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چکیده
زمینه و هدف:

استافیلوکوک اورئوس مقاوم به متی سیلین ) (MRSAیکی ازعوامل اصلی عفونتهاي بیمارستانی و اکتسابی ازجامعه است.

هدف ازانجام این پژوهش ،بررسی شیوع ژن  aac(6')-Ie-aph(2′′)-Iaدر میان ایزوله هاي بالینی استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین
جدا شده از بیمارستان هاي منتخب مشهد می باشد.

مواد و روشها:

روش انجام مطالعه از نوع مقطعی (از مهرماه  1233تا تیرماه  1232از نمونه هاي بالینی مختلف بیمارستان هاي قائم،

پاستور ،امام هادي (ع) ،امام رضا (ع) مشهد) و به صورت توصیفی – تحلیلی می باشد .پس از جمع آوري  51ایزوله بالینی  MRSAالگوی
حساسیت آنتی بیوتیکی سویهها به روش انتشار از دیسك توسط دیسكهاي آنتی بیوتیکی اگزاسیلین ،جنتامیسین ،توبرامایسین ،آمیکاسین و
کانامایسین با رعایت اصول  CLSIتعیین شد .براي تشخیص و تعیین فراوانی ژن مقاومت ( mecAجهت تشخیص قطعی  )MRSAو ژن
 aac(6')-Ie-aph(2′′)-Iahاز روش  PCRاستفاده شد .دادههاي جمعآوري شده پس از ورود به نرمافزار  SPSSنسخه  11با استفاده از
آزمون کاي دو در سطح معناداري  P<0/0001مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها:

در این پژوهش ،جمعاً  51نمونه  MRSAمورد بررسی قرار گرفتند %11 .از نمونه ها از زخم و به ترتیب  %7 ، % 27و  %1نمونهها

از خون ،ادرار و خلط ایزوله شده بودند .بر اساس نتایج حاصل از آنتی بیوگرام ،نمونههاي  MRSAبیشترین مقاومت را به ترتیب نسبت به
کانامایسین ( ،)%10توبرامایسین ( ،)%71آمیکاسین ( )%12و جنتامایسین ( )%21نشان دادند .ژن  aac(6')-Ie-aph(2′′)-Iaدر  35/55درصد از
جدایه هاي استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین شناسایی شد.

نتیجه گیری:

در مطالع ه حاضر نسبت به سایر تحقیقات شیوع مقاومت آنتی بیوتیکی کمتر می باشد که می تواند به علت شیوع کمتر

مکانیسم هاي مقاومتی در این ایزوله ها باشد .تفاوت مشاهده شده در نتایج مطرح کننده تنوع الگوي مقاومت به آمینوگلیکوزید ها در نواحی
جغرافیایی مختلف است.

واژههای کلیدی :ژن  ،aac(6')-Ie-aph(2′′)-Iaاستاف اورئوس مقاوم به متی سیلین ،بیمارستان مشهد.
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گرم منفی ،بسیاری از استافیلوکوک ها و برخی

مقدمه
(Staphylococcus

استرپتوکوک ها مؤثر می باشند و بیشترین کاربرد را در

) aureusبه عنوان یک عامل بیماری زای قدرتمند که

درمان عفونت های ناشی از این باکتری ها نشان می دهند

عفونت های متعددی را ایجاد می کند ،شناخته شده است.

(.)7

استافیلوکوکوس اورئوس

استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین همچنین

ترکیب یک آمینوگلیکوزید با یک عامل ضد

یکی از عوامل اصلی عفونت های بیمارستانی و اکتسابی

دیواره مانند بتالاکتام و یا گلیکوپپتیدها ایجاد اثر

از جامعه است که امروزه مقاومت چندگانه ای را نسبت

سینرژیستی روی جدایه های حساس نموده و می تواند

به طیف وسیعی از آنتی بیوتیک ها از جمله بتالاکتامها

در درمان عفونت ها مؤثر باشد .مقاومت اکتسابی به

تتراسایکلینها

آمینوگلیکوزیدها هم در باکتری های گرم منفی و هم در

)(Fluoroquinolones

باکتری های گرم مثبت گزارش شده است ( .) 8سه

و ماکرولیدها ) (Macrolidesکسب کرده است .بنابراین

مکانیسم مقاومت شامل تغییر در جایگاه ریزوبیومی اتصال

امروزه تعداد محدودی از آنتی بیوتیک ها به عنوان

دارو ،کاهش در نفوذپذیری دارو و غیرفعال سازی

داروهای ضد استافیلوکوکی همچون ونکومایسین

آنزیماتیک دارو ،مسئول مقاومت به آمینوگلیکوزیدها می

) (Vancomycinو تیکوپلانین ) (Teicoplanineدر

باشند.

از این بین غیرفعال سازی آنزیماتیک

دسترس هستند (.)1,2

آمینوگلیکوزیدها توسط آنزیم های تغییر دهندهی آن ها،

تولید  Penicillin Gدر اواسط سال های  1491بهبودی

اصلی ترین مکانیسم مقاومت به این داروها در باکتری ها

قابل توجهی در پیش آگهی عفونت های استافیلوکوکی به

می باشد .سویه های مقاوم توانایی تغییر در ساختار

وجود آمد اما با ادامه مصرف آنتی بیوتیک ها سوش های

بیوشیمیایی آمینوگلیکوزیدها را توسط آنزیم های تغییر

)Lactam

،(Beta

آمینوگلیکوزیدها،

) ،(Tetracyclineفلوروکوئینولونها

مقاوم به ترکیبات پنیسیلین به علت توانایی استافیلوکوک

دهنده

آمینوگلیکوزیدهاAminoglycoside-

(AMEs:

ها در تولید بتالاکتامازها در سال  1492گزارش گردید

) modifying enzymesدارا هستند .سویه های تولید

( .)3متیسیلین اولین پنی سیلین نیمه صنعتی مقاوم در

کننده  AMEsاثر سینرژیستی بین آمینوگلیکوزیدها و

برابر بتالاکتامازها است که در سال  1494به بازار عرضه

عوامل ضد دیواره ای گوناگون را از بین می برند (.)4

گردید .مدت کوتاهی بعد از تولید متی سیلین سوش های

در واقع مقاومت در برابر آمینوگلیکوزیدها در بین

استافیلوکوک مقاوم به آن در سال  1491گزارش گردید

استافیلوکوکها به طور معمول ،به دلیل تغییرات آنزیمی

که این سوش ها را

MRSA

(Methicillin Resistant

) Staphylococcus aureusنامیدند (.)9,9

ایجاد می شود.

Aminoglycoside-modifying Enzymes

) (AMEدر چهار کلاس طبقه بندی می شوند که مربوط

مقاومت به متی سیلین در استافیلوکوکها ناشی از

به تغییرات آنزیمی آن ها است .شامل استیل ترانسفرازها

تولید بیش از حد  PBP2aاست که پروتئین متصل شونده

) ،(AACsفسفوترانسفرازها ) ،(APHsنوکلئوترانسفرازها

به پنی سیلین) ،(PBP: Penicillin-Binding Proteinتغییر

) (ANTsو آدنیل ترانسفرازها ) (AADsهستند.

یافته و تمایل کمی برای اتصال به آنتی بیوتیک های

می تواند با پلاسمیدها یا با کروموزوم ها و حتی اغلب

خانواده بتالاکتام نشان می دهد ( .)9-9اهمیت بالینی

توسط عناصر متحرک ژنتیکی ایجاد شوند (.)11,11

آمینوگلیکوزیدها از آن جهت است که برعلیه طیف
وسیعی از باکتری های هوازی به خصوص باکتری های
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شایع ترین  AMEsدر بین

AMEs

استافیلوکوکها6´-N-

acetyltransferase-2´´-O-phosphotransferase
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حداد سبزوار و همکاران

aac(6´)-Ie-

انجام پژوهش بودند .پس از تأیید هویت جدایه ها با

])´´ [AAC(6´)-APH(2است که توسط ژن

)´´ aph(2کد می شود و می تواند آنتی بیوتیک های

استفاده از روش های آزمایشگاهی (از جمله رنگ آمیزی

جنتامایسین ،کانامایسین ،توبرامایسین ،نئومایسین و

گرم ،کشت در محیط کشت مانیتول سالت آگار ،تست

3´-O-

کاتالاز ،کشت در محیط بلادآگار در حضور دیسک

] Phosphotransferase III [APH(3´)-IIIتوسط ژن

نئوبیوسین و عدم رشد در این محیط و تست )Dnase

 aph(3´)-IIIaکد می شوند و می تواند آنتی بیوتیک های

سویه های استافیلوکوکوس اورئوس را جدا کرده و سپس

کانامایسین و نئومایسین و توبرامایسین را غیر فعال می

نمونه ها جهت نگهداری برای انجام آزمایشات بعدی

کند 4´-O-Adenyltransferase I [ANT(4´)-I] .توسط ژن

ذخیره می شوند.

آمیکاسین

را

غیرفعال

کند.

می

 ant(4´)-Iaکد می شوند و کانامایسین و نئومایسین و
توبرامایسین را غیرفعال می کند (.)12

شناسااایی فنااوتیسی اسااتافیلوکوکوس اورئااوس
مقاوم به متی سیلین ) (MRSAو سنجش حساسیت آنتی

با وجود شیوع بالای مقاومت آمینوگلیکوزیدی در

بیااوتیکی :جهییت شناسییایی فنییوتیپی اسییتافیلوکوکوس

استافیلوکوک ها خصوصاً بین  MRSAدر حال حاضر

اورئوس مقاوم به متی سیلین از آنتیی بیوتییک اگزاسییلین

اطلاعات کمی در مورد بروز نوع  AMEsدر بیشتر کشور

) (30 µgبر روی محیط مولر هینتون آگار مطابق استاندارد

های جهان وجود دارد ( .)11این کمبود اطلاعات و عدم

های  CLSIانجام شد .در این آزمایش از سیویه اسیتاندارد

آگاهی در نواحی شرق میانه و مناطق خلیج فارس که

استافیلوکوکوس اورئوس مقیاوم بیه متیی سییلین

شیوع آن بالاست ،بیشتر مشاهده میشود .هدف اصلی

 20213از انستیتوپاسییتور تهییران بییه عنییوان کنتییرل مثبییت

aac(6')-Ie-aph(2′′)-Ia

استفاده شد .آزمیایش حساسییت آنتیی بییوتیکی بیا روش

کدکننده یک از مهم ترین آنزیم های تغییر دهنده

دیسک آگار دیفییوژن ) (Disk agar diffusionو براسیاس

آمینوگلیکوزید ها با روش  PCRدر سویههای

روش  Kirby-bauerو مطابق با استاندارد های  CLSIبیر

استافیلوکوک اورئوس های مقاوم به متی سیلین جمع

روی محیط مولر هینتون آگار انجام گرفت (.)13

تحقیق حاضر تعیین فراوانی ژن

آوری شده از نمونه های بالینی بیمارستان های منتخب
مشهد در مقطع زمانی مهر  1342تا تیرماه  1343است.

ATCC

دیسکهای آنتی بیوتیکی مورد استفاده از شرکت
( Mast Diagnosticsساخت انگلستان) تهیه شدند و
عبارت اند از :جنتامایسین ) ،(10 µgآمیکاسین )،(30 µg

مواد و روش ها
روش انجام مطالعه از نوع مقطعیی و بیه صیورت

کانامایسین ) (30 µgو توبرامایسین ) (10 µgبودند .قطر
هالههای رشد با خط کش اندازه گیری و تفسیر آن با

توصیفی – تحلیلی می باشد .در این پژوهش ،باکتری های

توجه به جدول  NCCLSانجام گرفت .برای این کار

استافیلوکوکوس اورئوس از تاریخ مهر  1342تا تییر 1343

محیط مولر هینتون آگار و سوسپانسیون میکروبی

از نمونه های بالینی مختلیف نیییر زخیم ،آبسیه ،خلیط،

(کدورت معادل استاندارد  1/9مک فارلند) تهیه و توسط

خون ،ادرار از بیمارستان های قیائم ،پاسیتور ،امیام هیادی

سواپ استریل روی محیط مولر هینتون آگار در سه جهت

(ع) ،امام رضا (ع) مشهد به روش نمونه گیری در دسترس

مختلف کشت داده شد و بعد از  19دقیقه دیسکها با

و به تعداد  111نمونه جمع آوری شدند.

فاصله لازم در کنار هم قرار گرفتند و پس از  29ساعت

نمونه ها مربوط به بیماران سرپایی و بیماران

انکوبه ،قطر هاله های رشد یافته اندازهگیری شد .با کمک

بستری در بخش های مختلف بیمارستان در مدت زمان

جدول استاندارد موجود نتایج بر اساس حساسیت )،(S
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بررسی شیوع ژن  aac(6')-Ie-aph(2′′)-Iaدر میان ایزوله های بالینی

مقاوم ) (Rو هاله های نیمه حساس نیز به صورت

)(I

گزارش شدند.
برای

در کنار مارکر استاندارد با باندهای  111جفت بازی
الکتروفورز و سپس با اتیدیوم بروماید رنگ آمیزی شدند.

های

باندهای  DNAبا استفاده از اشعه ماروای بنفش دستگاه

شناسایی

مولکولی

استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین استخراج

ژل داک مورد ارزیابی قرار گرفت .در نهایت تجزیه و

 DNAبه روش فنل کلروفرم ایزوآمیل الکل ) (PCIانجام

تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار  SPSS18و آزمون

شد( .)19جهت استخراج  DNAباکتری ها در محیط

کای دو با سطح معناداری  P<1/1111انجام شد .همچنین

ردیابی ژن های

ملاحیات اخلاقی (رضایت آگاهانه ،رازداری و غیره)

مقاومت به متی سیلین  mec Aبا استفاده از پرایمرهای

مربوط به تحقیقات بر روی نمونههای بالینی بیماران

لوریابرتانی کشت داده شدند .برای
اختصاصی

سویه

(F-5´-AAA ATC GAT GGT AAA

مدنیر قرار گرفت.

) GGT TGG Cو (R-5´-AGT TCT GGA GTA CCG

) GAT TTGانجام گرفت.

یافته ها

واکنش  PCRبراي ردیابی ژن : aac(6')-Ie-aph(2′′)-Ia

از تعداد کل نمونه های جمع آوری شده111 ،

PCR

نمونه از نیر استافیلوکوکوس اورئوس مورد تایید قرار

استفاده شد .برای تکثیر ژن  aac(6')-Ie-aph(2′′)-Iaاز دو

گرفتند .نتایج تست آنتیبیوگرام برای دیسک اگزاسیلین

جفت آغازگر ) (Primerاختصاصی استفاده شد (جدول

نشان داد که تعداد  99سویه ( )%99از سویه های جمع

 .)1مخلوط واکنش در حجم نهایی  29میکرولیتر شامل

آوری شده  MRSAیا مقاوم به متی سیلین هستند ،که از

 1/1میکرومول از هر آغازگر 2/9 ،میکرولیتر بافر ،11X

این تعداد  94درصد استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به

 2/9میلی مول  1/2 ،MgCl2میلی مول ،dNTPs

متی سیلین از زنان و  91درصد از مردان جمع آوری شد.

2/9میکرولیتر  DNAالگو 1/9 ،واحد آنزیم  DNAپلیمراز

فراوانی نمونه های استافیلوکوکوس اورئوس بر حسب

( Taqاز شرکت  )CinnaGenبود .حجم نهایی با آب

محل جمع آوری و نوع نمونه در جدول  2نشان داده شد.

دیونیزه استریل به  29میکرولیتر رسانده شد .برنامه تکثیر

در میان نمونه های جمع آوری شده بیشترین میزان

در دستگاه ترموسایکلر ( Kyratecساخت کشور کره) به

مقاومت به متی سیلین را در نمونه زخم می توان بررسی

(Initial

کرد .همچنین از نمونه های جمع آوری شده31( %99 ،

) Denaturationدر  49درجه سانتی گراد برای  9دقیقه و

سویه) مربوط به عفونت بیمارستانی و  19( %39سویه)

بعد از آن  31چرخه شامل واسرشتگی در  49درجه سانتی

مربوط به عفونت کسب شده از جامعه بود .نتایج مقاومت

گراد برای  99ثانیه ،اتصال در  99درجه سانتی گراد برای

سویه های مورد مطالعه در برابر آنتی بیوتیک های خانواده

 99ثانیه ،تکثیر در  72درجه سانتی گراد برای  99ثانیه و

آمینوگلیکوزید نشان داد که  81درصد سویه ها به

تکثیر نهایی در  72درجه سانتی گراد برای 11دقیقه انجام

کانامایسین مقاوم بودند و پس از آن بیشترین مقاومت به

گرفت.

ترتیب در برابر توبرامایسین ( ،)%71آمیکاسین ( )%93و

برای ردیابی ژن  aac(6')-Ie-aph(2′′)-Iaاز تکنیک

این صورت تنییم شد :واسرشتگی اولیه

در واکنش  PCRاز  DNAالگو سویه استاندارد

جنتامایسین ( )%31مشاهده شد .بر اساس نتایج فنوتیپی،

ATCC

بیشترین درصد مقاومت همزمان در  89درصد سویه ها

 20213از انستیتوپاستور تهران به عنوان کنترل مثبت

نسبت به کانامایسین و توبرامایسین دیده شد و پس از آن

استفاده شد .محصولات  PCRبر روی ژل آگاروز 1درصد

 91درصد از سویه ها مقاومت همزمان به توبرامایسین،

استافیلکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین
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جدول  :1توالی آغازگر مورد استفاده به همراه اندازه قطعات محصول PCR
اندازه قطعه )(bp

توالی ´5´-3

پرایمر

ژن

533

AAA ATC GAT GGT AAA GGT TGG C
AGT TCT GGA GTA CCG GAT
CAGAGCCTTGGGAAGATGAAG
CCTCGTGTAATTCATGTTCTGGC

mecA-F
mecA-R
AE2-F
AE2-R

mecA

343

aac(6_)-Ieaph(2_)-Ia

جدول  :2توزیع فراوانی نمونه های مختلف مورد آزمایش جدا شده از بیماران بیمارستان منتخب مشهد
نوع نمونه

بیمارستان قائم

بیمارستان امام

بیمارستان پاستور

جمع کل

بیمارستان امام رضا (ع)

هادی(ع)
تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

زخم

3

34.43

3

43.34

5

34.43

4

33.43

33

433

خون

5

34.35

4

5.35

3

43.45

4

43.45

45

433

خلط

3

3

3

3

3

3

3

433

3

433

3

45

3

3

3

3

4

35

4

433

45

433

ادرار
حجم نمونه

45

4

44

3

جدول  :3نتایج فنوتیپ مقاومت و درصد جدایه های مقاوم به آنتی بیوتیک های خانواده آمینوگلیکوزید
درصد جدایه های مقاوم

فنوتیپ مقاومت آنتی بیوتیکی

34

GM

44

TN

33

K

53

AK

34

TN,K

44

AK,TN,K

41

GM,TN,K

45

GM,TN,K,AK

 :GMجنتامایسین :K ،کانامایسین :TN ،توبرامایسین :AK ،آمیکاسین
جدول  :4نتایج فنوتیپی مقاومت و حضور ژن  aac(6')-Ie-aph(2′′)-Iaدر میان جدایه های دارای ژن مقاومت
درصد ژن

فنوتیپ مقاومت آنتی بیوتیکی

4

GM-AK-TN-K

3

GM-TN

33

AK-TN-K

4

AK

44

K

3

GM

45

TN

 :GMجنتامایسین :K ،کانامایسین :TN ،توبرامایسین :AK ،آمیکاسین

کانامایسین و آمیکاسین و  14درصد از سویه ها به آنتی

 99سویه استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین

بیوتیک های جنتامایسین ،توبرامایسین و کانامایسین مقاوم

تایید شده با دیسک اگزاسیلین حاوی ژن  mec Aبودند

بودند .مقاومت همزمان نسبت به همه آنتی بیوتیک های

(شکل  .)1همچنین نتایج نشان داد که  11سویه (29/99

به کار برده شده تنها 19درصد بود (جدول.)3

درصد) حاوی ژن مقاومت ژن  aac(6')-Ie-aph(2′′)-Iaرا

نتایج  PCRسویه های مورد مطالعه نشان داد که
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بررسی شیوع ژن  aac(6')-Ie-aph(2′′)-Iaدر میان ایزوله های بالینی

شکل  -4نمونه های بالینی استافیلوکوک اورئوس حامل ژنهای mec A

شکل  -2نمونه های بالینی استافیلوکوک اورئوس حامل ژنهای
aac(6')-Ie-aph(2′′)-Ia
رديف DNA Size Marker 100bp :5

رديف  1و DNA Size Marker 100bp :8
رديف  : 2کنترل مثبت برای ژنهای ذکر شده در بالای باند
رديف های  4 ،3و  5و : 7سويههای حامل ژن ذکر شده در بالای باند

رديف  : 1کنترل مثبت برای ژنهای ذکر شده در بالای باند
رديف های  2و  3و  :4سويههای حامل ژن ذکر شده در بالای باند

درصد حضور ژن  aac(6')-Ie-aph(2′′)-Iaنشان داد که 22

در این مطالعه مشخص شد که  81درصد سویه ها (از 99

درصد باکتری های دارای مقاومت همزمان نسبت به

سویه مقاوم به متی سیلین) به کانامایسین مقاوم بودند و

aac(6')-Ie-

پس از آن بیشترین مقاومت به ترتیب در برابر توبرامایسین

آمیکاسین ،توبرامایسین و کانامایسین ،ژن
 aph(2′′)-Iaرا نیز دارند (جدول .)9

( ،)%71آمیکاسین ( )%93و جنتامایسین ( )%31مشاهده
شد.
یادگار و همکاران در سال  1388مقاومت به

بحث
آمینوگلیکوزیدها با وجود داشتن عوارض جانبی و

کانامایسین ،توبرامایسین ،جنتامایسین و آمیکاسین به

مشکلاتی که در ارتباط با افزایش مقاومت میکروارگانیسم

ترتیب  %92 ،%93 ،%98و  %98گزارش کردند ( .)17فتح

ها نسبت به این دارو ها دارد ،همچنان در درمان عفونت

اله زاده و همکاران در سال  2114مقاومت به کانامایسین،

های باکتریایی با ارزش است .معمول ترین مکانیسم

توبرامایسین ،جنتامایسین و آمیکاسین به ترتیب ،%47

مقاومت به آمینوگلیکوزید ها ،تغییر آن ها توسط آنزیم

 %87 ،%49و  %43گزارش شد ( )18و براساس تحقیق

های تغییر دهنده آمینوگلیکوزیدها است ،به صورتی که

صورت گرفته توسط طاهری کلانی و امانئینی در سال

این آنتی بیوتیک ها دیگر قادر به اتصال به ریبوزوم سلول

 2114مقاومت به جنتامایسین ،کانامایسین ،توبرامایسین و

نیستند ( .)19ژن های کد کننده این آنزیم ها یا روی

آمیکاسین به ترتیب  %72/4 ،%72/9 ،%72/9و  %72/4بود

پلاسمید و یا روی کروموزوم قرار دارند (.)19

( ،)14البته در مطالعات دیگر نتایج متفاوت بوده از جمله
aac(6')-Ie-

در مطالعه  Su Mi Choiو همکاران در سال  2113صورت

 aph(2′′)-Iaدر میان  99سویه مقاوم به متی سیلین از 111

گرفت مقاومت به جنتامایسین  )21( %111و در مطالعه

سویه جداشده از بیماران سرپایی و بستری در بیمارستان

 Schmitzaو همکارانش در سال  1444که شیوع مقاومت

های منتخب مشهد با استفاده از روش  PCRبررسی شد.

آمینوگلیکوزیدی در گونه های استافیلوکوکوس اورئوس

در این تحقیق شیوع ژن مقاومت
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جدا شده از  14بیمارستان در اروپا بررسی شد حساسیت

داشت .همانطوری که مشاهده میشود مقاومت در بین

استافیلوکوکوس اورئوس به جنتامایسین  4درصد نسبت

سویههای استافیلوکوک ارئوس در تحقیق حاضر نسبت به

به مطالعات گذشته کاهش یافته ( )21و بر اساس مطالعات

مطالعات ذکر شده در بالا شیوع کمتری دارد که می تواند

انجام شده توسط مصطفوی زاده و همکاران در سال

مربوط به شیوع کمتر مکانیسم های مقاومتی (ژنهای

 1387مقاومت به آمیکاسین  %71/9بود.

دخیل در مقاومت به آمینوگلیکوزیدها ،افلاکس پمپ ها و

مقایسه بین نتایج مطالعات مختلف مشاهده می

 )...در این ایزوله ها باشد .در ضمن عدم همخوانی نتایج

شود که با گذشت زمان میزان مقاومت نسبت به

می تواند به علت تفاومت در اپیدمیولوژی مولکولی باشد.

آمینوگلیکوزید رو به افزایش است ،اما تفاوتی که در نتایج

همچنین تفسیر نتایج با نرم افزار  SPSSنشان داد که بین

به دست آمده از سایر مطالعات و مطالعه حاضر مشاهده

مقاومت به آمینوگلیکوزیدها و حضور ژن های مقاومتی

می شود ،می تواند به دلیل تفاوت در منطقه جغرافیایی یا

رابطه معنی داری وجود دارد ( p.valueکوچکتر از .)1/19

تفاوت در تعداد جدایه های مورد آزمایش باشد که نیاز به

با توجه به مقاومت بالای استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم

بررسی های بیشتر دارد .همچنین برای اثبات افزایش

به متی سیلین در پژوهش حاضر و پژوهش های مشابه و

شیوع مقاومت به آمینوگلیکوزیدها ،لازم است مطالعه

فراگیر بودن آن در محیط های بیمارستانی ،برای پیشگیری

حاضر به صورت سالانه در همین مراکز درمانی به صورت

از انتشار سویه های مقاوم ،روش های کنترل موثرتر در

مجدد تکرار گردد.

ضد عفونی محیط بیمارستان از یک طرف و کاهش

در تحقیق حاضر  %29/99نمونه ها حامل ژن

مصرف بی رویه آنتی بیوتیک های وسیع الطیف از طرف

 aac(6′)-Ie-aph(2′′)-Iaبودند ،این ژن کد کننده مقاومت

دیگر باید مورد توجه قرار گیرد .همچنین به علت افزایش

کانامایسین،

شیوع مقاومت به آمینوگلیکوزیدها ،تشخیص سریع و به

توبرامایسین ،نئومایسین و آمیکاسین می باشد .طاهری

موقع سویه های مقاوم به منیور انتخاب گزینه های

کلانی و امانئینی شیوع ژن های  aac(6′)-Ie-aph(2′′)-Iaرا

درمانی مناسب و جلوگیری از گسترش مقاومت امری

 %43/7اعلام نمود ( .)14بر اساس تحقیق فتح اله زاده و

ضروری به نیر می رسد.

به

آنتی

بیوتیک

های

جنتامایسین،

همکاران شیوع ژن های %83 aac(6′)-Ie-aph(2′′)-Ia
گزارش شد ( )18که نسبت به تحقیق حاضر شیوع بالاتری
را نشان می دهد.

بدین وسیله از دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

مطالعات صورت گرفته توسط فتح اله زاده و
همکاران در داخل کشور شایع ترین ژن

تقدیر و تشکر
جهت انجام تحقیق حاضر کمال تشکر و قدردانی را دارم.

aac(6′)-Ie-

 aph(2′′)-Iaبود که با نتایج تحقیق حاضر همخوانی
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Background & Objectives: Methicillin-resistant Staphylococcus
aureus is a major cause of nosocomial and community-acquired
infections. The purpose of this study was to evaluate the
prevalence of aac(6')-Ie-aph(2′′)-Ia gene among clinical isolates
of methicillin-resistant Staphylococcus aureus isolated from
Mashhad hospitals.
Materials & Methods: This study was cross-sectional and
descriptive-analytic (from September 2013 to July 2014
performed on clinical samples of Ghaem, Pasteur, Imam Hadi,
Imam Reza hospitals in Mashhad). After collecting 45 clinical
isolates of MRSA antimicrobial, sensitivity pattern of isolates was
determined by disk diffusion method using disks of oxacillin,
gentamicin, tubramycin, amikacin, and kanamycin according to
the CLSI guidelines. PCR method was used for detection and
determination of prevalence of mecA antimicrobial-resistance
gene (used to confirm the diagnosis of MRSA) and aac(6')-Ieaph(2′′)-Ia genes. Data collected after the entry into SPSS
version 18 using chi-square test.
Results: In this study, 45 cases of Methicillin-resistant
Staphylococcus aureus were evaluated. %51 of cases was
isolated from ulcers; while %37, %7 and %5 were respectively
isolated from blood, urine and sputum. According to the antibiotic
sensitivity test results, Staphylococcus aureus isolates were
resistant against kanamycin (%80), tobramycin (%71), amikacin
(%53) and gentamicin (%31). The aac(6')-Ie-aph(2′′)-Ia gene at
%44/24 of isolates of methicillin-resistant Staphylococcus aureus
was detected.
Discussion: Compared to others, this study shows lower rate of
antimicrobial resistance which could be due to lower frequency of
resistance mechanisms (Aminoglycoside-resistance genes, efflux
pomps, …) in these isolates. The discrepancy between results
could also point to diversity in aminoglycoside-resistance in
different geographical regions.
Keywords: Gene aac(6')-Ie-aph(2′′)-Ia, Methicillin-resistant
Staphylococcus aureus, Hospital Mashhad
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