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مقايسه دو روش ديسك ديفيوژن و واكنش زنجيرهاي پليمراز
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 3و *4

 3گروه ميكروبشناسي ،دانشكده پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي اراک ،اراک ،ايران
 9گروه ميكروبشناسي ،دانشكده پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي همدان ،همدان ،ايران
 3گروه عفوني ،دانشكده پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي اراک ،اراک ،ايران
4مرکز تحقيقات پزشكي مولكولي ،دانشگاه علوم پزشكي اراک ،اراک ،ايران
(دريافت مقاله -23/6/39 :پذيرش مقاله)23/8/92 :

چكيده
زمينه :افزايش شيوع استافيلوکوکوس اورئوس مقاوم به متيسيلين ( )MRSAدر جوامع مختلف به روشني ديده ميشود و اين مسئله درمان بيماران مبتال
به عفونتهاي ناشي از اين باکتري را با مشكالت جدي مواجه کرده است .بنابراين اين بررسي با هدف مقايسه روشهاي فنوتيپي (روش ديسک
ديفيوژن) و ژنوتيپي (روش واکنش زنجيرهاي پليمراز ( )PCRجهت تشخيص استافيلوکوکوس اورئوس مقاوم به متيسيلين ( )MRSAجدا شده از
بيماران بيمارستان مرکزي شهر اراک انجام شده است.
مواد و روشها :در اين بررسي توصيفي مقطعي تعداد  322نمونه استافيلوکوکوس اورئوس درمدت يكسال از بيماران بيمارستان مرکزي شهر اراک
جداسازي و مورد آزمايش قرار گرفت .ابتدا حساسيت نمونهها نسبت به ديسک سفوکسيتين و اگزاسيلين بهروش ديسک ديفيوژن مورد بررسي قرار
گرفت .سپس وجود ژن  mecAدر سويههاي مذکور با روش واکنش زنجيرهاي پليمراز ( )PCRارزيابي شد و يافته ها از نظر حساسيت و ويژگي با هم
و با استفاده از نرمافزار  SPSSويرايش  31و آزمون کاي دو مقايسه گرديد.
يافتهها :از  322نمونه جدا شده از بيماران 51( 51 ،درصد) نمونه بهروش اگزاسيلين ديسک ديفيوژن ،نسبت به اگزاسيلين مقاوم بودند ،اما در روش
واکنش زنجيرهاي پليمراز ( 82 ،)PCRنمونه ( 82درصد) داراي ژن  mecAگزارش شد .که بهترتيب داراي حساسيت و ويژگي 322 ،322 ،23/51
درصد و 322 ،81 ،322درصد بودند.
نتيجهگيري :يافتهها ،بيانگر اين است که روش اگزاسيلين ديسک ديفيوژن هرچند روشي فنوتيپي و ساده ميباشد اما نسبت بهروش سفوکسيتين ديسک
ديفيوژن و واکنش زنجيرهاي پليمراز ( )PCRاز حساسيت کمتري برخوردار است و جهت شناسايي استافيلوکوکوس اورئوس مقاوم به متيسيلين
( )MRSAروشي قابل اطمينان نميباشد .همچنين وجود سويههايي با مقاوم نسبت به سفوکسيتين بدون ژن  ،mecAاحتماالً بيانگر بروز نوع ديگري از
مقاومت و يا بروز نوعي موتاسيون در استافيلوکوکوس اورئوس مقاوم به متيسيلين ميباشد.
واژگان کليدي :استافيلوکوکوس اورئوس ،مقاومت به متيسيلين ،ديسک ديفيوژن ،واکنش زنجيرهاي پليمراز

* گروه ميکروب شناسی و ایمنی شناسی ،دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اراک ،اراک ،ایران.
Email :e.ghaznavirad@arakmu.ac.ir
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سفوکسيتين ديسک ديفيوژن 83( 83 ،درصد) نمونه نسبت به سفوکسيتين مقاومت داشتند ،که البته سه نمونه مقاوم بدون ژن  mecAبودند ،در روش

PCR

MRSA

مقدمه

پالسميد منتقل میشود نسبت به این آنتیبيوتيک

استافيلوکوکوس اورئوس باکتري گرم مثبت ،کاتاالز

مقاومت آنزیمی پيدا کرد بهگونهاي که امروزه کمتر از

مثبت ،هوازي بیهوازي اختياري و بدون اسپور

 11درصد استافيلوکوکوس اورئوس به این آنتیبيوتيک

میباشد که در بخش قدامی سوراخ بينی (شایعترین

حساس میباشد (.)0

مکان کلونيزاسيون) ،پوست بهویژه پوست آسيب دیده،

پس از افزایش مقاومت آنتیبيوتيکی نسبت به

واژن ،زیر بغل ،ناحيه پرینه ،ناف نوزادان تازه متولد

پنیسيلين ،داروهاي نيمه صناعی مقاوم به فعاليتهاي

شده و اوروفارنکس کلونيزه میشود ( 1و .)2

آنزیمی (مقاوم به هيدروليز بتاالکتاماز) همچون

استافيلوکوکوس اورئوس بعد از اشریشيا کلی بهعنوان

نافسيلين ،متیسيلين و اگزاسيلين ساخته شد ،اما پس

دومين عامل ایجاده کننده عفونتهاي بيمارستانی
مطرح میباشد ( 1و  )3بهگونه اي که رتبه نخست را
در ایجاد عفونتهاي زخم ایجاد شده در اثر جراحی

از مدتی به این آنتیبيوتيک نيز مقاومت نشان داد.

امروزه فقط  31تا  21درصد از استافيلوکوکوس
اورئوس به آنتیبيوتيکهاي مذکور حساسيت نشان

دارد .همچنين دومين علت باکتریمی اوليه بعد از

میدهند (.)3

استافيلوکوکهاي کواگوالز منفی ( )CONSبوده و

علت بروز این نوع مقاومت آنتیبيوتيکی حضور ژن

شایعترین علت اندوکاردیت ( 22الی  32درصد) در
سراسر دنيا میباشد .این ميکروارگانيسم اغلب باعث
آبسه ،عفونتهاي جریان خون ،عفونت پس از
جراحی ،و گاهی مرگ ومير میگردد ،تخمينی از
پژوهشهاي موجود و دادههاي سرشماري نشان
میدهد که  10111مورد ،مرگ ومير در سال 2112
بهعلت ابتال به عفونتهاي ناشی از این باکتري رخ
داده است (.)4

کروموزومی ( )mecAدر این سویهها میباشد ،البته این
مقاومت توسط ترادفی از ژنهاي موجود در ناحيهاي از
کروموزوم استافيلوکوکوس اورئوس به نام کاست
کروموزومی استافيلوکوکی  )Scc mec( mecکد
میگردد .این کاست متشکل از سه قسمت
 ccr ،mec complaxو J.regionبوده که ژن mecA

پروتئين متصل شونده پنیسيلين بهنام  PBP2aرا کد
میکند که این محصول باعث میشود که

مهمترین راه انتقال این باکتري به بيماران بستري شده

استافيلوکوکوس اورئوس افينيتی ( )Affinityو تمایل

در بيمارستانها از طریق دستهاي آلوده پرسنل

کمی به آنتیبيوتيکهاي بتاالکتام داشته باشد و در

به متیسيلين ( )MRSAاز پاتوژنهاي شایع
بيمارستانی میباشد که طی سالهاي گذشته ميزان
شيوع آنها در سرتاسر جهان در حال افزایش است و
بهعنوان یک اپيدمی جهانی شناخته میشود ( 2و .)6

نخستين بار در سال  1661در انگلستان پس از بررسی
عفونت ایجاد شده توسط استافيلوکوکوس اورئوس و
مشخص شدن مقاومت این باکتري نسبت به درمان،
سویههاي ( )MRSAتعریف شدند ( 1و  .)6امروزه

پس از آنکه پنیسيلين بهعنوان نخستين آنتیبيوتيک

تنها داروي انتخابی براي درمان عفونتهاي ناشی از

ضد این باکتريها شناخته شد ،استافيلوکوکوس

این سویهها ونکومایسين میباشد ،البته بررسیهاي

اورئوس به واسطه داشتن آنزیم پنیسليناز که از راه
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صورت گرفته نشان میدهد که سویههاي مقاوم به
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بهداشتی و درمانی است .استافيلوکوک اورئوس مقاوم

نهایت سویههاي  MRSAرا بهوجود میآورد (.)2

ونکومایسين بهواسطه کسب ژن ( )vanاز انتروکوکها

بهسزایی برخوردار میباشد ( 3 ،1و .)6

و همچنين تغيير در ساختار دیواره این باکتريها نيز

هدف این بررسی با توجه به توصيه  CLSIمبنی بر

در حال انتشار میباشند (.)6

استفاده از دیسک سفوکسيتين بهجاي اگزاسيلين در

پس از پژوهشهاي گسترده مشخص گردید که

روش دیسک دیفيوژن جهت تشخيص مقاومت نسبت

به

به متیسيلين در استافيلوکوکوس اورئوس (،)11

متیسيلين ( )MRSAاز جمله عوامل ایجاد کننده

مقایسه روش فنوتيپی (سفوکسيتين دیسک دیفيوژن و

جامعه

اگزاسيلين دیسک دیفيوژن) و روش ژنوتيپی (واکنش

بيمارستان

زنجيرهاي پليمراز  )PCRجهت شناسایی روشی سریع

سویههاي استافيلوکوکوس اورئوس
عفونتهاي
(CA

بسيار

گسترده

)MRSA

و

مقاوم

در سطح
سطح

( )HA MRSAمیباشد ( 6 ،3و .)11

استافيلوکوکوس اورئوس

مقاوم

1

و کارآمد براي ردیابی ژن  mecAدر نمونههاي
به

متیسيلين

جداسازي شده از بيماران مختلف میباشد.

( )MRSAکه  02ساعت بعد از پذیرش بيمار در
بيمارستان از بيمار جدا میشوندHA MRSA ،

میگویند که البته این سویهها حساسيت بيشتري به
داروها دارند .سویههاي  HA MRSAداراي
 Scc mecتيپهاي  II ،Iو  IIIمیباشند .و همچنين

 CA MRSAدر واقع به استافيلوکوکوس اورئوس
مقاوم به متیسيلين ( )MRSAاطالق میشوند که از
بيمارانی با سابقه حضور کمتر از  42تا  02ساعت در
بيمارستان جدا شده باشند .و در مقابل این سویه داراي
 Scc mecتيپهاي  Vو  IVمیباشند (.)1
یکی از مشکالت عمده در درمان و پيشگيري از

عفونتهاي ایجاد شده توسط استافيلوکوکوس
اورئوس ،مقاومت آنتیبيوتيکی این باکتري نسبت به
گسترش عفونتهاي ناشی از این باکتري و همچنين
بروز مشکالتی از قبيل افزایش ميزان مرگ ومير،
افزایش ميزان جراحات وارده به بيماران بستري شده،
افزایش هزینههاي درمان شده است ،لذا تشخيص

سریع استافيلوکوکوس

اورئوسهاي

مقاوم

به

متیسيلين ( )MRSAو درمان بهموقع این باکتري

در این مطالعه که بهصورت توصيفی -مقطعی صورت

پذیرفته است تعداد  111نمونه استافيلوکوکوس
اورئوس (خون ،سوختگی ،مایع مغزي نخاعی ،ادرار،
مایع مفصلی و غيره) در فاصله زمانی تيرماه  1361الی
تيرماه  1361از بيماران بستري شده با سنين متفاوت
در بخشهاي مختلف بيمارستان مرکزي شهر اراک
وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اراک جمعآوري
گردید .این امر پس از اخذ مجوز از کميته اخالق
دانشگاه و رضایتنامه کتبی از بيماران صورت گرفت
(که البته تمامی اطالعات و دادههاي حاصله از
نمونههاي بيماران بهصورت محرمانه باقی خواهد
ماند) .در ابتدا با استفاده از آزمونهاي بيوشيميایی
(رنگآميزي گرم ،کاتاالز ،کواگوالز اسالیدي،
کواگوالز لولهاي ،تخمير مانيتول ( )MSAو نوکلئاز
مقاوم

به

حرارت

()DNase

سویههاي

استافيلوکوکوس اورئوس تعيين هویت گردیدند.
سپس

پرایمر

112bp

براي

ژن

sa442

جهت جلوگيري از انتشار سویههاي مذکور از اهميت
Clinical Laboratory Standard Institue
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آنتیبيوتيکهاي مختلف میباشد که این امر موجب

مواد و روشها

PCR
΄(F)AATCTTTGTCGGTACACGATATTCTTCACG3

΄5

΄(R)CGTAATGAGATTTCAGTAGATAATACAACA3

΄5

(( )6تمامی پرایمرها تهيه شده توسط شرکت ژن
فنآوران تهران میباشند) که بهعنوان مارکر تشخيصی
ژنتيکی استافيلوکوکوس اورئوس میباشد ،ساخته شد
و نمونهها با روش زنجيرهاي پليمراز ( )PCRمورد
بررسی قرار گرفته و بهعنوان استافيلوکوکوس اورئوس
تأیيد شدند.

در ادامه جهت مشخص کردن استافيلوکوکوس اورئوس
مقاوم به متیسيلين ( )MRSAبهروش فنوتيپی
(حساسيت آنتیبيوتيکی) ،تمامی نمونهها بهروش دیسک
دیفيوژن

مطابق

با

پروتکل

()Clinical and Laboratory Standards Institute
 CLSI 2012و بر اساس قطر هاله دیسک 31
ميکروگرمی سفوکسيتين و دیسک  11ميکروگرمی
اگزاسيلين (تمامی دیسکها از شرکت  MASTانگلستان
تهيه شده بودند) مورد بررسی قرار گرفتند.
بدینمنظور نمونهها با استفاده ازسواپ استریل در محيط
مولر هينتون براث (تمامی محيطها از شرکت Merck

آلمان تهيه شده بودند) کشت داده شد ،سپس محيطها 4
ساعت در دماي  32درجه سانتیگراد انکوبه شدند .پس
از رشد باکتري ،کدورتی مطابق با کدورت استاندارد
 1/2مک فارلند ( )1/2×112cfu/mlآماده گردید و با
استفاده از سواپ استریل روي محيط مولر هينتون آگار
آنتیبيوتيکی بهفاصله  24ميلیمتر از هم بر روي سطح
محيط مولر هينتون آگار قرار داده شد ،محيطها  16تا
 24ساعت در دماي  32درجه سانتیگراد انکوبه شدند.
پس از سپري شدن این زمان نتایج حاصله خوانده شد.
چنانچه قطر هاله ایجاد شده نسبت به دیسک اگزاسيلين
بيشتر از  21ميلیمتر (> )21و نسبت به دیسک
سفوکسيتين (> )13بيشتر از  13ميلیمتر بود ،نمونه را
http://bpums.ac.ir

بهعنوان استافيلوکوکوس اورئوس حساس به متیسيلين
( ،)MSSAو در صورتی که قطر هاله نسبت به دیسک
اگزاسيلين کمتر از  21ميلیمتر (> )21و نسبت به
دیسک سفوکسيتين کمتر از  13ميلیمتر ( )>13بود،
نمونه استافيلوکوکوس اورئوس مقاوم به متیسيلين
( )MRSAدر نظر گرفته شد .مقاومت نمونههاي مورد
نظر نسبت به سفوکسيتين و اگزاسيلين در واقع
نشاندهنده مقاومت به آنتیبيوتيکهاي بتا الکتام مانند
پنیسيلينها ،متیسيلين ،سفالوسپورینهاست ( 1و .)2
در ادامه براي شناسایی ژن مقاومت به متیسيلين ،ابتدا
استخراج  DNAسویهها بهوسيله کيت استخراج تهيه
شده از کمپانی ( )Bioflux-bioerکره جنوبی صورت
پذیرفت و در پایان جهت ردیابی ژن  mec Aاز
پرایمرهاي

161bp

ساخته

شده

΄(F)TCCAGATTACAACTTCACCAGG 3

΄5

(΄R)CCACTTCATATCTTGTAACG 3

΄5

(( )6تهيه شده توسط شرکت ژن فنآوران تهران)
استفاده گردید .تکثير قطعه مورد نظر با استفاده از
دستگاه با دماي دناتوراسيون اوليه  62درجه
سانتیگراد بهمدت  4دقيقه ،سپس  31سيکل با دماي
دناتوراسيون  64درجه سانتیگراد بهمدت  31ثانيه،
 23 annealingدرجه سانتیگراد  31ثانيه و
 02 extensionدرجه سانتیگراد یک دقيقه و
 extensionنهایی  02درجه سانتیگراد بهمدت 4
دقيقه صورت پذیرفت.
مقادیر به کار رفته براي هر نمونه در حجم 21
ميکروليتر به صورت زیر می باشد که  2ميکروليتر از
 DNAاستخراج شده به عنوان الگو 1 ،ميکروليتر از
پرایمر رفت 1 ،ميکروليتر از پرایمر برگشت (11
پيکومول) 22 ،ميکروليتر از 2XTaq Master mix

( )vivantisو  21ميکروليتر آب مقطر دو بار تقطير
استفاده گردید .بعد از اتمام واکنش  PCRمحصول
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کشت داده شد و سپس با پنس استریل دیسکهاي

MRSA

 PCRبر روي ژل آگارز  1درصد رنگ شده با

بهعنوان استاندارد طالیی شناسایی استافيلوکوکوس

 ،safe dyeبا ولتاژ  22به مدت  1ساعت الکتروفورز

اورئوس مقاوم به متیسيلين ( )MRSAمعرفی شده

شد .سپس ژل با استفاده از نور ماوراء بنفش مورد

است ( 12و  ،)13بنابراین نتایج حاصله از روش

ارزیابی قرار گرفت .باندهاي  DNAبه دست آمده

دیسک دیفيوژن با این روش مقایسه شدکه بهترتيب

با

داراي حساسيت و ویژگی  111 ،111 ،63/02درصد و

به اندازه

bp

161

در

مقایسه

()DNA size marker 100bp Fermentas

 22 ،111و  111درصد بودند (جدول .)2

به عنوان قطعه مورد نظر از ژن در نظر گرفته شد و
وجود سویه هاي  MRSAتأیيد گردید (شکل .)1
در این مطالعه از نمونه کنترل مثبت :46406
 ATTCاستفاده شد و در ادامه این تحقيق نتایج
به دست آمده از ارزیابی مقاومت نمونه به متی سيلين
به دو روش فنوتيپی (روش دیسک دیفيوژن) و
ژنوتيپی ( )PCRمورد ارزیابی و مقایسه قرار
گرفت .حساسيت و ویژگی هر روش با استفاده از

شکل  )1تصویر ژل الکتروفورز ژن  mecAحاوي باند  )1( .161چاهک  :Mمارکر ()2
چاهک  :1کنترل مثبت (نمونه کنترل مثبت  ATTC:46406میباشد) ( .)3چاهک :2
نمونه فاقد  )4( mecAچاهک  3الی  :0نمونههاي  mec Aمثبت میباشند.

نرم افزار )USA، Il،Chicago،SPSS Inc( SPSS

جدول  )9توزيع فراواني  MRSAو مقايسه حساسيت و

ویرایش  12و با استف اده از آزمون کاي دو محاسبه

ويژگي روشهاي فنوتيپي و ژنوتيپي در نمونههاي جدا

گردید)P>1/12( .

شده از بيماران
روشها

شده

با روش سفوکسيتين دیسک دیفيوژن ،تعداد  23نمونه

MRSAرديابي

نسبت به اگزاسيلين بودند ،در حالی که پس از بررسی

02

%63/02

%111

%111

%21

23

%111

%22

%66/36

%111

21

%111

%111

%111

%111

بحث

( 23درصد) نسبت به سفوکسيتين مقاوم بودند که البته

در بررسی پيش رو ،به ارزیابی عملکرد روش فنوتيپی

سه نمونه مقاوم فاقد ژن  mecAبود ،و  10نمونه

(اگزاسيلين دیسک دیفيوژن و سفوکسيتين دیسک

نسبت به سفوکسيتين حساس بودند اما در بررسی

دیفيوژن) و روش ژنوتيپی (واکنش زنجيرهاي پليمراز

انجام شده بهروش واکنش زنجيرهاي پليمراز ()PCR

( )PCRجهت تعيين ویژگی و حساسيت روشهاي

تعداد  21نمونه ( 21درصد) واجد ژن  mecAبودند.

فوق در مشخص کردن سویههاي استافيلوکوکوس

اما با توجه به اینکه روش  PCRاز طرف CLSI
http://bpums.ac.ir

اورئوس مقاوم به متیسيلين ( )MRSAپرداخته شد.
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اگزاسيلين مقاوم بوده و  22نمونه داراي حساسيت

حساسيت

PCR

ويژگي

درصد) بهروش اگزاسيلين دیسک دیفيوژن ،نسبت به

سفوکسيتين
دیسک دیفيوژن

مثبت

بيماران بستري در بيمارستان ،تعداد  02نمونه (02

دیسک دیفيوژن

منفي
ارزش اخباري

از  111نمونه استافيلوکوکوس اورئوس جدا شده از

اگزاسيلين

ارزش اخباري

يافته ها

PCR

MRSA

گستردهاي براي افزایش دقت و بهبود روشهاي بهکار

حالی که  22( 20درصد) مورد از  22استافيلوکوکوس

گرفته شده در شناسایی و تشخيص سویههاي MRSA

اورئوس جدا شده واجد ژن  mecAبودند (.)12

انجام داده است .تعيين سریع و دقيق وجود مقاومت

در مطالعه پرامودهنی ( )pramodhiniو همکاران در

نسبت به متیسيلين ،کشف و ردیابی ژن  mec Aدر

سال  22 ،2111نمونه استافيلوکوکوس اورئوس از

سویههاي استافيلوکوکوس اورئوس جهت شناسایی و

آبسههاي عميق و سطحی جداسازي شد .در این

درمان بهموقع بيماران آلوده به این باکتري از اهميت بسيار

بررسی 36/4( 21درصد) نمونه استافيلوکوکوس

زیادي برخوردار است و توجه به این مسئله میتواند گام

اورئوس مقاوم به متیسيلين با روش  PCRشناسایی

بسيار مهمی در جهت پيش آگهی و کنترل عفونتهاي

شد .اما در مقایسه با روش  PCRو روش سفوکسيتين

ناشی از استافيلوکوکوس اورئوس باشد ( 2و .)2

دیسک دیفيوژن که داراي ویژگی و حساسيت (111

با این حال گزارشهاي برجستهاي مبنی بر وجود خطا

درصد) میباشند ،روش اگزاسيلين دیسک دیفيوژن

و اشتباه در شناسایی استافيلوکوکوس اورئوس مقاوم

داراي ویژگی ( 111درصد) و حساسيت ( 61درصد)

به متیسيلين ( )MRSAدر روشهاي فنوتيپی وجود

و همچنين داراي ویژگی میباشد.

دارد .هم اکنون ،روش واکنش زنجيرهاي پليمراز

تشخيص استافيلوکوکوس اورئوس مقاوم به متیسيلين

( )PCRبهعنوان استاندارد طالیی در جهت شناسایی

بهوسيله روش سفوکسيتين دیسک دیفيوژن و

ژن  mecAاز سوي ( CLSI )2112معرفی شده است.

اگزاسيلين دیسک دیفيوژن ساده و نسبتاً ارزان است و

( .)6بنابراین با توجه به باال بودن هزینههاي این روش

میتواند بهعنوان جایگزین براي روش  PCRاستفاده

و نيازمند بودن به کادر مجرب و همچنين عدم انجام

شود (.)16

آن بهصورت معمول در آزمایشگاههاي تشخيص طبی،

علی قلی و همکاران  40( 161درصد) سویه

پژوهشگران بررسیهاي گستردهاي در زمينه شناسایی

استافيلوکوکوس اورئوس را از بيمارستان امام

روشی ساده ،کم هزینه و سریع جهت جایگزینی

خمينی تهران جداسازي کرده و با روش فنوتيپی

مناسب براي روش مذکور انجام دادهاند.

مقاوم به اگزاسيلين تشخيص دادند .در حالی که

تحقيق آناد ( )Anadو همکاران در سال  2116بر روي

به روش  162 PCRسویه ( 42درصد) داراي ژن

 21نمونه استافيلوکوکوس اورئوس نشان داد که از بين

 mecAبودند (.)10

 21نمونه بررسی شده بهروش سفوکسيتين دیسک

در مطالعه سانکاک ( )Sancakو همکاران در سال

دیفيوژن 32 ،نمونه نسبت به سفوکسيتين مقاوم بوده و

 2113تعداد  416نمونه استافيلوکوک از بيماران

همه  32نمونه پس از بررسی با روش  PCRداراي ژن

بيمارستان حاجت تپه جداسازي شد که  242نمونه

 mec Aبودند اما در روش اگزاسيلين دیسک دیفيوژن،

استافيلوکوکوس اورئوس و  122نمونه استافيلوکوک

 22نمونه نسبت به اگزاسيلين داراي مقاومت بودند (.)14

کوآگوالز منفی بودند .در این بررسی روش دیسک

در مطالعه نفيسی و همکاران در سال  1326از بين 22

دیفيوژن در مقایسه با  PCRبراي شناسایی

استافيلوکوکوس اورئوس جدا شده  44( 23درصد)

استافيلوکوکوس اورئوس داراي ویژگی و حساسيت

http://bpums.ac.ir
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طی ساليان گذشته مؤسسه استاندارد  CLSIتالشهاي

مورد بهروش فنوتيپی نسبت اگزاسيلين مقاوم بودند در

 111درصد بود ،اما براي استافيلوکوک کوآگوالز منفی

سفوکسيتين دیسک دیفيوژن نسبت بهروش اگزاسيلين

داراي ویژگی ( 06درصد) و حساسيت ( )111بود .اگر

دیسک دیفيوژن ،روشی مفيدتر میباشد .اما بهطور کلی

چه روش دیسک دیفيوژن بهعنوان روشی قابل اعتماد

روش سيستم خودکار  BDموفقتر از سایر روشهاي

براي تشخيص مقاومت به متیسيلين در نمونههاي

فنوتيپی بود ( 21و .)21

استافيلوکوکوس اورئوس میباشد ،اما نمیتواند همان
داشته باشد (.)12

یافتهها نشان میدهد که روش سفوکسيتين دیسک

کاژمارک ( )Kaczmarekو همکاران در سال 2116

دیفيوژن روشی نسبتاً کارآمد ،کم هزینه و بسيار ساده

مطالعه خود را بر روي  121نمونه جدا شده از بيماران

است ،توان انجام در آزمایشگاههاي تشخيص طبی

بيمارستان تورون انجام دادند .در این تحقيق  61نمونه

بهصورت معمول را دارد و جهت غربالگري اوليه براي

( 21درصد) با روش  PCRواجد ژن  mecAبودند .اما

شناسایی سویههاي  MRSAمناسب میباشد.

روش اگزاسيلين دیسک دیفيوژن در مقایسه با PCR

روش اگزاسيلين دیسک دیفيوژن با توجه به نتایج منفی

داراي ویژگی ( 63/3درصد) و حساسيت ( 62درصد)

کاذب نمیتواند روشی جایگزین براي روش ژنوتيپی

بود و همچنين روش سفوکسيتين دیسک دیفيوژن

جهت شناسایی سویههاي  MRSAباشد .اما با توجه به

داراي ویژگی ( 111درصد) و حساسيت ( 66درصد)

کم هزینه بودن انجامآزمایش میتواند براي غربالگري

بود .یافتهها نشان داد که روش سفوکسيتين دیسک

اوليه بهکار گرفته شود ،با این وجود که نيازمند آزمایشی

دیفيوژن نسبت به آگزاسيلين دیسک دیفيوژن براي

تأیيدي میباشد .از این رو ،روش سفوکسيتين دیسک

تشخيص  MRSAروش مناسبتري میباشد (.)16

دیفيوژن در تشخيص  ،MRSAمفيدتر از روش

مطالعه ایراز ( )Irazو همکاران در سال  2112با هدف

اگزاسيلين دیسک دیفيوژن میباشد و بهطور کلی روش

مقایسه روشهاي مختلف فنوتيپی :انتشار دیسک،

واکنش زنجيرهاي پليمراز ( )PCRبهعنوان استاندارد

غربالگري اگزاسيلين آگار ،التکس آگلوتيناسيون و

طالیی در جهت شناسایی ژن  mecAاز طرف CLSI

سيستم خودکار  BDجهت تشخيص استافيلوکوکوس

معرفی شده است و به همراه سفوکسيتين دیسک دیفيوژن

اورئوس مقاوم به متیسيلين ( )MRSAانجام شد.

جهت شناسایی استافيلوکوکوس اورئوس مقاوم به

حضور ژن  mecAاز طریق  PCRبهعنوان نشانگر مثبت

متیسيلين روشهاي قابل اعتمادي میباشند.

استافيلوکوکوس اورئوس مقاوم به متیسيلين مورد

اما مسئله ارزشمند در بررسی کنونی این است که با توجه

استفاده قرار گرفت .پس از آن 214 ،نمونه مقاوم به

به اینکه مؤسسه استاندارد  CLSIروش سفوکسيتين

متیسيلين با روش اگزاسيلين دیسک دیفيوژن و

دیسک دیفيوژن را براي شناسایی استافيلوکوکوس

سفوکسيتين دیسک دیفيوژن ،غربالگري اگزاسيلين آگار،

اورئوس مقاوم به متیسيلين ( )MRSAبهعنوان روشی

التکس آگلوتيناسيون و سيستم خودکار  BDمورد تجزیه

قابل اطمينان معرفی کرده است اما در این مطالعه با

و تحليل قرار گرفت .که بر این اساس در تشخيص

استفاده از روش مذکور سویههایی از استافيلوکوکوس

استافيلوکوکوس اورئوس مقاوم به متیسيلين ،روش

اورئوس شناسایی شدند که داراي مقاومت نسبت به

http://bpums.ac.ir
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موفقيت را در تشخيص استافيلوکوک کوآگوالز منفی

نتيجهگيري

MRSA

PCR

سپاس و قدرداني

PCR سفوکسيتين بودند اما پس از بررسی با روش

بدینوسيله از همکاران بخش ميکروبشناسی

 این یافته. میباشندmec A مشخص شد که فاقد ژن

بيمارستان ولی عصر اراک بهخصوص سرکار خانم

بيانگر نکتهاي مبهم و مهم میباشد که آیا نتایج حاصل

مرضيه رنجبران و آقاي مسعود صرافيان که ما را در

شده میتواند دليلی بروز احتمالی نوعی مقاومت جدید و

انجام این طرح یاري نمودند تشکر و قدردانی بهعمل

یا ایجاد نوعی موتاسيون در ژنوم استافيلوکوکوس

 از معاونت محترم آموزش دانشگاه بهدليل.میآید

 باشد که البته شناسایی آنmec A اورئوس نظير ناحيه ژن

.حمایت مالی این طرح نيز قدردانی میگردد

 اميد میرود که.از اهميت بهسزایی برخوردار خواهد بود
در مطالعات بعدي علت بروز چنين یافتههایی
.شناسایی گردد
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Abstract
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Background: Increasing prevalence of Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) in different
communities is clearly visible .Because of this, treatment of patients with infections caused by those
bacteria has fallen into critical troubles .Current study, therefore, is aimed to compare phenotypic (disk
diffusion) and genotypic (PCR) methods for fast diagnosis of methicillin-resistant strains, isolated from
patients of Arak Central Hospital
Materials and Methods:In a cross sectional study whithin one year of period , a total of 100 samples
were taken and tested from the patients of Arak hospital (located in the central part of Iran) . Isolates'
sensitivity to Cefoxitin Disk and Oxacillin was confirmed through disk diffusion. Using PCR , the isolates
were tested for the presence of mecA gene. Results were compared from the points of sensitivity and
specificity by application of chi square test in SPSS software..
Results: Seventy five )75%) out of the total 100 samples (through oxacillin disk diffusion method ,
already isolated from patients were resistant to oxacillin. Meanwhile, 83(83%) of cefoxitin disk diffusion
method samples’ were resistant to cefoxitin .Three resistant samples to cefoxitin were negative for mecA
gene and 80 (80%) samples were positive for mecA gene using PCR. Sensitivity were respectively 93.75%
, 100% , and specificity were 100% and 100% , 85% , 100
Conclusion: Findings indicate that oxacillin disk diffusion method is a simple phenotypic method,
however, it has lower sensitivity compared to cefoxitin disk diffusion and polymerase chain reaction
(PCR) methods. Therfore, it is not recommended for detection of Methicillin-resistant Staphylococcus
aureus (MRSA). Existence of strains resistant to cefoxitin without mecA gene, shows the outset of another
type of resistance or mutation in Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) .
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