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Abstract
Background and purpose: Staphylococcus aureus is one of the most common nosocomial
pathogens especially among burn patients. Aminoglycoside is usually used in combination with other
antibiotics for treatment of serious S. aureus infections. Resistance to aminoglycoside antibiotics is one of
the most important problems in treatment of S.aureus infections. The aim of the present study was to
determine the frequency of aminoglycoside resistance genes in S. aureus isolated from burn patients.
Materials and methods: A total of 81 isolates of S.aureus were collected from burn wounds of
patients hospitalized in Taleghani hospital in Ahvaz, Iran. Conventional laboratory tests were used for
identification of S. aureus at species level and then confirmed by detection of nucA gene. Antimicrobial
susceptibility pattern was tested against 11 different antibiotics by Disc Agar Diffusion Method. Frequency
of aminoglycoside resistance genes (aac(6’)-Ie-aph(2’’)-I, aph(3’)-IIIa, and ant(4’)-Ia) were evaluated by
multiplex-PCR method.
Results: Highest rate of resistance were observed against Penicillin (97.53%), Erythromycin
(77.78%) and Ciprofloxacin (76.54%). None of the isolates were resistant to Vancomycin. MRSA detection
rate was 87.65%. In isolates that showed resistance to Aminoglycosides, 28.57% have only aac(6’)-Ieaph(2’’)-I gene and 46.03% have both aac(6’)-Ie-aph(2’’)-I and aph(3’)-IIIa genes simultaneously. None
of the isolates were positive for ant(4’)-Ia gene.
Conclusion: Considering the high prevalence of MRSA isolates and also aminoglycoside
resistance gene in S. aureus, continuous surveillance in infection control policy is necessary in hospitals
to prevent resistant bacteria spreading.
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چكیده
سابقه و هدف :استافیلوکوکوس اورئوس از مهمترين پاتوژنهای بیمارستانی در بیماران سوختگی محسوب میگردد.
يکی از مهمترين مشکالت در ارتباط باا درماان ونونا هاای اساتافیلوکوکوس اورئاوسق مماوما بای نتایبیوتیا هاای
از مها اایی حاضاار ت یااین فراواناای ژنهااای ک ا کنن ا مماوم ا مینوگلیکوزي ا ی در
مینوگلیکوزي ا ی اس ا  .ه ا
استافیلوکوکوس اورئوس ج ا ش از بیماران سوختگی بود.
مواد و روشها :در اين مها ی ممه یق ت اد  18ايزو ی استافیلوکوکوس اورئوس از نمونی ساوختگی بیمااران بساتری شا
در بیمارستان طا مانی شهر اهواز جمع وری گردي  .برای بررسی مماوم بی متیسیلینق از روش ملکو ی واکنش زنجیر ای
پلیمراز ( )PCRو تکثیر ژن  mecAاستناد گردي  .ا گوی حساسی ض میکروبی ايزو ایهاا بای  88نتایبیوتیا باا روش
گار دينیوژن مختلف بررسی ش  .فراوانی ژنهای ک کنن مماوما مینوگلیکوزيا ی aac(6’)-Ie-aph(2’’)-Iق
ديس
 aph(3’)-IIIaو  ant(4’)-Iaبا استناد از روش  multiplex-PCRبررسی گردي .
یافتهها :بیشترين میزان مماوم بی پنایسایلین ( 79/35درصا )ق اريترومايساین ( 99/91درصا ) و سیرروفلوکساساین
( 97/35درص ) دي ش  .هیچک ام از ايزو یها بی ونکومايسین مماوم نبودن  19/73 .درص ايزو ی ها ممااوم بای متایسایلین
) (MRSAبودن  .در بین ايزو یهاای ممااوم بای مینوگلیکوزيا هاق ژن  aac(6’)-Ie-aph(2’’)-Iبااتترين میازان فراوانای را
داش ق بیطوریکی از  75ايزو ی مماومق  57/35درص بیطاور هامزماان دارای ژن  aac(6’)-Ie-aph(2’’)-Iو ژن aph(3’)-IIIa
بودن و  81/39درص فمط دارای ژن  aac(6’)-Ie-aph(2’’)-Iبودن  .ژن  ant(4’)-Iaدر هیچک ام از اين ايزو یها ياف نش .
استتتنتا  :بااا توجاای باای فراواناای باااتی ايزو اایهااای  MRSAو هاامچنااین درص ا باااتی ژنهااای ک کنن ا مماوم ا
مینوگلیکوزي ی در استافیلوکوکوس ارئوس ج ا ش از منابع بیمارستانیق نظارت مساتمر بار فراينا های کنتارو ونونا
بیمارستان جه جلوگیری از گسترش باکتری های مماوم در محیط و انتماو ن بی بیماران ضروری اس .

مقدمه
استافیلوکوکوس اورئوس از رايجترين پاتوژنهاای
ايجادکنن ونون های بیمارستانی میباش کی بای د یا

گسترش ساريع مماوما ضا میکروبای در ن و ايجااد
طیف گسترد ای از ونون ها از قبی باکتريمیق پنومونی

مولف مسئول :سیدسجاد خرم روز -ياسوج :دانشگا ولوم پزشکی ياسوجق مرکز تحمیمات سلو ی و مو کو ی
 .8دانش موختی رشتی ولوم زمايشگاهیق کمیتی تحمیمات دانشجويیق دانشک پیراپزشکیق دانشگا ولوم پزشکی ياسوجق ياسوجق ايران
 .8استاديارق مرکز تحمیمات سلو ی و مو کو یق دانشگا ولوم پزشکی ياسوجق ياسوجق ايران
 .5دانشجوی دکتری تخصصی ويروس شناسی پزشکیق دانشک به اش ق دانشگا ولوم پزشکی تهرانق تهرانق ايران
 .5دانشجوی دکتری تخصصی ويروس شناسی پزشکیق دانشک پزشکیق دانشگا ولوم پزشکی جن ی شاپور اهوازق اهوازق ايران
 .3دانشجوی کارشناسی ارش میکروب شناسیق دانشگا زاد اسالمیق واح ياسوجق ياسوجق ايران
تاريخ تصويب 8575/7/7 :
تاريخ ارجاع جه اصالحات 8575/7/53 :
 تاريخ درياف 8575/7/53 :

411

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

E-mail: khoramrooz@gmail.com

دوره بيست و پنجم ،شماره  ، 431اسفند 4311

] [ Downloaded from jmums.mazums.ac.ir on 2023-01-07

واژه های کلیدی :استافیلوکوکوس ارئوس مماوم بی متی سیلینق بخش سوختگیق مماوم

مینوگلیکوزي ی

پژوهشی

سید علی اصغر ملک حسینی و همکاران

بیمارساااتانیق انااا وکاردي ق سااان روم شاااو
استئومیلی ق بسیها و ونون های پوس
بیماران از اهمی

و باف

سااامیق
نرم در

ويژ ای برخوردار اسا ( .)8-3بیمااران

دچار سوختگی و بستری در بیمارستانق مست ونون هاای
ناشی از اين باکتری هستن کی بی ول

بیمارسااتانی ناشاای از اسااتافیلوکوکوس اورئااوس مااورد
استناد قرار میگیرن (89ق .)81متاسنانیق افزايش مماوما
بای نتایبیوتیا
نتیبیوتی

هاای مینوگلیکوزيا ی هماننا ديگاار

ها بی مشکلی نگرانکنن و جا ی در سرتاسار

تخرياب سااختار

جهان و در میان بیماران سوختگی تب ي ش اس (7ق.)7

پوس و س های دفاوی ايمنی ذاتی در م رض ونون های

مینوگلیکوزي هاق با اتصاو بای جازپ ريباوزومی  30Sاز

هستن کی در ب ضی از ماواردق

سنتز پروتئین در باکتریها جلاوگیری مایکننا ( .)87بار

منجااار بااای مااارب در ايااان بیمااااران مااایشاااود(5ق7ق.)9

اساااس مها ااات چناا ساااو اخیاارق اسااتافیلوکوکوس

اساااتافیلوکوکوس اورئاااوس ممااااوم بااای متااایسااایلین

اورئوس مماوما

ش ي ق ج ی و خهرنا

(Staphylococcus aureus: MRSA

)Methicillin-Resistant

بااتيی نساب

بای مینوگلیکوزيا هاا

نشان داد ان  .از مهمترين مکانیسمهايی کی در مماوما
بی نتیبیوتی

های مینوگلیکوزي ی

يکی از مهمترين مشکالت و چا شهای ج ی در بخش

اين باکتری نسب

سوختگی میباش ق بی طاوری کای پاز از ساودوموناس

نماااش دارنااا ق ژنهاااای کااا کننااا ی نااازيمهاااای

ايروجینااوزا جاازپ پاااتوژنهااای شااايع در ونون ا هااای

تغییردهناااا ی مینوگلیکوزياااا یاناااا کاااای شااااام

ساااوختگی اسااا ( .)1ايااان ساااويیهاااا باااا داشاااتن

aac(6’)-Ie-aph(2’’)-Iق  aph(3’)-IIIaو

ژن  mecAکاای پااروتئین متص ا شااون باای پناایساایلین

هستن (89ق.)83

ant(4’)-Ia

( )Penicillin Binding Protein 2a: PBP2aرا ک مای

نااازيمهاااای تغییااار دهنااا ی مینوگلیکوزيااا ی

کن ق بی متی سایلین ممااوم مایشاون ( .)7هامچناین ايان

)Aminoglycoside Modifyng Enzymes: AMEs

هاای گارو

در  5کااااااااااااالس اسااااااااااااتی ترانساااااااااااانرازها

ايزو یهاای  MRSAبای سااير نتایبیوتیا
بتاتکتااام مماوماا

نشااان داد اناا ( .)7وااالو باار اياانق

مها ات مختلف نشان داد ان کی ايزو یهای  MRSAبی
نتیبیوتی
نیز مماوم

های ديگر از جملی گرو مینوگلیکوزي ی
باتيی را نشان میدهن کای ولا

ژنهای ک کنن

مماوم

ن حما

مینوگلیکوزي ی در همراهی

()Aminoglycoside-acetyltransferases: AACsق
فسنوترانسااااااااااااااااااااااانرازها (Aminoglycoside-
APHs

)phosphotransferases:ق نوکلئوتیااااااا ي

ترانساااااااااااااااااااااااااااااانرازها (Aminoglycoside-

 )nucleotidyltransferases: ANTsو دنیااا اساااتی

(وناصر ژنتیکی متحر ) ک میشون ( .)83-88بی والو

 )adenyltransferasesدساااتیبنااا ی مااایشاااون و باااا

نتیبیاوتیکی در ايزو ایهاای اساتافیلوکوکوس

های

مماوم

اورئااوس نسااب

بی نتیبیوتی

غیرف اوسازی دارو منجر بی مماوم

باای ونکومايسااینق فلوروکینو ااونهاااق

اياان گاارو ماایشااون ( .)88ساای گاارو از ناازيمهااای

ماکرو یااا هاق کلین امايساااین و ريناااامرین در مها اااات

تغییردهناااا ی مینوگلیکوزياااا ی در ايزو اااایهااااای

مختلف و در نمونیهای کلینیکی متناوت مشااه

شا

اس (.)85-87
مینوگلیکوزي ها از جملی نتیبیوتی

استافیلوکوکوس اورئاوس جا ا شا
اهمی

های مهام و

از مناابع کلنیکای

بیشتری دارن کی شام )’’AAC(6’)/APH(2ق

 APH(3’)-IIIو  ANT(4’)Iمیباشان و سابب مماوما

با طیف گسترد هستن کی بی د ی ق رت کشان گی ساريع

باای کانامايسااینق میکاسااین و نئومايسااین ماایگردناا .

و ش ي و وملکرد سینرژيکیق همرا با نتایبیوتیا هاايی

 ANT (4’)-Iساااابب مماوماااا

نظیر بتاتکتاام و گلیکوپرتیا هاا در درماان ونونا هاای

)’’ AAC (6’)/APH (2کی شايعترين نزيم تغییردهنا
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ژن  mecAمیباش کی روی پالسمی ها و ترانسروزونهاا

ترانسااااااااااااااااااانرازها (Aminoglycoside-: AADs

ژن های مقاومت آمينوگليكوزیدی در استافيلوکوکوس اورئوس جدا شده از بيماران سوختگي

مینوگلیکوزيا ی اسا ق وااالو بار توبرامايسااین ساابب

()53 µgق کلین امايسین ()8 µgق کلرامننیکوو ()53 µgق

بی جنتامايسین نیز مایشاود(88ق .)88باا توجای بای

اريترومايسین ( )83 µgو در گرو مینوگلیکوزي یق از

مماوم
اهمی

ويژ اساتافیلوکوکوس اورئاوس و بای خصاو

ايزو یهای  MRSAو ونون های مرتبط با ن در بیمااران
سوختگی و همچنین کاربرد زياد نتیبیوتی

جنتامايسین ()83 µgق توبرامايسین ( )83 µgو میکاسین
( )53 µgاز ديس

ساخ

های نتیبیوتی

کشور هن

هايی نظیر

(هاایما يا) و بار اساااس راهنماای موسساایی اسااتان ارد

میکاساااینق توبرامايساااین و جنتامايساااین در درماااان

زمايشگاهی با ینی ( Clinical and Laboratory Standards

ونون های با ینی و همچنین سوختگی و نظر بی اهمیا
ژنهای  AMEsدر مماوم
طر

بی مینوگلیکوزي ها از ي

و اطالوات کم در مورد شیوع و تايپهای غا اب

نزيمهای تغییردهن

مینوگلیکوزي ی در جنوب ايران

از طر ديگرق اين مها ی با ه

بررسی و ت یین فراوانای

گاار دينیاوژن

 )83()Institute: CLSIو با روش ديس

( )Disk Agar Diffusion: DADصاااورت پااافيرف .
هاامچنااین جه ا

ت یااین ح ا اق غلظ ا

مهارکنن ا گی

ونکومايساین از روش (AB BIODISK, Sweden) E-test

استناد ش .

تايااپهااای مختلااف ژنهااای aac(6’)-Ie-aph(2’’)-Iق

باای منظااور شناسااايی ژنهااای ک ا کنن ا مماوم ا

 aph(3’)-IIIaو  ant(4’)-Iaدر بیمارساااتان ساااوختگی

مینوگلیکوزي ی ابتا ا  DNAبااکتریهاا باا اساتناد از
روش جوشان ن ( )Boilingاساتخراج شا ( .)87بای طاور

(طا مانی) شهر اهواز صورت گرف .

خالصیق ابت ا غلظتی م ادو نایم ما

مواد و روش ها

تهیی و  533میکرو یتر از ن را بی تیاوبهاای اپنا ور

اين مها ای توصاینی -ممه ای بار روی  833بیماار
دارای ونون

فار نا از بااکتری

سوختگی کی بی م ت بیش از  51سااو

 8/3سیسای انتمااو داد و درون بان مااری  833درجای
سانتیگراد بی صورت شناور در را های مخصو

بای

در بخشهای ماردانق زناانق  ICUو ناوزادان بیمارساتان

م ت  83دقیمی جوشان

طا مااانی (بیمارسااتان سااوختگی شااهر اهااواز) در فاصاالی

دقیمی در دور  88333 rpmسانترينیوژ کرد و در نهايا

زمانی ارديبهش  8573تا بهمن  8578بساتری شا بودنا ق

 833میکرو یتاار از محلااوو روياای را کاای حاااوی DNA

انجام شا  .ت ا اد  18ايزو ای اساتافیلوکوکوس اورئاوس

مکم بودق بی تیوبهای اپنا ور

 3/3سایسای انتمااو

غیرتکااراری پااز از ج اسااازی او یاای باار روی مااانیتوو

داد ش و در  -83درجی ساانتیگاراد بارای انجاام کاار

سا

گار با تس های تشخیصای رنا

میازی گارمق

تس کاتاتزق کو گوتز و یای و  DNaseشناسايی ش ن .

و سرز تیوبها را بی م ت 83

مو کو ی نگه اری ش  .تزم بی ذکر اس

همای مراحا

در شرايط استري و در تیوبهای استري انجام پافيرف .

تايی نهايی باکتری با روش ملکو ی واکانش زنجیار ای

جها

پلیمااراز ( )Polymerase Chain Reaction: PCRو

مینوگلیکوزياااا

ی (aac(6’)-Ie-aph(2’’)-Iق aph(3’)-IIIa

تکثیااااار ژن  nucAانجاااااام گرفااااا ( .)85شناساااااايی

و  )ant(4’)-Iaاز پرايمرهای ذکر شا در مها اات پیشاینق

اسااتافیلوکوکوس اورئااوسهااای مماااوم باای متاایساایلین

ارائی ش در ج وو شمار  8استناد ش .

( (MRSAبا روش مو کاو ی و تکثیار ژن  mecAانجاام

باارای انجااام واکاانش multiplex-PCRق مخلااوط
واکنش جه

ش (.)85

ژنهای ک کننا

مینوگلیکوزيا ی در

ايزو ااایهاااای

حجم  83میکرو یتر شاام  88/3میکرو یتار مساترمیکز

اسااتافیلوکوکوس اورئااوس باای پناایساایلین ( 83واح ا )ق

( مرلیکااونق دانمااار )ق  83پیکومااوو از هاار ياا

از

سیرروفلوکساسین ()3 µgق رينامریسین ()3 µgق سنوتاکسیم

پرايمرها و  3میکرو یتار  DNAمکما و  8/3میکرو یتار

بااارای بررسااای میااازان مماومااا
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پژوهشی

سید علی اصغر ملک حسینی و همکاران

ب ممهر دياونیز انجاام شا  .در واکانش ديگار بارای

درص ) مربوط بی جنز مفکر بودنا  .پاراکنش بااکتری

شناساااايی ژن  mecAدر حجااام  83میکرو یتااار و 88/3

در بخااشهااای بسااتریق  58ايزو اای ( 33/78درصاا ) از

میکرو یتر مسترمیکز ( مرلیکون دانمار )  83پیکوموو

بخااش مااردانق  83ايزو اای ( 53/17درصاا ) از بخااش

از پرايمارق  3میکرو یتار  DNAمکما و  3/3میکرو یتار

نااوزادانق  88ايزو اای ( 85/31درص ا ) از بخااش زنااان و

ب ممهر ديونیز استناد گردي  .شرايط دمايی واکنش

 5ايزو اای ( 5/75درص ا ) از بخااش مراقب ا هااای ويااژ

 PCRدر دساااتگا  BioRad T100 USAدر جااا وو

( )Intensive Care Unit: ICUشناسااايی شاا ن  .در

شاامار  8ارائاای گردي ا اس ا  .پااز از پايااان واکاانشق

ارزيااابی ايزو اایهااای اسااتافیلوکوکوس اورئااوس از نظاار

محصاااوتت  PCRبااار روی ژو گاااارز  8/3درصااا
رن ا

مماوم

میاازی ش ا بااا اتی ا يوم بروماي ا ا کتروفااورز و

بی متیسیلین با روش ملکو ی PCRق  98ايزو ای

( 19/73درصاا ) دارای ژن  mecAو  MRSAتشااخی
داد ش ن (تصوير شمار  .)8از  18ايزو ی مورد مها یق

باارای مشاااه باناا هااا از دسااتگا وکاازباارداری ژو
(میجرساينزق تايوان) استناد ش .

 78ايزو ی ( 97/35درص ) نسب

در اين مها یق داد های ماری در نرمافزار مااری

بی هر سی نتیبیوتیا

جنتامايسااینق توبرامايسااین و میکاسااین مماوم ا
دادن ق در حا یکی در ي

 SPSSنسخی  87وارد ش و با استناد از روشهای ماری

نشااان

ايزو ی فمط بای جنتامايساین و

دي ش  .تمام ايزو یهای مماوم بای

توصینی و همچنین زمون مربع کاای ()Chi-squared test

توبرامايسین مماوم

تجزيی و تحلی ش ن  .ساه م نااداری نیاز  p≤ 3/33در

جنتامايسااااینق توبرامايسااااین و میکاسااااین از گاااارو

نظر گرفتی ش .

استافیلوکوکوس اورئوسهای مماوم بی متیسیلین بودن ق
درحا یکی در هیچک ام از استافیلوکوکوس اورئاوسهاای

یافته ها

حسااااس بااای متااایسااایلین (

)Staphylococcus aureus: MSSAق مماااومتی نسااب

در مها اااای حاضاااار کاااای باااار روی  18ايزو اااای
استافیلوکوکوس اورئوس ج ا شا از زخام ساوختگی

باای نتاایبیوتی ا

بیماااران انجااام گرفاا ق  83ايزو اای ( 85/77درصاا ) از

(.)p=3/3338

نمونایهااا مربااوط بای جاانز مونا

هااای مااورد اشااار مشاااه نگردياا

و  78ايزو اای (93/58

جدول شماره :1توا ی پرايمرهای مورد استناد برای تکثیر  PCRژنهای مماوم
منبع

Methicillin-Sensitive

ان از قه ی

پرايمرها (’)5’-3

88
5

577

5

385

5

875

F-GTG AAG ATA TAC CAA GTG ATT
R-ATG CGC TAT AGA TTG AAA GGA T
F-CAGGAATTTATCGAAAATGGTAGAAAAG
R- CACAATCGACTAAAGAGTACCAATC
F-GGCTAAAATGAGAATATCACCGG
R-CTTTAAAAAATCATACAGCTCGCG
F-CAAACTGCTAAATCGGTAGAAGCC
R-GGAAAGTTGACCAGACATTACGAACT

جدول شماره  :2سیک ها و دماها برای تکثیر ژنهای مماوم
ژن

نام ژن

دناتوراسیون

مینوگلیکوزي ی و ژن مماوم
تکثیر
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تکثیرش (جن باز)
859

مینوگلیکوزي ی و ژن مماوم بی متیسیلین بی همرا ان از ی قه ات

mecA
aac(6’)-Ie-aph(2’’)-I
aph(3’)-IIIa
ant(4’)-Ia

بی متیسیلین با روش PCR
دناتوراسیون

اتصاو پرايمر

تکثیر نهايی

او یی
mecA

(753C )5min

Multiplex PCR of aac(6’)-Ieaph(2’’)-I aph(3’)-IIIa ant(4’)-Ia

(753C )5min

(983C )8min

(373C )53 S

(753C )53 S

(983C )3min

53سیک
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(983C )8min

(373C )53 S

(753C )53 S

(983C )3min
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فراوانااااااای ژنهاااااااای aac(6’)-Ie-aph(2’’)-Iق
 aph(3’)-IIIaو  ant(4’)-Iaباااا روش multiplex-PCR

در ايزو یهای ماورد بررسای در جا وو شامار  5ما
اسا  .تصاوير شاامار  8نشااندهنا حرکا

محصااوو

 PCRحاص از تکثیر بر روی ژو گارز میباش  .مهابق
ج وو در بین ايزو یهای مماوم بی مینوگلیکوزي هاق ژن
تصویر شماره  :1محصوتت واکنش

 PCRمربوط بای ژن M :mecA

نشان دهن وزن مو کو ی DNAق شمار  8کنترو مثب باا وزن 851
باازق شامار  8کنتارو مننایق شامار  5-7نمونای هاای باا ینی

جن

دارای ژن mecA

 aac(6’)-Ie-aph(2’’)-Iبااااتترين میااازان فراوانااای را
داش ق بی طوری کی از  75ايزو ی ممااومق  95/73درصا
دارای ژن  aac(6’)-Ie-aph(2’’)-Iبودناااا و در میااااان
نهاااق  57/35درصاا واااالو باار ايااان ژنق دارای ژن
 aph(3’)-IIIaو  81/39درصااااااا فماااااااط دارای ژن

هااای

 aac(6’)-Ie-aph(2’’)-Iبودناا  .ژن  ant(4’)-Iaنیااز در

پناایساایلین  79/35درصا ق سنوتاکساایم  75/83درصا ق

هیچ ک ام از اين ايزو یها ياف

نش  .در ج وو شمار 5

اريترومايسااین  99/91درص ا ق سیرروفلوکساسااین 97/35

نیز فراوانی نسبی اين ژنها در ک ايزو یها و ايزو یهاای

درص ق کلین امايساین  5/93درصا و کلرامننیکاوو نیاز

 MRSAم اس .

میاازان مماوم ا

ايزو اایهااا باای نتاایبیوتی ا

 8/59درص بود .تزم بی ذکر اس
ونکومايسین مشاه

کی هیچ مماومتی بای

نگردي و در رابهی باا ريناامرین بای

ترتیب  85/31درص ايزو یها مماوم و  55/55درص ح
واسط بودن .

بحث
در  98ايزو اای  MRSAاياان مها اایق  19/95درصا
ايزو یها همزمان بی جنتامايسینق میکاساین و اريترومايساین
مماااوم بودناا  .هاامچنااین مماوماا

باای توبرامايسااین و

سیرروفلوکساسین هر کا ام  19/58درصا و پنایسایلین
 71/7درص باودق در حاا ی کای کامتارين مماوما

بای

کلین امايسین ( 5/88درص ) و کلرامننیکوو ( 8/18درصا )
ايزو ایهاا بای ونکومايساین ممااوم نبودنا و در رابهای بااا
رينامرین بی ترتیب  83/3درص ايزو یها ممااوم و 51/35
تصویر شماره  :2محصوتت واکنش  PCRمربوط بی ژنهای ک کننا
مماوم ا

مینوگلیکوزي ا ی M :نشااان دهن ا وزن مو کااو ی DNAق

شمار  8کنترو مثب ژن  ant(4’)-Iaبا وزن 875جن بازق شمار  8کنتارو
مثب ژن  385( aph(3’)-IIIaجن

بااز) و ژن aac(6’)-Ie-aph(2’’)-I

( 577جنا بااز)ق شامار  5کنتارو مننایق شامار  5و  9ساويی باا ینی
دارای ژنهااای  aac(6’)-Ie-aph(2’’)-Iو aph(3’)-IIIaق شاامار  3و 7
سويیهای با ینی دارای ژن aac(6’)-Ie-aph(2’’)-I
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درص در گرو ح واسط بودن  .ايزو ایهاای ممااوم بای
مینوگلیکوزيا ها باای جااز در ي ا

مااورد کاای فمااط باای

جنتامايسااین و توبرامايسااین مماوم ا

داشاا ق در ساااير

ايزو یها بای طاور همزماان بای جنتامايساینق توبرامايساین
و میکاسااین مماوماا

نشااان دادناا و هماای نهااا از

استافیلوکوکوس اورئوسهای مماوم بی متیسیلین بودن .
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مشاه

گردي  .تزم بی ذکر اس

کی هیچکا ام از ايان

پژوهشی

سید علی اصغر ملک حسینی و همکاران

نتیبیوتیکی نسب بی نتایبیوتیا هاای

 aac(6’)-Ie-aph(2’’)-Iبااااتترين میااازان فراوانااای را

بی والو مماوم

مینوگلیکوزي ی مورد استناد در اين مها ی در ايزو ای

داش ق بیطوریکی از  75ايزو ی مماومق  57/35درصا بای

های  MSSAمشاه نگردي  .در همراهی باا نتاايج ايان

طااور هاام زمااان دارای ژن  aac(6’)-Ie-aph(2’’)-Iو ژن

باای

 aph(3’)-IIIaبودناا و  81/39درصاا فمااط دارای ژن

بی نتیبیوتی های مینوگلیکوزي ی

 aac(6’)-Ie-aph(2’’)-Iبودناااااااا  .ژن  ant(4’)-Iaدر

را نشان داد انا (88ق88ق87ق88ق .)88در مها ای محما ی و

هاایچکاا ام از اياان ايزو اایهااا يافاا

نشاا  .هاار دو ژن

همکاااران در  7بیمارسااتان مختلااف از غاارب کشااور در

 ant(4’)-Iaو  aac(6’)-Ie-aph(2’’)-Iماایتواننا ساابب

مها اایق مها ااات ديگاار نیااز ارتباااط میااان مماوم ا
متیسیلین و مماوم

باای نتاایبیوتیا

ايزو اایهااای MRSAق میاازان مماوما

مماوم

پنیسیلین  833درص باود کای باا مها ای حاضار تمريباا
همخااوانی داردق و اای مماوماا

بی توبرامايساین شاون

در مماوماا

ق و ای ژن aph(3’)-IIIa

باای اياان نتاایبیوتیاا

نمشاای ناا ارد(.)89

باای اريترومايسااین 33

باااا توجااای بااای ايااان کااای در  75ايزو ااای ممااااوم بااای

درص ق جنتامايسین  81درص ق توبرامايساین  81درصا ق

های مینوگلیکوزي یق  81/39( 81درص )

نتیبیوتی

میکاسین  89درصا و ريناامرین  85درصا بودنا کای

ايزو ااای دارای ژن  aac(6’)-Ie-aph(2’’)-Iو فاقااا ژن

کمتر از مها ی حاضار و در کلین امايساین ( 89درصا )

ant(4’)-Iaق باای توبرامايسااین مماااوم بودناا ق تااا یر ژن

بیشتر از مها ی حاضر در ايزو یهاای  MRSAباود .در
مشابه

با مها ی حاضرق میزان مماوم

 aac(6’)-Ie-aph(2’’)-Iدر مماوم

اين ايزو یها نساب

بی ونکومايساین

بی توبرامايسین محتم بی نظار مایرسا ق هرچنا ممکان

بای

باای

 3درص گزارش ش ( .)5مهمترين مکانیسم مماوما

اس ا

مینوگلیکوزي ها در اساتافیلوکوکوس ارئاوس حضاور

کاای دو مکانیساام ديگاار ماارتبط بااا مماوماا

های مینوگلیکوزي ی شام تغییر در جايگا

نتیبیوتی

ژن  aac(6’)-Ie-aph(2’’)-Iاساااا ( )89کاااای در اياااان

اتصاو دارو بی ريبوزوم و کاهش در ننوذپفيری دارو در

شا  .در تحمیاق حاضار در

ن نیز نمش داشتی باشن  .همچنین  87ايزو ی کای بای هار

مها ی نتاايج مشاابهی يافا

باااین ايزو ااای هاااای ممااااوم بااای مینوگلیکوزيااا هاق ژن
جدددول شددماره  :3ا گااوی مماوم ا

نتاایبیوتی ا

جنتامايسین و توبرامايسین و میکاسین

سی نتیبیوتی

ناازيمهااای تغییااردهن ا ی مینوگلیکوزي ا ی در

هااای مینوگلیکوزي ا ی و ژنهااای ک کنن ا

استافیلوکوکوس ارئوس ج ا ش از سوختگی
بخش بستری

ت اد (درص )

مینوگلیکوزي ی

ژن های مماوم

ا گوی مماوم

نوزادان

ICU

3

8

5

7

)87/93( 87

-

-

-

7

8

8

7

)88/88( 81

-

+

-

7

8

8

87

)55/39( 81

-

+

+

3

3

3

8

)8/85( 8

-

+

+

GmR,TR,AS

3

8

5

7

)88/88( 81

-

-

-

GmS,TS,AS

83

5

88

58

)833( 18

) 3( 3

)31/38( 59

)53/13( 87

جمع ک

زنان

مردان

ant(4’)-Ia

aac(6’)-Ie-aph(2’’)-I

aph(3’)-IIIa

GmR,TR,AR

جدول شماره  :4فراوانی نسبی ژنهای ک کنن ی مماوم

مینوگلیکوزي ی در ايزو ی های استافیلوکوکوس اورئوس ج ا ش از بیماران سوختگی

ايزو ی های مماوم بی مینوگلیکوزي ها

ايزو ی های مماوم بی متیسیلین ()MRSA

ک ايزو یها

ايزو ی های حساس بی متیسیلین ()MSSA

ت اد ايزو ی = 75

ت اد ايزو ی = 98

ت اد ايزو ی = 18

ت اد ايزو ی = 83

(درص ) ت اد

(درص ) ت اد

(درص ) ت اد

(درص ) ت اد

فمط دارای aac(6’)-Ie-aph(2’’)-I

(81 )81/39

(81 )83/53

(81 )88/8

3

حضور همزمان  aac(6’)-Ie-aph(2’’)-Iوaph(3’)-IIIa

(87 )57/35

(87 )53/13

(87 )53/1

3

(87 )83/5

(85 )55/1

(55 )58

(83 )833

نام ژن

فاق ژن مماوم

مینوگلیکوزي ی
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Gm, Gentamicin; T, Tobramycin; A, Amikacin. R, resistant; I, intermediate; S, sensitive to the antibiotic.
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مماااوم بودناا ق فاقاا هرگوناای ژنک کنناا مماوماا

تهران بر روی  833ايزو ی استافیلوکوکوس اورئوسق ژن

مینوگلیکوزي ا ی بودن ا کاای احتمااات باای د ی ا ساااير

 aac(6’)-Ie-aph(2’’)-Iبااااا  57درصاااا ق ب اااا از ژن

مکانیسمها از جملای تغییار در ننوذپافيری پاروتئینهاای

 ant(4’)-Iaبا  31درص ق دوماین فراوانای را داشا ر در

غشای خارجیق تغییر در اه ا

ريبوزومی نتیبیوتی

حا ی کی ژن  ant(4’)-Iaدر هایچ کا ام از ايزو ای هاای

و يا حتی ژنهای ک کنن ی  AMEsناشناختی باش (.)81

مها ی حاضر ياف

نش ( .)88در مها ای ای کای ابا او و

در مها ی محم ی و همکاران نیز در  7ايزو ی ممااوم بای

همکاران در ارا

بار روی ايزو ایهاای باا ینی MSSA

نتاایبیوتیاا

هااای مینوگلیکوزياا یق هاایچکاا ام از

ژنهای مماوم

مینوگلیکوزي ی وجود ن اشتن (.)5

انجااام دادن ا ق فراواناای ژن aac(6’)-Ie-aph(2’’)-Iق 81
درصا

و ژنهااای  aac(6’)-Ie-aph(2’’)-Iو aph(3’)-IIIa

نتايج اغلب مها ات انجام ش بر روی ايزو یهاای

باایطااور هاامزمااان  85درص ا بااودق در صااورتی کاای در

استافیلوکوکوس اورئوس ج ا ش از نمونیهای مختلف

ايزو اایهااای  MSSAدر مها اای حاضاارق هاایچکاا ام از

بااا ینی حاااکی از فراواناای متناااوت ژنهااای ک کنناا
مماومااا

مینوگلیکوزيااا ی و هااامچناااین م رفااای ژن

ژنهای ک کنن ی مماوم

مینوگلیکوزيا ی مشااه

نگردي (.)89

 aac(6’)-Ie-aph(2’’)-Iبااای وناااوان فاااراوانتااارين ژن

در مها اااای  Temizو همکاااااران در ترکیاااای در

مینوگلیکوزي ی در اين ايزو ایهاا

ايزو اایهااای مماااوم باای میکاسااینق فراواناای ژنهااای

ک کنن ی مماوم

از جملی در کشورهای اروپايیق ايران و نیز در کشورکر

 51/7( aac(6’)-Ie-aph(2’’)-Iدرص

جنوبی اس (5ق83ق89ق87ق .)88بایطاوریکای در مها اات

( 81/7درص ) از مها ای حاضار کام تار و در ماورد ژن

پیشین انجاام شا بار روی ايزو ایهاای  MRSAتوساط

 87/5( ant(4’)-Iaدرص ) بیشتر بود( .)8در  878ايزو ی

گودرزی در ارا ق فت ا یزاد و ايمانوینای ( )8385در

 MRSAبررساای شاا توسااط  Schmitzو همکااارانق

تهران و محم ی در غرب ايران هماننا مها ای حاضارق

میاااازان فراواناااای ژنهااااای aac(6’)-Ie-aph(2’’)-Iق

ژن  aac(6’)-Ie-aph(2’’)-Iدارای بیشترين فراوانی بود

 aph(3’)-IIIaو  ant(4’)-Iaبااااای ترتیاااااب 97ق  9و 35

و میزان فراوانای ن در ايان مها اات از مها ای حاضار

درص ا و در  51ايزو اایی  MSSAبررساای شا نیااز باای

بیشتر بود اس  .ژن  ant(4’)-Iaنیز در مها اات فاو

ترتیب 33ق  85و  58درص بودن  Choi .و همکاران نیاز

بااین  8/1درص ا تااا  17/57درص ا فراواناای داش ا

) و aph(3’)-IIIa

همگی از مها ی حاضر ( 3درص ) بیشتر بودن (5ق5ق83ق.)87

سويیهای  MRSAبای ترتیاب 15ق  88و  58درصا و در

در مها اااای حاضاااارق فراواناااای ژن  aph(3’)-IIIaدر

سويیهای  MSSAبی ترتیب 38ق  85و  3درص گازارش

ايزو یهای MRSAق  53/15درص بود .فراوانای ايان ژن

میکن کی ژن  aph(3’)-IIIaدر ايزو یهای  MRSAاين

در ايزو یهای  MRSAدر مها ات فات ا ایزاد و ايماان

مها ات از مها ی حاضر بسیار کمتر بودن ق در حا ی کای

وینی ( )8385بی ترتیب  98و  13/88درص بود کی بسیار

فراوانی ساير ژنها بیش تر از مها ی حاضار باود(87ق.)88

بیشتر از مها ی حاضر و در مها ات انجام ش توساط

در مها اااای  Hauschildو همکاااااران در هسااااتان در

گودرزی و يادگار بی ترتیب  87/7درص و  7درص بود

ايزو یهای مماوم بی نتیبیوتی

های مینوگلیکوزي یق

کی بسیار کمتر از مها ی حاضر بودن (5ق88ق83ق.)87

فراوانی ژنهای  81/7( aac(6’)-Ie-aph(2’’)-Iدرصا )

محما ی و همکااران نیااز فراوانای اياان ژن را 51/7

و  83/7( aph(3’)-IIIaدرص ) از مها ای حاضار خیلای

درصا گازارش مای کنا کای تمريباا باا مها ای حاضاار

کمتار و ژن  87/9( ant(4’)-Iaدرصا ) خیلای بایشتار

همخااوانی دارد( .)5در مها اایی يادگااار و همکاااران در

باااود( .)8در مها ااای  Ardicو همکااااران در ترکیااای در
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ايزو یهای MRSAق فراوانی ژن  3( aph(3’)-IIIaدرص )

مصر

بساایار کاامتاارق ژن  3( ant(4’)-Iaدرص ا ) مشااابی و ژن

مورد استناد باش .

هاای مینوگلیکوزيا ی

متنااوت نتایبیوتیا

 11/85( aac(6’)-Ie-aph(2’’)-Iدرص ) بیشتر از مها ی

در پايان میتوان نتیجیگیری کارد کای باا توجای بای

حاضاار بااود( Sekiguchi .)88و همکاااران در مها اایای

فراواناای باااتی ايزو اایهااای  MRSAدر اياان مها اای و

در ژاپاانق فراواناای ژنهااای  aac(6’)-Ie-aph(2’’)-Iو

هااای

باای نتاایبیوتی ا

افاازايش میاازان مااوارد مماوم ا

 aph(3’)-IIIaرا در سويیهای  MRSAبی ترتیب 88/98

مینوگلیکوزياااا ی و هاااامچنااااین درصاااا باااااتی

ورن کای از مها ای حاضار

ژنهاااای ک کننااا مماومااا

مینوگلیکوزيااا ی در

استافیلوکوکوس ارئوس ج ا ش

از مناابع بیمارساتانیق

درص و  3درص بی دس

بساایار کاامتاار بودنا ( .)53بااا توجاای باای مها ااات پیشااین
ذکاار شاا ق میاازان مماوماا

باای نتاایبیوتیاا

هااای

بیمارساتان

نظارت مستمر بار فراينا های کنتارو ونونا

مینوگلیکوزي ی و شیوع ژنهای ک کننا ی مماوما

جه ا

مینوگلیکوزي ی در ساير کشاورهاق شاهرهای مختلاف

محیط و انتماو ن بی بیماران ضروری اس .

ايااران و حتاای در بیمارسااتانهااای مختلااف ي ا

شااهر

متناوت اس  .از جملی دتي اين تناوت مایتاوان منباع

سپاسگزاری
اين پاژوهش باا حمايا

ج اسازی ايزو یها (بیماران سوختگی يا غیرسوختگی و
منابع کلینیکی مختلف)ق بخش مح ج اسازی ايزو یهاا

جلااوگیری از گسااترش ب ااکتریهااای مماااوم در

ماا ی م اونا

پاژوهش و

فناااوری دانشااگا ولااوم پزشااکی ياسااوج در چااارچوب
پژوهشی بی شامار  85-8-538بای انجاام رسای

در بیمارستانق شرايط جغرافیايیق ژنوتیپ بااکتری او یای

گرن

وارد ش در منهمی و نیز نوعق ا گوق میزان و م ت زماان

اس  .ب ينوسیلی از حماي های ما ی اين م اون

تشکر

و ق ردانی بی وم می ي .
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