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Abstract
Backgrond: Staphylococcus aureus is a major cause of nosocomial infections in the world. Efflux pumps are
well known as a key role to fluoroquinolone resistance in methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA).
The present study was performed to determine resistance to antimicrobial agents related to efflux pumps
isolates recovered from blood cultures of patients referred to several hospitals affiliated with Shahid Beheshti
University of Medical Sciences between 1396-1397.
Materials and Methods: In the present descriptive cross-sectional study, a total of 100 clinical samples
were collected from blood cultures over a 12-month period. S. aureus isolates were identified using standard
microbiological tests. Antimicrobial susceptibility patterns were determined using disk diffusion method and
micro-dilution method. Subsequently, the presence of norA efflux pump gene was detected using PCR method.
Finally, active efflux pumps were evaluated using ciprofloxacin and ethidium bromide MICs. Polymerase
Chain Reaction (PCR) and sequencing were used to investigate the norA efflux pump gene. Chi-square test
was used for statistical analyses.
Results: Among 100 clinical samples, 38 out of 45 MRSA isolates (84.4%) showed resistance to ciprofloxacin.
Moreover, the norA gene was found in 100% of ciprofloxacin resistant isolates. Among 38 ciprofloxacinresistant isolates, 8 isolates showed active efflux activity by reducing EtBr and ciprofloxacin MIC values by 2
to 4 folds in the presence of CCCP (carbonyl cyanide 3-chlorophenylhydrazone).
Conclusion:It seems that a rising trend of antimicrobial resistance among S.aureus isolates to different
antibiotics has become a widespread concern in infection control.
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بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی وابسته به پمپ ترشحی در سویه های

بالینی استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از کشت خون بیماران مراجعه کننده به
بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی طی سال 96-97
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چكيده:
سابقه و هدف :شیوع استافیلوکوکوس اورئوس به عنوان یکی از شایع ترین پاتوژن های بیامرستانی ساالنه در حال افزایش بوده و در حال تبدیل شدن به یک نگرانی
عمده سالمت عمومی در جهان است .پمپ های ترشحی نقش مهمی در مقاومت به فلوروکینولون ها در باکرتی استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین دارند.
هدف از این مطالعه تعیین مقاومت دارویی از طریق پمپ ترشحی در استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از کشت خون بیامران مراجعه کننده به بیامرستان های دانشگاه
علوم پزشکی شهید بهشتی طی سال های  96 -97بود.
مواد و روش ها :در این مطالعه توصیفی -مقطعی  ،تعداد  100ایزوله استافیلوکوکوس اورئوس از کشت خون بیامران در طول یک سال جمع آوری شد .مقاومت
آنتی بیوتیکی ایزوله ها با استفاده از روش دیسک دیفیوژن و میکروبراث دایلوشن بررسی شد .فعال بودن پمپ ترشحی توسط تعیین  MICسیپروفلوکساسین و اتیدیوم
بروماید مورد بررسی قرار گرفت .فراوانی ژن  norAبا استفاده از تکنیک واکنش زنجیره ای پلیمراز  PCRو تعیین توالی محصوالت  PCRمشخص گردید . .داده های
مربوطه با استفاده از آزمون کای اسکوئر تحلیل شدند.
یافتهها :از مجموع  100منونه استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده  45جدایه مقاوم به متی سیلین بودندکه از این میان  38سویه %82/2به سیپروفلوکساسین مقاوم بودند.
میزان شیوع ژن  %norA100بود .از میان  38ایزوله مقاوم به سیپروفلوکساسین ،در  8ایزوله با استفاده از  CCCPکاهش  MICسیپروفلوکساسین مشاهده شد .که در 6
ایزوله کاهش  4برابری و در  2ایزوله کاهش  8برابری مشاهده گردید.
نتیجهگیری :به نظر می رسد افزایش قابل توجه مقاومت استافیلوکوکوس اورئوس نسبت به آنتیبیوتیکهاي مختلف باید هشداری جدي در کنرتل عفونت محسوب
شود.

مقدمه
عوامﻞ میکروبی متﻌددی مانند باﮐتری ﻫا می توانند باعﺚ پیدایش عﻔونت ﻫای
بیمارستانی شوند ﮐﻪ از ﺟملﻪ آنها می توان بﻪ استافیلوﮐوﮐوس اورﺋوس بﺨﺼوص
سویﻪ ﻫای مﻘاوم بﻪ متی سیلیﻦ ﮐﻪ باعﺚ مﻘاومت ایﻦ باﮐتری بﻪ آنتی بیوتیکهای

مﻘاوم بﻪ بتا-ﻻﮐتاماز می شوند اشاره نمود .باﮐتری استافیلوﮐوﮐوس اورﺋوس بویﮋه
سویﻪ ﻫای استافیلوﮐوﮐوس اورﺋوس مﻘاوم بﻪ متی سیلیﻦ ) (MRSAﭼالش مهمی
در ﮐنترل عﻔونت در بیمارستان ﻫا مﺤسوب می شود ﮐﻪ علت آن احتماﻻ نﺒود درمان
سریﻊ و مناسﺐ برای  MRSAمی باشد).(1
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واژگانكلیدی :استافیلوکوکوس اورئوس ،کشت خون ،پمپ ترشحی ،ژن norA

بررسیالگویمﻘاومتآنتیبیوتیکیوابستﻪبﻪپمﭗترشﺤیدرسویﻪﻫایبالینیاستافیلوﮐوﮐوساورﺋوسﺟداشده57/

استافیلوﮐوﮐوس اورﺋوس بیشتریﻦ ایزولﻪ باﮐتری در میان تمام عﻔونت ﻫا می
باشد .استافیلوﮐوﮐوس اورﺋوس گستره وسیﻌی از بیماری ﻫای عﻔونی را در بر می
گیرد ،از عﻔونت ﻫای پوستی تا عﻔونت ﻫای شدید مﺜﻞ تشکیﻞ آبسﻪ ،ﺟراحت
ﭼرﮐی ،اندوﮐاردیت ،پنومونی ،مننﮋیت ،سﭙتی سمی نوزادی و باﮐتریمی).(3 ,2
استافیلوﮐوﮐوس ارگانیسمی با ﻗابلیت ﻗابﻞ توﺟﻪ برای تﻄابﻖ با مﺤیﻂ و ﮐسﺐ عوامﻞ
مﻘاومت آنتی بیوتیکی می باشد .در ﻃی سال ﻫای اﺧیر بروز باﮐتری ﻫای مﻘاوم
افزایش یافتﻪ و ﻫمﭽنان بﻪ عنوان یﮏ مشکﻞ بیمارستانی باﻗی مانده است). (4 ,2
مﻘاومت آنتی بیوتیکی موﺿوع مهمی در درمان عﻔونت ﻫای ناشی از استافیلوﮐوﮐوس
اورﺋوس می باشد .مﻘاومت می تواند بﻪ وسیلﻪ ﻏیرفﻌال شدن دارو ،تﻐییر ﻫدف
آنتی بیوتیکی یا بیرون رانده شدن دارو توسﻂ افالﮐﺲ پمﭗ ﻫا ﺻورت گیرد.
استافیلوﮐوﮐوس اورﺋوس پمﭗ ﻫای ترشﺤی مﺨتلﻔی را می سازد).(5
تا ﮐنون بیشتر از ده نوع پمﭗ ترشﺤی مﺨتلﻒ برای استافیولوﮐوﮐوس اورﺋوس تﻌریﻒ
شده است ﮐﻪ بیشتر آنها متﻌلﻖ بﻪ سوپر ﺧانواده MFSاست ﮐﻪ شامﻞ پمﭗ ﻫای
norA , norB, norC, MdeA,SdrM , QacA/Bمی باشند) norA.(6مسﺌول
انتﻘال انواع مﺨتلﻔی از داروﻫا مﺜﻞ اتیدیوم بروماید ،فلوروﮐوﺋینولون ﻫا ،بنزآلکونیوم
ﮐلراید ،ستریمید ،آﮐریﻔالویﻦ و تترافنیﻞ فسﻔونیوم بروماید می باشد) .(5از ﺟملﻪ
داروﻫای ﺿد میکروبی رایﺞ ﮐﻪ برای درمان سیستیﮏ فیﺒروزیﺲ استﻔاده میشود
شامﻞ سیﭙروفلوﮐساسیﻦ و لوفلوﮐساسیﻦ ﻫستند .ایﻦ عوامﻞ بﻪ ﺧاﻃر پذیرش ﺧوب
بیمار ،ﻃیﻒ فﻌالیتی علیﻪ پاتوژن ﻫای موردنﻈر و فارماﮐینتیﮏ مﻄلوبشان مورد
استﻔاده ﻗرار می گیرند .ایﻦ دارو داري اﺛرات متوسﻂ بر علیﻪ باﮐتري ﻫاي گرم مﺜﺒت
می باشد .سیﭙروفلوﮐساسیﻦ از مشتﻘات فلوروﮐینولون ﻫا ،یﮏ ترﮐیﺐ باﮐتریسید است
ﮐﻪ از ﻃریﻖ مهار آنزیﻢ  DNAژیراز  ،دوباره سازي ترﺟمﻪ و ترمیﻢ  DNAباﮐتري
را مهار مﯽ ﮐند) .(7استافیلوﮐوﮐوس اورﺋوس بﻪ دلیﻞ انتﻘال ژن ﻫای مﻘاومت بﻪ
شکﻞ افﻘی بسرعت در برابر آنتی بیوتیﮏ ﻫا مﻘاوم می شود .سویﻪ ﻫای ،MRSA
پاتوژن مهﻢ انسانی می باشد ﮐﻪ سﺒﺐ افزایش تﻌداد آلودگی ﻫای بیمارستانی و ﻏیر
بیمارستانی می شود .بسیاری از سویﻪ ﻫای آن ﻫا دارای مﻘاومت ﭼند دارویی می
باشند .وﺟود باﮐتری ﻫا با ایﻦ ویﮋگی نیازمند داروﻫای ﺟدید می باشند).(8
ایﻦ مﻄالﻌﻪ با ﻫدف تﻌییﻦ الگوی مﻘاومت آنتی بیوتیکی ،بررسﯽ مولکولی حﻀور
پمﭗ ترشﺤی در ﺟدایﻪ ﻫای استافیلوﮐوﮐوس اورﺋوس و ارزیابی نﻘش ایﻦ پمﭗ ﻫا
در مﻘاومت بﻪ سیﭙروفلوﮐساسیﻦ انﺠام گرفت .بررسی حﻀور ژن  norAمی تواند در
پیشنهاد الگوی درمانی حاﺋز اﻫمیت باشد.

جدا سازی و تشخیص ایزوله ها
بﻪ منﻈور شناسایی اولیﻪ سویﻪ ﻫای ﺟمﻊ آوری شده از رنﮓ آمیزي گرم و تست
ﻫای ﮐاتاﻻز ،ﮐواگوﻻز DNase ،و تﺨمیر مانیتول استﻔاده شد .ﺟهت شناسایی
باﮐتری ﻫای استافیلوﮐوﮐوس اورﺋوس مﻘاوم بﻪ متی سیلیﻦ ) (MRSAاز دیسﮏ
سﻔوﮐسیتیﻦ ) 30میلی گرم( استﻔاده شد ..از میان  100نمونﻪ ﺟدا شده ،تﻌداد
 (%45)45با استﻔاده از دیسﮏ سﻔوﮐسیتیﻦ مﻘاوم بﻪ متی سیلیﻦ ) (MRSAبودند.
بررسی حساسیت آنتی بیوتیکی ایزوله های جداسازی شده

تست تﻌییﻦ حساسیت نسﺒت بﻪ آنتﯽ بیوتیﮏ ﻫا بﻪ روش (Kirby-Bauer Method
( انتشار از دیسﮏ انﺠام شد .حساسیت ایزولﻪ ﻫا نسﺒت بﻪ آنتی بیوتیﮏ ﻫای
اریترومایسیﻦ ) 15میلی گرم( ،ﮐلیندامایسیﻦ) 2میلی گرم( ،سیﭙروفلوﮐساسیﻦ)5

تعیین حساسیت آنتی بیوتیکی و حداقل غلظت مهاری ()MIC
سیپروفلوکساسین و کربونیل سیانید  -3کلروفنیل هیدرازون
()CCCP
در ایﻦ مﻄالﻌﻪ میزان  MICسیﭙروفلوﮐساسیﻦ و  (CCCP (Sigma, USAبرای
ایزولﻪﻫای استافیلوﮐوﮐوس اورﺋوس بر ﻃﺒﻖ استانداردﻫای  CLSIتﻌییﻦ شد .بر ﻃﺒﻖ
استانداردﻫای  ،CLSIابتدا در تمامی ﭼاﻫﮏ ﻫای پلیتﻫای  96ﺧانﻪ ای100 µl ،
مﺤیﻂ مولر ﻫینتون براث ریﺨتﻪ شد و سﭙﺲ در ردیﻒ اول ﭼاﻫﮏ ﻫا 100 µl ،از
آنتی بیوتیﮏ یا  CCCPرا ریﺨتﻪ و در ﻫر ردیﻒ ستونی ،شروع بﻪ رﻗت سازی شد.
ﻻزم بﻪ ذﮐر است از ردیﻒ آﺧر ﻫر ستون بﻪ میزان  100 µlدور ریﺨتﻪ شد .سﭙﺲ
 100 µlاز سوسﭙانسیون باﮐتری با رﻗت نهایی  5×10 5 CFU/mlنیز بﻪ ﭼاﻫﮏﻫا
تلﻘیﺢ گردید .از مولر ﻫینتون براث و سوسﭙانسیون باﮐتری بﻪتنهایی بﻪ ترتیﺐ بﻪ
عنوان ﮐنترل منﻔی و ﮐنترل مﺜﺒت استﻔاده شد .پلیتﻫا بﻪ مدت  18ساعت در دمای
 37درﺟﻪ سانتیگراد نگهداری شدند .آﺧریﻦ رﻗت از آنتیبیوتیﮏ ﮐﻪ در آن ﻫیﭻ گونﻪ
رشدی مشاﻫده نگردید ،بﻪعنوان حداﻗﻞ ﻏلﻈت مهاری رشد ) (MICدر نﻈر گرفتﻪ
شد .ﻗابﻞ بﻪ ذﮐر است ﮐﻪ از سویﻪ  S. aureus ATCC 29213بﻪعنوان سویﻪ ﮐنترل
استﻔاده گردید).(11
بررسی فنوتیپی وجود پمپ ترشحی با استفاده از کربونیل سیانید
 -3کلروفنیل هیدرازون ( )CCCPو اتیدیوم بروماید
بﻌد از تﻌییﻦ سویﻪ ﻫای  MRSAمﻘاوم بﻪ سیﭙروفلوﮐساسیﻦ ،ایﻦ سویﻪ ﻫا ﺟهت
تﻌییﻦ حداﻗﻞ ﻏلﻈت مهاری مورد مﻄالﻌﻪ ﻗرار گرفتند .آزمایش  MICبر اساس
استاندارد  CLSIبﻪ روش رﻗیﻖ سازی در میکروپلیت برای CCCPو اتیدیوم بروماید
انﺠام شد .ایﻦ مرحلﻪ مانند روش تﻌییﻦ ﻏلﻈت  MICانﺠام گرفت .ایﻦ تست بﻪ
ﺻورت سﻪ بار تکرار با استﻔاده از روش میکرودایلوشﻦ در پلیت  96ﺧانﻪ ای انﺠام
گرفت .برای تهیﻪ مﺤلول ذﺧیره از سیﭙروفلوﮐساسیﻦ با ﻏلﻈت  ،5120ابتدا 16
میکرو /گرم از پودر ایﻦ آنتی بیوتیﮏ را در  3میلی لیتر آب مﻘﻄر حﻞ ﮐرده و در
حیﻦ ﮐار ایﻦ ﻏلﻈت بﻪ وسیلﻪ آب مﻘﻄر بﻪ میزان  1:10رﻗیﻖ شد .روش آماده سازی
 CCCPبﻪ ایﻦ شکﻞ بود ﮐﻪ ابتدا  DMSOبا نسﺒت  1:10رﻗیﻖ شد .سﭙﺲ 200
ﻻندا از آن با  200ﻻندا  DMSOمﻄلﻖ مﺨلوط شد و بﻪ آن  2/5میلی گرم از پودر
 CCCPاﺿافﻪ شد و برای حﻞ شدن مﻄلوب ،ورتکﺲ گردید .برای ﮐنترل منﻔی
از ترﮐیﺐ مﺤیﻂ ﮐشت و آنتی بیوتیﮏ استﻔاده شد .برای ﮐنترل و تشﺨیﺺ عدم
ﮐشندگی  CCCPاز ترﮐیﺐ مﺤیﻂ ﮐشت بﻪ عالوه  CCCPو بﻪ اﺿافﻪ باﮐتری بدون
افزودن آنتی بیوتیﮏ استﻔاده شد ،برای ﮐنترل مﺜﺒت نیز از ترﮐیﺐ مﺤیﻂ ﮐشت
ﻫمراه با باﮐتری بهره گرفتﻪ شد .برای اتیدیوم بروماید ﻫﻢ مانند روش فوق الذﮐر
مراحﻞ انﺠام شد).(12
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مواد و روش ها
نمونه گیری
در ایﻦ مﻄالﻌﻪ مﻘﻄﻌی – توﺻیﻔی ﮐﻪ ﻃی سال ﻫای  96تا  97انﺠام شد با توﺟﻪ بﻪ
مﻄالﻌات ﻗﺒلی و شیوع مﻘاومت تﻌداد  100سویﻪ استافیلوﮐوﮐوس اورﺋوس از ﮐشت
ﺧون بیماران بستری در بیمارستان ﻫای لﻘمان  ،شهید مدرس ،امام حسیﻦ )ع(،
ﻃالﻘانی ﺟمﻊ آوری و نمونﻪ ﻫا با تیوپ ﻫای استریﻞ حاوی مﺤیﻂ ﮐشت مولر ﻫینتون
آگار بﻪ آزمایشگاه منتﻘﻞ گردید).(9

میلی گرم( ،آمﭙی سیلیﻦ) 10میلی گرم( ،ﮐلرامﻔنیکﻞ ) 30میلی گرم( ،تری متوپریﻢ-
سولﻔامتوﮐسازول) 25میلی گرم( و لینزوﻻید) 30میلی گرم( ) (Maﬆ UKدر
) Muller Hinton Agarمرك آلمان( تﻌییﻦ گردید .نتایﺞ آنتی بیوگرام با استﻔاده
از ﺟدول استاندارد (CLSI(Clinical and laboratory ﬆandards inﬆitute
تﻔسیر شد.ﻻزم بﻪ ذﮐر است برای تﻌییﻦ میزان حساسیت سویﻪ ﻫا بﻪ وانکومایسیﻦ
از روش حداﻗﻞ ﻏلﻈت مهاری ) (MICبا استﻔاده از نوار ، Lioﬁlchem) E-teﬆ
ایتالیا( استﻔاده گردید .ﺟهت تﻌییﻦ  MICابتدا سوسﭙانسیونی از ﮐشت تازه باﮐتری
مورد نﻈر با ﮐدورت نیﻢ مﮏ فارلند تهیﻪ و بﻪ ﮐمﮏ سواب استریﻞ بر روی مﺤیﻂ
ﮐشت مولر ﻫینتون آگار ﮐشت انﺠام شد .پﺲ از ﻗرار دادن نوار  E-teﬆونکومایسیﻦ
بر روی مﺤیﻂ ﮐشت بﻪ مدت یﮏ شﺒانﻪ روز در دمای  37درﺟﻪ سانتی گراد انکوبﻪ
گردید .سﭙﺲ با بررسی پلیت ﻫا عددی ﮐﻪ در مﺤﻞ تالﻗی ﻫالﻪ عدم رشد با نوار
 E-teﬆﻗرار داشت بﻪ عنوان مﻘدار ﮐمی MICدر نﻈر گرفتﻪ شد .بر اساس استاندارد
 CLSIبرای ایزولﻪ ﻫای استافیلوﮐوﮐوس اورﺋوس ،میزان  4-8 ،2 ≤ ، MICو
≤16میکروگرم بر میلی لیتر بﻪ ترتیﺐ بیانگر سویﻪ ﻫای حساس ،حد واسﻂ و مﻘاوم
بﻪ ونکومایسیﻦ می باشند .در تمامی مراحﻞ انﺠام آزمایش از سویﻪ استافیلوﮐوﮐوس
اورﺋوس ATCC49775بﻪ عنوان ﮐنترل مﺜﺒت استﻔاده شد).(10 ,9
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استخراج DNA
در ایﻦ مﻄالﻌﻪ از ﮐیت ) (10362400.Roche, Germany, and Lot. Noبر ﻃﺒﻖ
دستورالﻌمﻞ شرﮐت سازنده ﺟهت استﺨراج  DNAاستﻔاده شد .ابتدا ﻏلﻈت DNA
بﻪ وسیلﻪ الکتروفورز بررسی شد .ایﻦ روش ،روشی است ﮐﻪ میزان  DNAرا بﺼورت
ﮐیﻔی و یا نیمﻪ ﮐمی مورد ارزیابی ﻗرار می دﻫد .برای تﺄیید ﺻﺤت استﺨراج ژنوم
میزان  5میکرولیتر از  DNAبر روی ژل آگارز  1درﺻد ،الکتروفورز و مشاﻫده شد.
انجام PCR

یافته ها
در ایﻦ مﻄالﻌﻪ  100ایزولﻪ استافیلوﮐوﮐوس اورﺋوس از نمونﻪ ﺧون بیماران مﺨتلﻒ
مراﺟﻌﻪ ﮐننده بﻪ بیمارستان ﻫای دولتی تﺤت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید
بهشتی ﺟمﻊ آوری گردید .ﮐﻪ از ایﻦ تﻌداد نمونﻪ  47نﻔر) (%47مرد و  53نﻔر)(%53
زن بودند .فراوانی بیماران با سﻦ ﮐمتر از  40سال 40 ،تا  70سال و باﻻتر از 70
سال بﻪ ترتیﺐ  16بیمار ) 55 ،(%16بیمار ) (%55و  9بیمار ) (%9بود .میانگیﻦ سﻦ
بیماران  46,6و انﺤراف مﻌیار  18,8بود .بیشتریﻦ نمونﻪ مربوط بﻪ بﺨش ICUو
تﻌداد  39نمونﻪ بود ..ﻫمﭽنیﻦ الگوی مﻘاومت آنتی بیوتیکی مربوط بﻪ سویﻪ ﻫای
استافیلوﮐوﮐوس اورﺋوس نشان می دﻫد بیشتریﻦ حساسیت مربوط بﻪ لینزوﻻید با
حساسیت ) (%100و باﻻتریﻦ مﻘاومت متﻌلﻖ بﻪ آنتی بیوتیﮏ آمﭙی سیلیﻦ )(%96
بوده است.

norA-F
بﻪ منﻈور تکﺜیر ژن  norAاز پرایمرﻫای
و norA-R TGCCATA-
GACATTTCACCAAGCCATCAA
 AATCCACCAATCCبـا ﻃـول مﺤﺼـول  102ﺟـﻔت بـاز و ژن ،gmkا
 gmk-F TCAGGACCATCTGGAGTAGGTAAAGو gmk-F
 TTCACGCATTTGACGTGTTGبا ﻃول  108ﺟﻔت باز استﻔاده شد) .(13نتایج تست حساسیت میکروبی
مواد  Maﬆer Mixدر فریزر  -20درﺟﻪ نگهداری شدند) ،زیرا آنزیﻢ  Taqپلیمراز در نمونﻪ ﻫای  MRSAو  MSSAبیشتریﻦ میزان مﻘاومت بﻪ آمﭙی سیلیﻦ دیده شد.
نسﺒت بﻪ دماﻫای باﻻ بسیار حساس بوده و سریﻌ ًا ﻏیر فﻌال میشود( .برای انﺠام در ﺟدول شماره  1-3میزان مﻘاومت نشان داده شده است ﮐﻪ در نمونﻪ ﻫای MRSA
مراحﻞ ﮐار در ﻫر میکروتیوب 12,5 µlاز 1 Maﬆer Mix ، µlاز ﻫر ﮐدام از میزان مﻘاومت بﻪ آنتی بیوتیﮏ ﻫا بیشتر می باشد.
پرایمرﻫای  Reverseو Forward،
ﺟدول :1استرسور ﻫای مورد استﻔاده در ﻃی یﮏ ﻫﻔتﻪ اعمال استرس
 5,8 µlآب مﻘﻄر دیونیزه و 2 µl
نمونﻪ MSSA
نمونﻪ MRSA
از  DNAی نمونﮥ مورد نﻈر وارد
آنتی بیوتیﮏ
تﻌداد55:
تﻌداد45:
ﮐرده و با استﻔاده از سمﭙلر آنرا ﺧوب
سمﭙلینﮓ نمودیﻢ .ﻫمﭽنیﻦ در ﻫر
حساس
نیمه حساس
مقاوم
حساس
نیمه حساس
مقاوم
سری از تست  PCRباید DNA
)47(85/4
)1(1/8
)7(12/7
)9(20
0
)36(80
ﮐلیندامایسیﻦ

ی مربوط بﻪ ﮐنترل مﺜﺒت و ﮐنترل
منﻔی )ﺟهت اﻃمینان از نﺒود آلودگی
درتست( بﻪ ﻫمراه نمونﻪﻫای مﺠهول
)37(82/2
 PCRشود .سﭙﺲ میکﺲﻫایPCR
)41(91/1
ﮐﻪ حاوی DNAﻫای مﺠهول و
)45(100
 DNAﻫای ﮐنترل بود ،در دستگاه
)38(84/4
ترموسایکلر ﻗرار داده شدند .ﻻزم
)9(20
بﻪ ذﮐر است ﮐﻪ از S.aureus
 ATCC49775بﻪ عنوان ﮐنترل
ﺟدول :2بررسی نتایﺞ  E_Teﬆدر ونکومایسیﻦ
مﺜﺒت و برای ﮐنترل منﻔی از تمام
ﻏلﻈت ﻫای مورد استﻔاده شده بر حسﺐ میکروگرم بر میلی لیتر)تﻌداد(
آنتی بیوتیﮏ
مواد مورد نیاز در یﮏ واﮐنش PCR
0/19
0/25
0/38
0/75
0/5
1
1/5
2
3
بﺠز  DNAالگو ) بﻪ ﺟای آن از آب
ونکومایسیﻦ
2
2
3
13
23
18
29
8
2
مﻘﻄر استریﻞ دوبار تﻘﻄیر( استﻔاده
شد.
واﮐنش  PCRدر دستگاه ترموسایکلر با شرایﻂ دمایی  5دﻗیﻘﻪ واسرشت شدن ابتدایی تأیید مولکولی استافیلوکوکوس اورئوس
در دمای  95درﺟﻪ سلیسیوس و در ادامﻪ  30ﭼرﺧﻪ شامﻞ واسرشت شدن در دمای با استﻔاده از روش  ،PCRاز میان  100نمونﻪ استافیلوﮐوﮐوس اورﺋوس ﮐﻪ بﻪ روش
 95درﺟﻪ سلیسیوس بﻪ مدت  30ﺛانیﻪ ،اتﺼال در دمای  57درﺟﻪ سلیسیوس برای فنوتیﭙی تﺄیید شده بودند %100 ،ایزولﻪ ﻫا دارای ژن  gmkو ژن  norAبودند.
ژن  norAبﻪ مدت  30ﺛانیﻪ و  60درﺟﻪ سلیسیوس برای ژن  gmkبﻪ مدت  45ﺛانیﻪ نتایﺞ تکﺜیر ژن gmk
گسترش در دمای  72درﺟﻪ سلیسیوس بﻪ مدت  45ﺛانیﻪ و در نهایت گسترش نهایی
در دمای  72درﺟﻪ سلیسیوس بﻪ مدت  7دﻗیﻘﻪ انﺠام شد .مﺤﺼول  PCRبر روی
ژل آگاروز1درﺻد الکتروفورز گردید .مﺤﺼوﻻت  PCRنمونﻪ ﻫا برای تﻌییﻦ توالی بﻪ
 Bionnerﮐشور ﮐره ﺟنوبی فرستاده شد و نتایﺞ با نرم افزار  Chromas1,45مورد
بررسی ﻗرار گرفت و با استﻔاده از  Blaﬆدر  NCBIتﺄیید شدند.
لینزوﻻید
ﮐلرامﻔنیکﻞ
سﻔازولیﻦ
اریترومایسیﻦ
آمﭙی سیلیﻦ
سیﭙروفلوﮐسایﻦ
تری متوپریﻢ -سولﻔامتوﮐسازول

0
)4(8/8
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شکﻞ :1مﺤﺼول  PCRحاﺻﻞ از تکﺜیر ژنgmk ، :Mمارﮐر :P ،bp100ﮐنترل
مﺜﺒت :N،ﮐنترل منﻔی
 :1-14نمونﻪ ﻫای مﺠهول
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آنالیز آماری
در مورد تﺠزیﻪ و تﺤلیﻞ داده ﻫا ،از نسﺨﻪ  12نرم افزار SSPSو آزمون ﮐای اسکوﺋر
استﻔاده شد و مﻘادیر  50,0>Pبﻪ عنوان مﻌنی دار در نﻈر گرفتﻪ شد .اﻃالعات
بﻪدستآمده از آزمایشﻫای تﻌییﻦ حساسیت ﺿد میکروبی بر اساس آﺧریﻦ نسﺨﻪ
منتشرشده  (8102)ISLCمورد تﺠزیﻪ و تﺤلیﻞ ﻗرار گرفت).(01

0
0
0
)3(6/6
0
0
0

)45(100
)41(91/1
)8(17/7
)1(2/2
0
)7(15/7
)36(80

0
)2(3/6
)2(3/6
)7(12/7
)51(92/7
)3(5/54
)5(9

0
0
0
)6(10/8
0
)2(3/6
0

)55(100
)53(96/3
)53(96/3
)42(76/3
)4(7/27
)50(90/9
)50(90/9
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بحث
نتایﺞ تکﺜیر ژن norA
در مﻄالﻌﻪ حاﺿر در نمونﻪ ﻫای  MRSAو  MSSAبیشتریﻦ میزان
مﻘاومت نسﺒت بﻪ آمﭙی سیلیﻦ دیده شد ،بیشتریﻦ حساسیت آنتیبیوتیکی
بﻪ ترتیﺐ نسﺒت بﻪ لینزولید  ،ونکومایسیﻦ ،تری متوپریﻢ-سولﻔامتوﮐسازول
و ﮐلرامﻔنیکﻞ بدست آمد .عالوه بر ایﻦ مﻘاومت سویﻪ ﻫای  MRSAبﻪ
سیﭙروفلوﮐساسیﻦ )  38ایزولﻪ(  %84,4گزارش شد .مﻘاومت آنتیبیوتیکی در
سویﻪ ﻫای  MRSAنسﺒت بﻪ  MSSAبﻪ ﻃور ﻗابﻞ توﺟهی بیشتر بود .
استافیلوﮐوﮐوس اورﺋوس یکی از عوامﻞ اﺻلی عﻔونت ﻫای باﮐتریایی در
ﮐشورﻫای توسﻌﻪ یافتﻪ است ﮐﻪ مسﺌول ﻃیﻒ گسترده ای از بیماری ﻫا،
از عﻔونت ﻫای ﺟزﺋی پوست تا پنومونی نکروز دﻫنده ﮐشنده می باشد .
استافیلوﮐوﮐوس ﻫا از مهﻢ تریﻦ عوامﻞ ایﺠادﮐننده عﻔونت ﻫای مزمﻦ مرتﺒﻂ
شکﻞ :2مﺤﺼول PCRحاﺻﻞ از تکﺜیر ژن : norA، Mمارﮐر bp100
با ابزار پزشکی ﻗرار داده شده در بدن مانند ﮐاتترﻫای دستگاه ادراری  ،دریﭽﻪ
:Pﮐنترل مﺜﺒت :N،ﮐنترل منﻔی
ﻫای ﻗلﺒی مﺼنوعی  ،مﻔاﺻﻞ پروستاتیﮏ و ﻏیره می باشند .از ﺟملﻪ ایﻦ
 :9-1نمونﻪ ﻫای مﺠهول
عﻔونت ﻫا می توان اندوﮐاردیت  ،استﺌومیلیت  ،عﻔونت ﻫای سیستﻢ ادراری و
عﻔونت ﻫای زﺧﻢ را نام برد ) .(14
در مﻄالﻌﻪای ﮐﻪ توسﻂ رنﺠﺒر و ﻫمکاران بﻪ انﺠام رسید ،مﻘاومت
بﻪ سیﭙروفلوﮐساسیﻦ ،اریترومایسیﻦ ،ﮐلرامﻔنیکﻞ ،نیتروفورانتوﺋیﻦ،
ﮐلیندامایسیﻦ ،ﺟنتامیسیﻦ ،تری متوپریﻢ سولﻔامتوﮐسازول در استافیلوﮐوﮐوس
اورﺋوس ﺟداشده از عﻔونت ادراری بﻪ ترتیﺐ 61 ،57 ،24 ،12 ،45 ،63 ،67
درﺻد گزارش شد)  .(15ﮐﻪ نتایﺞ مﻄالﻌﻪ حاﺿر مﻘاومت باﻻتری نسﺒت بﻪ
سیﭙروفلوﮐساسیﻦ )  ( %84 /4و مﻘاومت پاییﻦ تری نسﺒت بﻪ تری متوپریﻢ -
سولﻔامتوﮐسازول )  (%20نشان داد .در مﻄالﻌﻪ عزیزی و ﻫمکاران مشﺨﺺ
شد ﮐﻪ ﻫمﻪ سویﻪﻫای  MRSAو  MSSAنسﺒت بﻪ ونکومایسیﻦ ،لینزولید
و ﮐوﺋینوپریستیﻦ -دالﻔوپریستیﻦ حساس بودند)  . (16عالوه بر ایﻦ نتایﺞ،
مﻄالﻌﻪ دیگری نیز نشان داد ﮐﻪ تمام ایزولﻪﻫای استافیلوﮐوﮐوس اورﺋوس
مورد مﻄالﻌﻪ حساس بﻪ لینزولید و ﮐوﺋینوپریستیﻦ  -دالﻔوپریستیﻦ ﻫستند ) .(17
ﮐﻪ نتیﺠﻪ دو مﻄالﻌﻪ اﺧیر نسﺒت بﻪ حساسیت بﻪ لینزولید ﻫمانند مﻄالﻌﻪ حاﺿر
بوده است .
شکﻞ  :3توالی و ﮐروماتوگرام ژن ﻫای مورد بررسی
در مﻄالﻌﻪ  Costaو ﻫمکارانش در سال  norA ،2019را بﻪ عنوان بهتریﻦ
پمﭗ ترشﺤی مﻄالﻌﻪ شده در استافیلوﮐوﮐوس اورﺋوس بیان نموده است
بررسی  MICو مطالعه فنوتیپی پمپ ترشحی
ﻫمﭽنیﻦ بﻪ عنوان برتریﻦ مدل بررسی مﻘاومت ﻫای وابستﻪ بﻪ پمﭗ ترشﺤی
نتایﺞ حاﺻﻞ از  MICو فﻌالیت  CCCPدر ﺟدول  3آمده است .ﻫمانﻄور ﮐﻪ مشﺨﺺ در ایﻦ باﮐتری و اولیﻦ پاسﺦ بﻪ مواد ﺿد میکروبی در استافیلوﮐوﮐوس
است پمﭗ ترشﺤی فﻌال زمانی تشﺨیﺺ داده می شود ﮐﻪ MICاتیدیوم بروماید اورﺋوس ذﮐر نموده است ) .(18
بﻪ ﻫمراه آنتی بیوتیﮏ سیﭙروفلوﮐساسیﻦ از MICاتیدیوم بروماید بﻪ تنهایی ﮐمتر در مﻄالﻌﻪ زحمتکش و ﻫمکارانش در سال  ،2015تمام سویﻪ ﻫای مﻘاوم
باشد .از میان  38ایزولﻪ مﻘاوم بﻪ سیﭙروفلوﮐساسیﻦ ،در  8ایزولﻪ با استﻔاده از  CCCPبﻪ سیﭙروفلوﮐساسیﻦ دارای ژن  norAو  83درﺻد از ایزولﻪ ﻫادارای ژن
ﮐاﻫش  MICسیﭙروفلوﮐساسیﻦ مشاﻫده شد .ﮐﻪ در  6ایزولﻪ ﮐاﻫش  4برابری و در  norBبودند و از نﻈر فنوتیﭙی تمامی سویﻪ ﻫا دارای پمﭗ ترشﺤی فﻌال
 2ایزولﻪ ﮐاﻫش  8برابری مشاﻫده گردید.
بودند ﮐﻪ نشان دﻫنده تﺄیید وﺟود ژن ﻫای پمﭗ ترشﺤی در سویﻪ ﻫای
مﻘاوم بﻪ سیﭙروفلوﮐساسیﻦ می
ﺟدول :3تاﺛیر  CCCPروی  MICسیﭙروفلوﮐساسیﻦ در ایزولﻪ ﻫای استافیلوﮐوﮐوس اورﺋوس مﻘاوم بﻪ سیﭙروفلوﮐساسیﻦ
باشد)  .(12نتایﺞ بدست آمده مشابﻪ
MIC
MIC
نتایﺞ مﻄالﻌﻪ حاﺿر بود .در مﻄالﻌﻪ
MIC
شماره
 MICاتیدیوم
سیﭙروفلوﮐساسیﻦ بﻪ ﻫمراه
سیﭙروفلوﮐساسیﻦ بﻪ
دیگری  Saifulو ﻫمکارانش در
سیﭙروفلوﮐساسیﻦ
ایزولﻪ
بروماید
CCCP
ﻫمراه اتیدیوم بروماید
سال  2008پمﭗ ﻫای ترشﺤی
 norAرا در سویﻪ ﻫای MRSA
64
1
16
8
32
مورد مﻄالﻌﻪ ﻗرار دادند ﮐﻪ از 19
128
39
32
8
32
سویﻪ  MRSAﺟداسازی شده،
16
100
4
4
8
 16سویﻪ دارای ژن  norAبودند
32
87
4
4
16
و تمامی سویﻪ ﻫا دارای پمﭗ
64
38
8
8
64
ترشﺤی فﻌال بودند)  . (19در بیﻦ
8
62
2
1
4
ایزولﻪ ﻫای ﮐلینیکیKosmid ،و
64
15
16
8
32
ﻫمکاران در سال  2011نشان دادند
128
31
32
32
64
ﮐﻪ افزایش بیان ژن پمﭗ ترشﺤی
 MDRدر نمونﻪ ﻫای بالینی موﻗت ًا

 آرزو بستان منش راد و ﻫمکاران/ 60

CCCP مﻘاوم بﻪ سیﭙروفلوﮐساسیﻦ زمانی ﮐﻪ سیﭙروفلوﮐساسیﻦ ﻫمراه با
 در. (22 ) سویﻪ پمﭗ ترشﺤی فﻌال را نشان دادند13 مورد آزمایش ﻗرار گرفت
 سیﭙروفلوﮐساسیﻦMIC ، در تهران2014 مﻄالﻌﻪ اردبیلی و ﻫمکاران در سال
 از%86  درCCCP  میکروگرم در میلی لیتر بود ﮐﻪ در حﻀور128 -4 بیﻦ
 تمامی مﻄالﻌات فوق نشانگر.(23 ) مرتﺒﻪ ﮐاﻫش یافت2 -64 نمونﻪﻫا بﻪ
 میباشد ﮐﻪ با مﻄالﻌﻪCCCP  ایزولﻪﻫای باﮐتریایی در حﻀورMIC ﮐاﻫش
 در مﻄالﻌﻪ توﮐلی و ﻫمکاران از مﺠموع نمونﻪ ﻫای.حاﺿر ﻫمﺨوانی دارد

 ﺟدایﻪ12  سویﻪ استافیلوﮐوﮐوس اورﺋوس ﺟداسازی شده50 مورد بررسی
 وnorA  میزان شیوع ژن ﻫای.( مﻘاوم بﻪ سیﭙروفلوﮐساسیﻦ بودند%24 )
 بود%83  و%100  در سویﻪ ﻫای مﻘاوم بﻪ سیﭙروفلوﮐساسیﻦ بﻪ ترتیﺐnorB
و ﻫمﭽنیﻦ تمام سویﻪ ﻫای مﻘاوم بﻪ سیﭙروفلوﮐساسیﻦ دارای پمﭗ ترشﺤی
 از. نتایﺞ مﻄالﻌﻪ آنها با نتایﺞ مﻄالﻌﻪ حاﺿر ﻫمﺨوانی داشت.(24 )فﻌال بودند
پمﭗ ترشﺤی در سویﻪ ﻫایnorA نﻘاط ﻗوت ایﻦ مﻄالﻌﻪ ارزیابی حﻀور ژن
استافیلوﮐوﮐوس اورﺋوس بﻪ عنوان عامﻞ مهﻢ در بروز مﻘاومت دارویی می
 با بررسی فﻌالیت مهارﮐننده ﻫای پمﭗ ﻫای ترشﺤی بر رشد باﮐتری می.باشد
. توان الگوی درمانی مناسﺐ اراﺋﻪ ﮐرد
:نتیجه گیری
 نشان دﻫنده میزان مﻘاومت ایﻦnorA بﻪ نﻈر می رسد ﮐﻪ میزان مﻘاومت ژن
باﮐتری بﻪ سیﭙروفلوﮐساسیﻦ می باشد بنابرایﻦ شاید بتوان در بالیﻦ از ترﮐیﺐ
 برای افزایش میزان اﺛر آنتی بیوتیﮏ و ﮐاﻫش میزانCCCP آنتی بیوتیﮏ با
 بررسی دیگر مکانیسﻢ ﻫای مﻘاومت.مﻘاومت آنتی بیوتیکی استﻔاده ﮐرد
دارویی از ﺟملﻪ سایر پمﭗ ﻫای ترشﺤی و عوامﻞ مهار ﮐننده ایﻦ پمﭗ ﻫا را
. نﺒاید نادیده گرفت
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