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Background and Aims: Staphylococcus aureus is an opportunistic pathogen, which
particularly its methicillin resistant strains, is responsible for a wide range of hospital and
community acquired infections. Adhesion ability is one of the important virulence factors of this
bacterium. In this study, the resistance to methicillin and the frequency of fnbA and fnbB
adhesion genes in clinical isolates of S. aureus were investigated.
Materials and Methods: Isolates of S. aureus were collected from clinical samples of
patients referred to Rasht medical diagnostic laboratories. Resistance of isolates to methicillin
was investigated by disk diffusion method and determination of presence of mecA gene.
Frequency of fnbA and fnbB adhesion genes in methicillin sensitive and methicillin resistant
strains was determined using specific primers of these genes in PCR reaction and was compared
using chi-square test.
Results: Out of 90 isolates, 37 isolates (41%) were resistant to methicillin and mecA
positive. Also, in the PCR reaction, fnbA and fnbB genes were identified in 59 (65.5%) and 37
(43.3%) isolates, respectively. The prevalence of fnb genes in Staphylococcus aureus
methicillin-resistant strains was significantly higher than that of methicillin-susceptible strains
(P<0.05).
Conclusions: The results of this study indicate high prevalence of methicillin-resistant strains in
clinical isolates of S. aureus in Rasht and the frequency of fnb gene in these isolates.
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چکیده
زمینه و

هدف :استافیلوکوکوس اورئوس پاتوژن فرصتطلبی است که بهویژه سویههای مقاوم به متیسیلین آن ،عامل طیف

وسیعی از عفونتهای بیمارستانی و اکتسابی از جامعه است .قدرت چسبندگی از عوامل مهم افزایش بیماریزایی این باکتری است .در
پژوهش حاضر ،میزان مقاومت به متیسیلین و فراوانی ژنهای چسبندگی  fnbAو  fnbBدر جدایههای بالینی استافیلوکوکوس
ارئوس بررسی شد.

مواد و

روشکار :جدایههای استافیلوکوکوس ارئوس از نمونههای بالینی بیماران مراجعه کننده به آزمایشگاههای تشخیص

پزشکی رشت در بازۀ زمانی یکسالۀ شهریور  59-59جداسازی و مقاومت جدایهها به متیسیلین به روش انتشار دیسک و ارزیابی
حضور ژن  mecAبررسی شد .فراوانی ژنهای چسبندگی  fnbAو  fnbBدر سویههای حساس و مقاوم به متیسیلین در واکنش
 PCRبا استفاده از پرایمر اختصاصی این ژنها مشخص و با آزمون  %2مقایسه شد.
یافتهها :از  59جدایۀ بررسی شده 71 ،جدایه ( )%96مقاوم به متیسیلین و  mecAمثبت بودند .همچنین در  )%19/9( 95و
 )%97/7( 71جدایه به ترتیب ژنهای  fnbAو  fnbBشناسایی شدند .فراوانی ژنهای  fnbدر سویههای مقاوم به متیسیلین
استافیلوکوکوس اورئوس بهگونهای معنیدار بیشتر از سویههای حساس به متیسیلین بود (.)P >9/99

باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان،
دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد رشت ،رشت،
ایران

اورئوس در رشت و نیز فراوانی ژنهای  fnbدر این جدایهها است.

تلفن73669919117 :

کلمات کلیدی :استافیلوکوکوس اورئوس ،مقاومت به متیسیلین ،چسبندگیmecA ، fnb ،

پست الکترونیک:

نتیجهگیری :نتایج این مطالعه بیانگر شیوع باالی سویههای مقاوم به متیسیلین در نمونههای بالینی استافیلوکوکوس

کپیرایت © :حق چاپ ،نشر و استفاده علمی از این مقاله برای مجله میکروبشناسی پزشکی ایران محفوظ است.
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مقدمه
استافیلوکوکوس اورئوس عامل ایجاد طیف وسیعی از
بیماریها ،مثل عفونتهای خفیف پوستی و بیماریهای
سیستمیک تهدیدکنندۀ حیات مثل سپتیسمی ،اندوکاردیت،

درمان و افزایش مرگ و میر ناشی از عفونت استافیلوکوکوس
اورئوس میشوند (.)2
بخش عمدهای از موفقیت استافیلوکوکوس اورئوس به عنوان

پنومونی و آبسههای عمیق پوستی است ( .)5،6از دالیل اهمیت

عاملی بیماریزا بهخاطر توانایی چسبیدن آن به اجزای بافتی
متعدد میزبان از جمله پروتئینهای ماتریکس خارج سلولی میزبان
مثل فیبرینوژن ،فیبرونکتین و کالژن است .استافیلوکوکوس
اورئوس چندین پروتئین مختلف را بیان میکند که میتوانند به
طور خاص به فیبرینوژن متصل شوند .از جملۀ این پروتئینها،
عاملهای  Aو  Bتجمع ( ClfAو  )ClfBو نیز پروتئینهای اتصال
به فیبرونکتین نوع  Aو  FnBPA ( Bو  )FnBPBهستند که آنها

استافیلوکوکوس اورئوس میتوان به مقاومت نسبت به انواع مختلف
آنتیبیوتیکها و تولید تعداد زیادی از فاکتورهای بیماریزایی
داخل و خارج سلولی اشاره کرد ( .)9بهویژه سویههای مقاوم به
متیسیلین این باکتری ،در عفونتهای بیمارستانی تهدیدی جدی
به شمار میآیند و باعث افزایش مدت بیماری ،افزایش هزینههای
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بررسی مقاومت به متیسیلین و فراوانی ژنهای  fnbAو  fnbBدر جدایههای بالینی
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را بهترتیب ژنهای  fnbAو  fnbBکدگذاری میکنند و عالوه بر
فیبرینوژن قابلیت اتصال به فیبرونکتین و کالژن را هم دارند
( .)2،1این مولکولها به استافیلوکوکوس اورئوس امکان اتصال به

 FnBPAرا بیان میکنند ( .)0-3در پژوهش حاضر ضمن بررسی
میزان مقاومت جدایههای بالینی استافیلوکوکوس اورئوس به
متیسیلین ،فراوانی ژنهای حدت  fnbAو  fnbBدر جدایههای
بالینی استافیلوکوکوس ارئوس و وجود رابطۀ احتمالی بین مقاومت
به متیسیلین و حضور این ژنها بررسی میشود.
مواد و روشها
جداسازی باکتری
در این مطالعۀ مقطعی ،در بازۀ زمانی یکسالۀ شهریور -59
 59جدایههای بالینی استافیلوکوکوس اورئوس از نمونههای خون،
ادرار ،زخم ،آبسه و مایع مفصلی بیماران مراجعه کننده به سه
آزمایشگاه تشخیص پزشکی رشت جمعآوری شد .برای تایید
تشخیص و خالصسازی ،باکتریها روی محیط مانیتول سالت آگار
(مرک ،آلمان) کشت داده شدند .ویژگی رنگپذیری در رنگآمیزی
گرم و تولید آنزیمهای کاتاالز ،کوآگوالز DNase ،و همولیزین
بررسی شد.
بررسی مقاومت به متیسیلین و فراوانی ژن  mecAدر جدایهها

میزان مقاومت جدایهها به متیسیلین به روش فنوتیپی انتشار
دیسک با استفاده از دیسک اگزاسیلین (های مدیا ،هند) در محیط
کشت مولر هینتون آگار (مرک آلمان) ،براساس دستورالعمل CLSI
( )2969و همچنین بررسی فراوانی ژن  mecAانجام شد .برای
بررسی فراوانی ژن  ،mecAابتدا ژنوم باکتری به کمک کیت
استخراج  DNAباکتریهای گرم مثبت شرکت سیناژن (سیناژن،
ایران) استخراج شد .پرایمرهای استفادهشده برای تکثیر این ژن در
جدول  6نشان داده شده است .واکنش نهایی  PCRدر حجم 29
میکرولیتر شامل :دو میکرولیتر  DNAهدف67/9 ،میکرولیتر مستر
میکس (توپاز ژن ،ایران)6 ،میکرولیتر از هر پرایمر رفت و برگشت
و  1/9میکرولیتر آب مقطر دو بار تقطیر انجام شد .برنامۀ دمایی
دستگاه  PCRدر شرایط زیر انجام گرفت :دناتوراسیون اولیه در

بررسی فراوانی ژنهای  fnbAو fnbB

به منظور بررسی حضور ژنهای  fnbAو  fnbBدر جدایه
های استافیلوکوس اورئوس ،ژنوم استخراج شده از جدایهها به
عنوان الگو در واکنش  PCRبا استفاده از پرایمر اختصاصی این ژن
ها استفاده شد ( .)67توالی نوکلئوتیدی پرایمرها در جدول  6آمده
است .برنامۀ واکنش  PCRهمانند مرحلۀ قبل بود و محصول روی
ژل آگارز  %6الکتروفورز شده و نتایج ثبت شد .برای تایید صحت
 PCRانجام شده ،یک نمونه از محصول تکثیر شدۀ هر یک از
ژنهای  fnbAو  fnbBبرای تعیین توالی به شرکت بایونیر(کره
جنوبی) ارسال شد.
آزمون آماری
برای بررسی معنیداربودن تفاوت فراوانی ژنهای  fnbAو
 fnbBدر سویههای حساس و مقاوم به متیسیلین جدایههای
استافیلوکوکوس اورئوس از نرم افزار  SPSSو آزمون آماری χ2
استفاده شد P value >9/99 .نشانگر معنیدار بودن نتایج بهدست
آمده بود.
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سطوح سلول میزبان ،تهاجم و آسیب بافتی و قابلیت تشکیل
بیوفیلم میدهد .اغلب سویههای بیماریزای پاتوژن
استافیلوکوکوس اورئوس هر دو ژن  fnbAو  fnbBرا دارند ولی
برخی سویهها فقط واجد  fnbAهستند .همچنین برخی محققین
بیان کردند اغلب سویههای مقاوم به متیسیلین این باکتری

دمای  59درجه سانتیگراد به مدت  9دقیقه 79 ،سیکل حرارتی
شامل دناتوراسیون در دمای  59درجه سلسیوس ،به مدت 19
ثانیه ،اتصال پرایمر در دمای  91درجه سلسیوس به مدت 19
ثانیه ،تکثیر در دمای  12درجه سلسیوس به مدت  19ثانیه و
تکثیر نهایی در دمای  12درجه سلسیوس به مدت  69دقیقه.
درنهایت محصوالت  PCRدر ژل آگارز  6/9درصد الکتروفورز شده
و در پایان با دستگاه  UV transilluminatorارزیابی شد .برای
بررسی باندهای حاصل از محصول  PCRاز ladder DNA
(فرمنتاز ،کانادا) با به اندازۀ  699جفت باز و سویۀ استاندارد
باکتری استافیلوکوکوس اورئوس  ATCC 33591به عنوان کنترل
مثبت در بررسی فنوتیپی و  ،PCRهمچنین در کنترل منفی PCR
از آب مقطر استریل به جای اسید نوکلئیک استفاده شد.

مجله میکروب شناسی پزشکی ایران ▐سال  62شماره ▐ 6فروردین -اردیبهشت 6751
جدول  .6نام و توالی نوکلئوتیدی پرایمرهای استفاده شده در انجام مطالعه
منبع

طول محصول تکثیر یافته()bp

توالی پرایمر

نام ژن

67

6215

5′ -GCGGAGATCAAAGACAA - 3′
5′ -CCATCTATAGCTGTGTGG- 3′

f nbA

67

162

5′ -GGAGAAGGA ATTAAGGCG - 3′
5′ -GCCGTCGCCTTGAGCGT - 3′

f nbB

یافتهها
در این بررسی تعداد  59جدایۀ استافیکوکوس اورئوس از
نمونههای بالینی ادرار ( 99جدایه) ،زخم و آبسه ( 79جدایه)،
خون ( 61دایه) و مایع مفصلی ( 2جدایه) به روش بیوشیمیایی
شناسایی شد .در بررسی فنوتیپی از  59جدایۀ بررسی شده71 ،
جدایه (  )%96/6مقاوم به متیسیلین بود .در واکنش  PCRبا
استفاده از پرایمر اختصاصی ژن  mecAدر تمام جدایههای مقاوم
به متیسیلین قطعهای به طول تقریبی 977جفت باز تکثیر و به
عنوان سویههای mecAمثبت در نظر گرفته شد .همچنین در
واکنش  PCRبا استفاده از پرایمرهای اختصاصی ،به ترتیب در 95

( )%19/9و  )%97/7( 71جدایۀ ژنهای  fnbAو  fnbBشناسایی
شدند .تعداد سویههای مقاوم به متیسیلین در استافیلوکوکوس
اورئوسهای واجد ژنهای  fnbAو  fnbBبه ترتیب  )% 91/1( 79و
 )% 95/9( 22بود .همچنین به ترتیب  )%92/9( 29و )%99/9( 69
استافیلوکوکوس اورئوسهای واجد ژنهای  fnbAو  fnbBحساس
به متیسیلین بودهاند .فراوانی ژنهای  fnbدر سویههای مقاوم به
متیسیلین استافیلوکوکوس اورئوس بهطور معنیداری بیشتر از
سویههای حساس به متیسیلین بود (.)P >9/99
تصاویر الکتروفورز محصول  PCRژنهای مطالعه شده در
شکل  6آورده شده است.

شکل  .6الکترفورز محصول  PCRژنهای  fnbA ،mecAو  . fnbBستون  :Mمارکر  677جفت بازی .ستون  :6محصول  PCRنمونۀ کنترل
مثبت و ستونهای 5و  9نمونههای واجد ژنهای  (B) fnbA ،)A( mecAو  (C) fnbBبه طول تقریبی به ترتیب  6503 ،967و  165جفت باز.
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67

769

5′ -GTAGAAATGACTGAACGTCCGATAA - 3′
5′- CCAATTCCACATTGTTTCGGTCTAA - 3′

mecA
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بحث

کردند ( .)66همچنین در مطالعهای دیگر  Gomarianو همکاران

میزان مقاومت به اگزاسیلین بین نمونههای استافیلوکوکوس
اورئوس را  %79/5نشان دادند ( .)65در مطالعۀ  Shokriو همکاران
میزان مقاومت به اگزاسیلین در زنجان حدود  %91/11گزارش شد

 mecAدر شمال غربی ایران را حدود  %92/6اعالم کردند ( )62که
این نتایج با نتایج مطالعۀ حاضر همخوانی دارد .همچنین  Shokriو
همکاران و  Yousefiو همکاران فراوانی ژن  mecAدر زنجان و یزد
را به ترتیب  %91/11و  %91/9اعالم کردند که تشابه بیشتری با
نتایج مطالعۀ حاضر دارد ( )69،62اما در برخی مطالعات مقاومت
به متیسیلین تا صد درصد هم گزارش شده است .از جمله در
مطالعۀ  Mahdiyounو همکاران در سال  6759و مطالعۀ  Valeو
همکاران در فیلیپین صد درصد جدایهها نسبت به متیسیلین
مقاوم بودند ( .)61 ،60با توجه به نقش سویههای مقاوم به
متیسیلین استافیلوکوکوس اورئوس در افزایش شدت بیماریزایی
و گسترش مقاومتهای دارویی در این باکتری ،تفاوت در میزان
فراوانی این سویهها در مناطق مختلف بیانگر پتانسیل متفاوت
جدایههای بالینی استافیلوکوکوس اورئوس در بیماریزایی و کسب
مقاومتهای دارویی در نقاط مختلف است.
همچنین گزارشهای متعددی دربارۀ فراوانی ژنهای fnb
در جدایههای استافیلوکوکوس اورئوس منتشر شده است.
 Kiavariو همکاران ( ،)6759حضور ژن  fnbرا در )%19(25
جدایۀ بالینی و  )%99(11جدایۀ بینی بیماران بیمارستانهای علوم
پزشکی تبریز شناسایی کردند که هم در ایزولههای بالینی و هم در
ایزولههای بینی ،شیوع این ژن در سویههای  MRSAبیشتر از
 MSSAبود ( .)61در مطالعۀ  Riceو همکاران ( )2996نیز شیوع
ژنهای  fnb A,Bدر سویههای مقاوم بیشتر از سویههای حساس به
متیسیلین بوده است و این میزان به ترتیب  56و 11درصد در
جدایههای مقاوم و حساس گزارش شد ( .)63این نتایج با یافته
های حاصل از پژوهش حاضر مطابقت دارد ولی  Kyongو
همکاران ( )2995با مقایسۀ 19سویۀ استافیلوکوکوس اورئوس
جداشده از خون و  59سویۀ جدا شده از سوآب بینی حاملین ،از
نظر شیوع فاکتورهای تشدیدکنندۀ بیماریزایی ،شیوع این
فاکتورها را در سویههای MSSAجدا شده از خون بیشتر از
سویههای  MRSAگزارش کردند ولی دربارۀ سویههای جداشده
از بینی ،میزان شیوع یکسان بوده است (.)2
 Aherو همکاران (  ) 2962فراوانی ژن  fnbAرا در جدایه
های استافیلوکوکوس اورئوس %29/1 ،گزارش کردند و در مطالعۀ
Arcidaو همکاران ( %51 )2999جدایههای استافیلوکوکوس
اورئوس مرتبط با عفونتهای ارتوپدی واجد ژنهای کد کنندۀ
 FnbPبودند .فراوانی ژن  fnbAدر مطالعۀ دستمالچی و همکاران
29
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استافیلوکوکوکوس اورئوس یک باکتری بیماریزای مهم
انسانی است .ژنهای کدکنندۀ فاکتورهای ویروالنس متعدد دارد
که روی کروموزم یا ژنهای متحرک قرار گرفتهاند .این فاکتورها
سبب کلونیزاسیون باکتری در میزبان و تهاجم به پوست آسیب
دیده و موکوس ،انتشار در بدن و فرار از مکانیسمهای دفاع میزبان
میشوند .امروزه علیرغم درمانهای مناسب ،عفونتهای شدید
مرتبط با این باکتری به ویژه سویههای مقاوم به متیسیلین آن
موجب میزان باالی مرگ و میر میشود .تعدادی از پروتئینهای
سطح سلول این باکتری به عنوان عوامل چسبنده عمل میکنند و
قادرند به پروتئینهای ماتریکس خارج سلولی سطح اپیتلیال و
اندوتلیال متصل شوند .این اتصال میکرواورگانیسمها به پروتئین
های ماتریکس ،قدم اول در فرآیند بیماریزایی است و منجر به
کلونیزاسیون و تهاجم بعدی باکتری به سلول میزبان میشود.
عوامل چسبنده به عنوان مهمترین فاکتورهای ویروالنس در فاز
ابتدایی عفونت به شمار میآیند .پروتئینهای اتصالی به
فیبرونکتین که ژنهای  fnbAو  fnbBآنها را کد میکنند از جمله
پروتئینهای مهم چسبندگی استافیلوکوکوس اورئوس هستند.
در پژوهش حاضر 59 ،جدایۀ استافیلوکوکوس اورئوس از
نظر مقاومت به متیسیلین و حضور ژنهای fnbA ،mecAو fnbB
بررسی شدند .از نتایج حاصل از بررسی فنوتیپی و شناسایی ژن
 mecAدر واکنش  )%96/6( 71 ،PCRجدایۀ مقاوم به متیسیلین
شناسایی شد .براساس نتایج بهدست آمده فراوانی ژنهای تشدید
کنندۀ بیماریزایی در سویههای مقاوم به متیسیلین بهطور معنی
داری بیشتر از سویههای حساس بود ،به گونهای که از تعداد 59
جدایۀ بررسی شده )%19/9( 95 ،جدایه واجد ژن  fnbAبودند که
از این تعداد  79جدایه مقاوم به متیسیلین و  29جدایه حساس
بودند .همچنین  )%97/7( 71جدایۀ واجد ژن  fnbBشناسایی شد
که 22جدایه از آنها مقاوم به متیسیلین و  69جدایه حساس بوده
اند.
پژوهشهای گوناگونی دربارۀ میزان مقاومت به متیسیلین و
فراوانی ژنهای چسبندگی استافیلوکوکوس اورئوسهای فلور و
بالینی انجام گرفته است .از جمله در شهرکرد Reisiو همکاران
میزان مقاومت به اگزاسیلین را در حدود  %99از نمونهها گزارش

( .)69در مطالعهای دیگر  Rezaeiو همکاران میزان فراوانی ژن

6751  اردیبهشت- ▐فروردین6  شماره62 مجله میکروب شناسی پزشکی ایران ▐سال
 گزارش شد%65 )6752(  و در مطالعۀ مالیی%11 )6756(
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نتیجهگیری
نتایج این مطالعه بیانگر فراوانی باالی سویههای مقاوم به
متیسیلین در نمونههای بالینی استافیلوکوکوس اورئوس در رشت
 بهویژه در سویههای، در این جدایههاfnb و فراوانی ژنهای حدت
،مقاوم به متی سیلین است که این امر اهمیت تشخیص به موقع
درمان مناسب و پیشگیری از انتشار عفونتهای ناشی از این
.باکتری را مشخص میسازد
سپاسگزاری
این مقاله حاصل طرح پژوهشی مصوب باشگاه پژوهشگران
جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت است و
نویسندگان مقاله از دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت نهایت تقدیر
.و تشکر را دارند
تعارض منافع
.بین نویسندگان تعارض در منافع گزارش نشده است

.)57،56(
) بر جدایههای2969(  و همکارانDuran در مطالعهای که
بالینی استافیلوکوکوس اورئوس حاصل از زخمهای جراحی انجام
) حاوی ژن%51/1(  جدایه مطالعه شده11  جدایه از11 ،دادند
99 در ترکیه از تعداد2966  در مطالعهای در سال. بودندfnbA
،سویۀ استافیلوکوکوس اورئوس جداشده از سوآب بینی کودکان
) از نظر%69(  جدایه9  وfnbA ) از نظر حضور% 21(  جدایه69
 و همکارانPaniagua  در مطالعۀ.)55(  مثبت بودندfnbB حضور
 جدایۀ99 ) از%16. 1(  جدایه99 ) در مکزیک2962(
 از نظر%79/9 استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متیسیلین بوده و
 این.)67(  مثبت بودهاندfnbB  هم از نظر%91/7  مثبت وfnbA
بیانگر تنوع ژنتیکی
fnb تفاوت در میزان شیوع ژن
استافیلوکوکوس اورئوسهای جداشده از مناطق مختلف و لزوم
.بررسی این تنوع در هر منطقه است
Infect
Dis.
2006;193(8):1109-19.
https://doi.org/10.1086/501366 PMid:16544251
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