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Background and Aim: Vancomycin is one of the last drugs used by human for
treatment of infections caused by Methicillin resistant Staphylococcus aureus (MRSA)
isolates. Since s.` aureus with heterogeneous, intermediate and complete resistance to
vancomycin are in relation to high mortality rate and are increasing in the world, so
investigating the incidence of these isolates is necessary.
Materials and Methods: By using several phenotypic tests such as Gram stain,
catalase, coagulase, DNase and mannitol fermentations and by screening resistance
to methicillin, 100 MRSA isolates were identified. For identifying resistance to
vancomycin, phenotypic tests with the disc diffusion method, determining MIC by
E-test method and screening test in BHIA (Brain Heart Infusion Agar) containing
vancomycin and molecular PCR test were carried out in order to identify femB, mecA
and vanA genes.
Results: Resistance to methicillin was 59%. Ranges of vancomycin MICs were
between 0.75 µg/ml to 4 µg/ml. By E-test method 92% of isolates were sensitive
and 8% showed heterogeneous resistance to vancomycin. However, screening tests
in BHIA, containing 3 μg/ml and 4 μg/ml vancomycin, detected 18% heterogeneous
resistance and 4% intermediate resistance to vancomycin, respectively. In screening
tests using BHIA, with 6 μg/ml vancomycin no isolate was able to grow. Although all
of the isolates contained femB and mecA genes, but none of them contained vanA gene.
Conclusions: E-test alone was not able to identify all S.aureus isolates of
heterogeneous resistance and intermediate resistance to vancomycin. As a result, the
screening tests also should be used along with MIC tests.
Key Words: Methicillin- resistant Staphylococcus aureus, Vancomycin, E-test,
Drug screening assays, PCRV
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بررسی حساسیت ایزوله های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین جدا شده از نمونه های
بالینی در مراکز آموزشی و درمانی امام رضا (ع) و سینای تبریز در برابر وانکومایسین با روش ،E-test
آگار اسکرینینگ پلیت و PCR
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چکیده
زمینه و هدف :آنتی بیوتیک وانکومایسین یکی از مهمترین داروهای موجود در درمان عفونتهای ناشی از سویه
های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین ( )MRSAمی باشد .از آنجایی که استافیلوکوکوس اورئوس های با کاهش
حساسیت به وانکومایسین در ارتباط با مورتالیتی باالیی بوده و در حال افزایش در جهان هستند ،لذا بررسی شیوع این سویه ها
ضروری به نظر می رسد.
مواد و روش ها :تعداد  100ایزوله  MRSAبا استفاده از تستهای فنوتیپی نظیر رنگ آمیزی گرم ،کاتاالز ،کواگوالز،
 ،DNaseتخمیر مانیتول و آزمون مقاومت به متی سیلین مورد شناسایی قرار گرفتند .جهت تشخیص مقاومت به وانکومایسین
تستهای فنوتیپی با روش دیسک آ گار دیفیوژن ،تعیین  MICبا روش  E-testو آزمونهای غربالی در محیط کشت برین هارت
اینفیوژن آ گار ( )BHIAحاوی وانکومایسین انجام و آزمون مولکولی  PCRبرای شناسائی ژنهای  mecA ،femBو vanA
مورد استفاده قرار گرفت.
یافتهها :میزان مقاومت به متی سیلین  %59بود .دامنه  MICوانکومایسین بین  0/75 μg/mlتا  4 μg/mlقرار
داشت .با روش  %92 ،E-testایزوله ها حساس و  %8دارای مقاومت هتروژن به وانکومایسین بودند ،ولی آزمونهای غربالی
در محیط کشت  BHIAحاوی  3 μg/mlو  4 μg/mlوانکومایسین بترتیب  %18مقاومت هتروژن و  %4مقاومت بینابینی به
وانکومایسین را شناسایی نمود .در آزمون غربالی در  BHIAمحتوی  6 μg/mlوانکومایسین هیچ ایزوله ای قادر به رشد نبود.
 %100ایزوله ها دارای ژنهای  femBو  mecAبودند ،ولی هیچ ایزوله ای حاوی ژن  vanAنبود.
نتیجهگیری :آزمون  E-testبه تنهایی قادر به شناسایی تمامی ایزوله های استافیلوکوکوس اورئوس با مقاومت هتروژن
و بینابینی به وانکومایسین نبود ،لذا استفاده از آزمونهای غربالی در کنار آزمونهای  MICالزامی است.
کلمات کلیدی :استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین ،وانکومایسین ،E-test ،آزمون غربالیPCR ،

کپیرایت © :حق چاپ ،نشر و استفاده علمی از این مقاله برای مجله میکروبشناسی پزشکی ایران محفوظ است.

مقدمه

در انگلســتان در همــان ســال مــورد شناســایی قــرار گرفــت پــس از
آن ســویه هــای  MRSAبــه ســرعت در جهــان گســترش یافتنــد (.)1
از آنجایــی کــه عفونتهــای ناشــی از ســویه هــای  MRSAمنجــر
بــه مــرگ و میــر باالیــی مــی شــوند ،اســتفاده از آنتــی بیوتیکهــای

اســتافیلوکوکوس اورئــوس از عوامــل مهــم عفونتهــای جــدی در
بیمارســتان و جامعــه اســت .متــی ســیلین بعن ـوان اولیــن پنــی ســیلین
صناعی در ســال  1961بــرای درمان عفونتهای اســتافیلوکوکوس اورئوس
اســتفاده گردیــد .اولیــن اســتافیلوکوکوس اورئــوس مقــاوم به متی ســیلین

گلیکوپپتیــدی در دهــه  1960آغــاز گردیــد ( .)2اولیــن ایزولــه
)Heterogenous Vancomycin Intermediate S.aureus(hVISA

)Methicillin Rsistant Staphylococcus aureus (MRSA

کــه بــه نــام  Mu3خوانــده مــی شــود در ســال  1996از خلــط بیمــار 64
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ســاله کــه بــه پنومونــی  MRSAمبتــا بــود و به درمــان با وانکومایســین
جــواب نمــی داد جــدا شــد ( .)3اولیــن ســویه اســتافیلوکوکوس
اورئــوس بــا مقـــــاومــــت بینابــینــــی بــه وانکومایــــــسین یـــــــا
VISA

)S.aureus

intermediate

ناشــی از  MRSAمــی باشــد (.)3
موسس��ه

اس�تـاندارد

بالینـ�ی

و

آزمایشــگاهی

(Clinical and Laboratory Standards Institute) CLSI

(Vancomycin

در ســال  Break point 2006وانکومایســین را بــه شــرح ذیــل بــاز
تعریــف نمــود .ســویه هــای حســاس دارای ،MIC ≤2 μg/mlســویه
هــای بــا مقاومــت بینابینــی دارای MIC=4-8 μg/mlو ســویه هــای
مقــاوم دارای  .)8( MIC ≤ 16µg/mlدر حــال حاضــر روشــهای
بــراث دایلوشــن ،آ گاردایلوشــن و  E-testبعن ـوان بهتریــن روش بــرای
شناســایی کاهــش حساســیت نســبت بــه وانکومایســین مــی باشــند.
 CDCاســتفاده از آزمونهــای غربالــی در  BHIAحــاوی 4 μg/ml
و  6 μg/mlوانکومایســین را بــرای شناســایی ســویه هــای بــا کاهــش
حساســیت بــه وانکومایســین توصیــه نمــوده اســت (.)9

بـــــا  MIC=8 μg/mlدر ســال  1997از ژاپــن گــزارش گردیــد
( )4و باالخــره اولیــن ســویه بــا مقاومــت کامــل بــه وانکومایســین یــا

()Vancomycin Resistance Staphylococcus aureus

 VRSAدر ســال  2002از میشــگان آمریــکا گــزارش شــد (.)5
کشــت از اگــزودای ناحیــه خروجــی کاتتــر و نــوک کاتتــر رشــد
همزمــان  VRSAبــا  MIC ≤ 32µg/mlو انتروکوکــوس فکالیــس
مقــاوم بــه وانکومایســین بــا  MIC ≤ 32µg/mlرا نشــان داده بــود.
قبــل از شناســایی  VRSAبیمــار بــه مــدت  6/5هفتــه از آنتــی بیوتیــک
وانکومایســین اســتفاده مــی نمــود .یکــی از دوســتان نزدیــک بیمــار
حامــل  MRSAحســاس بــه وانکومایســین بــود کــه در PFGE
الگــوی مشــابهی را بــا  VRSAشناســایی شــده نشــان مــی داد .ایــن
موضــوع بــه اهمیــت تــاش بــرای پیشــگیری و کــم کــردن انتشــار
 MRSAو  VRSAدر مجــاورت وســایل بیمــاران تحــت درمــان
تاکیــد مــی کنــد ( .)5در شــرایط آزمایشــگاهی انتقــال از طریــق
کونژوگاســیون ژن  vanAاز انتروکوکهــا بــه اســتافیلوکوکوس اورئــوس
ثابــت شــده اســت .ســاطع شــدن فرومــون جنســی از اســتافیلوکوکوس
اورئــوس حســاس بــه وانکومایســین کــه در مجــاورت انتروکوکــوس
فکالیــس مقــاوم بــه وانکومایســین حــاوی پالســمید کــد کننــده
 vanAاسـ�ت ،نقـ�ش اصلـ�ی را در انتقـ�ال ژن مقاومـ�ت ( )vanAاز
انتروکوکهــا بــه اســتافیلوکوکوس اورئــوس ایفــا مــی کنــد ( .)3افــراد
ناقــل اســتافیلوکوکوس ارئــوس حســاس بــه وانکومایســین و مقــاوم بــه
متــی ســیلین میتواننــد نقــش اصلــی را در دریافــت ژن مقاومــت از
انتروکــوک ایفــاء کننــد .افــراد ناقــل در خطــر ابتــاء بــه باکتريمــي
بیمارســتانی هســتند (.)6

مشــکل موجــود در روش دیســک آ گار دیفیــوژن ناشــی از انتشــار
ضعیــف آنتــی بیوتیــک در بســتر محیــط کشــت مــی باشــد .ایــن روش
تنهــا بــرای شناســایی ســویه هایــی  VRSAکــه انــدازه هالــه آنهــا
برابــر  6میلــی متــر مــی باشــد کاربــرد دارد .علیرغــم معایــب روش
دیســک آ گار دیفیــوژن ایــن روش همچنــان اســتفاده مــی شــود (.)7
از روشهــای ژنوتیپــی نیــز کــه بــرای تعییــن هویــت اســتافیلوکوکوس
اورئــوس ،شناســایی مقاومــت بــه متــی ســیلین و وانکومایســین
اســتفاده مــی شــود بــه روش  PCRبــرای ژنهــای mecA ،femB
و  vanAمــی تــوان اشــاره نمــود .ژن  femBفاکتــور اختصاصــی
بــرای اســتافیلوکوکوس اورئــوس میباشــد و در ســایر گونــه هــای
اســتافیلوکوکی دیــده نشــده اســت (.)10 ،11
علیرغــم ایــن حقیقــت کــه مقاومــت میکروبی بــه وانکومایســین در
اســتافیلوکوکوس اورئــوس بســیار نــادر باقــی مانــده اســت در ســالهای
اخیــر شــاهد نوعی تغییــر رو به افزایــش در  MICوانکومایســین (MIC
 )creepدر طیــف حساســیتی میباشــیم کــه دارای تاثیــرات مهمــی بــر
کارایــی وانکومایســین در پنومونــی و باکتریمــي  MRSAمیباشــد
( .)12بــا توجــه بــه گــزارش ســویه هــای اســتافیلوکوکوس اورئــوس بــا
حساســیت کاهــش یافتــه و مقــاوم بــه وانکومایســین از نقــاط مختلــف
کشــور و جهــان ،بــر آن شــدیم تــا حساســیت ســویههای  MRSAدر
برابــر آنتــی بیوتیــک وانکومایســین را بــا روشهــای فنوتیپــی و مولکولــی
مــورد بررسـ�ی قــرار دهیــم .اطالعــات بدســت آمــده از ایــن مطالعــه
میتوانــد در کاربــرد صحیــح از آنتــی بیوتیــک وانکومایســین در
درمــان عفونتهــای ناشــی از  MRSAنقــش مهمــی ایفــاء نمایــد.

ایزولــه هــای  ،hVISAایزولــه هــای اســتافیلوکوکوس اورئــوس بــا
 MICوانکومایســین درون طیــف حســاس مــی باشــند لیکــن در آن
یــک نســبت از جمعیــت ســلولها در محــدودۀ بــا مقاومــت بینابینــی
قــرار مــی گیرنــد ( .)MIC=3 μg/mlبــه طــور معمــول جمعیــت
هــای مقــاوم در یــک فرکانــس از  10-5تــا  10-6حضــور دارنــد
( .)7ســویههای  MRSAبــا حساســیت کاهــش یافتــه نســبت بــه
وانکومایســین ( VISA ،hVISAو  )VRSAبــه نارســایی درمــان
ب��ا وانکومایسیــن ارتبـ�اط داده شـ�دهاند .ایــن ســویه هــا در ارتبــاط بــا
مورتالیتیــ باالیــی ب��وده و ظه��ور ای��ن ســویه هــا تهدیــد جــدی بــرای
بیشــتر گزینــه هــای درمانــی در دســترس پزشــکان بــرای عفونتهــای
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مواد و روش ها

محلــول ذخیــره در دمــای  -20°Cنگهــداری مــی شــد .در مرحلــه
بعــد محیــط  BHIAمتناســب بــا حجــم مــورد نیــاز و دســتورالعمل
کارخانــه ســازنده تهیــه و اتــوکالو گردیــد .پــس از اینکــه دمــای
محیــط کشــت بــه  45°Cرسـ�ید محلـ�ول آنتـ�ی بیوتیـ�ک اضافـ�ه شـ�د.
بــرای تهیــه محیــط  BHIAحــاوی غلظتهــای ،4 µg/ml ،3 µg/ml
 6 µg/mlوانکومایسـ�ین بـ�ا اسـ�تفاده از فرمـ�ول  N2V2 =N1V1مقدار
مشــخص از محلــول ذخیــره وانکومایســن ( )100 µg/mlبــه محیــط
 BHIAاضافــه گردیــد .بــرای هــر ایزولــه باکتریایــی سوسپانســیون بــا
کــدورت ( 0/5 MFنیــم مــک فارلنــد) در ســرم فیزیولــوژی تهیــه
گردیــد و مقــدار  10 µlاز ایــن سوسپانیســون بصــورت نقاطــی (مطابــق
دســتورالعمل  )CDCدر ســطح محیــط  BHIAحــاوی غلظتهــای
 4 ،3و 6میکروگــرم در میلــی لیتــر وانکومایســین پخــش شــد (.)9
بــا اینــکار  )CFU( 1/5×106از باکتــری در ســطح  BHIAحــاوی
آنتیبیوتیـ�ک وانکومایســین تلقی��ح ش��د و بــه مــدت  24سـ�اعت در
 35°Cانکوبــه گردیــد ،نتایــج در مقابــل چــراغ مطالعــه بررســی گردیــد
( ،)8رشــد  2کلنــی یــا بیشــتر بعنـوان نتیجــه مثبــت در نظــر گرفتــه شــد
(.)9

ایــن مطالعــه تجربــی بــه صــورت توصیفــی– مقطعــی در محــدوده
زمانــی فروردیــن  1391تــا فروردیــن مــاه  1392در آزمایشــگاه
باکتریولــوژی مرکــز تحقیقــات بیماریهــای عفونــی و گرمســیری تبریــز
و زیــر نظــر پردیــس بیــن الملــل ارس دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز
انجــام شــد .جمعیــت مــورد مطالعــه شــامل بیمــاران مراجعــه کننــده
بــه بخشــهای مختلــف بیمارســتان هــای امــام رضــا (ع) (امــام خمینــی
ســابق) و ســینای تبریــز بــود .از  608بیمــار  1475نمونــه بالینــی اخــذ
گردیــد (ایزولــه هــای تکــراری از مطالعــه حــذف شــدند) .بــرای هــر
بیمــار فــرم رضایــت آ گاهانــه تهیــه و اصــول اخالقــی رعایــت گردیــد.
نمونــه هــا بــه محیــط کشــت نوترینــت بــراث ( )Merckتلقیــح و
پــس از انتقــال بــه آزمایشــگاه بــه مــدت  18تــا  24ســاعت در 37°C
انکوبــه و کلنــی هــا از نظر گــرم مثبت بــودن ،تولید کاتــاالز ،کواگوالز،
همولیزیــن ،DNase ،حساســیت یــا مقاومــت بــه باستیراســین ()0/04 U
و سفوکســیتین ( )30µgســاخت شــرکت Mast diagnostic, UK
ً
مــورد بررســی قــرار گرفــت ( .)13نهایتــا  MRSA 100ایزولــه گردیــد.
از ســویه هــای اســتاندارد اســتافیلوکوکوس اورئــوس ATCC 25923
(حســاس بــه متــی ســیلین) و اســتافیلوکوکوس اورئــوس ATCC
( 33591مقــاوم بــه متــی ســیلین) بــه عنــوان ســویه هــای کنتــرل
کیفــی اســتفاده شــد (.)8

بــرای تاییــد هویت ایزوله هــای  MRSAو مقاومــت افزایش یافته به
وانکومایســین با اســتفاده از متد مولکولی ( ،)16 ،17 ،18تکثیر ژن های
(factor essential for methicillin resistance) femB

(ژن تعییــن هویــت اســتافیلوکوکوس اورئــوس)( mecA ،ژن مقاومــت
بــه متــی ســیلین) و ( vanAژن مقاومــت بــه وانکومایســین) در یــک
واکنــش مولتــی پلکــس  PCRانجــام شــد .بــرای اســتخراج DNA
ایزولــه هــا از روش  CTABاســتفاده شــد (.)19

بــرای انجــام آزمایــش دیســک آ گار دیفیــوژن و
 ،E-testغلظــت نیــم مــک فارلنــد تهیــه و بــا اســتفاده از
ســواب پنبــه ای کشــت بــه روش اســتاندارد بــر روی محیــط
کشــت مولــر هینتــون آ گار ( )Merck, Germanyانجــام
شــد و در نهایــت پــس از قــرار دادن دیســک وانکومایســین
( )30 µgســاخت  Mast diagnostic, UKو نــوار E-test
وانکومایســین ( )Liofilchemبــه مــدت  24ســاعت در  35°Cانکوبــه
گردیـ�د .نتایـ�ج بدسـ�ت آمـ�ده مطابـ�ق دسـ�تور العمـ�ل (CLSI )2011
قرائـ�ت و ارزیابـ�ی شـ�د.

بــرای انجــام مولتــی پلکــس  PCRاز کیــت Qiagen

اســتفاده شــد .پرایمرهــای واکنــش مربــوط بــه ژنهــای mecA

( )17( vanA ،)16و  )18( femBبودنــد .ترکیــب واکنــش
ش��امل  25 µlمســترمیکس (حــاوی  Taqپلــی مــرازMgCL2 ،
و  5 lµ ،)dNTPپرایمــر میکــس بــا غلظــت  2 µMاز پرایمرهــای
mecA-F(3΄-GTGAAGATATACCAAGTGATT-5΄)،

mecA-R(5΄-ATGCGCTATAGATTGAAAGGAT-3΄)،

ســویه هــای آزمایشــی در آزمونهــای غربالــی در محیــط کشــت
 BHIAمحتــوی غلظتهــای  4 µg/ml ،3 µg/mlو 6 µg/ml
وانکومایســین از لحــاظ کاهــش حساســیت بــه وانکومایســین مــورد
بررســی قــرار گرفتنــد ( .)8 ،14 ،15بــرای انجــام آزمــون غربالــی از
پــودر لیوفیلیــزه وانکومایســین ( )Mast diagnostic, UKاســتفاده
گردیــد کــه ابتــدا رقــت  100 µg/mlبــه عن ـوان محلــول ذخیــره تهیــه
گردیــده و متعاقبــآ جهــت اســتریل شــدن در یــک لولــه در پیــچ دار
اســتریل بــا اســتفاده از فیلتــر  ،)Nagene( 0/2 µmفیلتــر شــد .ایــن

vanA-F(3΄-CATGAATAGAATAAAAGTTGCAATA-5΄)،
vanA-R(5΄-CCCCTTTAACGCTAATACGATCAA-3΄)،
femB-F(5΄-CGTGAGAATGATGGCTTTGA-3΄)،

)΄،femB-R(5΄-TTAATACGCCCATCCATCGT-3
 8 µlآب  10 µl ،RNase-freeمحلـ�ول  Q-solutionو  2 µlاز
 Template DNAبــود .انــدازه قطعــات تکثیــر شــده بــرای ژنهــای
 vanA ،mecAو  femBبــه ترتیــب  1030 ،147و  388جفــت بــاز
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وانکومایســین) ،اسـ�تافیلوکوکوس اورئـ�وس  ATCC 29213بعنــوان
کنتــرل منفــی حســاس بــه متــی ســیلین ) و اســتافیلوکوکوس اورئــوس
 ATCC 33591بعنــوان کنتــرل مثبــت (مقــاوم بــه متــی ســیلین)
اســتفاده شــد ( .)8از مارکــر  100 bp( DNAو  )1 kbبــرای تعییــن
وزن مولکولــی در مطالعــه اســتفاده شــد .داده هــای بدســت آمــده
بــا اســتفاده از روشــهای آمــاری توصیفــی (فراوانــی – درصــد و
 )Mean±SDو بــا اســتفاده از آزمــون  Chi-squareدر نــرم افــزار
 SPSS-18مــورد بررســی قــرار گرفتنــد.

بــود.
برنامــه  PCRشــامل واسرشــت ســازی اولیــه در  95C°بــه مــدت 15
دقیقــه و ســپس  35ســیکل شــامل واسرشــت ســازی در  94°Cبمــدت
بــه مــدت  30ثانیــه ،اتصــال در  55°Cبمــدت  45ثانیــه ،طویــل شــدن
زنجیــره در  72°Cبــه مــدت  1دقیقــه و باالخــره طویــل شــدن نهایــی در
 72°Cبــه مــدت  10دقیقــه در دســتگاه ترمــال ســایکلر ()Eppendorf
بــود .الکتروفــورز محصــول  PCRدر ژل  1/8درصــد آ گاروز بــه
مــدت  75دقیقــه در  90ولــت انجــام و پــس از رنــگ آمیــزی ژل یــا
اتیدیــم برومایــد ،بــا دســتگاه  Transluminatorمــورد بررســی قــرار
گرفــت (.)20

نتایج
از بیــن  608بیمــار مــورد مطالعــه  %67مــرد و  %33زن بودنــد .از
نظــر ســنی بیمــاران دارای حداقــل  2ســال و حداکثــر  88ســال ســن
داشــتند .میانگیــن ســن بیمــاران  56/9±22/3ســال بــود .حداقــل و
حداکثــر زمــان بســتری شــدن بــه ترتیــب  1روز و  81روز بــود .میانگیــن

از ســویه هــای اســتاندارد انتروکوکــوس فکالیــس ATCC 29212

بعنــوان کنتــرل منفــی (حســاس بــه وانکومایســین) ،انتروکوکــوس
فکالیــس  ATCC 51299بعنــوان کنتــرل مثبــت (مقــاوم بــه

شکل  : 1نتـایـــج  ،E-testشـکـــل  aایــزولــــه شـــماره  77با  MIC=0.75 µg/mlکه زیـــر جـمعیتهـــایی از ارگـانـــیسم ( )hVISAدر آزمـــون غربالـــی (  BHIAحـــاوی
 3 µg/mlوانکومایســین) قــادر بــه رشــد بودنــد .شــکلهای  bو  cبــه ترتیــب ایزولــه هــای بالینــی  63و  54بــا  MIC= 3 μg/mlو  MIC= 4 μg/mlرا نشــان مــی دهنــد.

شــکل  : 1نتایــج آزمونهــای غربالــی ،در شــکل  aشــماره  1تــا  18بــه ترتیــب مربــوط بــه  18ایزولــه بالینــی ( 58-65 ،22-30و  )77بــا (hVISA) MIC= 3 μg/ml
میباشــد کــه قــادر بــه رشــد در  BHIAحــاوی  3 μg/mlوانکومایســن بودنــد .در شــکل  bشــماره  3-5بــه ترتیــب مربــوط بــه  3ایزولــه بالینــی ( 15 ،6و  )54بــا
 MIC= 4 μg/mlمــی باشــد ( )VISAکــه قــادر بــه رشــد در  BHIAحــاوی  4 μg/mlوانکومایســین بودنــد (یکــی از ایزولــه هــای  VISAنشــان داده نشــده اســت).
در  BHIAحــاوی  6 μg/mlوانکومایســین (شــکل  )cهیــچ ایزولــه ای قــادر بــه رشــد نبــود .در هــر  3شــکل شــماره هــای  21و  22بــه ترتیــب مربــوط بــه ســویه هــای
اســتاندارد ( ATCC 51299مقــاوم بــه وانکومایســین) و ( ATCC 29212حســاس بــه وانکومایســین) مــی باشــد.
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 MRSAبودنــد کــه نشــان مــی دهــد حضــور  MRSAدر ترشــحات
تنفســی بیمــاران معنــی دار بــوده اســت (.)p>0/05
فراوانــی  MICوانکومایســین بــه ترتیــب ذیــل بــود:
،)%24( MIC=1/5 µg/ml ،)%14( MIC=0/µg/ml 75
 )%18( MIC=3 µg/ml ،)%40( MIC=2 µg/mlو
 .)%4( MIC=4 µg/mlاز بیــن  608بیمــار مــورد مطالعــه  49بیمــار
آنتــی بیوتیــک وانکومایســین دریافــت مــی نمودنــد .از  13ایزولــه
 MRSAکــه از ایــن بیمــاران (دریافــت کننــده وانکومایســین) جــدا
شــده بــود ،همگــی دارای  MIC ≤ 2µg/mlبودنــد .آزمــون فیشــر
تفــاوت معنــی داری را در بیمارانــی کــه علیرغــم دریافت آنتــی بیوتیک
وانکومایســین کــه ســویه هــای  MRSAاز آنهــا جــدا شــده بــود
نشــان نــداد ( .)p=0/054بــا روش دیســک آ گار دیفیــوژن بــا دیســک
وانکومایســین میانگیــن قطــر هالــه عــدم رشــد برابــر بــا 16/5 ± 0/4
میلــی متــر بدســت آمــد .دامنــه مقادیــر بدســت آمــده در محــدوده 10
تــا  19میلــی متــر قــرار داشــت .بــا ایــن روش هیــچ مــوردی از VRSA
مــورد شناســایی قــرار نگرفت .بــا روش  E-testتنهــا  10ایزوله hVISA
(بــا  ) MIC= 3 μg/mlشناســایی شــد ،امــا هیــچ مــوردی از
 VISAو  VRSAمـــورد شـــــناسایی قــرار نـگرفتـــــــند (شــکــــل
 .)1در محــــــیط  18 ،BHIAV-3 μg/mlایزولــه  hVISAبــا
 MIC= 3 μg/mlشناســایی شــد .در محیــط ،BHIAV-4 μg/ml
 4ایزولــه ( VISAبــا  ) MIC=4 μg/mlشناســایی شــد .در محیــط
 BHIAV-6 μg/mlهیــچ ایزولــه ای قــادر بــه رشــد نبــود (شــکل .)2

نتایج آمپلی فیکاسیون ژنهای  mecA ،femBو  vanAدر یک مولتی پلکس
 PCRبرای ایزوله های بالینی و سویه های استاندارد 1 Lane .و 10 Lane
سایز مارکر; 2 Lane bp 100سایز مارکر; 3 Lane kp 1تا  5 Laneبه ترتیب
ایزوله های بالینی ( MRSAایزوله های  34 ،5و  6 Lane ;)81سویه استاندارد
استافیلوکوکوس اورئوس ( 33591 CCTAبه عنوان کنترل مثبت برای
ژنهای  femBو  7 Lane ;)mecAسویه استاندارد استافیلوکوکوس اورئوس
( 29213 ATCCبه عنوان کنترل مثبت برای ژن  femBو کنترل منفی برای
ژن  8 Lane ;)mecAسویه استاندارد انتروکوکوس فکالیس 51299 ATCC
(کنترل مثبت برای ژن  vanAو کنترل منفی برای ژنهای  Bmefو ;)mecA
 9 Laneسویه استاندارد انتروکوکوس فکالیس ( 29212 ATCCکنترل منفی
برای ژنهای  femB ،vanAو .)mecA

ً
در مطالعــه حاضــر مجموعــا بــا روش  E-testو آزمونهــای
غربالــی ،میانگیــن  MICوانکومایسـ�ن 1/9 ±0/7 μg/ml
بدســت آمــد .دامنــه  MICبیــن  0/75 μg/mlتــا 4 μg/ml
بــود MIC50 .و MIC90بــه ترتیــب  2 μg/mlو  3 μg/mlو
بــود .مقادیــر میانــه و نمــا نیــز بــا هــم برابــر ( )2 µg/mlو تفاضــل
چارکـ�ی ( )Quartiles differenceبرابــر )2-1/5( 0/5 μg/ml
محاســبه شــد .در ایــن مطالعــه  )%78( 14ایزولــه  hVISAاز مجــاری
تنفســی (گلــو و بینــی) و تراشــه جــدا شــدند .در حالیکــه )%50( 2
ایزولــه  VISAاز نمونــه هــای زخــم جداســازی شــدند .بــا روش
 %100 ،PCRایزولــه هــای  MRSAدارای ژن هــای  femBو mecA
بودنــد و در مقابــل هیــچ مــوردی از ( VRSAحــاوی ژن )vanA
مــورد شناســائی قــرار نگرفــت.

نمــودار  : 1فراوانــی فنوتیپهــای مقــاوم بــه وانکومایســین در  MRSAهــای
جــدا شــده در بیمارســتانهای ســینا وامــام رضــا (ع) تبریــز.

بســتری (میانــه) ایــن بیمــاران  6روز بــود.
از  169ایزولــه اســتافیلوکوکوس اورئــوس جمــع آوری شــده100 ،
ایزولــه  MRSAجداسـ�ازی شــد .میــزان مقاومــت بــه متــی ســیلین بــا
دیســک سفوکســیتین  %59بــود .بــا روش  PCRنیــز  %100ایزولههــای
 MRSAژن  mecAرا نشــان دادنــد .بیشــترین میــزان جداســازی
 MRSAمربــوط بــه نمونــه بینــی ( )%24بــود .در بیــن بخشهــای
بیمارســتانی ،بخــش  ICUبیشــترین ( )%30و  ENTکمتریــن (صفــر
درصــد) میــزان فراوانــی  MRSAرا بــه خــود اختصــاص دادنــد%88 .
نمونــه هــای گلــو و  %85از نمونــه هــای مربــوط بــه تراشــه حــاوی

بحث
در بیســت ســال گذشــته بــه علــت افزایــش شــیوع مقاومــت بــه
متــی ســیلین در اســتافیلوکوکوس اورئــوس اســتفاده از آنتــی بیوتیــک
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روش اســتاندار بــرای شناســایی  hVISAمــی باشــد کــه ســبب شــده
اســت  hVISAدر جهــان متفــاوت گــزارش شــود .بــه عن ـوان مثــال
در مطالعــه انجــام شــده توســط  Hiramatsuدر ســال  1997در ژاپــن،
 %20از  MRSAهــای ایزولــه شــده  hVISAبودنــد ( )3در حالیکــه
در مطالعــات دیگــر در ژاپــن کــه متعاقبــا انجــام شــد ،در بیــن 6625
ایزولــه هیــچ مــوردی از  hVISAپیــدا نشــد ( .)24درک صحیــح
اپیدمیولــوژی  hVISAنیازمنــد معیارهــای اســتاندارد مــی باشــند (.)25

وانکوماســین بطــور چشــمگیری افزایــش یافتــه اســت .ســویههای
 MRSAبــا حساســیت کاهــش یافتــه نســبت بــه وانکومایســین
( hVISAو  )VISAبــه نارســایی درمــان بــا وانکومایســین
ارتباط داده شدهاند.
محدودیــت هــا در روش شناســایی آزمایشــگاهی بــرای ســویه هــای
بــا کاهــش حساســیت بــه وانکومایســین بــه طــور گســترده مــورد بحــث
قــرار گرفتــه اســت ( .)21مشــکل بــا روش دیســک آ گار دیفیــوژن
ناشــی از انتشــار ضعیــف آنتــی بیوتیکهــای گلیکوپپتیــدی مــی باشــد،
لــذا توصیــه شــده اســت از روشــهای تعییــن  MICو آزمــون غربالــی
در  BHIAحــاوی وانکومایســین اســتفاده شــود .متدهــای جایگزیــن
از قبیــل  E-testبــه طــور موثــر در تشــخیص VISA ،hVISA
و  VRSAاســتفاده مــی گــردد؛ امــا روش آنالیــز جمعیتــی (روش
اســتاندارد شناســی  )hVISAکــه جهــت مرتفــع کــردن نتایــج MIC
وانکومایســین اســتفاده مــی شــود روش پــر زحمتــی مــی باشــد.

در ایــن مطالعــه هیــچ مــوردی از  VISAبــا اســتفاده از متــد
( E-testدر مرحلــه اول) مــورد شناســایی قــرار نگرفــت؛ امــا در آزمــون
غربالــی در  BHIAحــاوی  4 µg/mlچهــار ایزولــه  MRSAقــادر
بــه رشــد بودنــد .ایــن ایزولــه هــا در مرحلــه بعــد بــا آزمــون ،E-test
 MIC = 4 µg/mlرا نشــان داده و پــس از تعییــن هویــت مجــدد
بــه عن ـوان  VISAقلمــداد شــدند .در مطالعــه انجــام شــده در ســال
 1385در تبریــز 2 ،مــورد از ایزولــه هــا  VISAبــا MIC=4 µg/ml
گــزارش گردیــد ( .)23در مطالعــات انجــام شــده در بنــدر عبــاس در
ســال  1390تعــداد  4ســویه  VISAشناســایی شــد (.)26

سیســتمهای اتوماتیــک تجــاری بــا دقــت غیــر قابــل قبولــی
بــرای شناســایی  VISA ،hVISAو  VRSAمــورد اســتفاده قــرار
میگیرنــد ( .)22تســت دیســک آ گار دیفیــوژن علیرغــم عــدم توانایــی
در تشــخیص  hVISAو  VISAاز  MRSAهمچنــان اســتفاده
میشــود .ســویه هــای  VRSAعــاوه بــر روشــهای  MICو E-test
بــا روش دیســک آ گار دیفیــوژن نیــز قابــل تشــخیص مــی باشــند (.)8
 CLSIآزمــون غربالــی در  BHIAحــاوی  6 µg/mlوانکومایســین
را بــرای شناســایی  VRSAتوصیــه نمــوده اســت .در مطالعــه حاضــر
میانگیــن  MICبــا روش  E-testبــرای ســویه هایــی کــه بــا روش
دیســک آ گار دیفیــوژن قطــر هالــه عــدم رشــد آنهــا بیــن 10تــا  12میلــی
متــر بــود ،برابــر  2 ±0/07 µg/mlو بــرای ســویه هــای بــا قطــر هالــه
عــدم رشــد  13تــا  15میلــی متــر برابــر  1/68±0/11 µg/mlبــود.
همانطــور کــه مشــاهده مــی گــردد در روش دیســک آ گار دیفیــوژن
میــزان نفــوذ آنتــی بیوتیــک وانکومایســین بــه خوبــی انجــام نشــده و
ســبب شــده اســت کــه نتایــج بــه صــورت ســویه هــای بــا کاهــش
حساســیت بــه وانکومایســن نشــان داده شــود.

در مطالعهــ حاضـ�ر بیشــترین فراوانــی هــر  3فنوتیــپ (،VSSA
 hVISAو  )VISAمربــوط بــه بخــش  ICUبــود .فراوانــی ایــن
فنوتیپهــا در هــر دو بیمارســتان تحــت مطالعــه بــه تفکیــک در نمــودار
 1نشــان داده شــده اســت .در مطالعــه  Tiwariو هم�کـاران در ســال
 2009در نپــال بــر روی  783ســویه اســتافیلوکوکوس  6ســویه VISA
و  2ســویه  VRSAشناســایی شــد ( .)27پیدایــش ســویه هــای VISA
و  VRSAهم ـواره از ســویه هــای  MRSAمــی باشــد کــه بــه طــور
مــداوم در محیــط بیمارســتان بــا وانکومایســین مواجــه بــوده انــد و
مهمتری��ن عل��ت ایج��اد آن مص��رف ب��ی روی��ه وانکومایس��ین م��ی باش��د.
اهمیــت ارگانیســمهای  VISAو  VRSAاز آنجاســت کــه در صــورت
ایجــاد عفونــت ناشــی از آنهــا درمــان بــا وانکومایســین موفقیــت آمیــز
نخواهــد بــود (.)22

در مطالعــه حاضــر از بیــن بیمارانی کــه ایزوله های اســتافیلوکوکوس
اورئــوس از نمونــه هــای بالینــی آنهــا جــدا شــده اســت %47 ،داروهــای
گــروه سفالوســپورین %17 ،سیپروفلوکساســین %14 ،مروپنــم%13 ،
وانکومایســین %10 ،کلیندامایســین %6 ،مترونیدازول %4 ،جنتامیســین و
درصــد کمــی از بیمــاران نیــز از ســایر آنتــی بیوتیــک هــا اســتفاده نموده
بودنــد .بــه علــت پاییــن بــودن تعــداد  MRSAهــای ایزولــه شــده (13
ایزولــه) از بیمــاران دریافــت کننــده آنتــی بیوتیــک وانکومایســین (49
بیمــار) آزمــون فیشــر تفــاوت معنــی داری را در بیمارانــی کــه علیرغــم
دریافــت آنتــی بیوتیــک وانکومایســین کــه ســویه هــای  MRSAاز
آنهــا جــدا شــده بــود نشــان نــداد ( .)p=0/054در مقابــل در تعــدادی

عــاوه بــر آنالیــز جمعیتــی ،روشــهای جایگزیــن بــرای شناســایی
 hVISAشــامل آزموــن غربالــی در حــاوی  3 µg/mlوانکومایســین
و  Macromethod E-testمــی باشــد ( .)3در ایــن مطالعــه آزمــون
 E-testقــادر بــه شناســایی تمامــی ایزولــه هــای  hVISAنبــود .در
مطالعــه انجــام شــده در تبریــز در ســال  1385نیــز تعــداد ســویه هــای
بــا  (hVISA) MIC= 3 µg/mlم��ورد ( )%15شناســایی شــده بــود
( .)23یــک مشــکل آشــکار در تفســیر متــون در مــورد  hVISAو
 VISAاســتفاده از روشهــای متفــاوت بــرای شناســایی  VISAو نبــود
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ســویه هــای اســتافیلوکوکوس اورئــوس بــا  MIC≤2µg/mlدر ارتبــاط
بــا میــزان مــرگ باالیــی هســتند ( ،)6پیشــنهاد مــی شــود ســویه هایــی
کــه در آزمــون اولیــه بــا  MIC= 3 µg/mlمــی باشــند (همــوژن)
بعنــوان  VISAقلمــداد گردنــد.

از مطالعــات یــک ارتبــاط معنــی دار بیــن دریافــت آنتــی بیوتیــک
وانکومایســین و شــیوع  )p< 0/05( MRSAنشــان داده شــده اســت
(.)28 ،29
در تعــدادی از مطالعــات حساســیت و ویژگــی روش
 BHIAV-3µg/mlدر شناســایی  hVISAبــا  MIC= 3 µg/mlبــه
ترتیــب  %100و  %94/6بـــــــوده و حســــاسیـــــت و ویــــژگــــــی
روش  BHIAV- 4 µg/mlدر شـــناســایی ســویه هــــای VISA
بــا  MIC= 4 µg/mlبــه ترتیــب  %100و  %92/2بــوده اســت (،15
 .)14لــذا روش مــا درشناســایی ســویه هــای  hVISAو  VISAاز
حساســیت و ویژگــی کافــی برخــوردار بــوده اســت .در ضمــن انجــام
آزمــون مجــدد  MICبــا روش  E-testبــر روی ایزولــه هــای رشــد
کــرده در محیطهــای کشــت غربالــی صحــت ایزولــه هــای  hVISAو
 VISAرا تاییــد نمــود.

نتایــج ایــن مطالعــه مٶیــد حضــور مقاومــت بــاال نســبت بــه
متیســیلین در بیــن ایزولــه هــای اســتافیلوکوکوس اورئــوس مــی باشــد
بــه نحــوی کــه ایــن مقاومــت از  %38در ســال  )23( 1385بــه %59
در ســال  %21( 1393افزایــش) رســیده اســت .ایــن مطالعــه همچنیــن
نشــان داد کــه آزمــون  MICوانکومایســین بــا روش  E-testبــه تنهایــی
قــادر بــه شناســایی تمامــی ایزولــه هــای بــا مقاومــت هتــروژن و بینابینــی
بــه وانکومایســین نمــی باشــد لــذا اســتفاده از آزمونهــای غربالــی در
کنــار آزمونهــای  MICالزامــی اســت.
در ایــن مطالعــه بــا روشــهای فنوتیپــی و مولکولــی هیــچ ایزول ـهای
بــا مقاومــت کامــل بــه وانکومایســین ( )VRSAمــورد شناســایی
قــرار نگرفــت؛ امــا ایزولــه هــای بــا کاهــش حساســیت نســبت بــه
وانکومایســین ( hVISAو  )VISAبــا روشــهای فنوتیپــی مــورد
شناســایی قــرار گرفتنــد .ســویه هــای  VISA،hVISAو VRSA
بــه ســرعت در حــال گســترش هســتند ( )26و بنحــوی کــه مشــاهده
مــی شــود کســب مقاومــت نســبت بــه وانکومایســین در کشــور مــا
نیــز مطــرح مــی باشــد .افزایــش مداخــات درمانــی و اســتفاده غیــر
مدبرانــه از وانکومایســین شــرایطی را فراهــم کــرده اســت کــه تحقیــق
در مــورد ســویه هــای  VISA،hVISAو  VRSAرا بیــش از پیــش
گوشــزد مــی نمایــد.

در مطالعــه انجــام شــده در تبریــز در ســال  1385مقادیــر MIC

وانکومایســین در محــدوده  1/5-4 µg/mlگــزارش شــد (.)23
در مطالعــه انجــام شــده در ســال  1388در کاشــان مقادیــر MIC
وانکومایســین در محــدوده  0/5-4 µg/mlقــرار داشــت ( .)30نتایــج
فــوق بــا نتایــج مطالعــه حاضــر همخوانــی دارد .در مطالعــه Sancak
در ســال  2005در ترکیــه مقادیــر  MICوانکومایســین در محــدوده
 0/12-4 µg/mlبــود ( .)25نتایــج ایــن مطالعــه در مقایســه بــا مطالعــه
انجــام شــده در ســال  1385در تبریــز ( )23حاکــی از تغییــرات انــدک
در میــزان فراوانــی  hVISAو  VISAمــی باشــد ( %18 ،hVISAدر
مقابــل  %15و  %4 ،VISAدر مقابــل  %2بــود)؛ امــا فراوانــی hVISA
در هــر دو مطالعــه نســبت بــه ســایر مطالعات باال بــوده اســت (.)26،31

تشکر و قدردانی

علیرغــم اینکــه در مطالعــه حاضــر ســویه ( VRSAحــاوی ژن
 )vanAمــورد شناســایی قــرار نگرفــت ،ولــی ژن  vanAاز ســویه
اســتاندارد انتروکوکــوس فکالیــس ( )ATCC 51299بــه خوبــی در
یــک مولتــی پلکــس  PCRمــورد شناســایی قــرار گرفــت (شــکل
 .)3اســتفاده از ایــن متــد مــی توانــد عــاوه بــر تعییــن هویــت
اســتافیلوکوکوس اورئــوس ( )femBدر بررســی تــوام مقاومــت
ســطح بــاال بــه متــی ســیلین ( )mecAو وانکومایســین ( )vanAدر
اســتافیلوکوکوس اورئــوس نیــز نقــش مهمــی داشــته باشــد.

ایــن تحقیــق طــرح مصــوب مرکــز تحقیقــات عفونــی و گرمســیری
تبریــز بــا کــد  91-02و منتــج از پایــان نامــه آقــای پیمــان بهلولــی
دانشــجوی کارشناســی ارشــد میکــروب شناســی پردیــس بیــن الملــل
ارس دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز مــی باشــد .از حمایتهــای مالــی
مرکــز تحقیقــات عفونــی و گرمســیری دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز
و پردیــس بیــن الملــل ارس دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز تقدیــر و
تشــکر بــه عمــل مــی آیــد.

تعارض منافع

بــا توجــه بــه گزارشــهای متعــدد از شــیوع  VISAدر نقــاط
ً
مختلــف کشــور و اخیــرا گــزارش  1مــورد ســویه  VRSAاز شــهر
مشــهد در ایــران نگرانــی هایــی را در اســتفاده از ایــن آنتــی بیوتیــک
بــا ارزش و مهــم در درمــان عفونتهــای ناشــی از اســتافیلوکوکوس
اورئــوس را مطــرح مــی ســازد ( .)2 ،26 ،31باالخــره بــا توجــه بــه اینکــه

بین نویسندگان هیچگونه تعارض منافعی وجود ندارد.
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