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تاریخ دریافت95/3/14 :

استافیلوکوکوس اورئوس یکی از عوامل مهم در ایجاد عفونتهای بیمارستانی و جامعه به شمار میرود .امروزه مقاومت به
آنتیبیوتیکها از جمله آنتیبیوتیک تتراسایکلین به دلیل مصرف بیش از حد رو به افزایش میباشد و این مسئله موجب نگرانی
در سرتاسر جهان شده است .این مطالعه به منظور تعییین میزان فراوانی استافیلوکوکوس اورئوسهای مقاوم به تتراسایکلین جدا
شده از نمونههای بالینی و همچنین تعیین میزان ژنهای مقاومت به تتراسایکلین ) Tet(M,O,K,L,Sدر بیمارستانهای شهر
اهواز انجام پذیرفت.در این پژوهش  231سویه استافیلوکوکوس اورئوس از چهار بیمارستان شهر اهواز جمعآوری شد .آزمایشهای
تشخیصی شامل رنگآمیزی گرم ،کواگوالز ،کاتاالز ،مانیتول سالت آگار و  DNaseانجام گردید .برای هر یک از نمونهها مقاومت
به آنتیبیوتیک تتراسایکلین توسط روش دیسک دیفیوژن سنجیده شد48/4 .درصد از سویههای استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم،
 17/09درصد حدواسط و  34/4درصد حساس به آنتیبیوتیک تتراسایکلین بودند .پس از استخراج  ،DNAوجود ژنهای
) Tet(K,M,L,O,Sبه روش مالتیپلکس  PCRمورد بررسی قرار گرفت .در این پژوهش از  16SrRNAبه عنوان کنترل داخلی
استفاده گردید 46 .سویه( 38درصد) دارای ژن 41 ،Tet-Mسویه (34درصد) دارای ژن 21 ،Tet-Kسویه (12درصد) دارای ژن
 Tet-Lو  12سویه (10درصد) دارای ژن  Tet-Oبودند .ژن  Tet-Sدر هیچ یک از سویهها یافت نشد.
واژه های کلیدی :استافیلوکوکوس اورئوس ،مقاومت آنتیبیوتیکی ،ژنهای ( Tet-K, Tet-M, Tet-O, Tet-Lو )Tet-S
مقدمه

اکتسابی از جامعه و بیمارستان محسوب میشود( .)1این
پاتوژن میتواند موجب بروز بازهی وسیعی از عالئم و
مشکالت بالینی شامل سپتیسمی ،پنومونی ،عفونتهای
زخم ،آرتریت عفونی ،استئومیلیت و سندروم شوک
سمیشود که معموالً این عالئم به دنبال اعمال جراحی اتفاق
میافتد و باعث آمار متفاوتی از عوارض دیگر مانند باکتریمی

استافیلوکوکها از نخستین باکتریهای بیماریزای
شناخته شده میباشند.این باکتریها انتشار وسیعی در
طبیعت دارند .این ارگانیسم بخشی از فلور نرمال انسان
است ،ولی در طول دهههای گذشته به یکی از مهمترین
پاتوژنهای انسانی تبدیل شده و سردسته عامل عفونتهای
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تاریخ پذیرش95/6/28 :

زارع کاریزی و همکاران

حدود یازده ژن  Tetبرای کد کردن پروتئینهای
حفاظت ریبوزومی وجود دارد .تتراسایکلین با اتصال به
ریبوزوم باعث تغییر شکل فضایی ریبوزوم شده در نتیجه
سنتز پروتئین متوقف میشود .پروتئینهای حفاظت
ریبوزمی در تعامل با پروتئین  h34در ریبوزوم ،باعث اختالل
در سایت اتصال اولیه تتراسایکلین شده و ملکولهای
تتراسایکلین از ریبوزوم آزاد میگردند .سپس ریبوزوم به
شکل فضایی استاندارد خود بر میگردد و سنتز پروتئین از
سر گرفته میشود .پروتئینهای حفاظت ریبوزومی مانند
 Tet-Mو  Tet-Oبا این مکانیسم در مقاومت به تتراسایکلین
نقش دارند(.)17
مقاومت به تتراسایکلین در بسیاری از باکتریها به علت
کسب ژن جدید اتفاق میافتد .این ژنهای مقاومت به
تتراسایکلین به وسیله عناصر متحرک هم چون
ترانسپوزونها و یا پالسمیدها از یک باکتری به باکتری دیگر
منتقل میشوند(.)7
تحقیقات فراوانی روی مقاومت آنتیبیوتیکی و فراوانی
ژنهای مقاومت به آنتیبیوتیک تتراسایکلین در باکتری
استافیلوکوکوس اورئوس در دنیا انجام شده است .لذا در این
مطالعه به بررسی میزان مقاومت به تتراسایکلین در
جدایههای استافیلوکوکوس اورئوس شهر اهواز و همچنین
فراوانی ژنهای مقاومت به تتراسایکلین Tet(K, M, L, O,
) Sپرداخته شده است.

و در نهایت مرگ ومیر میشود ( .)2،3یکی از علل مهم
موفقیت این ارگانیسم در ایجاد بیماری ،تنوع بروز آن در
مکانها و دورههای زمانی مختلف میباشد .با وجود اینکه
عفونتهای ناشی از این پاتوژن انسانی میتواند همه جمعیت
را تحت تأثیر قرار دهد ولی این عفونتها در افراد مسن،
کودکان و بیماران دچار نقص ایمنی میتواند بسیار شدید و
خطرناک باشد (.)4،5
استافیلوکوکوس اورئوس به دلیل قدرت بیماریزایی
بالقوه و مقاومت روزافزون در برابر داروهای ضد باکتریایی به
یکی از مشکالت بهداشتی مهم در جهان تبدیل شده
است(.)1
پیدایش سویههای مقاوم به آنتیبیوتیک در
استافیلوکوکوساورئوس ،تعداد آنتیبیوتیکهای در دسترس
برای درمان عفونتهای ایجاد شده توسط این باکتری را
کاهش داده است .بهطوری که در حال حاضر اغلب
سویههای این باکتری به پنیسیلینها و سفالوسپورینها
مقاوم شدهاند .همچنین مقاومت به آنتیبیوتیکهایی مانند
اریترومایسین ،ونکومایسین و تتراسایکلین نیز گزارش شده
است(.)2تتراسایکلینها از دو مسیر مختلف وارد سلول
میشوند:
 -1عبور از طریق فضای پریپالسمی مانند
پورینهای لیپیدی
 -2عبور از طریق غشای سیتوپالسمی با انتقال فعال.
تتراسایکلینها پس از ورود به سلول تمایل به
زیرواحد  30Sریبوزوم دارند و از انتقال آمینواسیل
 tRNAبه محل کمپلکس آغازگر ریبوزوم و
 mRNAجلوگیری میکنند ،در نتیجه سنتز
پروتئین انجام نمیگیرد(.)6
سویههای استافیلوکوکوس ارئوس از طریق دو مکانیسم
در برابر تتراسایکلین مقاوم میشوند :پروتئینهای افالکس
و پروتئینهای حفاظت ریبوزومی .ژن های کدکننده
پروتئینهای افالکس ،پروتئینهای غشایی را کد میکنند
که خروج تتراسایکلین از سلول را برعهده دارند .خروج
تتراسایکلین از سلول ،غلظت درون سلولی دارو را کاهش
میدهد ،بنابراین ،ریبوزوم داخل سلولی از اثر آنتیبیوتیک
محافظت میشود(.)16

مواد و روشها

در این مطالعه تعداد  231نمونه بالینی استافیلوکوکوس
اورئوساز خون ،ادرار ،خلط و تراشههای پوستی بیماران چهار
بیمارستان سینا،ابوذر،گلستان و آریا جمعآوری گردید.
تمامی جدایهها در ابتدا با استفاده از آزمونهای استاندارد
بیوشیمیایی رنگآمیزی گرم ،کاتاالز ،کواگوالز ،تست
 DNaseو تخمیر قند مانیتول شناسایی و تایید شدند.
سپس با استفاده از روش دیسک دیفیوژن ،سویههای
مقاوم به تتراسایکلین شناسایی گردید .حساسیت
آنتیبیوتیکی سویههای استافیلوکوکوس ارئوس جداسازی
شده براساس استانداردهای  CLSIنسبت به آنتیبیوتیک
تتراسایکلین با استفاده از محیط کشت مولر هینتون آگار
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داخلی استفاده گردید .در این مرحله واکنشهای  PCRبا
حجم نهایی  15میکرولیتر شامل0/4 ،1X PCR buffer
میلی موالر 0/4 ،dNTPمیلیموالر 3 ،MgCL2میکرومول از
هر کدام از پرایمرها 1 ،واحد آنزیم و  100ngاز  DNAانجام
شد .برنامه حرارتی شامل :یک سیکل دمای  95درجه
سانتیگراد به مدت  5دقیقه 32 ،سیکل دمای  95درجه
سانتیگراد  50ثانیه ،دمای  62درجه سانتیگراد به مدت 50
ثانیه و  72درجه سانتیگراد به مدت  50ثانیه و در نهایت
یک سیکل دمای  72درجه سانتیگراد به مدت  5دقیقه.
محصوالت  PCRروی ژل اکریل آمید  12درصد
الکتروفورز گردید.پس از رنگ آمیزی ژل با نیترات نقره نتایج
بررسی گردید.

بررسی شد .دیسکهای آنتی بیوتیکی از شرکت پادتن
طب تهیه شد و شامل تتراسایکلین  30میکروگرم بود.
در این مطالعه به منظور بررسی فراوانی ژنهای مقاومت
به تتراسایکلین DNA ،سویههای استافیلوکوکوس اورئوس
مقاوم به تتراسایکلین با روش فنل کلروفرم استخراج
شد(.)14
تکثیر ژنهای  Tet-L ،Tet-O ،Tet-K ،Tet-MوTet-S
با استفاده از پرایمرهای اختصاصی (جدول )1و روش
 Multiplex PCRانجام شد .برای انجام این آزمایش از دو
 Mixاستفاده گردید mix ،اول جهت تکثیر ژنهای ،Tet-M
 Tet-Lو Tet-oو  Multiplex PCRدوم جهت تکثیر ژنهای
 Tet-Sو  Tet-kطراحی گردید .الزم به ذکر است که در هر
دو  Multiplex PCRاز پرایمر  16SrRNAبه عنوان کنترل

)PCR(bp

)( 5- 3توالی پرایمر

169

TCG ATAGGA ACA GCA GTA
CAG CAG ATC CTA CTC CTT

)Tet-K (F
)Tet-K (R

267

TCG TTA GCG TGC TGT CAT TC
GTATCCCACCAATGTAGCCG

)Tet-L (F
)Tet-L (R

GTGGACAAAGGT ACAACG AG

)Tet-M (F

CGGTAA AGT TCG TCA CAC AC

)Tet-M (R

CAT AGA CAA GCC GTT GAC C

)Tet-S(F

406

667

515

228

ATG TTT TTG GAA CGC CAG AG

)Tet-S(R

AAC TTA GGC ATT CTG GCT CAC

)Tet-O(F

TCC CAC TGT TCC ATA TCG TCA

)Tet-O(R

GTAGGTGGCAAGCGTTATCC

)16SrRNA(F

CGCACATCAGCGTCAG

)16SrRNA (R

نتایج

خلط(7درصد) و تراشههای پوستی (6/5درصد) جداسازی
شد .از این میان77 ،درصد نمونهها از بیماران زن و
23درصد از مردان جداسازی شد .بیشترین فراوانی

در این مطالعه بیشترین میزان سویههای
استافیلوکوکوس اورئوس از نمونههای بالینی ادرار
(72/3درصد) ،پس از آن نمونههای خون (14/3درصد)،
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جدول - 1توالی پرایمرهای مورد استفاده جهت تکثیر ژنهای مقاومت به تتراسایکلین.

زارع کاریزی و همکاران

فراوانی هر یک از ژنهای کدکننده مقاومت به
تتراسایکلین در سویههای استافیلوکوکوس اورئوس در
جدول 2ارائه شده است .همچنین فراوانی ژنهای مقاومت
به تتراسایکلین به تفکیک منبع جداسازی در هر یک از
نمونههای بالینی در نمودار 1نمایش داده شده است.
همچنین ،همزمانی حضور ژنهای مقاومت به
تتراسایکلین بررسی گردید 30 .سویه حاوی دو یا سه ژن
مقاومت به تتراسایکلین بودند12/5 .درصد دارای ژنهای
)5/35 ، Tet(K,Mدرصد از سویهها دارای ژنهای
)4/46 ،Tet(K,Lدرصد دارای ژنهای )5/35 ،Tet(L,M
درصد از جدایهها نیز حاوی ژنهای ) Tet(M,Oو  4سویه-
(3/57درصد) درای سه ژن مقاومت به تتراسایکلین
) Tet(M,O,Kبودند.

سویههای استافیلوکوکوس اورئوس از گروه سنی  40تا 60
سال جمعآوری شد.
دراین مطالعه برای هر یک از  231نمونه بالینی،
مقاومت به آنتیبیوتیک تتراسایکلین توسط روش دیسک
دیفیوژن سنجیده شد .در بررسی انجام شده از  231نمونه
بالینی 112 ،سویه (48/48درصد) از سویههای
استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم 32 ،سویه (28/57درصد) از
نمونهها حالت بینابینی (نیم هحساس) و  68سویه
(60/71درصد) حساس به آنتیبیوتیک تتراسایکلین بودند
(شکل .)1سپس فراوانی ژنهای ،Tet-K ، Tet-L ،Tet-M
 Tet-Oو Tet-Lبه روش  Multiplex PCRبررسی
شد(شکل.)2

شکل-1تصویررشد و عدم رشد باکتریها در اطراف دیسکهای آنتیبیوتیکی درمحیط مولر هینتون آگار.

شکل– 2نمایش ژنهای مقاومت به تتراسایکلین روی ژل اکریآلمید 12درصد :چاهک¬های  :3،4،5،8،9،13،15،16،17،18 ،1ژنTet-
،Oچاهکهای : 6،11ژن،Tet-Mچاهکهای 8و :13ژن  Tet-Lو چاهکهای  13و  17ژن Tet-Kرا نمایش میدهند .همچنین چاهک
شماره  10سایز مارکر 100جفت باز میباشد.
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جدول - 2بررسی فراوانی هر یک از ژنهای کد کننده مقاومت به تتراسایکلین در سویههای استافیلوکوکوس اورئوس.

ژن مقاومت به تتراسایکلین

هر یک از ژنهای مقاومت(درصد)

Tet-M

38درصد

Tet-K

34درصد

Tet-L

18درصد

Tet-O

10درصد

Tet-S

0

40/00%

ادرار

25/00%

خون

20/00%

خلط

15/00%

تراشه

10/00%
5/00%

Tet-O

Tet-M

Tet-L

Tet-K

0/00%

نمودار - 1فراوانی هر یک از ژنهای مقاومت به تتراسایکلین در هر یک از نمونههای بالینی.

بحث

مولکولی مورد بررسی قرار گرفت .ایجاد مقاومت به
تتراسایکلین در باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی به علت
حضور ژنهای مقاومت به این آنتیبیوتیک میباشد .ژنهای
) Tet(M,O,L,K,S,Wشایعترین ژنهای مقاومت در
باکتریهای گرم مثبت از جمله استافیلوکوکوس اورئوس
هستند .در این مطالعه فراوانی ژنهای Tet-K, Tet-M,
 Tet-O, Tet-L, Tet-Sمورد بررسی قرار گرفت .نتایج حاصل
از این تحقیق مقاومت باالی آنتیبیوتیکی در ایزولههای
بیمارستانی شهر اهواز را نشان میدهد.

استافیلوکوکوس اورئوس به دلیل قدرت بیماریزایی
بالقوه و مقاومت روز افزون در برابر داروهای ضدباکتریایی به
یکی از مشکالت بهداشتی مهم در جهان تبدیل شده است.
افزایش روز افزون مقاومت آنتیبیوتیکی در این باکتری و به
تبع آن گسترش عفونتهای ناشی از آن ها در بیمارستانها
و جامعه توجه مجامع علمی را به خود معطوف کرده
است(.)8
در مطالعه حاضر الگوی مقاومت به آنتیبیوتیک
تتراسایکلین توسط هر دو روش انتشار دیسک و روش
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کوچک واقع شده است و با مکانیسم پروتئینهای
باعث خروج تتراسایکلین از سلول می شوند و بنابراین با
کاهش غلظت درون سلولی دارو باکتری مقاوم میشود.
در این مطالعه به بررسی همزمانی ژنهای مقاومت به
تتراسایکلین نیز پرداخته شد12/5 .درصد از سویهها هم
دارای ژن  Tet-Kو هم دارای ژن  Tet-Mبودند .در تحقیق
امانینی (13/9 ،)8()1392درصد و در مطالعات
 )15()2000(Trzcinskiبه ترتیب  42درصد و  21درصد از
سویهها واجد هر دو ژن  Tet-Kو  Tet-Mبودند .با توجه به
اینکه هر دو ژن  Tet-kو  Tet-Mروی پالسمید واقع شده-
اند( .)17،16یکی از دالیل باال بودن فراوانی هم زمانی این
دو ژن ،پیوستگی ژنی میباشد.
همچنین فراوانی نوع ژنهای مقاومت به تتراسایکلین
در سویههای استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم( )Resistantو
بینابینی( )intermediateبه تتراسایکلین سنجیده شد.
فراوانی ژنهای  Tet-Mو  Tet-Kدر سویههای مقاوم به
تتراسایکلین بیش از سایر ژنها است .در حالیکه فراوانی
ژن  Tet-Kدر جدایههای استافیلوکوکوس اورئوس دارای
مقاومت بینابینی صفر و ژن  Tet-Mاز فراوانی کمی
برخوردار است ،این مسئله نیز تایید کننده اهمیت ژن های
 Tet-Mو  Tet-Kدر ایجاد سویههای مقاوم به تتراسایکلین
میباشد(نمودار.)2

در این مطالعه  48/48درصد سویهها مقاوم به
تتراسایکلین بودند .فراوانی سویههای استافیلوکوکوس
اورئوس مقاوم به تتراسایکلین در مطالعات مختلف متفاوت
است Ullah .و همکاران ( )11درسال  2012در پاکستان
شیوع سویههای استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به
تتراسایکلین را 57درصد و  Trzcinskiو همکاران ( )12در
سال  2000این میزان را 66درصد گزارش کردند .درسال
 1391درکرمانشاه ،احمدی و همکاران میزان شیوع سویه-
های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به تتراسایکلین را بیش
از مطالعه حاضر و در حدود 76درصد گزارش کردند .در
حالیکه اکبرزاده و همکاران در تبریز( )1386مقاومت را 36
درصد و رحیمی در اصفهان(64 ،)1388درصد اعالم کردند.
علت تفاوت در نتایج مطالعات مختلف ،تفاوت در نوع
نمونهها ،تعداد نمونهها و شرایط جغرافیایی میباشد .به نظر
میرسد دلیل افزایش سویههای استافیلوکوکوس اورئوس
مقاوم به تتراسایکلین تجویز و مصرف بیش از حد این آنتی-
بیوتیک میباشد(.)13
ژن  Tet Mفراوانترین ژن مقاومت میباشد .زیرا این
ژن هم روی کروموزوم و هم روی پالسمید قرار دارد و از
طریق مکانیسم پروتئینهای حفاظت ریبوزومی نسبت به
تتراسایکلین مقاومت ایجاد میکند .پس از آن ژن Tet-K
بیشترین فراوانی را دارا میباشد که روی پالسمیدهای

Efflux

نمودار - 2مقایسه فراوانی ژنهای مقاومت به تتراسایکلین در نمونههای  Rو  Iسویههای استافیلوکوکوس اورئوس.
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سویههای جدا شده از سایر نقاط کشور معیار مناسبی برای
.بررسی پراکندگی این سویهها باشد
در نهایت میتوان نتیجهگیری کرد که میزان مقاومت
ایجاد شده در سویه های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به
تتراسایکلین توسط ژن های مختلف ایجاد کننده مقاومت
.بهاین آنتی بیوتیک با هم متفاوت است

 جهت تعیین،CDC بر اساس استانداردهای ارائه شده از
مقاومت به تتراسایکلین در سویههای استافیلوکوکوس
اورئوس عالوه بر استفاده از روشهای تعیین الگوی مقاومت
آنتیبیوتیکی به روش دیسک دیفیوژن و محیط مولر
هینتون آگار پیشنهاد میشود از روشهایی مانند تعیین
E-test  روش آگار دایلوشن و یا،حداقل غلظت مهارکننده
.)18(استفاده نمود
کاهش حساسیت سویههای این مطالعه به آنتیبیوتیک
تتراسایکلین شاید به این دلیل باشد که در اهواز از این
آنتیبیوتیک در درمان عفونتهای ناشی از این سویهها و
سایر عفونتهای ایجاد شده توسط باکتریهای دیگر زیاد
 به نظر میرسد که انجام تحقیق مشابه در.استفاده میشود

تقدیر و تشکر

بدین وسیله مراتب تشکر خویش را از کلیه عزیزانی که
. ابراز میداریم،ما را در انجام این پژوهش یاری کردند
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