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Background and Aims: Methicillin-resistant Staphylococcus aureus is the most common
bacterial agent of diabetic foot Infection (DFI).The Virulence factors of this bacterium increases
the severity of the degree of wound infection, and if not treated promptly, results in lower limb
amputation and death of the affected patients. The aim of this study was to isolate methicillin
resistant Staphylococcus aureus carries the mecA gene and to detect 4 Virulence genes hla,
lukED, sei and hlg from patients with diabetic foot infection in order to evaluate their role in
severity of infection.
Materials and Methods: 30 cases of diabetic foot infections in Mazandaran province were
collected from pus drainage and Staphylococcus aureus was purified according to culture
characteristics and biochemical tests. The molecular evaluation of the isolates after DNA
extraction was performed with five pairs of specific primers of intended genes, by PCR method.
Results: Of the 30 patients, 14 isolates (46.6%) of S. aureus were isolated and identified.
Each 14 samples contained mecA gene and the frequency of hla, lukED, sei and hlg genes in
isolates was 100%, 100%, 71.4% and 64.2%, respectively.
Conclusions: Identification of these 4 genes with the mecA gene in S. aureus isolated from
diabetic foot Infection can be an effective and reliable genetic marker for diagnosis of foot
infection in diabetic patients. To prevent amputation, diagnosis of infection by PCR method and
appropriate timely antibiotic therapy are required for Diabetic patients.
Keywords: Staphylococcus aureus, Methicillin Resistance, Virulence Genes, Diabetic
Foot Infection
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چکیده
زمینه و هدف:

استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متیسیلین شایعترین عامل باکتریائی عفونت زخم پای بیماران دیابتی

( )DFIاست .فاکتورهای بیماریزایی این باکتری شدت درجۀ عفونت زخم را افزایش میدهد و درصورت درمان نشدن بهموقع منجر به
قطع عضو اندامهای تحتانی و مرگ بیماران مبتال میشود .هدف این پژوهش ،جداسازی باکتری استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به
متیسیلین حامل ژن  mecAو شناسایی  4ژن ویروالنس  sei ،lukED ، hlaو  hlgاز جدایههای عفونت پای بیماران دیابتی به-
منظور ارزیابی نقش آنها در میزان شدت عفونت است.

مواد و روش کار:

از ترشحات چرک  13بیمار مبتال به عفونت پای دیابتی در استان مازندران نمونهگیری شد و

استافیلوکوکوس اورئوس براساس ویژگیهای کشت و تستهای بیوشیمیائی خالصسازی شد .ارزیابی مولکولی جدایهها پس از استخراج
 ،DNAبا  5جفت پرایمر اختصاصی ژنهای مقصود به روش  PCRصورت گرفت.
یافتهها :از مجموع  13بیمار  24ایزوله ( )%46/6استافیلوکوکوس اورئوس جداسازی و شناسایی شد .هر  24نمونه حامل ژن
 mecAبودند و فراوانی ژنهای  sei ، lukED ، hlaو  hlgدر جدایهها بهترتیب  %12/4 ،%233 ،%233و  %64/1بهدست آمد.
نتیجهگیری :شناسایی این  4ژن به همراه ژن  mecAدر استافیلوکوکوس اورئوس جداسازی شده از زخم پای دیابتی میتواند
مارکر ژنتیکی مؤثر و قابل اعتمادی در تشخیص درجهبندی عفونت پای بیماران دیابتی باشد .تشخیص عامل عفونت با روش  PCRو
درمان آنتیبیوتیکی مناسب و بهموقع ،در جلوگیری از قطع عضو بیماران دیابتی ضروری است.
کلمات کلیدی :استافیلوکوکوس اورئوس ،مقاومت به متیسیلین ،ژنهای بیماریزایی ،عفونت پای دیابتی

تلفن49111962098:
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مقدمه
دیابت قندی نوعی اختالل متابولیک شایع است که با
فنوتیپ هیپرگالیسمی بروز میکند .برحسب اتیولوژی دیابت،
عوامل دخیل در بروز هیپرگالیسمی ،قطع ترشح انسولین (دیابت
نوع اول) ،کاهش ترشح انسولین و یا غیر فعال شدن رسپتورهای
سطح سلول در برابر انسولین موجود در خون (دیابت نوع دوم)
است که متعاقبا منجر به کاهش جذب گلوکز ازسوی سلولها می-
شود .تغییرات پاتوفیزولوژیک ثانویه در ارگانهای متعدد بدن ناشی
از این اختالل متابولیک ،مشکالت فراوانی را برای فرد دیابتی و
سیستم بهداشتی جامعه به همراه دارد ( .)6دیابت شایعترین

بیماری غدد در جهان و مسئول  4میلیون مرگ در سال است.
شیوع آن در سال  13 ،2995میلیون نفر ،در سال 113 ،1339
میلیون نفر ،در سال  195 ،1323میلیون نفر بوده و در سال
 1313میالدی این آمار به  419میلیون نفر افزایش خواهد یافت.
با توجه به آمار و روند رو به تزاید بیماری دیابت در جهان ،سازمان
بهداشت جهانی ( )WHOآنرا بهعنوان یک اپیدمی نهفته اعالم
کرد .این بیماری پنجمین علت مرگومیر و اولین علت نارسایی
مزمن کلیه ،قطع پای غیر تروماتیک و نابینایی در بسیاری از
جوامع است ( .)9زخم پا عارضهای شایع در بیماران دیابتی است
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 sei ،lukED ، hlaو  hlgاز عفونت پای بیماران دیابتی در استان مازندران

حسین رسولی و همکاران | جداسازی و تشخیص استافیلوکوکوس اورئوس......

استافیلوکوکوس اورئوس علت شایع عفونت زخم پای دیابتی
است .این باکتری یکی از علل بسیار شایع عفونتهای خون،
عفونتهای پوستی و زخم ،استئومیلیت ،اندوکاردیت ،پنومونی و
عفونتهای عمل جراحی و از دالیل عمدۀ عفونتهای بیمارستانی
است ( .)1در دهۀ  2963بالفاصله پس از معرفی متیسیلین،
سویههای استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم نسبت به این دارو ظاهر
شدند و استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متیسیلین ()MRSA
نام گرفتند .علت بروز این نوع مقاومت آنتیبیوتیکی ،حضور ژن
کروموزومی  mecAدر این سویهها است .این مقاومت ازسوی
ترادفی از ژنهای موجود در ناحیهای از کروموزوم استافیلوکوکوس
اورئوس ،به نام  SCC mecکد میشود ( 9 .)7تایپ SCCmec
(تایپ  Iتا  )VIIIشامل کالسهای مختلف  mec gene complexو
 ccr gene complexشناسایی شده است SCCmec .تایپهای I
VI ، V، IV،و  VIIباعث مقاومت نسبت به آنتیبیوتیکهای
بتاالکتام میشود و تایپهای ) (II,IIIمقاومت چندگانه را با اضافه
شدن ژنهای مقاومت برعلیه دارو ایجاد میکنند (.)0 ،3
استافیلوکوکوس اورئوس یک باکتری بیماریزای ذاتی انسانی است
و ژنهای متعدد کدکنندۀ فاکتورهای ویروالنس دارد .این ژنها بر
روی کروموزوم یا عناصر جهندۀ ژنتیکی قرار گرفتهاند .این
فاکتورها موجب کلونیزاسیون باکتری در میزبان ،فرار از مکانیسم-
های دفاعی میزبان ،تهاجم به پوست آسیبدیده و موکوس و
انتشار در بدن میشوند ( .)64همولیزینها نظیر آلفا همولیزین و
گاما همولیزین و خانوادۀ لکوسیدین بر غشاء سلول اثرات
سایتولیتیک یا تخریبکننده دارند .آلفا همولیزین یک توکسین
پلیپپتیدی است که ازسوی ژن  hlaکد میشود .این توکسین
خاصیت القاکنندگی لیز یا تخریب طیف وسیعی از سلولها (بهطور
عمده پالکتها و منوسیتها) را دارد ،که ازسوی بسیاری از گونه-
های استافیلوکوکوس اورئوس تولید میشود و آلفا هموالیزین

مواد و روشها
در این تحقیق آزمایشی و تجربی که از مهر ماه  2194تا
مرداد ماه  2195انجام شد ،با مراجعه به بخش جراحی بیمارستان
امام خمینی شهر ساری و بخش عفونی بیمارستان رازی شهر
قائمشهر (جامعۀ هدف) ،از  13بیمار مبتال به عفونت زخم دیابتی
( )DFIبا درجۀ  1تا  5واگنر (جامعۀ نمونه) نمونهگیری شد .افراد
به روش غیر تصادفی و سهمیه ای و با در نظر گرفتن مهمترین
ویژگی آنها یعنی ابتال به عفونت پای دیابتی( )DFIانتخاب شدند.
معیار ورود و خروج نمونه ها در مطالعه عفونت پای بیماران مبتال
به دیابت بوده است .بهمنظور رعایت اصول اخالقی و امانت و
صداقت در پژوهش ،ضمن هماهنگیهای الزم ،از بیماران درنظر
گرفته شده برای نمونهگیری کسب اجازه شد.
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که شیوع آن بیش از  %15است .ساالنه بیش از  2میلیون نفر از
افراد دیابتی ،پای خود را بهعلت این بیماری از دست میدهند.
یعنی هر  13ثانیه یک قطع پای ناشی از دیابت اتفاق میافتد (.)9
اغلب زخمها عفونی میشوند و پیشرفت عفونت به سمت بافت نرم
و استخوان عمدتا یک فاکتور مهم برای قطع اندامهای تحتانی
است ( .)0زخم پای بیماران دیابتی میتواند خود را به شکل
سلولیت ،میوزیت ،آبسه ،فاشئیت نکروزان ،آرتریت عفونی ،تندنیت
و استئومیلیت نشان دهد و سرانجام منجر به آمپوتاسیون اندام
تحتانی شود (.)0

عضالت صاف عروق خونی را مختل میکند .این سم برای بسیاری
از سلولها ازجمله گلبولهای قرمز ،لکوسیتها ،سلولهای کبدی،
پالکتها و سلولهای کشتشده ،سمی است و باعث ایجاد منافذی
با قطر  2تا  1نانومتر در غشاء سلول میشود .آلفا توکسین یک سم
منفذزا در لکوسیتها است و بهعنوان یکی از عوامل مهم ویروالنس
استافیلوکوکوس اورئوس محسوب میشود ( .)66گاماهمولیزین
ازسوی ژن  hlgکد میشود .این ژن از یک جایگاه واحد ،واقع در
قطعۀ کروموزومی  4/5کیلوبازی ( ScaI-digested choromosomal
 )fragmentرونویسی میشود ،قادر به تخریب گلبولهای قرمز
انسان ،گوسفند ،خرگوش و همچنین سلولهای لنفوبالستیک
انسان است و همانند اجزاء خانواده لکوسیدین شامل دو پروتئین S
و  Fاست که بهترتیب  HlgBو  HlgAنامگذاری شدهاند (sei .)69
ژن کدکنندۀ انتروتوکسین استافیلوکوکوس اورئوس است .این
ویروالنس فاکتورها را سوپر آنتیژن مینامند .این سموم توانایی
برای واکنش با مولکول  MHCکالس  1و پرولیفراسیون وسیع
لنفوسیتهای  Tو درنهایت آسیب ناشی از انتشار مقادیر باالیی از
سایتوکاینها را دارند .از طرفی توکسینهای این خانواده همگی
بهطور افقی و ازطریق عناصر جهندۀ ژنتیکی منتقل میشوند (.)69
هدف از این مطالعه ،جداسازی و تشخیص باکتری استافیلوکوکوس
اورئوس مقاوم به متیسیلین و شناسایی سویههای واجد ژنهای
کدکنندۀ همولیزین آلفا ( ،) hlaهمولیزین گاما ( ،)hlgلکوسیدین
 )lukED( E/Dو انترتوکسین سروتایپ  )sei( iاز عفونت زخم پای
بیماران دیابتی (با درجۀ عفونی  1تا  5براساس سیستم طبقهبندی
واگنر) ،به کمک تکنیکهای کشت ،تست های بیوشیمیایی و
واکنش زنجیرهای پلیمراز ) (PCRبوده است.

مجله میکروب شناسی پزشکی ایران ▐سال  22شماره  ▐ 6بهمن و اسفند2196

جدول .6جفت پرایمرهای استفادهشده در پژوهش حاضر .منابع )67( 0 ،)61( 9 ،)60( 9 ،)60( 6 :و )60( 0
Function

)Size (pb

δ-Hemolysin
leukocidin

911

Entertoxin-i

466

Leukocidin

169

α-Hemolysin
leukocidin
Methicillin
Resistance
)(PBP2a

139
515

Nucleotid sequence

primer

ʹ5ʹ-CCA ATC CGT TAT TAG AAA ATG C-3
ʹ5ʹ-CCA TAG ACG TAG CAA CGG AT-3
ʹ5ʹ-CAA CTC GAA TTT TCA ACA GGT AC-3
ˊ5ˊ-CAG GCA GTC CAT CTC CTG-3
ˊ5ʹ-TGA AAA AGG TTC AAA GTT GAT ACG AG-3
ˊ5ˊ-TGT ATT CGA CAA AAG CAG TGC A-3
ˊ5ˊ-CTG ATT ACT ATC CAA GAA ATT CGA TTG-3
ˊ5ˊ-CTT TCC AGC CTA CTT TTT TAT CAG T-3

F
R
F
R
F
R
F
R

ˊ5ˊ-GTG GAA TTG GCC AAT ACA GG-3
ˊ5ˊ-TGG ATA GCA GTA CCT GAG CC-3

F
R

استخراج  DNAژنومی جدایهها با استفاده از بافر استخراج
 DNA- IraiZolمحصول کمپانی رنا ( )RNAبیوتک زیست فناوران
انجام شد .آنالیز کمی  DNAاستخراج شده با دستگاه
 Biophotometerصورت گرفت .آنالیز کیفی  DNAاستخراج شده
به روش الکتروفورز بر روی ژل آگاروز  %2و ظهور باندها در
دستگاه  Transluminatorارزیابی شد .بعد از آمادهسازی
پرایمرهای اختصاصی و تهیۀ غلظت  ،23pmolواکنش  PCRدر

Gene
Hlg

2

1Sei
1 lukED

Hla
mecA

4

5

حجم  15برای  DNAهریک از ایزولهها انجام گرفت .میکس
اکنش  PCRشامل مسترمیکس ،21/5 µLپرایمر فوروارد و ریورس
هرکدام ،2 µLنمونه  DNAاستخراج شده ،4/5 µLآب مقطر
دیونیزه  6 µLبوده است.
برای انجام  PCRاز دستگاه Thermal cycler
(اپندرف ،آلمان) استفاده شد.

جدول .9سیکل دمایی واکنش  PCRژنهای مطالعهشده در این تحقیق
Temperature(°C) / Time
Cycle
No.

Final
extension

Extension

Annealing

denaturation

Initial
denaturation

Monoplex
Gene

90

11/23min

11/63sec

55/15sec

94/43sec

95/5min

Hlg

90

11/23min

11/63sec

59/15sec

94/43sec

95/5min

Sei

90

11/23min

11/63sec

59/13sec

94/13sec

95/5min

Hla

90

11/23min

11/63sec

59/63sec

95/213sec

95/5min

lukED

90

11/23min

11/63sec

59/13sec

94/43sec

95/5min

mecA
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نمونهگیری در شرایط آسپتیک با برداشت یک سوآب از
ترشحات چرک و عفونت قسمت زخم پا و تلقیح به لولههای
آزمایش حاوی محیط کشت پایه نوترینت براث انجام شد .نمونهها
برای بررسی به آزمایشگاه انتقال یافتند .بهمنظور غنیسازی از
محیط کشت بالد آگار (شرکت مرک ،آلمان)و برای خالصسازی
باکتری ،از محیط کشت کروم آگار (شرکت مرک ،آلمان)اختصاصی
استافیلوکوکوس اورئوس استفاده شد.
با توجه به اینکه برخی از سویههای استافیلوکوکوس درکروم
آگار قادر به ایجاد کلنیهای آبی یا سفید یا بیرنگ هستند ،لذا
بهمنظور خالصسازی نهایی ایزولۀ درنظر گرفته شده ،کلنیهای
تکصورتی یا ارغوانی رنگ را مجددا بر روی کرومآگار اختصاصی

استافیلوکوکوس اورئوس ساب کالچر کردیم و پس از طی دورۀ
انکوباسیون ،کلنیهای تک و خالص این باکتری ظاهر شدند .به-
منظور تأیید جداسازی و خالص کردن باکتری از یک نمونه پلی
میکروبیال در محیط کشت اختصاصی ایزولههای جداشده با روش
استاندارد میکروبیولوژی ،نظیر رنگآمیزی گرم و تستهای
بیوشیمیایی تشخیصی از قبیل تست همولیز ،تست کاتاالز ،تخمیر
مانیتول ،تست کواگوالز ،تست  DNaseپس از ارزیابی ،تأیید شدند.
ارزیابی ژنوتیپی جدایهها براساس ژنهای ویروالنس ، hla
 hlg ،sei ، lukEDو ژن مقاومت به متیسیلین ) (mecAبا روش
 PCRو استفاده از زوج پرایمرهای اختصاصی ژنهای مذکور انجام
شد (جدول.)2
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آنالیز کیفی محصول  PCRبر روی ژل آگارز  %2/5انجام
گرفت و درنهایت باندهای اختصاصی با دستگاه Transluminator
ارزیابی شد .محصوالت  PCRبهمنظور توالییابی و تأیید قطعی به
کمپانی ماکروژن کره جنوبی ارسال شد .پس از تعیین توالی و
بالست آن در سایت  NCBIتطابق و همپوشانی ژنی جدایهها با
سایر سویههای استافیلوکوکوس اورئوس ،به میزان  %233بهدست
آمد.
یافتهها
از  13نمونۀ جمعآوری شده از ترشحات چرک بیماران مبتال
به عفونت شدید زخم پای دیابتی ،براساس نتایج تستهای افتراقی
میکروبشناسی  24نمونه ( )%46/6استافیلوکوکوس اورئوس
جداسازی و شناسایی شدند .هر  24نمونه در محیط بالدآگار
کلنیهای زرد طالیی رنگ داشتند .با خالصسازی ایزولهها در
محیط اختصاصی کروم آگار ،کلنیهای صورتی تا ارغوانی رنگ
ظاهر شدند .جدایهها کوکسیهای خوشهای گرم مثبت ،کاتاالز
مثبت ،کواگوالز مثبت DNase ،مثبت ،همولیز  βدر محیط
بالدآگار داشته و قادر به تخمیر مانیتول بودند .نتایج حاصل از

نتایج حاصل از  PCRژن hla

ژنوم  %233از سویههای استافیلوکوکوس اورئوس آزمایش-
شده در این تحقیق حاوی ژن  hlaبودند .قطعه ژنی تکثیرشده با
پرایمر اختصاصی باند  139 bpرا نشان داد.

شکل .6آنالیز الکتروفورتیک محصول  PCRبرای ژن hla
چاهک های  6تا  60نمونههای بیماران ،چاهک  60لدر ،چاهک  61کنترل مثبت (جدول  )9و چاهک  67کنترل منفی

شکل  .9آنالیز الکتروفورتیک محصول  PCRبرای ژن hlg
چاهک های  6تا  60نمونههای بیماران ،چاهک  60لدر ،چاهک  61کنترل مثبت (جدول  )9و چاهک  67کنترل منفی
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آنالیز کمّی  DNAاستخراج شده با دستگاه  Biophotometerنشان
داد که مقدار  ODتمام نمونهها بین  1تا  2/9است .نتایج نشان
میدهد که  DNAهای استخراجی نمونهها از کیفیت و خلوص
باالیی برخوردار بودند .نتایج حاصل از آنالیز کیفی  DNAاستخراج
شده با مشاهدۀ باندهای ایجادشده طی آنالیز الکتروفورتیک این
محصول در ژل آگاروز  %2و مشاهدۀ آن با دستگاه
 ،Transluminatorکیفیت  DNAاستخراج شده را تأیید کرد .در
ادامه برای جستجوی ژنهای لکوتوکسین ]همولیزین آلفا (،) hla
همولیزین گاما ( ،)hlgلکوسیدین  ،[)lukED( E/Dانترتوکسین
سروتایپ  )Sei( iو ژن مقاومت به متیسیلین) )mecAواکنش
 PCRبر روی جدایههای نمونه انجام شد.
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نتایج حاصل از  PCRژن lukED

نتایج حاصل از  PCRژن hlg

ژنوم  %233از سویههای استافیلوکوکوس اورئوس آزمایش-
شده در این تحقیق حاوی ژن  lukEDبودند.
قطعه ژنی تکثیرشده با پرایمر اختصاصی باند  169 bpرا
نشان داد.

ژنوم  9نمونه ( )%64/1از سویههای استافیلوکوکوس اورئوس
آزمایششده در این تحقیق حاوی ژن  hlgبودند.
قطعه ژنی تکثیرشده با پرایمر اختصاصی باند  911 bpرا
نشان داد.

چاهک های  6تا  60نمونههای بیماران ،چاهک  60لدر ،چاهک  61کنترل مثبت (جدول  )9و چاهک  67کنترل منفی

شکل  .0آنالیز الکتروفورتیک محصول  PCRبرای ژن Sei
چاهک  6تا  60نمونههای بیماران ،چاهک  60لدر ،چاهک  61کنترل مثبت (جدول  )9و چاهک  67کنترل منفی

نتایج حاصل از  PCRژن Sei

ژنوم  23نمونه ( )%12/4از سویههای استافیلوکوکوس
اورئوس آزمایششده در این تحقیق حاوی ژن  Seiبودند.
یعنی ( )%12/4ژن  Seiداشتند .قطعه ژنی تکثیرشده با
پرایمر اختصاصی باند  466 bpرا نشان داد.

قطعه ژنی تکثیرشده با پرایمر اختصاصی باند  515 bpرا
نشان میدهد.
الزم به ذکر است نمونههای کنترل مثبت جدایههای مرحلۀ
اول مطالعۀ موردی در ابتدای پژوهش بوده که پس از تشخیص
اولیه ،با تعیین توالی ( )Sequencingو تأیید نهایی بهعنوان کنترل
مثبت برای هر ژن استفاده شد (جدول )1

نتایج حاصل از  PCRژن mecA

ژنوم  %233از سویههای استافیلوکوکوس اورئوس آزمایش-
شده در این تحقیق حاوی ژن  mecAبودند.
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شکل  .9آنالیز الکتروفورتیک محصول  PCRبرای ژن lukED
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mecA  برای ژنPCR  آنالیز الکتروفورتیک محصول.0 شکل
 کنترل منفی67 ) و چاهک9  کنترل مثبت (جدول61  چاهک، لدر60  چاهک، نمونههای بیماران60  تا6 چاهک های
 نمونههای کنترل مثبت برای استفاده در شناسایی مولکولی جدایهها.9 جدول
Select for downloading or
viewing reports
Select seq gb|CP017094.1|
Select seq gb|CP017094.1|
Select seq gb|CP017094.1|
Select seq gb|CP022291.1|
Select seq gb|CP016863.1|

Sequences producing significant alignments:
Query
Description
Target Gene
Ident
cover
Staphylococcus aureus subsp. aureus
%100
%100
hla
strain 2148.CO1, complete genome
Staphylococcus aureus subsp. aureus
%100
%100
hlg
strain 2148.CO1, complete genome
Staphylococcus aureus subsp. aureus
%100
%100
LukED
strain 2148.CO1, complete genome
Staphylococcus aureus subsp. aureus
%100
%100
Sei
strain 5464. CO1, complete genome
Staphylococcus aureus subsp. aureus
%100
%100
mecA
strain 1625.CO1, complete genome

در تمامlukE/D  وhla  همچنین ژن¬های. بیشتر استhlg
.)4  یافت شد (جدول5  تا2 ¬عفونت¬های با درجه¬بندی

میزان فراوانی ژن¬های ویروالنس استافیلوکوکوس اورئوس
در جدایه¬های عفونت پای دیابتی نشان داد که هرچه درجۀ
 میزان فراوانی ژن،عفونت بر معیار درجه¬بندی واگنر باالتر باشد

)0  تا9(  میزان فراوانی ژنهای ویروالنس در عفونت زخم پای دیابتی با درجۀ واگنر.0جدول
ژنهای ویروالنس
hlg

Sei

lukED

hla

mecA

درجۀ واگنر

کد بیمار

-

-

+

+

+

1

9

-

-

+

+

+

1

66

-

+

+

+

+

1

1

-

+

+

+

+

1

64

-

+

+

+

+

1

69

+

-

+

+

+

4

6

+

-

+

+

+

4

0
9
0

+

+

+

+

+

4-5

+

+

+

+

+

4-5

+

+

+

+

+

4-5

7
0
3

+

+

+

+

+

4-5

+

+

+

+

+

4-5

+

+

+

+

+

4-5

69

+

4-5

60

+

+

+

+

299

مجله میکروب شناسی پزشکی ایران ▐سال  22شماره  ▐ 6بهمن و اسفند2196

تحلیل آماری :دادههای حاصل از تحلیل نرمافزار آماری
 SPSSنسخه  )Chicago, IL; USA( 26و آزمون آماری کای مربع
در سطح اطمینان  ،)P>3/35( %95ارتباط آماری معنیداری بین
ژنهای ویروالنس استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متیسیلین
مطالعه شده با میزان شدت عفونت زخم پای بیماران دیابتی ،نشان
داد.
بحث
در این پژوهش ردیابی ژن  ،mecAبا تکنیک واکنش زنجیره-
ای پلیمراز بهمنظور جداسازی ایزولههای مقاوم به متیسیلین
( )MRSAانجام شد .همچنین ژنهای ویروالنس ( hla, hlg,
 ،)lukED, Seiبهمنظور بررسی شدت عفونت زخم پای دیابتی که
بهواسطۀ سیستم طبقهبندی واگنر بهعنوان زخمهای عفونی درجۀ
 1تا  5بهشمار میرفت ،ارزیابی شد .در بررسی انجام شده با
استفاده از روش کشت و تستهای بیوشیمیایی ،استافیلوکوکوس

عوامل ویروالنس متنوع ،توانایی ایجاد گسترش مقاومت به
طیف وسیعی از آنتیبیوتیکها ،حضور در فضاهای بیمارستان و
جامعه ،آنرا از نظر بالینی در میان بیشتر باکتریهای مهم دیگر
متمایز میکند ( .)94در مطالعهای Sottoو همکاران در سال
 1339در کشور فرانسه پتانسیل بیماریزایی سویههای
استافیلوکوکوس اورئوس جداشده از زخم پای دیابتی را بهمنظور
تشخیص زخمهای عفونی از غیر عفونی بررسی کردند .آنها نشان
دادند که از میان ژنهای ویروالنس ،مناسبترین ترکیب بهدست
آمده از رگرسیون لجستیک ،ترکیب  5ژن ، lukED ، Sei ،sea
 hlgvو  cap8هستند .این نشانگرها برای تشخیص زخمهای غیر
299
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نتایج نشان میدهد حضور ژنهای مطالعهشده در زخمهای
با درجۀ باالتر از  ،%233 ،4در زخمهای با درجۀ  ،4بین  %93تا
 ،%233در زخمهای با درجۀ  %93 ،1و در زخمهای با درجۀ ،1
 %63بوده است .الزم به ذکر است در زخمهای با درجۀ واگنر
پایینتر احتمال وجود یا بیان ژنهای  Seiو  hlgدر جدایهها
کمتر و در زخمهای با درجۀ  1تا  4واگنر این دو ژن به تنهایی و
با احتمال تقریبا یکسانی بیان میشوند .از طرف دیگر هرچه درجۀ
واگنر زخم باالتر بوده ،بیان یا حضور این دو ژن ،نمود بیشتری
داشته است 1 .ژن  hla ، mecAو  lukEDدر جدایههای زخمهای
با درجات  1تا  5وجود داشته و یا بیان شدهاند.
ازسوی دیگر حضور همزمان ژنهای هدف در %53جدایهها
از عفونتهای با درجۀ  4و  5واگنر احراز شد .میزان فراوانی
همزمان دستکم  1ژن ویروالنس ( ،lukED ، hlaبههمراه ژن Sei
یا  )hlgدر عفونتهای با درجۀ  1تا  4واگنر %15/1 ،و فراوانی دو
ژن  hlaو  lukEDدر  %24/19در عفونتهای با درجۀ  1و  1واگنر
بهدست آمد .از طرف دیگر  1ژن  hla ، mecAو  lukEDدر%233
جدایهها از عفونتهای زخم با درجات مختلف واگنر تأیید شدند.
درحالیکه ژن  Seiدر  %12/4کل نمونهها و  %233نمونههای
عفونت زخم با درجۀ  1واگنر یافت شد .این موضوع نشان میدهد
که حضور ژن  Seiشاخص مناسبی برای تشخیص زخمهای درجۀ
 1واگنر است .حضور یا بیان ژنهای ،Sei ،lukED ، hla ، mecA
 hlgدر نمونهها در مقام مقایسه بهترتیب ،%233 ،%233 ،%233
 %12/4و  % 64/1بوده است.

اورئوس  %46/6از ایزولههای بالینی جداشده از عفونت زخم پای
دیابتی را به خود اختصاص داد .واکنش  PCRحضور ژنهای
ویروالنس  lukED ، hlaو همچنین ژن مقاومت آنتیبیوتیکی
 mecAرا به میزان  %233و ژنهای  Seiو  hlgهرکدام بهترتیب
 %12/4و  %64/1نشان داد .میزان فراوانی کمتر ژنهای  Seiو hlg
نسبت به سایر ژنهای مطالعهشده در ایزولههای مقاوم به متی-
سیلین ،حاکی از آن است که بیان این دو ژن در ایزولهها بههمراه
بیان سایر ژنهای مطالعهشده منجر به وسعت و یا شدت عفونت با
درجههای واگنر باالتری در زخم پای بیماران دیابتی میشود و
آندسته از ایزولههایی که فاقد این دو ژن هستند ،ویروالنس
کمتری نسبت به بقیۀ ایزولهها دارند .درنتیجه عفونتهای حاصل
از آن نیز از شدت عفونت با درجات واگنر پایینتری برخوردار
هستند .با توجه به نتایج این مطالعه ،از نظر آماری رابطۀ معنی-
داری در ارتباط با ژنهای ویروالنس استافیلوکوکوس اورئوس
مقاوم به متیسیلین (خصوصا بهواسطۀ تولید عوامل ویروالنسی که
اثرات سینرژیسمی ( )hlgدارند) و درجۀ شدت عفونت زخم پای
بیماران دیابتی (براساس طبقهبندی واگنر) وجود دارد .نتایج
حاصل از توالییابی ضمن تأیید نتایج آزمون کشت و  ،PCRبه-
واسطۀ همپوشانی ژنی این ایزولههای بالینی با سایر سویههای
استافیلوکوکوس اورئوس و همچنین نمونههای کنترل مثبت
استفادهشده در این مطالعه را تأیید کرد .اختالالت ایمنولوژیکی
مثل کاهش لکوسیتهای چند هستهای ،نقص سیستم ایمنی
سلولی و همورال ،کاهش پاسخهای التهابی (سیستمیک و موضعی)
به عفونت ،نوروپاتی محیطی یا نارسایی شریانی ،بیماران دیابتی که
زخم پا دارند و یا مستعد زخم هستند را درمعرض خطر قابل -
توجهی از کلونیزاسیون میکروارگانیسمها و عفونتهای پوست و
بافت نرم ،گانگرن ،استئومیلیت و درنهایت قطع عضو و مرگومیر
قرار میدهد ).)63
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در مطالعۀ دیگر Ebrahimi ،و همکاران در سال  1324در
ایران با مطالعه بر روی  62زخم عفونی و  19عفونت پوستی،
از  15ایزولۀ استافیلوکوکی ،مشخص شد که  49ایزوله ()%43/9
استافیلوکوکوس اورئوس آلفا و بتا همولیتیک بودند و از این تعداد،
 %21/15گاما همولیزین ( )hlgتولید میکردند .یافتههای بهدست
آمده در این مطالعه از لحاظ تعداد ایزولهها تقریبا مشابه (،)%46/6
ولی از لحاظ میزان فراوانی ژن  hlgبسیار متفاوت هستند .در
مطالعۀ دیگر Hoseini Alfatemiو همکاران در سال  1324با
شناسایی  249ایزوله  ،MRSAمیزان فراوانی ژن %91/25 ،hla
گزارش شد ( .)90در مطالعۀ دیگری در ایاالت متحده فراوانی ژن
 hlaبه میزان  %233گزارش شده که یافتۀ پژوهش حاضر با نتایج
آنها مطابقت دارد Sumeet .و همکاران در سال  1324در استرالیا
با  111سوآپینگ از  13بیمار مبتال به زخم پای دیابتی نشان
دادند که  %44از ایزولهها  S. aureusهستند و با انجام واکنش
 PCRثابت کردند  %95از این ایزولهها ژن  mecAو درنتیجه

نتیجهگیری
استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متیسیلین با فراونی
 %46/6شایعترین میکروارگانیسم گرم مثبت در ایجاد عفونت زخم
پای بیماران دیابتی است .ارزیابی  4ژن ویروالنس مقصود در این
تحقیق نشان داد که جدایههای مقاوم به متیسیلین
استافیلوکوکوس اورئوس که قادر به بیان این  4ژن ،بهویژه ژن hlg
هستند ،نسبت به سایر سویهها از بیماریزایی بیشتری برخوردار
بوده و منجر به عفونتهای شدید با درجات واگنر باالتری می-
شوند .شناسایی این  4ژن در ایزولههای استافیلوکوکوس اورئوس
مقاوم به متیسیلین ،بهعنوان مارکر ژنتیکی مناسب و قابل اعتماد
در تشخیص درجهبندی مولکولی عفونت زخم پای بیماران دیابتی
با اختصاصیت و ویژگی باال است .امیدواریم یافتههای این پژوهش
راهکار مناسبی برای تشخیص زودهنگام نوع و درجۀ عفونت و
کمک در اتخاذ تصمیم درمانی قطعی جامعۀ پزشکی و پیشگیری
از قطع عضو اندامهای تحتانی و مرگ تدریجی بیماران دیابتی
باشد.
از نقاط قوت این پژوهش ارزیابی ژنهای شاخص بیماری-
زایی بهعنوان ژنهای مارکر و بررسی ارتباط بین بیان این ژنها با
درجۀ زخم در بیماران مبتال به عفونت پای دیابتی است .امید است
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عفونی (درجه  )2از زخمهای عفونی (درجۀ  1تا  )4مفید بوده و
وضعیت زخم را در مراحل پیگیری پیشبینی میکردند .بهطوری-
که از این ترکیب  4ژن  Sei ،lukED ،hlgvو  seaدر زخمهای
عفونی با درجۀ  1تا  4واگنر در سویههای  ،MRSAو ژن  cap8در
زخمهای غیر عفونی با درجۀ  2در سویههای  ،MSSAشناسایی
شدند ( .)96این یافته با نتایج بهدست آمده در پژوهش حاضر از
لحاظ حضور ژنهای  lukED ،Seiو  hlgدر زخمهای عفونی با
درجۀ  1به باال مطابقت دارد .در کشور مصر با جداسازی  95سویه
استافیلوکوکوس اورئوس از  215بیمار نشان دادند که در ایزوله-
های زخم پای دیابتی فراوانی ژن  %29/91 ،hlgاست که پس از
ژن  )%12/21( hlaنسبت به سایر ژنهای کدکنندۀ همولیزین
بیشترین فراوانی را دارد .این یافته با نتایج بهدست آمده در
پژوهش حاضر از لحاظ فراوانی ژنهای همولیزین متفاوت بود
( .)99در مطالعۀ Abdel-Halemو همکاران در سال  1326در
مصر ،فراوانی ژنهای کدکنندۀ لکوسیدینها و ژن  ،mecAدر 15
ایزولۀ بالینی استافیلوکوکوس اورئوس بررسی شد که فراوانی ژن-
های کدکنندۀ لکوسیدینها بهترتیب ()%44( ،lukS )%14/1
 lukE )%64( ،lukDو ( lukF )%11/1ارزیابی و در  55ایزولۀ ژن
 mecAشناسایی شد ( .)99در مطالعۀ  Havaeiو همکاران در سال
 1323در ایران با جداسازی  249سویۀ  S. aureusاز 5
بیمارستان تهران ،فراوانی ژن  lukEDرا  %11/9نشان دادند که
مطابقتی با یافتههای پژوهشی حاضر نداشت.

 MRSAداشتند .میزان فراوانی ژن  hlaدر این ایزولهها %95
گزارش شد که این نتایج کمتر از یافتۀ پژوهش حاضر است (.)90
 Sauerو همکاران در سال  1339از بین  46سویۀ  MRSAبا
بررسی مولکولی ژنهای ویروالنس ،فراوانی ژن  Seiرا %19/1
گزارش کردند و یافتۀ پژوهش حاضر با نتایج بررسی آنها تقریبا
مطابقت دارد ( Dibah .)91و همکاران طی مطالعهای مشابه با
پژوهش حاضر بر روی نمونههای بالینی در  1بیمارستان شهر
اردبیل ،نشان دادند که  %46/1از  42ایزولۀ استافیلوکوکوس
اورئوس MRSA ،هستند .همۀ سویهها به ونکومایسین،
موپیروسین و لینزولید حساس بودند ( .)97در این مطالعه میزان
حضور ژن  mecAدر استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متیسیلین
جداشده از عفونت زخم پای دیابتی  %233بوده است .یافتۀ این
پژوهش با مطالعۀ Ahmadiو همکاران  )90( %99و مطالعۀ
 Zeinaliو همکاران ) .)93در تحقیق Al-Ruailyو همکاران فقط
 %21از سویههای استافیلوکوکوس اورئوس ژن  mecAداشتند
( .)94نتایج حاصل از پژوهشهای دیگر با نتایج پژوهش ما
همخوانی ندارد .علت این تفاوتها در نتایج ،استفاده از روشهای
مختلف تشخیص ژنها و همچنین تنوع جغرافیایی است.
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 پرسنل و پرستاران بخش،درمانگاه حضرت ابوالفضل(ع) ساری
جراحی و عفونی بیمارستانهای امام خمینی ساری و رازی
قائمشهر بابت همکاری در نمونهگیری و نیز حوزۀ معاونت پژوهشی
و همکاران آزمایشگاه تحقیقات میکروبشناسی دانشگاه آزاد
.اسالمی واحد تنکابن قدردانی و سپاسگزاری میشود
تعارض منافع

سپاسگزاری

.بین نویسندگان تعارض منافعی گزارش نشده است

ضمن تقدیر و سپاس از آقای دکتر شاهین رسولی به پاس
پشتیبانی در تمامی مراحل پژوهش و تدوین مقاله و استادانی که
 از جناب،راهنماییهای الزم را در انجام این کار مبذول داشتهاند
آقای پرویز پناهی مدیرعامل محترم و پرسنل جمعی محترم
methicillin-resistant Staphylococcus aureus. Curr
Mol Med. 2009;9(2):100-15.
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