومایسین و

تهاجمي مثل سپتيسمي ،پنوموني ،اندوكاردیت و آبسههای

كوتریماكسازول با سایر آنتي بیوتیک ها اختالف آماری

عمقي در بدن انسان ميگردد .از دیدگاه مولكولي ،این باكتری

معني داری وجود دارد ( .)p=0/032آنالیز با نرم افزار spss

واجد ژنهایي است كه در ایجاد حدت ،مقاومت آنتيبیوتیكي و

(نسخه  )16و مدل آماری  chi squerدر سطح اطمینان %95

تولید انواع توكسین نقش دارند (.)9

انجام شد.

بیماریزایي این باكتری به فاكتورهای ویروالنس متعدد آن
جدول  .4الگوی مقاومت آنتيبیوتیكي جدایه های
استافیلوكوكوساورئوس حاوی ژن tst

مربوط است كه باعث ميشوند این باكتری به سطوح متصل
شود ،از سیستم ایمني میزبان فرار كند و تاثیرات سمي و
خطرناكي بر میزبان گذارد (.)10

مثبتtstسویههای

منفيtstسویههای

14/100

86/100

درصد

درصد

مقاوم

مقاوم

آوری شد .پس از جداسازی توسط روشهای معمول رنگ-

سیپروفلوكساسین

71/4

80/2

آمیزی گرم و آزمون كاتاالز ،تائید مولكولي جدایهها و وجود

كلیندامایسین

57/1

58/1

ژن  tstتوسط واكنش زنجیرهای پلیمراز بررسي شد.

تتراسایكلین

85/7

76/ 7

كربنيسیلین

71/4

23/3

كل نمونهها را شامل ميشود .همچنین نتایج نشان داد كه %48

جنتامایسین

64/3

76/7

نمونههای مورد مطالعه مربوط به زنان و  % 52مربوط به مردان

اگزاسیلین

100

100

آنتيبیوتیک

در مطالعه حاضر ،به منظور بررسي الگوی فنوتیپي مقاومت
آنتيبیوتیكي و توزیع ژن كد كننده توكسین شوک سمي100 ،
نمونه استافیلوكوكوساورئوس از بیمارستانهای اصفهان جمع-

در این مطالعه از میان 100جدایه استافیلوكوكوساورئوس جدا
شده از تراشههای تنفسي 14 ،مورد حاوی ژن  tstبودند كه %14

بودند

كه

از

این

میان

%42/9

از

سویههای

استافیلوكوكوساورئوس  tstمثبت را زنان و  % 57/1را مردان
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تشكیل ميدهند كه این مقادیر اختالف معناداری با هم ندارند،

مقاومت دارویي مورد بررسي قرار گرفتند .در این راستا آنتي-

چرا كه تعداد نمونههای مردان تقریبا برابر نمونههای مورد مطالعه

بیوتیکهایي از گروههای مختلف مانند گروه بتاالكتامها (پني

زنان بود.

سیلینها و سفالوسپورینها) ،بتاالكتامهای وسیعالطیف،

در سال  Deurenberg ،2005و همكاران  103سویه

آمینوگلیكوزیدها ،كینولونها ،تتراسایكلینها و نیز آنتيبیوتیک-

استافیلوكوكوساورئوس را كه از جامعه و بیمارستاني در هلند

های ویژه عفونت تنفسي انتخاب شدند.

جدا شده بود ،مورد بررسي قرار داده و نشان دادند كه % 24

در دنیای امروز ارتباط مستقیمي بین میزان مصرف

سویههای جدا شده از جامعه و  % 14سویههای جدا شده از

آنتيبیوتیکها و گسترش مقاومت آنتيبیوتیكي وجود دارد .در

بیمارستان tst ،مثبت ميباشند ( .)11این در حالي است كه در

میان میكروارگانیسمهای مقاوم در برابر آنتيبیوتیکها ،نگراني

مطالعهای دیگر  Islamو همكارانش در سال  2007در

ویژهای در مورد استافیلوكوكوساورئوس وجود دارد ،چرا كه

بنگالدش ،از  30سویه استافیلوكوكوساورئوس كواگوالز

این ارگانیسم توانایي كسب مقاومت در برابر كالسهای

مثبت ،تنها یک سویه ( tst )% 3/33مثبت جدا نمودند

گوناگون آنتيبیوتیكي را داراست (.)18

( Parsonnet.)12و همكاران در سال  2008در ژاپن  159سویه

تمام جدایههای مورد مطالعه جهت تست حساسیت و مقاومت به

استافیلوكوكوساورئوس جدا شده از زنان را مورد بررسي قرار

 12آنتيبیوتیک ،مورد آنتيبیوگرام قرار گرفتند .مقاومت كل

دادند كه  % 9سویه ها  tstمثبت گزارش شدند ( Peck .)13و

سویهها به آنتيبیوتیک متيسیلین  ،%92پنيسیلین ،%80

همكارانش در سال  2008در طول پنج ماه به بررسي  70نمونه

سیپروفلوكساسین  ،%79تتراسایكلین  ،%78جنتامایسین ،%75

كلینیكي جمع آوری شده از افراد بستری در بیمارستاني در كره

كلیندامایسین  ،%58سفالكسین  ،%55سفازولین  ،%40كربنيسیلین

پرداختند كه  %44/3نمونه ها حاوی ژن  tstبودند ( .)14در

 ،%30كوتریموكسازول  %22و وانكومایسین  %14به ترتیب در

مطالعه  Rallو همكارانش در برزیل در سال  2010بین  80سویه

مراتب بعدی قرار داشتند .همچنین مقاومت  100درصدی كلیه

استافیلوكوكوساورئوس جدا شده از منابع كلینیكي ،نمونه های

سویهها به آنتيبیوتیک اگزاسیلین مشاهده شد .بنابراین در مطالعه

غذایي و سواب بیني 53 ،سویه ( )% 66/25حاوی ژن های

حاضر بیشترین میزان مقاومت آنتيبیوتیكي نسبت به آنتي-

انتروتوكسین و  tstبودند ( Teyhoo .)15و همكارانش در سال

بیوتیکهای اگزاسیلین و متيسیلین و كمترین مقاومت مربوط به

 2011گزارش كردند كه ژن  tstتوسط % 20جدایههای

وانكومایسین و كوتریموكسازول بود.

استافیلوكوكوساورئوس در تبریز وجود داشته است ( .)16در

در مطالعهای كه در سال  2003توسط  Feyو همكارانش

بررسي نوروزی و همكاران در  2012از  80سویه

صورت گرفت ،گزارش شد كه از میان نمونههای

استافیلوكوكوساورئوس جدا شده 14 ،سویه ( )% 26/41دارای

استافیلوكوكوساورئوس آزمایش شده %81 ،به پنيسیلین و

ژن  tstبودند (.)17

اگزاسیلین مقاوم بودند و نیز مقاومت به هر دو آنتيبیوتیک

اساس درمان مناسب در كلیه عفونتها ،انتخاب یک

كلیندامایسین و سیپروفلوكساسین  %6بوده و هیچ جدایهای

آنتيبیوتیک با كارایي باال و ارزان ميباشد و با توجه به افزایش

مقاومت چندگانه نداشت ( .)19برینک 1و همكاران در سال

روزافزون مصرف آنتيبیوتیک و متعاقب آن افزایش مقاومت-

 2007شیوع مقاومت نسبت به متيسیلین را در میان جدایههای

حساسیت

استافیلوكوكوساورئوس در سراسر آفریقای جنوبي %36

استافیلوكوكوساورئوس در مناط مختلف دنیا ،مطالعه بررسي

گزارش نمودند ( .)20در مطالعه زماني و همكاران در سال 2007

های

آنتيبیوتیكي

و

متفاوت

بودن

مقاومتهای آنتيبیوتیكي این باكتری ،ضروری به نظر ميرسد
و بدین جهت در این پژوهش نیز سویههای جدا شده از نظر

Brink

1
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سارا گرجي و همكاران

در همدان ،شیوع مقاومت به متيسیلین در میان جدایه بیمارستاني

در مطالعه و رضازاده وهمكاران در سال  2013از بین  100نمونه

 % 31/4بوده است (.)21

شناسایي شده ،تعداد  80نمونه استافیلوكوكوساورئوس مقاوم به

فتح ا ..زاده و همكاران در دانشگاه علوم پزشكي تهران،

متي سیلین جداسازی گردید كه بیشترین میزان مقاومت این

شیوع جدایههای استافیلوكوكوساورئوس مقاوم به متيسیلین را

سویه ها نسبت به آنتيبیوتیک پني سیلین ( )100٪و تتراسایكلین

در سال  2008در شهر تهران %36 ،گزارش نمودند ( .)22در سال

( )٪88/5و كمترین میزان مقاومت نسبت به آنتيبیوتیک

جدایههای

كلرامفنیكل ( )% 5/7گزارش شد ( .)28ارزیابي الگوی مقاومت

استافیلوكوكوساورئوس مقاوم به متيسیلین را در شهر تهران

آنتيبیوتیكي سویههای استافیلوكوكوساورئوس جدا شده از

 %41/85گزارش نمودند ( .)23در مطالعه صادری و همكاران نیز

نمونه های بالیني در مطالعه  Ahmadiو همكاران در سال

در سال  %49 ،2009جدایههای استافیلوكوكوساورئوس در شهر

 2014نشان داد كه بیشترین مقاومت نسبت به آنتيبیوتیکهای

تهران مقاوم به متيسیلین گزارش شدند ( .)24هوایي و همكاران

پنيسیلین ( )90٪و متيسیلین ( )64٪و كمترین مقاومت نسبت به

جدایههای

آنتيبیوتیکهای نیتروفورانتوئین ( )8٪و وانكومایسین ()٪14

،2008

نیز

عليقلي

سال

در

و

همكاران

2010

شیوع

شیوع

میزان

استافیلوكوكوساورئوس مقاوم به متيسیلین را در بیمارستانهای

وجود دارد (.)29

اصفهان  %20گزارش نمودند ( .)25این آمار نشان دهنده شیوع و

در مطالعه وحداني و همكاران ،بیشترین مورد جدایههای

گسترش متفاوت این جدایهها در ایران ميباشد .جدایههای

استافیلوكوكوساورئوس مقاوم به متيسیلین اكتسابي از

استافیلوكوكوساورئوس مقاوم به متيسیلین در بیماران

بیمارستان متعل

اورِت1

بیمارستان (به خصوص در بخشهایي مانند جراحي ،مراقبتهای

وهمكاران در سال  2006نشان داد كه  %60/1از جدایههای

ویژه ،پیوند اعضا ،سرطان و شیمي درماني) به علت آسیبپذیر

استافیلوكوكوساورئوس مقاوم به متيسیلین از زخمهای جراحي

بودن نسبت به عفونتهای ناشي از این جدایهها از اهمیت بسیار

و سوختگي %15/5 ،از نمونههای ادرار و  %6/6از نمونههای

باالیي برخوردار هستند.

تنفسي فوقاني جداسازی شدند ( .)31در مطالعه كیم 2و همكاران

در

مطالعه

جدایه

در كره جنوبي در سال  %51 ،2007جدایههای

استافیلوكوكوساورئوس جداسازی شده از بیمارستانها در شهر

استافیلوكوكوساورئوس مقاوم به متيسیلین اكتسابي از

جدایههای

بیمارستان از نمونههای تنفسي و  %3جدایهها نیز از ترشحات

اصفهان

به

حاضر
انجام

كه
رسیده

بر

روی

است،

100

به خلط ( )41%بود ( .)30مطالعه

شیوع

استافیلوكوكوساورئوس مقاوم به متيسیلین  %92تعیین گردید.

چشم به دست آمدند ،در حالي كه  %33جدایه

بر این اساس آمار متفاوتي از شیوع جدایههای

استافیلوكوكوساورئوس مقاوم به متيسیلین اكتسابي از جامعه از

استافیلوكوكوساورئوس در كشورهای مختلف در اختیار مي-

عفونت گوش و  %19نیز از كودكان مبتال به عفونت چشم

باشد .به عنوان مثال در كشورهای آسیایي همچون عربستان

جداسازی شدند ( .)32این در حالي است كه بر پایه نتایج به

سعودی و هند این آمار به ترتیب  8و  %44گزارش شده است

دست آمده توسط پِنگ 3و همكاران در سال  2010در چین،

(.)26-27

 %75از جدایههای استافیلوكوكوساورئوس مقاوم به متيسیلین

 Teyhooو همكاران در تبریز در سال  2011بر روی 100
جدایه استافیلوكوكوساورئوس مطالعهای انجام دادند كه نتایج

اكتسابي از بیمارستان از دستگاه تنفسي و  %7نیز از زخم
جداسازی شدند (.)33

حاصل نشان داد تمام جدایهها نسبت به آنتي بیوتیک الینزولید
حساس و  % 83آنها به متي سیلین مقاوم بودند (.)16

1

Orett
2
Kim
3 Peng

مهر-آبان ،96شماره  ،4سال 60

 -593مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد

امروزه افزایش مقاومت به آنتيبیوتیکها در باكتریها یک

شیوع بسیار باالی جدایههای  MRSAو حتي متاسفانه

معضل جهاني است كه در اثر مصرف بيرویه و روزافزون

MRSAهای  tstمثبت در بیمارستانهای مورد بررسي نشان

داروهاست و متاسفانه كشور ما هم از این قاعده مستثني نیست

ميدهد كه این جدایهها مقاومت آنتيبیوتیكي چندگانه را نیز از

كه تجویز زیاد داروها توسط پزشكان و استفاده ناصحیح آنتي-

خود بروز ميدهند .از آنجایي كه این فاكتور ویروالنس قابل

بیوتیکها توسط بیماران باعث شیوع سویههای مقاوم در جامعه

انتقال به استافیلوكوكوس اورئوسهای دیگر نیز ميباشد،

نیز شده است.

بنابراین خطر اپیدمي آلودگي با چنین جدایههایي در بیمارستان و

از طرفي استفاده از آنتيبیوتیکها در غذای دامي باعث شده
كه حتي باكتریهایي كه در بدن به صورت فلور هستند نیز به
داروها مقاوم شده و مخزني برای انتشار سویههای مقاوم به دارو
در جامعه باشند و حتي ممكن است منجر به عود مكرر عفونت-
های مختلف در افراد شوند؛ و از سویي دیگر باعث ميشود
آنتيبیوتیکهای بسیار مناسب و كمعوارض و ارزان را از دست
بدهیم .در این میان آموزش و آگاهي به افراد جامعه و حتي
كادر پزشكي ميتواند به كنترل ظهور این بیماریهای مقاوم در

نیز در بین بیماران بستری شده وجود دارد و پزشكان باید جهت
تدابیر درماني مناسب ،آگاهي حاصل نمایند.
تقدیر و تشکر
از استاد گرانقدر جناب آقای دكترسید حسین حجازی،
عضوهیئت علمي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان ،دانشكده علوم
پزشكي كه درانجام این تحقی حمایتهای الزم را مبذول
فرمودند ،سپاسگزاری ميشود.

جامعه كمک كند .همچنین ضمن استاندارد شدن روشهای
آنتيبیوگرام در جامعه ،پزشكان نیز باید به نتایج تست حساسیت
ضد میكروبي عفونتهای مختلف از جمله عفونت تنفسي جهت
كاربرد صحیح آنتيبیوتیک موثر ،توجه ویژهای داشته باشند.
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Abstract
Introduction: One of the most common infectious diseases in the world, is
a respiratory infection that caused by attack of Staphylococcus aureus to the
upper respiratory system. Due to the genomic diversity of species and toxins
of Staphylococcus aureus strains and increasing antibiotic resistance of this
bacterium, rapid detection of bacterium to reduce the transmission and
spread of this pathogen in nosocomial infections is essential. The aim of this
study was to survey the prevalence of tst gene and detection of antibiotic
resistance pattern of Staphylococcus aureus isolates in respiratory system
infection.
Materials and Methods: In this study 100 Staphylococcus aureus isolates
from patients with respiratory infections were selected and the tst gene was
proliferated with polymerase chain reaction and specific primers in this
isolates were evaluated through gel electrophoresis. Study of the antibiotic
resistance pattern of strains was done using the disk-diffusion method
against 12 antibiotics, based on CLSI protocol.
Results: In 14 of the 100 isolates studied, tst gene was identified. Most
antibiotic resistance in this strains was oxacillin (100%) and the lowest
antibiotic resistance was vancomycin (14.3%).
Conclusion: for producing different toxins in Staphylococcus aureus strains
and the increasing antibiotic resistance of this bacterium, early diagnosis and
appropriate treatment to prevent the progression of the disease caused by
this bacterium is essential.
Keywords: Staphylococcus aureus, tst gene, respiratory system infections,
antibiotic resistance pattern
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