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Background and Aims: High prevalence of Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus
isolates (MRSA) as well as the multi-drug resistance in this bacterium causes difficulties in the
treatment of infections due to these bacteria. Hence, detection of MRSA isolates by rapid and
accurate methods is necessary. PCR-ELISA is an accurate and molecular technique that is used for
the detection of several pathogens. The aim of this study is the detection of MRSA using PCRELISA.
Materials and Methods: Specific primers for mecA gene were designed. Then, dNTP
labeled with Digoxigenin was applied for amplifying mecA gene. DIG-labeled PCR products were
seeded on the well coated streptoavidin and identified by anti-DIG–peroxidase conjugate.
Furthermore, Biotin-labeled DNA probe specific for mecA gene was used. Sensitivity and
specificity of the method was determined. Resistance to methicillin among 70 clinical isolates was
determined by the disk diffusion, agar dilution and PCR-ELISA methods.
Results: MecA gene of S. aureus was amplified using gene specific primers resulted in a
fragment with 310 bp length. Findings from the PCR-ELISA technic showed no cross-reactivity
with Klebsiella Pneumoniae, Bacillus subtilis and Esheriashia coli as control bacteria and its
sensitivity was 0.5 ng. The prevalence of MRSA clinical isolates by the disk diffusion, agar
dilution and PCR-ELISA methods was 60%, 58.5% and 60%, respectively.
Conclusion:The PCR-ELISA technique was known as an accurate and rapid test for the
detection of infection agents using their specific gene. This technic can applied as an appropriate
alternative method for time-consuming, less sensitive and expensive techniques such as Real-time
PCR and differential biochemical tests which are currently used in laboratory.
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زمینه و هدف :شيوع باالي ایزولههاي استافيلوكوكوس اورئوس كه به آنتیبيوتيک متیسيلين مقاوم هستند و همچنين ایجاد
مقاومت چند دارویی در این باكتري ،درمان عفونتهاي ناشی از این باكتري را با مشکل مواجه كرده است .به همين خاطر شناسایی
سویههاي MRSAبا روشهاي سریع و دقيق ضروري است PCR-ELISA .روش مولکولی دقيقی است كه براي شناسایی باكتريهاي
مختلفی استفاده شده است .هدف از این تحقيق شناسایی باكتري استافيلوكوكوس اورئوس مقاوم به متیسيلين با روش PCR-ELISA
است.
مواد و روش کار :ابتدا پرایمرهاي اختصاصی مربوط به ژن  mecAطراحی شد .سپس از  dNTPنشاندارشده به همراه دیگوكسی
ژنين براي تکثير ژن  mecAاستفاده شد .محصوالت نشاندارشده به كف چاهکهاي واجد استراپتویدین متصل و با آنتیبادي
كانژوگه ضدنشان  DIGشناسایی شد .همچنين از پروب  DNAاختصاصی نشاندارشده با بيوتين براي ژن  mecAاستفاده و در
نهایت حساسيت و اختصاصيت روش تعيين شد .براي این منظور مقاومت به متیسيلين در  70جدایه بالينی با روش انتشار دیسک،
آگار دایلوشن و  PCR-ELISAارزیابی شد.
یافتهها :با استفاده از پرایمرهاي اختصاصی ،ژن  mecAباكتري استافيلوكوكوس اورئوس تکثير شد كه نتيجه آن یک قطعه به
طول  310جفت باز بود .نتایج حاصل از  PCR-ELISAنشان داد این تکنيک هيچ واكنش متقاطعی با باكتريهاي كلبسيال پنومونيه،
باسيلوس سوبتليس و اشریشياكلی به عنوان كنترل ندارد و همچنين ميزان حساسيت آن  0/5نانوگرم ارزیابی شد .فراوانی
جدایههاي بالينی مقاوم به متیسيلين با روش انتشار دیسک ،آگار دایلوشن و  PCR-ELISAبه ترتيب  58/5 ،60و  60درصد بود.
نتیجهگیری :تکنيک

PCR-ELISA

به عنوان روشی حساس و دقيق به منظور شناسایی عوامل بيماريزا با استفاده از ژن

اختصاصی آنها شناخته شده است .این روش میتواند به عنوان روش جایگزین مناسبی براي تکنيکهاي زمانبر ،با حساسيت كمتر
و هزینه بيشتر همچون  Real-time PCRو تستهاي بيوشيميایی افتراقی كه در آزمایشگاهها استفاده میشوند ،به كار رود.
کلمات کلیدی :استافيلوكوكوس اورئوس ،مقاومت آنتیبيوتيکی ،PCR-ELISA ،ژنmecA
کپیرایت © مجله میکروبشناسی پزشکی ایران :دسترسی آزاد؛ کپیبرداری ،توزیع و نشر برای استفاده غیرتجاری با ذکر منبع آزاد
است.

مقدمه
استافيلوكوكوس اورئوس از جمله مهمترین عوامل ایجادكننده
عفونتهاي بيمارستانی و اكتسابی در جامعه است و به دليل قدرت
بيماريزایی و مقاومت روز افزون در برابر عوامل ضدباكتریایی به یکی
از مشکالت بهداشتی مهم در جهان تبدیل شده است ( .)2 ،1این باكتري
توانایی ایجاد طيف وسيعی از بيماريها را دارد و از طریق توليد انواع

توكسينها ،تهاجم مستقيم و تخریب بافتها ،تظاهرات بالينی مختلفی
را پدید میآورد ( .)4 ،3ساالنه ميليونها مورد عفونتهاي
استافيلوكوكی در سراسر جهان گزارش میشود .با توجه به قدرت
بيماريزایی و شيوع گستردة این باكتري ،روشهاي مؤثر براي شناسایی
آن به گونهاي كه در عين سریع بودن ،حساسيت و اختصاصيت باالیی
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نيز داشته باشد حائز اهميت است .یکی از مشکالت اصلی در بيماري
زایی باكتري بروز مقاومتهاي آنتیبيوتيکی از جمله مقاومت به
متیسيلين است (.)6 ،5
هر چند در سالهاي اخير روشهاي متعددي براي شناسایی
استافيلوكوكوس اورئوس در نمونههاي بيولوژیکی معرفی شده است،
ولی هر كدام محدودیتهاي خاص خود را دارند .روشهاي مرسوم براي
تشخيص استافيلوكوكوس اورئوس در نمونههاي بالينی ،محيطهاي
كشت انتخابی ،سنجشهاي بيوشيميایی و روش آگلوتيناسيون است
كه روشهایی پيچيده و وقتگير هستند .در حال حاضر روشهاي
مولکولی همچون روش  Multiplex PCRو  Real-time PCRبراي
شناسایی باكتري استافيلوكوكوس اورئوس استفاده میشود (.)9-7
به كمک این روشهاي مولکولی زمان شناسایی نمونه حاوي
باكتري از  3-4روز به حدود  1/5روز تقليل یافته است .همچنين
روشهاي  PCRحساسيت كمی دارند و نيازمند كشت نمونههاي بالينی
براي تکثير باكتري هستند كه از نظر زمان و هزینه مقرون بهصرفه
نيست (.)10
از دیگر روشهاي تشخيص ،كيتهاي مبتنی بر آنتیباديهاي
منوكلونال هستند كه هر چند اختصاصيت زیادي دارند ،اما از لحاظ
هزینه چندان مقرون به صرفه نيستند ( .)11 ،10روش PCR-ELISA
میتواند جایگزینی مناسبی براي موارد یادشده باشد؛ زیرا سرعت و حد
تشخيص قابل قبولی را در شناسایی مقادیر اندک توالیهاي اختصاصی
ژن بيماري فراهم میآورد .استفاده از دیگوكسی ژنين ()Digoxigenin
نيز یک روش تشخيص مناسب و غير رادیواكتيوي براي تشخيص
محصوالت  PCRاست .در این روش محصوالت نشاندارشده توسط
دیگوكسی ژنين به كمک آنتیبادي ضد  DIGكونژوگه با آنزیم
پراكسيداز شناسایی میشود ( .)12بر این اساس در تحقيق حاضر روش
 PCR-ELISAطراحی شد تا با استفاده از یک جفت پرایمر و یک پروب
اختصاصی به همراه دیگوكسیژنين محصوالت  PCRنشاندارشده ،ژن
 mecAدر باكتري استافيلوكوكوس اورئوس تشخيص داده شود.

مواد و روشها
سویههای باکتریایي و محیطهای کشت

براي این منظور سویه استاندارد باكتري استافيلوكوكوس اورئوس
( )33592ATCCاز آزمایشگاه رفرانس تهيه شد و در محيط مایع
) (Luria Bertaniتلقيح و در دماي  37درجه سلسيوس انکوبه شد.
تستهاي بيوشيميایی تأیيدي مربوط به باكتري نيز انجام شد.
LB

استخراج  DNAژنومي

براي انجام واكنش  PCRاستخراج  DNAژنومی باكتري با
استفاده از روش ليزوزیم انجام گرفت .براي این منظور  1/5ميلی ليتر
از محيط كشت حاوي باكتري رشدیافته به مدت 10دقيقه با دور rpm
 3000سانتریفوژ شد .رسوب سلولها در  300ميکروليتر بافر HTE
) (High Tris-EDTAیکنواخت شد و  50ميکروليتر ليزوزیم
( 10)mg/mlدر بافر ) ،(pH:7.4) TNE (Tris, NaCl, EDTAبه محلول
اضافه شد .بعد از به هم زدن در دماي  37درجه سلسيوس به مدت 15
دقيقه انکوبه شد .سپس 300ميکروليتر ساركوزیل  2درصد (در بافر
 )TEو  5ميکروليتر از )10mg/ml( RNaseدر بافر (Tris-EDTA) TE
به آن اضافه و در دماي  37درجه سلسيوس براي  15دقيقه قرار داده
شد .در ادامه 35 ،ميکروليتر از پروتئين  )20 mg/ml( Kبه مخلوط
واكنش اضافه و در  37درجه سلسيوس به مدت  30دقيقه انکوبه شد.
براي حذف پروتئينها و جداسازي محلول حاوي  DNAاز روش فنل-
كلروفرم استفاده شد .در ادامه از استات سدیم  3موالر و الکل مطلق
براي ترسيب ژنوم استفاده شد .پس از شست وشوي رسوب با الکل 70
درصد ،نمونهها در دماي محيط خشک و رسوب ژنومی در 20
ميکروليتر بافر  TEحل شد .ژنوم به دست آمده بر روي ژل آگارز 1
درصد بررسی و پس از تعيين غلظت با روش اسپکتروفوتومتري در 260
نانومتر براي مراحل بعدي كار استفاده شد.
واکنش PCR

به منظور تکثير قطعه ژنی ،یک جفت پرایمر اختصاصی طراحی
شد .پرایمرهاي طراحی شده با نرم افزارهاي  5 Oligo ،DNASISاز
نظر  ،∆G ،Tmتشکيل لوپ و پرایمر دایمر بررسی شدند (جدول .)1

جدول  .1پرایمرها و پروب طراحیشده از ژن mecA
تعداد نوکلئوتید

توالي نوکلئوتید

پرایمر/پروب

 21باز

GAAATGACTGAACGTCCGATA

mecF

 25باز

CCAATTCCACATTGTTTCGGTCTAA

mecR

 20باز

Biotin-AACATTGATCGCAACGTTCA

mecP
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پس از مطمئنشدن از مطلوببودن پرایمرها با نرمافزارهاي
طراحی پرایمر ،سفارش ساخت به شركت سينا كلون (ایران) داده
شد .واكنش  PCRبراي تکثير ژن  mecAدر حجم  25ميکروليتر
انجام گرفت .هر واكنش شامل  0/4ميکرومول از هر پرایمر0/5 ،
واحد از آنزیم ( Taq DNA polymeraseشر كت سيناكلون،
ایران) 2/5 ،ميکروليتر بافر  ،PCR 10Xغلظت  3ميلی موالر
 2MgClو غلظتهاي متفاوت از  DNAژنومی بود .برنامه دمایی
 PCRشامل واسرشتگی اوليه ( )Denaturationدر  95درجۀ
سلسيوس به مدت  5دقيقه ،واسرشتگی در  95درجه به مدت 1
دقيقه ،اتصال ) )Annealingدر 59درجه به مدت  30ثانيه ،تکثير
( )Extensionدر  72درجه به مدت  40ثانيه و تکثير نهایی كه در
 72درجه به مدت  5دقيقه صورت گرفت .همچنين واكنش PCR
در 30سيکل انجام شد.
براي مشاهده محصول  5 ،PCRميکروليتر از محصول نهایی
 PCRبر روي ژل آگاروز  1درصد تهيهشده از بافر  ،TBEالکتروفورز
شد .به منظور تعيين اندازه محصول  PCRاز نشانگر plus ladder
 100 bpساخت شركت سيناژن (ایران) استفاده شد .براي مشاهده
محصول ،ژل توسط اتيدیوم بروماید رنگآميزي و تصویر ژل با
استفاده از دستگاه ) Gel document (Omega, Germanyتهيه شد.
در این تحقيق به منظور تأبيد ژن تکثيریافته و براي شناسایی
محصول  PCRپروب طراحی شد (جدول  .)1پروب با استفاده از نرم
افزارهاي  Oligoو  Primer3- BLAST–DNASISو به منظور
بررسی برخی ویژگیها مانند دماي  ،Tmدرصد  ،GCو احتمال
تشکيل لوپ ارزیابی شد .پس از تأیيد نهایی ،ساخت پروب به صورت
نشاندارشده با بيوتين به شركت سينا كلون سفارش داده شد.
نشاندارکردن محصول  PCRژنومي به وسیلۀ DIG-dUTP
براي نشانداركردن محصول  PCRژن  mecAاز DIG- dUTP
استفاده شد .براي این منظور در مخلوط  dNTPSقسمتی از dTTP

با  DIG-dUTPجایگزین شد .در بعضی نقاط آنزیم  Taq DNAپليمر
به جاي dTTPاز  DIG-dUTPدر مقابل باز آدنين استفاده میكند.
نسبت  dTTP: DIG-dUTPاستفادهشده  1:3بود .عالوه بر نمونه
اصلی ،یک لوله به عنوان نمونۀ كنترل منفی و بدون DIG-dUTP
در نظر گرفته شد كه در آن مخلوط  dNTPبدون  DIG-dUTPبه
كار برده شد .واكنش  PCRدر حجم نهایی  25 μlتهيه و سيکلهاي
حرارتی مانند قبل در نظر گرفته شد.
PCR-ELISA

براي این منظور  5ميکروليتر استرپتواویدین با  95ميکروليتر
بافر پوششی در چاهک  10،Aميکروليتر محصول  PCRنشاندارشده

با دیگوكسی ژنين با 90ميکروليتر بافر پوششی در چاهک 10،B
ميکروليتر محصول  PCRعادي (غيرنشاندار) با  90ميکروليتر بافر
پوششی در چاهک  Cو  100، Dميکروليتر بافر پوششی ( )-Agدر
چاهک  5 ،Eميکروليتر محصول  PCRعادي با  95ميکروليتر بافر
پوششی ریخته و به مدت  1ساعت در دماي  37درجه سلسيوس
انکوبه شد .سپس چاهکها  3بار بافر ( PBSTفسفات سالين حاوي
 0/05درصد تویين) شستوشو داده شد .در مرحله بعد به هر كدام
از چاهکها  100ميکروليتر از بافر بالكينگ واجد  3درصد BSA
) (Bovine serum albuminاضافه و  45دقيقه در دماي  37درجه
سلسيوس انکوبه شد .در ادامه چاهکها همانند مرحله قبلی
شستوشو داده شد .هم زمان با این مرحله  20ميکروليتر محصول
 PCRنشاندارشده با  DIGرا در  80ميکروليتر بافر دورگهسازي
) SSC (saline-sodium citrateریخته و مخلوط به مدت  5دقيقه
جوشانده شد .سپس به آن یک پيکومول پروب نشاندار كه انتهاي
 5آن بيوتينيله شده بود اضافه شد و به مدت  1ساعت در دماي 55
درجه سلسيوس قرار گرفت .در ادامه این مخلوط در چاهک A
ریخته شد و به مدت  1ساعت در دماي  37درجه سلسيوس قرار
گرفت .بعد از  3بار شستوشو با بافر  PBSTمقدار  100ميکروليتر
آنتیبادي ضد دیگوكسی ژنين نشاندار با پراكسيداز با رقت
 1/1000به هر كدام از چاهکها اضافه شد و مدت  1ساعت در
دماي  37درجه سلسيوس انکوبه شد .پس از شستوشوي مجدد،
 100ميکروليتر از محلول سوبسترا شامل  5ميلیگرم  OPDدر 4
ميلیليتر بافر سيترات فسفات با  pH 5به همراه  5ميکروليتر از آب
اكسيژنه  30درصد به هر چاهک اضافه شد و براي چند دقيقه در
اتاقک تاریک نگهداري شد .در ادامه براي توقف واكنش از 100
ميکروليتر اسيد سولفوریک  2/5موالر استفاده شد .سپس جذب
نوري با استفاده از دستگاه ) (ELISA Reader, Biotek USAدر
طول موج  492نانومتر خوانده شد.
تعیین حداقل غلظت ژنومي قابل تشخیص با روش
 PCR-ELISAبا استفاده از محصوالت  PCRژن mecA

نشاندارشده

پس از تعيين غلظت محصول  PCRژن  mecAنشاندارشده،
به صورت سریالی رقتهاي مختلف بر حسب نانوگرم مختلف (520
نانوگرم تا  0/252نانوگرم) تهيه شد .یک چاهک به عنوان كنترل
منفی در نظر گرفته شد و 10ماكروليتر از آن به هریک از چاهکها
اضافه شد و سایر مراحل آشکارسازي انجام و با دستگاه خوانندة
االیزا ( )ELISA readerاندازهگيري شد.
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تعیین میزان اختصاصیت روش PCR-ELISA

تکثير ژن  mecAدر باكتري استافيلوكوكوس اورئوس شده است.

براي بررسی اختصاصيت پرایمرهاي طراحیشده ،از
باكتريهاي كلبسيال ،باسيلوس سوبتليس و اشریشياكلی استفاده
شد و آزمون  PCRو سپس  PCR-ELISAبا آنها ارزیابی شد.
تشخیص نمونههای بالیني با استفاده از روش PCR-ELISA

به منظور بررسی كارایی تشخيص تکنيک
طراحیشده 70 ،نمونه بالينی استفاده شد كه از نظر وجود باكتري
استافيلوكوكوس اورئوس مثبت تشخيص داده شدند .نمونههاي
مذكور از كشت خون ،ادرار و زخم مراجعهكنندگان به آزمایشگاههاي
تشخيص طبی و بيمارستانهاي شهر اراک طی بازة زمانی
اردیبهشت تا شهریور ماه 1395جمعآوري شده بودند .پس از كشت
مجدد سویههاي جداشده ،هویت باكتريها با روشهاي استاندارد
شامل كاتاالز مثبت DNase ،مثبت ،رشد در مانيتول سالت آگار
تعيين و تأیيد شد .در مرحله بعد ،نمونههاي حاوي استافيلوكوكوس
اورئوس مقاوم به متیسيلين با روش انتشار دیسک غربال شدند .به
طور خالصه پس از كشت  24ساعته ،غلظت  0/5مک فارلند از هر
جدایه به صورت چمنی روي محيط  agar Müller-Hintonحاوي 4
درصد كلرید سدیم و در مجاورت دیسک آنتیبيوتيک اگزاسيلين
تهيهشده از شركت  HiMediaبه مدت  24ساعت در دماي  35درجه
سلسيوس كشت داده شد .نتایج مقاومت بر اساس برنامه شركت
سازنده دیسک بررسی شد .سپس به منظور تعيين  MICبراي
نمونههاي مقاوم به متیسيلين ،از روش آگار دایلوشن استفاده شد.
براي این منظور از محيط كشت محيط Müller-Hinton agar
حاوي  4درصد كلرید سدیم و  8ميکروگرم بر ميلیليتر آنتیبيوتيک
اگزاسيلين استفاده شد .به طور خالصه ،پس از كشت  24ساعته،
غلظت  0/5مک فارلند از هر جدایه تهيه شد و تعداد  104باكتري
در این محيط  Müller-Hinton agarكشت داده شد و نمونهها در
دماي  35درجه سلسيوس به مدت  18ساعت نگهداري شدند .در
این آزمایش از استافيلوكوكوس اورئوس  33592ATCCبه عنوان
كنترل مثبت استفاده شد (.)13
PCR-ELISA

شکل  .1بررسی اختصاصيت واكنش PCR
ستون  :1محصوالت واكنش  PCRبا باكتري استافيلوكوكوس اورئوس با طول
310جفت باز ،ستون  :2نشانگر اندازه  ،)bp DNA ladder100( DNAستون :3
كنترل منفی ،ستون  :4محصوالت واكنش  PCRبا باكتري كلبسيال ،ستون :5
محصوالت واكنش  PCRبا باكتري اشریشياكلی ،ستون  :6محصوالت واكنش PCR
با باكتري باسيلوس سوبتليس

یافتهها
 DNAژنومی باكتري استخراج و غلظت آن  1200نانوگرم در
ميکروليتر تعيين شد .به منظور انجام واكنش  PCRپرایمرهاي
اختصاصی براي ژن  mecAطراحی شد كه با بهينهكردن واكنش
 ،PCRقطعه اختصاصی جفت بازي تکثير شد .اختصاصيت پرایمر
طراحیشده نيز با سایر باكتريها بررسی شد .همانطور كه در شکل
 1دیده میشود ،پرایمرهاي طراحیشده به طور اختصاصی منجر به

شکل  .2نشانداركردن محصول  PCRبا DIG-dUTP
ستون  :1نشانگر اندازه  ،)bp DNA ladder100( DANستون  :2محصول
 PCRنشاندارنشده ،ستون  :3محصول  PCRنشاندار شده
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شکل  .3آشکارسازي پليتهاي ميکروتيترحاوي آویدین .ردیف  :1محصول PCR
نشاندارشده با  ،DIG-dUTPردیف  :2محصول  PCRنشاندارشده ،ردیف :3
كنترل بدون آنتیژن ،ردیف  :4كنترل بدون آنتیبادي

در ادامه به منظور نشانداركردن محصول  PCRاز
 dUTPاستفاده شد .همانطور كه در شکل  2دیده میشود محصول
 PCRتکثيرشده با دیگوكسی ژنين نيز تکباند است و تا حدودي
DIG-

بيشتر از محصول  PCRتکثيرشده با  dNTPsعادي است .علت این
امر وجود دیگوكسی ژنين در محصول  PCRنشاندارشده است كه
باعث سنگينشدن قطعۀ مورد نظر شده است .این امر دليلی بر انجام
واكنش  PCRدر حضور  DIG-dUTPاست.
پس از نشانداركردن محصوالت  ،PCRآزمایش االیزا انجام
گرفت و جذب نوري در طول موج  492نانومتر با دستگاه ELISA
 Readerخوانده شد .همانطور كه در شکل  3مشاهده میشود
ميزان  ODثبتشده محصول  PCRنشاندارشده ژن برابر  1/9است
كه این ميزان  ODدر حد قابل قبولی است.
براي بررسی حساسيت و تعيين حداقل غلظت ژنومی قابل تشخيص
توسط روش تشخيصی ، PCR-ELISAاز ژنوم تخليصشده سریال
رقت تهيه شد و پس از تکثير قطعه مورد نظر با روش  PCRبه كمک
االیزا آشکارسازي صورت گرفت (شکل  .)4نتایج بهدستآمده نشان
دهندةه معنادار و قابل قبول بودن جوابها در  OD=0/4برابر با رقت
( 1/2048غلظت  0/505نانوگرم بر ميکروليتر) است.

شکل  .4تعيين حساسيت  PCR-ELISAبا سریال رقت ژنوم باكتري
اعداد  2تا  4096نشانگر سریال رقت ژنوم است و به ترتيب واجد  520نانوگرم تا  0/252نانوگرم بر ميکروليتر از ژنوم تخليصشده است :-Ag .بدون آنتیژن- ،
 :Abبدون آنتیبادي

اختصاصيت روش تشخيصی نيز با بهكارگيري سایر باكتريها
ارزیابی شد .نتایج حا صل ن شاندهندةاخت صا صیبودن پرایمرهاي
طراحیشددده بود؛ به طوري كه براي سددایر باكتريها هيچ باندي بر
روي ژل آگارز مشدداهده نشددد .سددپس نتایج بهدسددتآمده با روش

 PCR-ELISAمطابق اطالعات ارائه شده در شکل  5ارزیابی و ثبت
شد .جذب نوري نمونه مربوط به ا ستافيلوكوكوس اورئوس بيش از
حد مقادیر كنترل هاي واكنش بود ،در حالی كه جذب نوري براي
باكتريهاي دیگر كمتر از كنترل واكنش بود.
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.1

شکل  .5تعيين اختصاصيت  PCR-ELISAبا استفاده از سایر باكتريها
استافيلوكوكوس اورئوس .2 ،اشرشيا كلی .3 ،كلبسيال .4 ،باسيلوس سرئوس .5 ،بدون آنتیژن .6 ،بدون آنتیبادي

بر ا ساس یافتههاي روش انت شار دی سک در ح ضور دی سک
اگزاسيلين 60 ،درصد از سویههاي مطالعهشده به متیسيلين مقاوم
بودند .بر ا ساس برنامه  ،CLSIر شد در ح ضور غلظت  8ميکروگرم
بر ميلیليتر از آنتیبيوتيک اگزاسدديلين به روش آگار دایلوشددن به
عنوان مقاومت به متیسدديلين در نظر گرفته میشددود .از اینرو ،با
روش آگار دایلو شن نيز  58/5در صد از سویههاي مطالعه شده به
متی سيلين مقاوم ت شخيص داده شدند .همچنين در روش – PCR
 60 ELISAدرصدد از سدویهها واجد ژن مقاومت بودند (شدکل .)6
تفاوت جزئی كه بين سددده روش وجود داشدددت نيز از لحاظ آماري
معنیدار نبود.

شکل  .6تعيين مقاومت به متیسيلين در جدایههاي بالينی

استافيلوكوكوس اورئوس

بحث و نتیجهگیری
امروزه باكتري اسددتافيلوكوكوس اورئوس به عنوان عامل مهم
بيماريزا در بيمار ستان شناخته می شود .در  50سال گذ شته این

باكتري تغييرات ژنتيکی زیادي را متحمل شده است .از آنجایی كه
این باكتري ژنوم انعطافپذیري دارد ،سدددویههاي بيماريزا و مقاوم
به داروي آن گسددترش یافته اسددت .در سددالهاي اخير نقش مهم
اسدددتافيلوكوكوس اورئوس در ایجاد عفونتهاي بيمارسدددتانی و نيز
جامعه منجر به افزایش تحقيقات بسياري بر روي این باكتري شده
اسدددت ( .)14از جمله روشهاي تشدددخيص این باكتري میتوان به
روش هاي سدددنتی بر مبناي كشدددت باكتري ،روش ردیابی بر پایه
تکثير اسدديد نوكلئيک ،روشهاي ایمنی اگلوتيناسدديون ،و التکس
اشددداره كرد كه هر كدام مزایا و معایبی دارند .روش  PCRبا وجود
متداولبودن ،معایبی نيز دارد؛ از جمله ا ستفاده از ژل الکتروفورز و
رنگآميزي با مواد سمی همچون اتيدیوم بروماید براي آشکارسازي
محصوالت تکثيرشده .همچنين همۀ این روشها معایب خاص خود
را دارند؛ از قب يل صدددرف زمان و م حدودیت در تعداد نمونه هاي
تشخيص .ایمونواسیها بر اساس آنتیبادي براي تشخيص باكتريها
بهخوبی جاافتادهاند و سالهاست كه استفاده می شوند .یکی از مهم
ترین عوامل شنا سایی یک هدف ،ا ستفاده از مولکول شنا ساگري با
اختصددداصددديت و تمایل زیاد اسدددت .یکی از رایجترین این عوامل،
آنتیباديها ه ستند كه در ب سياري از روشهاي ت شخيص ایمنی و
زیست حسگرها استفاده میشوند (.)11
در این تحقيق روش  PCR-ELISAبراي شددناسددایی باكتري
اسددتافيلوكوكوس اورئوس مقاوم به متیسدديلين به كار گرفته شدده
ا ست PCR-ELISA .ب سياري از معایب و محدودیتهاي موجود در
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روشهاي دیگر ،از جمله  PCRرا بر طرف كرده ا ست ،زیرا سرعت
و اختصداصديت قابل قبولی را در تشدخيص مقادیر اندک توالیهاي
اخت صا صی ژن بيماري فراهم میآورد؛ به طوري كه حد ت شخيص
آن  ng/µl 0/01اسدددت .این ميزان در روش  PCRمعمولی1-10
 ng/µlاسدددت .همچنين برخالف ن تایج كيفی حاصدددل از ،PCR
یافتههاي روش  PCR-ELISAبه صددورت نيمهكمّی اسددت .اگرچه
نتایج حاصددل از روش  qPCRبه صددورت كمّی و با حد تشددخيص
كمتر ( )0/25 pg/𝜇lاست ،اما نياز به دستگاه مجهز به فلورسانس و
هزینه زیاد از معایب آن محسوب میشود.
از ویژگی هاي بارز روش  PCR-ELISAتشدددخيصدددی امکان
آناليز همزمان تعداد زیادي نمونه با اسددتفاده از ميکروپليتهاي 96
خانه اسدت .نيازنداشدتن به دسدتگاه ژل داكت ،اتاق تاریک  ،امکان
آلودگی كم ن سبت به روشهاي لکهگذاري ساترن و ا ستفادهنکردن
از مواد گرانقيمت كه در روش  PCR Real-timeبه كار میرود ،از
دیگر محاسددن این روش محسددوب میشددود .در این روش ریسددک
آلودگی كاركنان آزمایشگاه بسيار كم است .همچنين خطر استفاده
از اتيدیوم بروماید كه در روش  PCRبراي رنگآميزي به كار می
رود ،وجود ندارد.
در تحقيقاتی كه در زمينۀ باكتريهایی خانواده استافيلوكوک
به روش  PCR-ELISAصورت گرفته ا ست ،تاكنون گزار شی مبنی
بر تشدددخيص مقاومت آنتیبيوتيکی اسدددتافيلوكوكوس اورئوس به
روش  PCR-ELISAارائه نشددده اسددت و به نظر میرسددد چنين
پژوه شی براي اولين بار انجام می شود Zhang .و همکاران ()2005
از روش  Multiplex PCRبراي تشخيص استافيلوكوكوس مقاوم به
پنیسددديلين اسدددت فاده كرد ند ( Wolk .)15و هم کاران ()2009
تر ك ي بی از روشهدداي  PCRو  ESI-MSرا براي تشددد خ يص
اسددتافيلوكوكوس اورئوس به كار بردند ( .)16همچنين Graveland
و همکاران ( )17( )2010و  Ružauskasو همکاران ()18( )2014
آزمای شاتی روي نمونههاي گو ساله با روش  PCRبراي شنا سایی
این باكتري انجام دادند .روش  PCRا ستفاده شده تو سط محققان
اگر چه روشدددی ارزان اسدددت و میتوا ند بهآسدددانی در برخی از
آزمایشدددگاه هاي تشدددخيص طبی مورد اسدددتفاده قرار گيرد ،ولی
كمّینبودن نتایج و نيز پایينبودن نسدبی ميزان حسداسديت آن در
مقایسه با سایر روشهاي مولکولی از معایب آن محسوب میشود.
در این تحقيق از ژن كدكنندة  mecAبه عنوان ژن شددداخص
براي شناسایی سویههاي بيماريزاي استافيلوكوكوس اورئوس واجد
مقاومت به آنتیبيوتيک متیسيلين استفاده شد .استفاده از این ژن
به عنوان هدف میتواند نشددداندهندة بروز مقاومت آنتیبيوتکی در

جدایهها باشددد و به پزشددک در انتخاب آنتیبيوتيک مناسددب براي
درمان بيمار كمک كند .درصد فراوانی جدایههاي داراي مقاومت به
متی سيلين را با روشهایی از قبيل انتشار دیسک ارزیابی میكنند.
نتایج تحقيقات ن شان داده ا ست ا ستفاده از روشهاي مولکولی در
مقای سه با روشهاي آنتیبيوگرام میتواند سبب بهبود ح سا سيت
تشددخيص سددویههاي مقاوم شددود .در تحقيق حاضددر نيز تفاوتی در
تعداد نمونههاي مقاوم به متی سيلين با روش  PCR-ELISAو آگار
دایلو شن م شاهد شد؛ هرچند این تفاوت از لحاظ آماري معنیدار
نبود )2009( Najar .نيز در تحقيقی نشدددان داد فراوانی ایزولههاي
مقاوم به متیسددديلين در جدایه هاي بالينی به روش  PCRو آگار
دایلوشن بيشتر از روش انتشار دیسک است .هرچند این تفاوت نيز
در تحقيق آنها از لحاظ آماري معنیدار نبود (.)19
همانطور كه اشاره شد روش  PCR-ELISAمنجر به افزایش
ميزان ح سا سيت ت شخيص می شود .ميزان ح سا سيت روش این
تحقيق به گونهاي بود كه امکان تأیيد حضدددور  0/5نانوگرم از ژنوم
باكتري در نمونه را ميسر ساخت .نتایج حاصل از این تحقيق نشان
داد حسدداسدديت روش تشددخيص  PCR-ELISAبراي شددناسددایی
اسددتافيلوكوكوس اورئوس در مقایسدده با نتایج ارائهشددده مبتنی بر
روش  100 ،PCRبرابر بي شتر ا ست .بنابراین میتوان نتيجه گرفت
اسدددتفاده از  PCR-ELISAمیتواند سدددبب بهبود قابل توجهی در
ح سا سيت ت شخيص سویههاي واجد مقاومت آنتیبيوتيکی شود.
نتایج ح سا سيت تحقيق حا ضر با نتایج تحقيق )2000( Gilligan
همخوانی داشددت Gilligan .نشددان داد حسدداسدديت روش PCR-
 ELISAبراي شنا سایی ایزولههاي ا ستافيلوكوكوس اورئوس واجد
ژن كدكننده انتروتوك سين  100 Bدر صد ا ست ( .)20با این حال
حساسيت روش تشخيص  PCR-ELISAارائهشده در تحقيق حاضر
 10برابر كمتر از ح سا سيت تعریف شده در تحقيق  Gilliganبود.
ميزان اخت صا صيت روش در هر دو تحقيق م شابه بود و تأیيدكننده
دقت روش تشخيصی  PCR-ELISAاست.
ویژگی و اخت صا صيت این روش در ت شخيص باكتريهاي نيز
برر سی شد .همانگونه كه نتایج حا صل از برر سیها در بانک ژنی
نشددددان داد پرایمرهددا و پروب در این تحقيق براي بدداكتري
اسددتافيلوكوكوس اورئوس اختصدداصددی اسددت .براي اثبات اینکه در
عمل نيز چنين ا ست DNA ،ژنومی باكتريهاي كلبسيال پنومونيه،
باكتري اشری شياكلی و باسيلوس سوبتليس با روش PCR-ELISA
بررسی و نتایج منفی حاصل شد.
در مقایسددده با سدددایر روشهاي تشدددخيصدددی متداول براي
تشخيص جدایههاي استافيلوكوكوس اورئوس مقاوم به متی سيلين،
29
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سپاسگزاری
نویسندگان از تمامی كسانی كه در انجام این تحقيق آنها را
.یاري كردند كمال تشکر و قدردانی را به عمل میآورند
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