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اهداف مواد ضدعفونیکننده و آنتیسپتیکها از گذشته برای ضدعفونیکردن وسایل و سطوح استفاده میشده است.
در برخی موارد این مواد بهوا سطة یک سری پروتنینهای خا صی بیاثر می شوند که در باکتری ها ح ضور دارند .از
مه ترین ژنهای بهوجودآورندة این امر میتوان به  qacA/Bو  smrاشددداره کرد که در برخی موارد در سدددویههای
استاایلوکوک اوردوس مةاوم به متیسیلین  )MRSAدیده می شود .هدف از این مطالعه ،بررسی ژنهای  qacA/Bو
 smrدر سویههای  MRSAاست.
مواد و روشها هشتادونه ایزوله از نمونههای بالینی مختل خون ،ادرار ،کاتاتر ،زخ  ،ترشحات و سایر) بهواسطة
تسددت بیوشددیمیایی اولیه جداسددازی شددد .غربالگری اولیه برای مةاومت به متیسددیلین بهروش دیسددک دیفیوژن
سفوک سیتین  30میکروگرم) انجام شد .بعد از آن با واکنش زنجیرهای پلیمراز  )PCRردیابی ژنهای ،16sRNA
 smrو  qacA/Bانجامگرات .در نهایت ،با استفاده از آزمون آماری کای دو نتایج بهدستآمده بررسی شد.
یافتهها از مجموب  89ایزولة جدا سازی شده 59 ،ایزوله با آزمونهای اولیة انوتیپی مةاوم به متی سیلین شناخته
شد .از این میان  50ایزوله  84/74درصد) دارای ژن  14 ،mecAایزوله  23/73درصد) دارای ژن  smrو  29ایزوله
 49/15در صد) دارای ژن  qacA/Bبود .با ا ستفاده از آزمونهای آماری و با توجه به  p valueبهد ستآمده ،ارتباط
معناداری بین ژنهای  qacA/Bو  mecAبهدست آمد.
نتیجهگیری با توجه به نتایج بهدسدددتآمده از شدددیوب ژنهای مورد مطالعه در شدددهر زاهدان و باالبودن اراوانی
سددویههای  ،MRSAباید با دتت بیشددتری به اسددتفاده از مواد ضدددعفونیکننده پرداخت .بهدلیل حضددور نمونههای
مةاوم به آنتی سپتیکها در ایزوله های بالینی جداشده ،باید از غلظت مؤثر برای ضدعفونی سطوح و وسایل پزشکی
استفاده کرد.

مقدمه
پمپهای ترشددحی چند دارویی پروتنینهایی در سددطم غشددای
باکتریها و معموال دارای چند کانال انتةالی برای جابه جاکردن
مواد سددمی به خارج از سددلول اسددت [ .]1بسددترهای آن ممکن
ا ست بر ا ساس کاتیونها ،ترکیبات چهار ظرایتی آمونی )qac
و مشدددتةات اسدددفونی شدددکل بگیرد [ .]2این ااالک پمپها
ویژگیای م حااظتی برای باکتری بهوجود میآورد که سددد بب

خروج مواد سدددمی راهیااته به باکتریها مانند آاتکشها ،مواد
شیمیایی و ضدعفونیکنندهها می شود [ .]3ح ضور م ستمر در
برابر مواد سدددمی ژن های کدکن ندة این کانال ها را اعال و در
نهایت باکتری را در مةابل آن ها مةاوم میکند [ .]4تعدادی از
این ژنهای مولد ااالک پمپها در استاایلوکوکوسها از جمله
استاایلوکوک اوردوس شناسایی شده است.
 aqcها از جمله پروتنین های ترشدددحی اسدددتاایلوکوک
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طهماسبی و بکاسیان

اوردوس اسدددت که به دو خانوادة پروتنینی
 )MFS Superfamilyو Small Multidrug Resistance
 )SMRتةسددی میشددود [ .]5ژنهای  qacA/Bو  smrاز جمله
ژنهایی اسددت که مةاومت به کلرهگزیدین و آنتیموآنهای چند
ظرایتی را سبب میشود .ژنهای دیگری از جمله  qac Jو qac
 Hو  qac Gه در گروه  qacدر ا ستاایلوکوکها مطالعه شده
است که از نمونههای دامی و مواد غذایی -لبنی جداسازی شده
ا ست [ .]5کلرهگزیدین از جمله ضدعفونیکنندههایی ا ست که
از سددال  1945برای ضدددعفونی کاتاترها و ضدددعفونی سددطوح
استفاده میشود [.]2
در برخی مطالعات ،ظهور ژنهای عامل مةاومدددددت qac
همراه بدا ژنهدای کدکننددة مةاومدت بده آنتدی بیوتیدکهدای
جنتامیددسین ،تددریمتددوپری  ،پنددیسیلین،کانامایددسین و
توبرامای سین روی عنا صر ژنتیکی متحرک یاات شده ا ست [،6
 .]7در امر ضدددعفونی سددطوح و وسددایل پزشددکی و جلوگیری از
انتشار آلودگیهای باکتریایی ،از ضددددعفونیهای چهار ظرایتی
آمونی ) (qacsمانند س دتیل پری ددینیوم کلرای دد ،بنزالکونی دوم
کلرایدددد ،سدددتریماید ،پروسدددنین و دتیدددزور در بیمارستانها
استفاده مدددیشدددود [ .]8باالبودن اراوانی باکتری استاایلوکوک
اوردوس مةدداوم بدده متیسدددیلین  )MRSAsدر محیطهددای
بیمارسددتانی و اسددتفادة گسددترده از شددویندههای مختل در
ضدعفونی سطوح و ابزارهای پزشکی ،سبب پیداشدن سویههای
جدیدی شد که حامل ژنهای مةاومت به مواد ضدعفونی کننده
ا ست [ .]9سویههای  MRSAرا نخ ستینبار در سال  1950در
کشور آمریکا شناسایی و گزارش کردند .از سال  1980در بیشتر
بیمارستانهای دنیا بهصورت اندمیک درآمد [ 10و .]11
سازوکار ا صلی مةاومت به متی سیلین در ا ستاایلوکوک
اوردوس مربوط به تولید پروتنینی به نام  PBP2اسدددت که میل
ترکیبی کمی با بتا الکتامها دارد و سبب مةاومت به بتا الکتامها
میشدددود [ PBP4 .]12و  PBP2Aانواب دیگری از  PBPاسدددت.
بهدلیل اهمیت  PBP2در ایجاد مةاومت به متیسد دیلین ،به این
پروتنین بیشددتر پرداخته میشددود .تولید این پروتنین با ژنهای
 mecموجود روی کروموزوم باکتری مرتبط است [.]13
در ایزولههای اسددتاایلوکوک اوردوس میتوان برای تأیید
مولکولی از ژن  16SrRNAا ستفاده کرد .عالوهبر این ،ح ضور ژن
 mecAبه بروز اسددتاایلوکوک اوردوسهای مةاوم به متیسددیلین
کمک میکند [ .]14ت دصور ب در آن اس دت ک ده گسترش وسیع
در مصرف  QACsممکن اس دت موج دب ا دشار انتخابی شود و
در پیدایش میکروارگانیزمهددددای مةدددداوم بدددده ایددددن مواد در
محیطهای کلینیکی دخیل با شدددددد [ .]15در برخی مطالعات،

اازایش ای جاد م ةاو مت در سدددو یه های  MRSAبه عوا مل
ضدعفونیکننده گزارش شده است و در سال  1990اولین مورد
از این سددویه گزارش شددد که مةاومت به ضدددعفونیکنندهها را
پیدا کرده بود [ .]18-16ژنهدای  qac B ،smrو  qac Aکه غالبا
روی پالسددمید حمل میشددود ،معموال بهدلیل این ویژگی خود،
تدرت انتةال باالیی پیدا کرده ا ست .این مطالعه با هدف ردیابی
ژنهای  qacB ،qacAو  smrو مشخصکردن شیوب باکتریهای
مةاوم به ضدعفونیکنندهها ،در ایزولههای بالینی ا ستاایلوکوک
اوردوس جداشددده از بیمارسددتانهای آموزشددی شددهر زاهدان در
سال  1394انجام پذیرات.

Major Facilitator

مواد و روشها
جمع آوری و شناسایی ایزولههای باکتریایی

در این مطالعة توصیفی -مةطعی ،طی دورهای شش ماهه349 ،
نمونة باکتریایی از بیماران بسددتری در بخشهای مختل مراکز
درمانی دانشددگاه علوم پزشددکی شددهر زاهدان در سددال 1394
جمعآوری شددد ،شددامل نمونههای خون ،ادرار ،زخ  ،ترشددحات،
آبسدده ،سددواپ و ،کاتاتر و سددایر .بعد از کشددت اولیه ،نمونههای
جمعآوری شده داخل میکروتیوبهای پال ستیکی دردار و حاوی
محیط تران سپورت  Merck BHIآلمان) با  10در صد گلی سرول
تلةیم و برای انجام آزمایشهای تکمیلی و تشخیصی دتیفتر به
آزمایشددگاه میکروبشددناسددی دانشددکدة پزشددکی دانشددگاه علوم
پزشکی زاهدان منتةل شد .تا زمان انجام آزمایشها ،نمونهها در
د مای  -20در جة سددددانتیگراد نگ هداری شددددد .نمو نه های
بهدسددتآمده روی محیط  Merck Blood Agarآلمان)پایه که
به  5درصد خون تازة گوسفندی غنی شده بود ،به صورت خطی
کشدت داده شدد و بهمدت 24سداعت در دمای  37درجة انکوبه
شددددد .پ از مشددددا هدة کلنی ها ،ر نگآمیزی گرم ان جام و
کوکسیهای گرم مثبت جداسازی شد.
برای اینکه بتوان اسددتاایلوکوکها را از اسددترپتوکوکها
تفریف داد ،از تسدددت کا تاالز با اسدددت فاده از ک یت ZB-CAT
 ZellBioآلمان) استفاده شد .برای تشخیص استاایلوکوکها از
میکروکوکها ه از آزمایش اکیسایش و احیا (OF) Oxidation
 and fermentation testاسددد تفدداده شددددد .برای ت ف کیددک
ا ستاایلوکوکهای کوگوالز مثبت از ا ستاایلوکوکهای کوگوالز
منفی از تسددت کوگوالز لولهایی با اسددتفاده از کیت Tadbirkit
ایران) ا ستفاده شد .در نهایت 89 ،ایزوله ا ستاایلوکوک اوردوس
بعددد از انجددام آزمددایشهددای ااتراتی از مجموب  349نمون دة
جمعآوری شده بهدست آمد .برای تأیید ایزولههای استاایلوکوک
اوردوس بهدستآمده از ژن  16SrRNAاستفاده شد.
368
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ردیابی مولکولی ژنهای  qacA/Bو  smrدر ...

به  5میلیلیتر محیط کشددت  Merck LB Btothآلمان) تلةیم
شددد که تبال درون لولههای دردار شددیشددهایی به تعداد ایزولهها
تةسدددی و شددد ماری گذاری شدددده بود و در دمای  37درجة
سانتیگراد بهمدت  20ساعت انکوبه شد 1/5 .سی سی از محیط
کشددت حاصددل ،درون میکروتیوبهای دردار  1/5پالسددتیکی
ریخته و مراحل اسدددتخراج  DNAژنومی با اسدددتفاده از کیت
استخراج سینا ژن ایران  )Cat. No.PR881614بر اساس پرتکل
شددرکت سددازنده انجام شددد DNA .بهدسددتآمده در دمای -20
درجة سانتیگراد برای انجام آزمونهای مولکولی ذخیره شد.

تعیین فنوتیپی سویههای مقاوم به متیسیلین به روش دیسک
دیفیوژن

برای تعیین سددویههای مةاوم به متیسددیلین از روش دیسددک
دیفیوژن استفاده شد ،بهطوری که نخست محلول نی مکاارلند
از کلنیهای تعیین هویتشدددده تهیه شدددد .بعد از کشدددت در
محیط  Merck Mueller Hinton agarآلمان) با ضدددخامت5
میلیمتر ،دی سک سفوک سیتین  30میکروگرم و اوگزا سیلین 1
میکروگرم هر دو  mastانگل ستان) با پن ا ستریل روی محیط
ترارگرات و بهمدت  24ساعت انکوبه شد .بر ا ساس جدیدترین
معیار  ،CLSI 2015در صورتی که تطر هالة ایجادشده نسبت به
دی سک سفوک سیتین بیش از  21میلیمتر با شد ،ا ستاایلوکوک
اوردوس حسدداس به سددفوکسددیتین در نظر گراته میشددود .در
صورتی که تطر هاله نسبت به دیسک سفوکسیتین کمتر از 21
میلیمتر باشددددد ،ایزو لة اسددد تاایلوکوک اوردوس م ةاوم به
سددفوکسددیتین و در صددورتی که تطر هالة ایجادشددده نسددبت به
دی سک اوگزا سیلین بیش از  21میلیمتر با شد ،ا ستاایلوکوک
اوردوس ح ساس به اوگزا سیلین در نظر گراته می شود [ .]27در
این مطالعه از سویة ا ستاایلوکوک اوردوس  ATCC33591برای
سویة استاندارد کنترل مثبت و از سویة استاندارد استاایلوکوک
اوردوس  ATCC25923برای کنترل منفی اسددتفاده شددد [.]28
این سویههای ا ستاندارد از مرکز کلک سیون میکروارگانی س های
صدددنعتی ایران و ایزولههای اسدددتاندارد ذخیرهشدددده در بانک
باکتریایی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان تهیه شد.

ب) آمادهسازی پرایمرها

پرایمرهای تهیهشددده از شددرکت ماکروژن به سددفارش شددرکت
پیشگام ایران ،بعد اضااهکردن حج مورد نظر آب مةطر به رتت
اولیة  100پیکوموالر رسدددانده شدددد .از پرایمرهای  forwardو
 reverseرتت  20پیکوموالر تهیه شددد .بعد از تراردادن پرایمرها
در دمای  +4درجة سدددانتیگراد به مدت  4سددداعت ،رتت های
اسدددتوک برای انجام آزمایش های بعدی تهیه و در دمای -20
نگهداری شدددد .در این روند ،از پرایمرهای جدول  1برای تکثیر
ژنهای  mecA ،qacA/Bو  smrدر نمونههای مورد نظر ا ستفاده
شد.
ج) واکنش PCR

برای انجام واکنش  25 ،PCRمیکرولیتر از محلول نهایی
شدددامل  1میکرولیتر از  DNAالگو 1 ،میکرولیتر از هر پرایمر با
2x
غل ظت  25پیکوموالر و  12/5میکرولیتر از مسدددتر میک
 and 1.5 mM MgCl2شرکت  Ampliqonآلمان) شامل Tris-
،0.2% Tween 20 ،3 mM Mgcl2 ،(NH4) SO4 ،Hcl pH 8.5
Insert red ،unit Ampliqon polymeras 0/2 ،MmdNTP 4/4
 dye and stabilizerا ستفاده شد .برای ر ساندن به حج نهایی
آب مةطر دیونیزه به کار رات .از مخلوط  PCRااتد  DNAالگو
برای کنترل منفی استفاده شد [ .]14آزمون  PCRبرای ژنها با
استفاده از دستگاه ترموسایکلر  Corbett CGI-96ساخت کشور
آمریکا) طبف الگوی جدول  2تنظی شد [.]14

آزمایش های مولکولی در تعیین ژن های  smr،qacA/Bو mecA

در ایزولههای استافیلوکوا اورسوس
الف) استخراج  DNAژنومی

برای اسددتخراج  DNAژنومی ،مراحل اولیه بهصددورت زیر انجام
شدددد .نخسدددت ،ایزوله های بالینی تأییدشدددده با آزمایشهای
بیو شیمیایی ذخیره شده در  -20درجة سانتیگراد روی محیط
 Merck Blood agarآلمان) با  5در صد خون گو سفند ،ساب
کالچر داده شدددد و در دمای  37درجة سدددانتیگراد بهمدت 24
ساعت انکوبه شد .سپ  ،یک کلنی از هر ایزولة کشتداده شده

جدول  .1فهرست پرایمرهای اختصاصی استفادهشده برای شناسایی تکثیر ژنهای mecA ،qacA/Bو smr

ژنهای مورد نظر
qacA/B
mecA
smr
16sRNA

پرایمر
qacA/B F
qacA/B R
mecA-F
mecA-R
smr F
smr R
Staph756F
Staph750R

طول توالی
CCACTACAGATTCTTCAGCTACATG
CTATGGCAATAGGAGATATGGTGT
AAAATCGATGGTAAAGGTTGGC
AGTTCTGCAGTACCGGATTTGC
GCCATAAGTACTGAAGTTATTGGA
GACTACGGTTGTTAAGACTAAACCT
AACTCTGTTATTAGGGAAGAACA
CCACCTTCCTCCGGTTTGTCACC

369

اندازه ()bp

منبع

157

راگی و همکاران []19

533

نهایی و همکاران []20

195

نوقاچی و همکاران []21

750

مککلور و همکاران []29
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جدول  .2تنظیمات ترموسایکلر در تکثیر ژنهدای  mecA ،qacA/B ،smrو  16SrRNAدر ایزولههای بالینی استافیلوکوا اورسوس
ژن

qacA/B

mecA

smr

مراحل
شوک حرارتی اولیه
جداشدن تطعات DNA
جفتشدن پرایمرها
طویلشدن پرایمرها
طویلشدن نهایی
شوک حرارتی اولیه
جداشدن تطعات DNA
جفتشدن پرایمرها
طویلشدن پرایمرها
طویلشدن نهایی
شوک حرارتی اولیه
جداشدن تطعات DNA
جفتشدن پرایمرها
طویلشدن پرایمرها
طویلشدن نهایی

دما (سانتیگراد)
94
94
54
72
72
94
94
55
72
72
94
94
54
72
72

زمان (ثانیه)
180
40
40
40
150
180
30
30
30
180
180
40
40
40
150

تعداد سیکل
1
25
1
1
30
1
1
25
1

حساس به متیسیلین شناخته شد جدول .)3
با بررسدددیهای مولکولی ایزولههای غربالگریشدددده50 ،
ایزوله دارای ژن  mecAبود شکل  .)2ایزولههای جمعآوری شده
از نمونه های سدددواپ بینی و ادرار بیشدددترین اراوانی را از نظر
حضدددور ژن  mecAداشدددت .همچنین ،نمونههای ادرار ،خون و
سدواپ بینی از نظر ژنهای  qacA/Bو  smrبیشدترین اراوانی را
داشددت .کمترین اراوانی در بین نمونههای بهدسددتآمده از نظر
حضددور ژنهای مورد مطالعه به نمونههای مایع م زی -نخاعی و
خلط اختصاص داشت جدول .)4
برای باالبردن ضریب ح سا سیت در ت شخیص ایزولههای
بالینی ا ستاالیوکوک اوردوس ،از ژن  sRNA16ا ستفاده شد .از
 89ایزولة تأییدشددده به روشهای بیوشددیمیایی و با اسددتفاده از
تسددتهای بیوشددیمیایی ،همة ایزولهها این ژن را داشددتند .برای
پیبردن به ارتباط یا عدم ارتباط حضدددور ژن عامل مةاومت به
متی سیلین و ژنهای عامل مةاومت به بیو سایدها ،بعد از تعیین
هویت ایزولههای اسددتاایلوکوک اوردوس ،حضددور ژنهای  srmو
 qacA/Bبررسددی شددکل  3 ،2و  )4و با اسددتفاده از آنالیزهای
آماری ارزیابی شد.
از میان  30سدددویة حسددداس به متیسدددیلین و ااتد ژن
 mecAکه از نظر انوتیپی ه منفی گزارش شددده بود 9 ،ایزوله
ژن  qacA/Bدا شت و  3ایزوله ه حامل ژن  smrبود جدول 3
و  .)4عالوهبر این ،در ایزو له هایی دارای ژن  mecAو م ةاوم به
متی سیلین 20 ،ایزوله ژن  qacA/Bو  11ایزوله ژن  smrدا شت
جدول  3و  .)4با اسددتفاده از آنالیز آماري  K2مةادیر p value
بهدسدددتآ مده برای ژن های  qacA/B ،mecAو  smrبهترت یب
 0/0019 ،0/0033و  0/0043تعیین شد.

الکتروفورز روی ژل اگارز  1درصد

پنج میکرولیتر از مح صول نهایی  PCRدر ژل اگارز  1در صد در
باار  0/5Xالکترواورز و برای مشاهدة باندها استفاده شد .هنگام
تهیة ژل به آن  5میکرولیتر محلول  Biotium Gel Redآمریکا)
اضدددااه شدددد .نتیجة نهایی با دسدددتگاه Gel Documentation
 Kiagen-biotech CCD-Tab1 system CCDایران) برر سی و
از آن عک تهیه شد .از مارکر  100 bpارمنتاز Thermofisher
آمریکا) برای شناسایی باند مورد نظر استفاده شد .آزمون PCR
بهعنوان گلداستاندارد در مةایسه با سایر نتایج استفاده شد.
آنالیزهای آماری

در مطالعة حاضدددر ،با اسدددتفاده از نرماازار  SPSSنسدددخة 19
دادههای بهد ستآمده برر سی و تجزیهوتحلیل آماری شد .برای
این منظور از روشهای آماری توصددیفی تعیین اراوانی ،درصددد و
میانگین) اسددتفاده شددد .همچنین ،آزمون آماری  K2برای مةایس دة
یااتههای کیفی و تست مثبت مستةل برای مةایسة یااتههای کمّی
اسددتفاده شددد .در این مطالعه مةادیر  p valueدر ژنهای مختل
بهدست آمد مةدار  p≥0/05معنادار در نظر گراته شد).

یافتهها
در مطالعة حاضددر ،بیشددترین سددویههای اسددتاایلوکوک اوردوس
مةاوم به متی سیلین مربوط به نمونههای گراته شده از بیماران
بستری در بخشهای اطفال و  ICUجداسازی شد شکل  .)1از
ایزولههای استاایلوکوک اوردوس بهدستآمده  59ایزوله به روش
انوتیپی دیسدددک دیفیوژن سدددفوکسدددیتین  30میکروگرم) و
اوگزاسدددیلین  1میکروگرم) مةاوم به متیسدددیلین و  30ایزولة
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شکل  .1فراوانی ایزولههای استافیلوکوا اورسوس بر اساس بخشهای جداشده از مراکز درمانی شهر زاهدان

جدول  .3فراوانی ایزولههای ا ستافیلوکوا ح ساس به متی سیلین حامل ژنهای عامل مقاومت به آنتی سپتیکها و ا ستافیلوکواهای مقاوم به
متیسیلین حامل ژنهای مقاومت به آنتیسپتیکها بر اساس نوع نمونة بالینی
ژن مورد مطالعه
mecA
qacA/B
smr

استافیلوکوا اورسوس ()n=89
مقاوم به متیسیلین ()n=59
حساس به متیسیلین ()n=30
50
0
20
9
11
3

شدد کل  .2نتی جة تکثیر ژن های  mecAمربوط به عا مل م قاو مت به
متی سیلین .چاهکهای  2تا  6مربوط به نمونههای حاوی ژنهای
 mecAو داری وزن مولکولی  533جفت باز ،چاهک  1کنترل منفی
و چاهک  Mمارکر 100جفت بازی است.

p value

0/0033
0/0019
0/0043

شدد کل  .3نتی جة تکثیر ژن های  qacA/Bمربوط به عا مل م قاو مت به
دترجنت ها .چاهک های 2تا  6مربوط به نمونه های حاوی ژن های
 qacA/Bو داری وزن مولکولی 157جفت باز ،چاهک  1کنترل منفی
و چاهک  Mمارکر  50جفت بازی است.
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جدول  .4فراوانی ژنهای عامل مقاومت به متیسیلین و عامل مقاومت به آنتیسپتیکها در ایزولههای بالینی استافیلوکوا اورسوس

نمونههای بالینی

کشت ادرار
کشت خون
سواپ بینی
زخ
کاتاتر
خلط
مایع م زی -نخاعی

استافیلوکوا اورسوس ()n=89
استافیلوکوا اورسوس مقاوم به متیسیلین
استافیلوکوا اورسوس حساس به
()n=59
متیسیلین ()n=30
mecA
()n=30

qacA/B
()n=9

smr
()n=3

mecA
()n=50

qacA/B
()n=20

smr
()n=11

11
3
6
3
1
5
1

4
0
2
1
2
0
0

0
0
1
0
2
0
0

19
6
11
4
6
4
0

7
4
8
0
1
0
0

2
0
6
1
3
0
0

شددکل  .4نتیجة تکثیر ژنهای  smrمربوط به عامل مقاومت به دترجنتها .چاهکهای  2تا  6مربوط به نمونههای حاوی ژنهای  smrو داری وزن
مولکولی  195جفت باز ،چاهک  1کنترل منفی و چاهک  Mمارکر  50جفت بازی است.

بیشدددترین میزان سدددویه های  MRSAو دارای ژن های
 qacA/Bو  smrنمو نه های ادراری و سدددواپ بینی بود .این امر
نشدداندهندة توزیع سددویههای مةی در بینی در بین سددویههای
مةاوم اسدددت .این نتایج با گزارشهای نوروزی و همکاران []15
در تهران همخوانی داشدددت .در هر دو مطالعه ،شدددیوب باالی
ایزولههای حامل این ژنها م شاهده شد .این در حالی ا ست که
ایزولههای ا ستاایلوکوک اوردوس بهطور طبیعی در ت سمت بینی
ااراد مةی اسدددت و حضدددور ژنهای عامل مةاومت در بین این
ایزولهها را باید امری جدی در نظر گرات [.]22
گزارش نوگاچی و همکاران [ ]3از جداسددازی سددویههای
مةاوم به متیسددیلین و شددویندههای آنتیموآن چهار ظرایتی از
نمونههای سواپ بینی با نتایج مطالعة حا ضر همخوانی دا شت.
همچنین ،نمونههای ادرار بیماران شامل بی شترین ایزولة دارای
ژنهای  qacA/B ،mecAو  smrبود .این موضدددوب عالوهبر اینکه
نشدداندهندة حضددور اسددتاایلوکوک اوردوس در بین باکتریهای
عامل عفونتهای ادراری ا ست،گ سترش تابلتوجه ژنهای عامل
مةاومت به آنتیسدددپتیکها در ایزولههای بالینی جداشدددده از
عفونتهای ادراری را نشان میدهد .این نتایج با مشاهدات اُتر و

بحث
در این م طال عه ،به بررسدددی ژن های عا مل م ةاو مت به
آنتیسددپتیکها در سددویههای اسددتاایلوکوک اوردوس مةاوم به
متیسددیلین در سددال  1394در شددهر زاهدان پرداختی  .شددیوب
سویههای استاایلوکوک اوردوس از سویی با اراوانی باال مشاهده
شدددد .حضدددور ژن های عامل م ةاومت به آنتیسدددپت یک ها و
آنتیموانهای چهار ظرایتی را نیز در طی گسددتردهایی از این
سویههای مةاوم شاهد بودی  .از طرای ،با ا ستفاده از آنالیزهای
آماری م شخص شد که بین ژن عامل مةاومت به متی سیلین و
ژن های  smrو  qacA/Bارت باط مع ناداری وجود دارد ،بهطوری
که بیشدددترین میزان ایزو له های دارای ژن های م ةاو مت به
آنتیسدددپت یک ها ،از ایزو له های اسددد تاایلوکوک های م ةاوم به
متیسددیلین جداشددد و تعداد زیادی از ایزولههای مورد آزمایش
هر سه ژن مورد مطالعه را دارا بود .این در حالی بود که در بین
ایزولههایی که از نظر ژنوتیپی ح ساس به متی سیلین و ااتد ژن
 mecAبودند ،تعداد بسدددیار کمی از ایزولهها ژنهای  qacA/Bو
 smrداشدددتند و هی یک از این ایزولهها هر سددده ژن را با ه
نداشتند.
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ژنهای مةاومت به ضدعفونیکنندهها نیز ا ست .گ ستردگی این
ژنها در دنیا و ایران با سدددرعت باالیی در حال اازایش اسدددت
[ .]21با توجه به اینکه این ژنها توانایی گردش بینسددویهای را
نیز دارد ،باید با اتخاذ تدابیری نخسددت از گسددترش سددویههای
مةاوم به آنتیبیوتیک جلوگیری کرد ،سپ سویههای مةاوم به
آنتیسپتیکها را با شناسایی ژنتیکی کنترل کرد.

همکدداران [ ]6در انگلی همخوانی دارد .همچنین ،نتددایج
بهدسددتآمده از میزان باالی آلودگی بیماران بخش مراتبتهای
ویژه در مطالعة حاضدددر با بررسدددی های آن ها کامال همخوانی
داشددت ،بهطوری که بیش از  60درصددد از نمونههای این بخش
حاوی ژن  qacA/Bو بیش از  30درصدددد ه دارای ژن smr
بودند.
حضور ه زمان ژنهای  qacA/Bبیانکنندة ارتباط حضور
این ژنها با ژن عامل مةاومت به متیسیلین  )mecAبود .هورنر
و همکاران [ ]23در مطالعهای مروری وجود ارتباط بین ژنهای
عامل مةاومت به برخی آنتیبیوتیکها و ژن های عامل مةاومت
به برخی بیوسیدها را گزارش کردند.
در مطالعات النگتین و همکاران [ ]16در کانادا ،مکگان
و همکاران [ ]25در آمریکا ،و والی و همکاران [ ]18و نوگاچی و
همکدداران [ ]26در ژاپن بین ژنهددای عددامددل مةدداومددت بدده
آنتیبیوتیک متیسددیلین و ژنهای عامل مةاومت به بیوسددایدها
ارتباطی گزارش نشدددد که با نتایج این مطالعه ناهمخوانی دارد.
همچنین ،در مطددالعددات ذکرشددددده اراوانی ژن  smrبیش از
 qacA/Bگزارش شده ا ست که از این نظر ه با مطالعة حا ضر
هی گونه همخوانی ندارد .این ناهمخوانی در نتایج را میتوان به
اختالف مناطف جداسددازیشدددة نمونهها ،شددرایط آبوهوایی و
ج راایایی متفاوت ،تفاوت وجود جهشهای باکتریایی در نواحی
مختل و انتةاالت ژنتیکی متفاوت در بین باکتریها نسددبت داد
[.]26-24
ز مان تار و هم کاران [ ،]28لیالپورن و هم کاران [ ،]27و
سدددیجو و همکاران [ ]29در مطالعات جداگانهای روی حضدددور
ژنهای عامل مةاومت به متی سیلین و بیو سایدها ،اراوانی باالی
ژن  qacA/Bرا نسددبت به ژن  smrگزارش کردند .حضددور باالی
این ژنها در نمونههای بالینی ،بهخصددوص در نمونههای سددواپ
بینی و ادرار و کشددت خون ،بیانکنندة ظهور عفونتهایی اسدت
که بر پایة اسددتاایلوکوکهای اوردوس اسددتوار شددده اسددت که
عالوهبر داشدددتن ژنهای عامل مةاومت به آنتیبیوتیکها ،دارای

نتیجهگیری
پژوهش حاضدددر حددددددضدددور ژن های  qacA/Bو  smrرا در
اسددتاایلوکوکوسهای اوردوس مةاوم به متیسددیلین بررسددی و
ضرورت وجود توجه بی شتر و تحةیف گ ستردهتر در زمینة نوب،
همچنین میزان مادة بیوسددددددددایدی مصددرای در محصددوالت
بیوس دایدی م دورد م دصرف گسترده را بیان میکند .همچنین،
در بررسددی حاضددر ارتباط تابلتوجهی بین مةاومت به  QACsو
مةاومت به متی سیلین بهد ست آمد .در نتیجه ،ح ضور هر کدام
از این شاخصهای مةاومت ممکن است به گزینش مشترک این
دو بهدن بال در مان آنتیبیوتیکی یا بهدن بال مصدددرف مواد
ضدعفونیکنندة حاوی ترکیبات چهارتایی آمونی منجر شود .در
نهایت ،حضدددور ژنهای  qacدر میان جمعیت اسدددتاایلوکوک
اوردوس بهخصوص سویههای مةاوم به بتاالکتامها و توانایی آنها
در گسددترش مةاومت تشددان و احتمال بروز مةاومت متةاطع با
برخی آنتیبیوتیکها ،اهمیت سازوکارهای اتخاذ شده در کنترل
عفونت مؤثر و ا ستفاده از مواد بیو سایدی در غلظت تو صیه شده
را بیش از گذشته بیان میکند.
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