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 : هچكيد
ن یلیسيمتصل شونده به پن نیپروتئد یتولمنجر به لوکوکوس اورئوسیاستافدر  mec Aوجود ژن : زمينه   امداف

سه يهدف مقا ن مطالعه بايا .ها همراه باشدپیفنوت ير بعضییر ممکن است با تغیین تغيا. گردديم PBP2aموسوم به 

 MSSA (Methicillinو  MRSA (Methicillin resistant Staphylococcus aureus) يهاايزولهدر  يقند ریتخم

sensitive Staphylococcus aureus ).انجام شد 

متشکل از ( MSSA ايزوله 348و  MRSA ايزوله 75)لوکوکوس اورئوس یاستافه زوليا 632تعداد : يبررس ر ش

 ط یمح در هاقند ریتخمشد.  يبررس شهر گرگان ن سالم دریحاملزوله از يا 92 و يبیماران بسترزوله از يا 363

 نوزیراف ترهالوز، سوکروز، مانوز، رامنوز، لوز،يگز فروکتوز، نوز،یآراب گاالکتوز، گلوکز، يهاقند يفنل رد براث حاو

ها با آزمون داده شد.بررسي  سلسیوسدرجه  15ون در یساعت انکوباس 64تغییر رنگ بعد از انجام شد.  مالتوز اي

Chi Square 37/3تمام موارد  درو  ديل گردیه و تحليتجز>P دار در نظر گرفته شد.يمعن 

قابل ساعت چهارم  در MSSA (%4/5زوله )يا 33و  MRSA( %7/35) ايزوله 33ند گلوکز درقر یتخم: مايافته

 MRSA يهاايزولهدر قندهاي رامنوز و گزيلوز ر یتخم ييتوانا .(P=31/3)بود دار ين اختالف معنيکه ا بود مشاهده

تفاوت ( بود که %5/6) 4 و(%6) 1 بیترتبه  MSSA يهالهوزيو در ا ( ايزوله%7/33) 2( و %1/38) 33در  بیترتبه

 ير قندهای، در تخمسالم لحاممار و یبهاي مربوط به ايزولهتفاوت در دو گروه یشترين ب (.P<37/3) داشتدار يمعن

 برابر( در %5/33) 34] و رامنوز ([%1/6) 6( در برابر %1/19) 42] نوزیراف ،([%81) 93 برابر( در %333) 363] فروکتوز

جدا شده از  استافیلوکوکوس اورئوس يهازولهينوز در ایر قند رافیتخم توانايي (.P<337/3شد )مشاهده  ([3%) 3

 .(P=31/3)بوددار د که از لحاظ آماري معني( بو%3/72مورد ) 61 يعفونت ادرار

مراه قندها ه ریتخم ييش توانايبا افزا لوکوکوس اورئوسیاستاف يهاايزوله ن دریلیسيمقاومت به مت: يريگجهينت

  .باشدين میلحامشتر از یماران بیجدا شده از ب لوکوکوس اورئوسیاستاف يهاايزولهر قندها در یتخم ييتوانااست. 

 MRSA ،MSSA، ر قندی، تخملوکوکوس اورئوسیاستاف  :ما اژهليد ک
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:مقدمه  
ن عوامل ياز مهمتر يکي لوکوکوس اورئوسياستاف

شده از  کسب يهاو عفونت يمارستانيب يهاعفونت

همچون  يمهم يهاتواند عامل عفونتياجتماع است که م

ت، سندرم شوک يليت، استئومي، اندوکارديميباکتر

  ين باکتري(. ا1باشد ) يپوست يهاک و عفونتيتوکس

کند. طور معمول در قسمت قدامي بيني افراد زندگي ميهب

توانند در هر زماني درصد افراد سالم مي 02تا  02حدود 

باشند. در برخي  استافيلوکوکوس اورئوس سالم لحام

 کنانمانند کار ،رودل بودن باال ميحامشرايط نيز احتمال 

توانند موجب انتقال ها که معموالً  ميشاغل در بيمارستان

امر اين شوند.  آلودگي به اطرافيان و خصوصاً به بيماران

يکي از مهمترين خطرات انتقال عفونت به بيماران بشمار 

وجود ارگانيسم سر دسته عوامل بهميکرواين  .(0آيد )يم

هاي زخم جراحي، يکي از عوامل آورنده باکتريمي، عفونت

ترين هاي نرم و از شايعهاي پوست و بافتاصلي عفونت

هاي بيمارستاني و در برخي عوامل ايجاد کننده عفونت

جاد يع در ايوس يي(. توانا3باشد )مير مي موارد مرگ و

 ييز توانايمختلف و ن يهاميد سموم و آنزي، توليرمايب

ات يها از خصوصکيوتيبيع مقاومت در برابر آنتيکسب سر

 (.0) است ين باکتريمهم ا

 يالديم 02ن در دهه يليسيمقاوم به مت يهاايزولهش يدايپ  

 (.5)ش داد يطور روزافزون افزاهرا ب ين باکتريت اياهم

سيلين توليد يک مکانيسم عمده مقاومت به متي

(Penicillin Binding Protein )PBP تغيير يافته به-

تمايل کمي براي اتصال به است. اين پروتئين  PBP2aنام 

گردد و توسط اين داروها مهار نميدارد بتاالکتام  يداروها

رمز دهي  mec Aن توسط ژن يليسيمقاومت به مت (.0)

 SCCmecمتحرک  يکيژنت عنصر يرو نژ. اين شوديم

 ييتواناSCCmec باشد. ينوع مجزا م 5 يقرار دارد و دارا

 (. 7)د را دار يلوکوکيمختلف استاف يهان گونهيتبادل ب

تغيير در ساختمان ممکن است منجر به  PBPتغيير در  

ديواره باکتري شده که خود ممکن است با تغيير در بعضي 

ن ياز ا ي. در مطالعات گذشته شواهدها همراه باشدفنوتيپ

ابت شده است ث مثالً .د قرار گرفته استيکأرات مورد تييتغ

د شده توسط يتول Bن يزان انتروتوکسيکه م

ن در يليسيبا مقاومت به مت لوکوکوس اورئوسياستاف

 يهاحضور ژن يها روي(، بررس0باشد )ارتباط مي

 MRSA يهاهين نشان داد که سوين پنتون ولنتيديلوکوس

(Methicillin resistant Staphylococcus 

aureus)  وMSSA  (Methicillin sensitive 

Staphylococcus aureus)  با هم اختالف دارند 

از  ،دهايپياز ل بيشترير يمقاد MRSA يهاسلول .(8و  0)

. ار دارنديدر اخت MSSA يهارا نسبت به سلول ،همه نوع

ان زم يداراMSSA  يهاهياند که سونشان داده اهشيآزما

جه تعداد يو در نتهستند  MRSAنسبت به  يترنسل کوتاه

 MRSAک ساعت نسبت به يدر  يشتريب يهاسلول

در  تمي رشديفاز لگارکه  يمعننيبدآورند. يبوجود م

تر از يطوالن MRSA يهاهيکسان در سويط يشرا

 زمان تقسيمباشد و احتماالً مي MSSA يهاهيسو

. تر خواهد بوديطوالن نيليسيمقاوم به مت يهاسلول

طول مدت  ،نهياند که هزمتعدد نشان داده ينيمطالعات بال

 يهاهير سويزان مرگ و ميمو  ييزايماريب، درمان
MRSA شتر از يبMSSA ( 7است) .ن همه يبا ا

ن يروالنس بيو و زاييبيماريدر  ياحتمال يهاتفاوت

ال ؤسک يعنوان هنوز به MSSAو  MRSA يهاهيسو

 است. يباقن همچنا

 استافيلوکوکوس اورئوسها توسط طيف وسيعي از قند  

گيرند. دو مدل از انتقال کربوهيدرات مورد استفاده قرار مي

شناخته و مطالعه شده است:  استافيلوکوکوس اورئوسدر 

(، که مسئول اتصال، PTS( سيستم فسفوترانسفراز قند )1)

هاي قندي راو فسفريله کردن سوبست از ميان غشاءانتقال 

 PTS( انتقال کربوهيدراتي مستقل از 0باشد. )بيشماري مي

وسيله يک هکه قند توسط يک پرمئاز منتقل شده و سپس ب

شود. براي بيشتر قندها، فسفريله مي ATPکيناز وابسته به 

هاي انتقال در يک عنوان مثال گلوکز، هر دو مدل سيستمبه

تضمين کند، همچنين گونه وجود دارد تا انتقال مؤثر را 

منتقل  PTSهاي مانيتول، گاالکتوز، مانوز تنها توسط قند

 (.9شوند )مي

 يمهم يپير قندها از خواص فنوتيتخم ييتوانا يبررس  

ها يستگاه باکتريک زيز درک اکولوژيکه در رشد و ناست 
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ي بين يهاهمچنين ممکن است تفاوت .ت داردياهم

و از ان بيمارکه از  وساستافيلوکوکوس اورئهاي ايزوله

ن مطالعه يدر ا. شود وجود داشته باشدسالم جدا مي ينحامل

لوکوکوس ياستاف يهازولهيدر ا ر قنديتخم ييتوانا ياسهيمقا
  تعيين شده است.ن يليسيمقاوم و حساس به مت اورئوس

 

 ما:مواد   ر ش
 ايزوله 57) لوکوکوس اورئوسياستاف ايزوله 020تعداد   

MRSA ايزوله 109 و MSSA)  طي سالجدا شده 

  يپرسنل درمانو  (ايزوله 102) يبستر مارانيباز  1389

 شهر يهامارستانيبدر  (ايزوله 80)سالم  نيلحامعنوان به

از  S. aureusتعيين هويت  يبرا .شدند يبررس گرگان

کشت در  گرم، يآميزاستاندارد شامل رنگ يهاروش

و  DNaseکاتاالز، هاي زمايشآ محيط مانيتول سالت آگار،

  .(12و 8الم و لوله استفاده شد ) يهاروشکواگوالز به

 PCR روشاستفاده از  با MRSAهاي ايزوله تشخيص  

ژن  فقدان يا وجود بررسي براي معيار زمونآ عنوانبه

استفاده روش با انجام گرفت، که اين  سيلينمتي به مقاومت

 AAA TCA GAT GGT-´3 يهامريپرااز جفت 

AAA GGT TGG C-5´  3و´-AGT TCT GCA 

GTA CCG GAT TTG C-5´  (،11) شدانجام 

، ر قندهايتخمآزمايش  يبرا. (ج ارائه نشده استي)نتا

توانايي تخمير يا عدم  استافيلوکوکوس اورئوسي که يقندها

مورد استفاده قرار گرفت براي تشخيص تخمير آنها را دارد 

قندهاي انتخابي نظير  از %1ول خالصه محل طورهب(. 10)

مانوز،  لوز، رامنوز،ينوز، فروکتوز، گزيگلوکز، گاالکتوز، آراب

ميلي  5 يحاولوله ا مالتوز به ينوز يسوکروز، ترهالوز، راف

ط فنل ين محيدر ا PH معرف د.شفنل رد براث اضافه  ليتر

د همچون گلوکز، گاالکتوز، يمنوساکار يهاقند. استرد 

مانوز قبل از اتوکالو  ايلوز، رامنوز يوکتوز، گزنوز، فريآراب

ها اضافه شدند. در مورد سوکروز، ترهالوز، طيبه مح

کشت ابتدا اتوکالو شد و قندها  يهاطيمح مالتوزا ينوز يراف

 ون در کنار شعله به آنها اضافه شدند. يلتراسيپس از ف

 .(9است ) يضرور 0/7 يرو ط کشتيمح pHم يتنظ

با غلظت معادل  يون باکتريسوسپانساز ر تيکروليم 122  

رد براث ط فنليمحبه، ساعته 00کشت از  مک فارلند، 5/2

مدت بهها طيمح . (13) شدح يها تلقک از قندي هر يحاو

شدند.  يگذارگرمخانه لسيوسدرجه س 37ساعت در  00

 است. ر قند يتخم هط از قرمز به زرد نشانير رنگ محييتغ

  استافيلوکوکوس اورئوسهاي سويه از آنجائيکه تمامي

ر رنگ ييغت اين قنددر مورد کنند، قند گلوکز را مصرف مي

و ثبت  يبررس ساعت( 00و 8 ،0) يزمان بازهدر سه 

 .(10)ديگرد

و  MSSA وMRSA  يهاايزولهر قندها در يتخم ييتوانا

ن ثبت يحاملماران و يجدا شده از ب يهاايزولهن در يهمچن

 درشد. ل يه و تحليتجز(  2Xور کاي )آزمون مجذو با 

 دار در نظر گرفته شد.يمعن P<25/2ها ل دادهيه و تحليتجز

 

 ما:يافته
 يهاايزولهساعت توسط تمام  00قند گلوکز در   

 MRSA ايزوله 12در ر شد. يتخم  لوکوک اورئوسياستاف

چهارم قابل مشاهده  از ساعتر قند گلوکز يتخم( 5/17%)

( %0/7ايزوله ) 11تعداد  MSSA يهازولهايدر اما  ،بود

 %90ش از يب (.=23/2P)قادر به تخمير اين قند بودند 

ايزوله(،  >022) اورئوس وساستافيلوکوک هايايزوله

ايزوله  177 و ،فروکتوز ترهالوز و سوکروز، مانوز، يقندها

ر در يزان تخميتفاوت م ند.ر کرديگاالکتوز را تخم (3/80%)

 ز رامنو يقندها يبرا MSSAو  MRSA يهاايزوله

 لوزيو گز( P<221/2) ([%0) 3( و %3/19) 11ترتيب ]به

دار يمعن( =20/2P) ([%7/0) 0( و %5/12) 0ترتيب ]به

 MRSA  يهاايزولهر در يقند گاالکتوز تخم يبرا .بود

 100( و %93) 53ترتيب ]به بود MSSAش از يب

(0/83%]) (250/2=P)  (1)جدول. 
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  MSSAو  MRSAهاي ها در ايزولهمقايسه توانايي تخمير قند -1دول ج

 

 

 نوع قند

 توانايي تخمير
 

ValueP MRSA MSSA کل تخمير 

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 * 23/2 0/12 01 0/7 11 5/17 12 ساعت( 0گلوکز )

 07/2 1/00 95 0/05 08 0/07 07 ساعت( 8گلوکز )

 1 122 020 122 109 122 57 عت(سا 00گلوکز )

 250/2 9/85 177 0/83 100 93 53 گاالکتوز

 13/2 1/97 022 90 103 122 57 فروکتوز

 00/2 0/97 021 98 100 5/90 55 مانوز

 15/2 1/90 198 3/97 105 93 53 ترهالوز

 10/2 7/90 195 3/93 139 0/98 50 مالتوز

 09/2 1/98 020 98 100 0/98 50 سوکروز

 * 20/2 9/0 12 7/0 0 5/12 0 گزيلوز

 09/2 7/9 02 0/9 10 5/12 0 آرابينوز

 11/2 3/03 08 8/02 31 8/09 17 رافينوز

 * <221/2 7/9 10 0 3 3/19 11 رامنوز

 دار* معني

 

جدا  يهاايزولهدر  هشتمر قند گلوکز در ساعت يزان تخميم

ل حامافراد جدا شده از  يهاايزولهش از يماران بيشده از ب

 و انماريبجدا شده از  (%7/51) زولهيا 00که يطوربه .بود

در قند  نيا تخميرقادر به ( از حاملين  %0/38) ايزوله 33

ماران يب مربوط به ايزوله 15(. P=20/2) ساعت هشتم بودند

در  يي. اين توانانوز را داشتندير آرابيتخم يي( توانا5/10%)

ن ياوجود داشت.  نيحامل مربوط به ايزوله (8/5%) 5

 ييتوانابود. اما قابل توجه نبود دار يمعن P=28/2تفاوت با 

 مارانيجدا شده از ب يهاايزولهز در ير قند ترهالوز نيتخم

 بود [(%93) 82]ن يحاملش از يب [(3/98%) 118]

(258/2=P.) ( %3/38) 00] نوزيراف ير قندهايتخم ييتوانا

 ([%2) 2 برابر( در %7/11) 10]، رامنوز ([%3/0) 0 برابردر 

در  ([%93) 82 برابر( در %122) 102]و فروکتوز 

ش از يدار بيطور معنهماران بيجدا شده از ب يهاايزوله

  (P<225/2) ن بوديلحامجدا شده از  يهاايزوله

ر قندها توسط يتخم ييسه توانايمقا 3جدول  .(0)جدول 

ل حتفکيک م را به لوکوکوس اورئوسياستاف يهاايزوله

د که در شمشخص  .دهديماران نشان مياز بجداسازي 

ر ينوز و تخمير قند رافيژه در تخميوهب ،از موارد يبعض

داري وجود هاي معنيتفاوت ،ساعته( قند گلوکز 8ع )يسر

 يد ولشمشاهده  ييهار موارد اگرچه تفاوتيدر سا .دارد

 دار نبود.يمعن ينظر آمار

 
 



 12/ ...مقا م   استافيلوکوکوس ا رموسماي در ايز له مقايسه تخمير اند

 

  حامل بيماران و افراد مربوط به استافيلوکوکوس اورئوسهاي ايزولهبه تفکيک ها تخمير قنددر انايي مقايسه تو -2جدول 

 نوع قند
 توانايي تخمير

ValueP کل تخمير افراد حامل افراد بيمار 

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 50/2 0/12 01 5/12 9 12 10 ساعت( 0گلوکز )

 * 20/2 1/00 95 0/38 33 7/51 00 ساعت( 8گلوکز )

 1 122 020 122 80 122 102 ساعت( 00گلوکز )

 08/2 9/85 177 7/83 70 5/87 125 گاالکتوز

 * 225/2 1/97 022 93 82 122 102 فروکتوز

 29/2 0/97 021 3/95 80 0/99 119 مانوز

 258/2 1/90 198 93 82 3/98 118 ترهالوز

 05/2 7/90 195 5/90 83 3/93 110 مالتوز

 55/2 1/98 020 7/97 80 3/98 118 سوکروز

 13/2 9/0 12 3/0 0 7/0 8 گزيلوز

 28/2 7/9 02 8/5 5 5/10 15 آرابينوز

 * <221/2 3/03 08 3/0 0 3/38 00 رافينوز

 * <221/2 8/0 10 2 2 7/11 10 رامنوز

 دار* معني
 

 استافيلوکوکوس اورئوسهاي مونه برداري ايزولهبه تفکيک محل نها مقايسه توانايي تخمير قند -3جدول 

 نوع قند
 هاساير  نمونه زخم خون ادرار

ValueP 
 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 >25/2 2 2 1/7 0 10 0 0/10 5 ساعت( 0گلوکز )

 229/2 5/37 0 1/30 9 50 13 7/72 09 ساعت( 8گلوکز )

 >25/2 122 10 122 08 122 05 122 01 ساعت( 00گلوکز )

 >25/2 75 10 3/89 05 90 00 8/87 30 گاالکتوز

 >25/2 122 10 122 08 122 05 122 01 فروکتوز

 >25/2 122 10 122 08 122 05 0/97 02 مانوز

 >25/2 122 10 122 08 90 00 0/97 02 ترهالوز

 >25/2 3/81 13 9/90 00 122 05 7/90 38 مالتوز

 >25/2 122 10 0/90 07 122 05 122 01 سوکروز

 >25/2 3/0 1 1/7 0 8 0 9/0 0 گزيلوز

 >25/2 2 2 9/17 5 10 3 0/10 0 آرابينوز

 * 23/2 05 0 0/08 8 08 7 1/50 03 رافينوز

 >25/2 3/0 1 1/7 0 10 0 0/10 5 رامنوز

 دار* معني
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 :بحث

 ييغذا ياز منابع اصل يکيعنوان هر قندها بيتخم ييتوانا  

ت ياکثر .رسدينظر مبه يها ضرورلوکوکياستافر د

د از ياسد يتول ييتوانا لوکوکوس اورئوسياستاف يهاايزوله

مالتوز  ترهالوز، تول، مانوز،يمان ،مختلف مثل گلوکز يقندها

جدا شده از  يهاايزولهده در ين پديا ،و ساکاروز را دارند

ضر در مطالعه حا. (10) ز مشاهده شده استين منطقه ما

در  يندآاين فر د ونر کرديها قند گلوکز را تخمايزولههمه 

ه آغاز شده يساعت اول 0در همان  ،از آنها %12حدود 

از يد که نشانگر نيرس %00ساعت به  8ن رقم در يا؛ است

 باشد.يرشد م ين قند برايع ايمصرف سربه يد باکتريشد

 يهاايزوله %12مطالعه ما نشان داد که کمتر از 

 و نوزيآراب ير قندهايتخم ييتوانا لوکوکوس اورئوسيفاستا

 مثل کتاب يکه در منابع علميدر حاللوز را دارند يگز
"Bergey's manual of determinative 

bacteriology" و "The Prokaryotes"  در جداول

توسط  ن قندهاير ايتخم ييبه عدم توانا يصيتشخ

 (.10و10) اشاره شده است لوکوکوس اورئوسياستاف

جدا شده  يهاايزولهنوز در ير قند رافيتخم يين توانايهمچن

ش از حد مورد انتظار يب باشد کهيم %03 ن منطقهيدر ا

در سال  Adegokeات مطالع ياز طرف .(9) است( 12%>)

نشان داد ( 15) 0221در سال  Ajuwapeو ( 17) 1980

لوکوکوس ياستاف يهازولهيا %3/00و  %7/81ب يترتکه به
ن تفاوت ياباشند. يلوز مير قند گزيقادر به تخمورئوس ا

 يبوم يهازولهيا يهايژگيممکن است نشانگر تفاوت در و

ن يتر اکامل يبررس ،باشد گرينسبت نقاط دن منطقه بهيدر ا

 يهايژگيو يياسانتواند در شيران مير نقاط ايده در سايپد

د که شص مشخ ياز طرف ثر باشد.ؤران ميا يبوم يهازولهيا

ر در يتخم ييز قند رامنوز توانايدر مورد هر سه قند فوق و ن

ل ين دليمهبهاست.  MSSAش از يب MRSA يهازولهيا

در مورد نقش  يترعيد مطالعات وسشويشنهاد ميپ

PBP2a انجام شود.  يين توانايدر کسب ا 

ه يسو 80 يرو 1980در سال  Adegoke يبررس  

شده از بز نشان داد که جدا  لوکوکوس اورئوسياستاف

اند. ر کردهيساعت تخم 00ها قند گلوکز را در زولهيا 122%

قند سوکروز  %7/98ها قند مالتوز، هياز سو %8/98ن يهمچن

ن در ي(. همچن10ر کردند )يد تخميد اسيرا همراه با تول

 يهاجدا شده قند زولهيا 128تمام  Ajuwapeمطالعه 

ن ير کردند، همچنيتخمتول و سوکروز را يگلوکز، مان

قند ترهالوز را  %1/89و  ها قند مالتوززولهيز اا 1/98%

 يهازولهيج در ايها مشابه نتاافتهين يا (.15ر کردند )يتخم

 باشد.يمنطقه ما م

از هشت قند  ي، بخشلوزيگزو مانوز  گاالکتوز، گلوکز،  

 عنوانبهها آن از د کهنباشيبدن م يبرا يضرور

 ين مواد براي. وجود اشودينام برده منت يکونوتريگل

از آنها  يارياست و بس يها ضروربافت ياتيح يهاتيفعال

مختلف بدن مستقر  يهاها و بافتتواند در سطح سلوليم

، يخون يهاسلول يوجود گاالکتوز در رو ،ًمثال .دنگرد

 تواند بريم ... و ياردستگاه ادر يهاوجود مانوز در سلول

د يکأت وسلوکوکياستافگيرنده عنوان هدها بن قنيت اياهم

ل يمهاجم تبد شکلهب يکه باکتر يدر موارد نيهمچند. ينما

انتظار  که ابدييش ميآن افزا ييزايماريقدرت ب شوديم

 ابد.يش يز افزاير قندها نيتخم ييتوانا روديم

 يهاايزولهن در يليسيمقاومت به متج ما نشان داد که ينتا  

ر قندها يتخم يايش توانيبا افزا کوس اورئوسلوکوياستاف

لوز و يرامنوز، گز ير قندهايدر تخم ،ژهيوهباست. همراه 

ر قند يسرعت تخم .شوديتر ممشخص يبن توانايگاالکتوز ا

 يهاايزولهش از يب MRSA يهاايزولهز در يگلوکز ن

MSSA د ين فرض که تولين اساس ايا بر .باشديم

PBP2a  ه قندها ب يريش نفوذپذيافزابهممکن است منجر

از به يشود که اثبات آن نيها گردد مطرح ميداخل باکتر

ر قندها در يتخم ييتوانان يهمچن تر دارد.قات گستردهيتحق

ماران يجدا شده از ب لوکوکوس اورئوسياستاف يهاايزوله

ن يشتريب . در همين راستاباشدين ميلحامشتر از يعموماً ب

نوز، رامنوز و ي، راففروکتوز يندهار قيدر تخم تفاوت

ل يممکن است از دال دهين پديا. شوديده ميدترهالوز 

ماران يجدا شده از ب يهاايزولهدر  ييزايماريش بيافزا

  .باشد

جداسازي ر قندها بر حسب محل يتخم ييتوانا يدر بررس

جدا شده از نمونه  يهاايزولهد که يمشخص گرد يباکتر

گلوکز )در ساعت  ير قندهايدر تخم يرشتيب يياادرار توان
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 ها کامالًزولهير اين تفاوت با سايا .نوز دارنديهشتم( و راف

ر يتخم ييتوانا .(P=229/2و  23/2باشد )يدار ميمعن

جدا شده از خون  يهاايزولهگاالکتوز و مالتوز در  يقندها

ش يجدا شده از زخم ب يهاايزولهنوز در ير قند آرابيو تخم

 ين اختالف از نظر آماريا يول ،باشديها مزولهيا رياز سا

ما مشخص  يده براين پديا ينيت بالياهم دار نبود.يمعن

ت ينه اهميتر در زمل مطالعات کاملين دليمهبه نيست.

در ن قندها يا يناتفاوت در فراوز مشخص کردن ينو  ينيبال

تواند ينده ميادرار، خون و زخم در مطالعات آ يهانمونه

 .رديورد توجه قرار گم

 :يريجه گينت
لوکوکوس ياستاف يهاايزولهن در يليسيمقاومت به مت

 است.ر قندها همراه يتخم ييش توانايبا افزا اورئوس

 يهاايزولهر قندها در يتخم يين توانايهمچن

شتر از يماران بيجدا شده از ب لوکوکوس اورئوسياستاف

ل ياست از دالممکن ده ين پديباشد که ايمسالم ن يحامل

هاي ايزوله و MRSA يهاايزولهدر  ييزايماريش بيافزا

 ماران باشد.يجدا شده از ب
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