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چکیده
استافیلوکوکوس اورئوس یکی از عوامل بیماریزای مهم در عفونتهای بیمارستانی و خارج بیمارستانی میباشد .افزایش مقاومت
استافیلوکوکوس اورئوس به داروهای آنتی بیوتیک یکی از معضالت مهم در درمان بیماران است و به این ترتیب مطالعه مقاومت آنتیبیوتیکی
استافیلوکوکوس اورئوس بسیار مهم است .هدف از این مطالعه تایپینگ مولکولی کاست کروموزومی ژن  SCCmecدر سویههای استافیلوکوکوس
اورئوس مقاوم به متیسیلین میباشد .در این مطالعه  106ایزوله بالینی استافیلوکوکوس اورئوس از نمونههای بالینی بستری در بیمارستان میالد تهران
جمعآوری شدند و با تستهای بیوشیمیایی شناسایی گردید .تست حساسیت آنتیبیوتیکی ایزوله استافیلوکوکوس اورئوس به  2آنتی بیوتیک اگزاسیلین
و سفوکسیتین از طریق روش دیسک دیفیوژن براساس پروتکل  CLSI 2015مورد برسی قرار گرفت .استخراج ژنومی تمامی ایزولهها با روش
جوشاندن انجام شد و  SCCmec typingبا روش  PCRو  multiplex PCRانجام شد .از مجموع  106ایزوله استافیلوکوکوس  50ایزوله
( MRSA )%47/16بودند PCR .و تایپینگ نشان داد که تایپ  11 Iمورد ( ،)%22تایپ  20 IIمورد ( ،)%40تایپ  28 IIIمورد (،)%56
تایپ  7 IVaمورد ( ،)%14تایپ  5 IVbمورد ( ،)%10تایپ  12 IVcمورد ( ،)%24تایپ 9 Vمورد ( )%18وتایپ  IVdدر هیچ نمونهای یافت
نشد .تایپهای مختلف  SCCmecوابستگیهایی به محل جداسازی سویهها دارد و تفاوتهایی در نوع و میزان شدت مقاومت به آنتیبیوتیکهای
مختلف دارد ،در این مطالعه تایپ  IVaکمترین تایپ  SCCmecبود و بیشترین تایپ شناسایی شده در این تحقیق مربوط به تایپ  IIIو  IIبود
که این تایپ عمدتا ایجاد سویههایی میکند که عامل بروز مقاومتهای چندگانه دارویی است.
کلمات کلیدی :استافیلوکوکوسهای مقاوم به متیسیلین ،MRSA ،تایپینگ مولکولیSCCmec ،
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مقدمه
استافیلوکوکوس اورئوس یکی از مهمترین عوامل بیماریزای
باکتریال در انسان و حیوانات محسوب میشود که سالها است
عفونتهای منشا گرفته از جامعه ( )Community acquiredو منشاء
گرفته از بیمارستان ( )Hospital Acquiredرا پدید میآورد .این باکتری
میتواند منجر به بروز عفونتهای مختلفی ازجمله سپتیسمی ،پنومونی،
سپسیس زخم ،آرتریت سپتیک ،استئومیلیت ،سندروم شوک سمی
پس از اعمال جراحی ،فولیکولیت ،کورک ،کفکیرک ،آبسه ،مسمومیت
غذایی ،باکتریمی ،اندوکاردیت و عفونت مجرای ادراری ( UTIیا
 )Urinary Tract Infectionدر بیماران شود ( Mahonو همکاران،
 .)2007ایزولههای منشا گرفته از جامعه ،عمدتاً حساس به داروها
هستند و شیوع عفونت های تهاجمی در این سویهها بیشتر گزارش
شده است ( Da silvaو همکاران .)2006 ،بهدلیل استفاده بیرویه از
آنتیبیوتیکها ،وجود توانایی باال در تبادالت ژنتیکی و حضور انواع
پالسمیدهای مقاومتی ،استافیلوکوکها بهعوامل آنتیمیکروبی مقاومت
نشان میدهند و مشکالت درمانی متعددی را پدید میآورند که از این
بین به مقاومت استافیلوکوکوس اورئوس به متیسیلین ( MRSAیا
 )Methicillin resistant staphyloccous aureusبیشتر توجه شده است
( Caseyو همکاران .)2007 ،استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به
متیسیلین یکی از عوامل اصلی عفونتهای بیمارستانی و اکتسابی از
جامعه است که امروزه مقاومت چندگانهای را نسبت به بتاالکتام،
ماکرولید ها و امینوگلیکوزیدها از خود نشان میدهد ( Novickو
همکاران2001 ،؛  Warsaو همکاران .)1996 ،مهمترین مکانسیم
مقاومت به پنیسیلین ،تولید بتاالکتاماز است که موجب هیدرولیز
حلقه بتاالکتام و غیرفعال شدن پنیسیلین میشود ( Moonو همکاران،
 .)2007امروزه افزایش مقاومت استافیلوکوکها به داروهای بتاالکتام
مشکالت فراوانی را در درمان عفونتهای مربوطه بهوجود آورده است
( Moonو همکاران .)2007 ،یکی از عوامل موفقیت این پاتوژن در
بروز بیماریهای انسانی ،توانایی آن در بهوجود آوردن تایپهای مختلف
و نیز کسب الگوهای مقاومت متنوع در مناطق جغرافیایی گوناگون
است ( Notoو همکاران .)2006 ،باتوجه به اهمیت استفاده از تایپینگ
مولکولی در بیمارستانها جلوی شیوع بسیاری از عفونتهای بیمارستانی
گرفته میشود و از این نظر به اقتصاد و سالمت جوامع مختلف کمک
شایانی میگردد ( .)2008 ،Nasonovaاطالعات ژنتیکی مربوط به مقاومت
به متیسیلین در ژن  mecAقرار دارد که خود نوعی پروتئین متصل
شونده به پنیسیلین بهنام  PBP2aرا کد میکند ( Momtazو همکاران،
 .)2011ژن  mecAقطعهای بهاندازه  2/1کیلوباز است که در ناحیه
متحرک ژنومیک بهنام  SCCmecAقرار دارد .در حال حاضر هفت
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تیپ اصلی( SCCmecتیپ  Iتا  (VIIشناسایی شده است ( Itoو
همکاران ،)2001 ،که دارای اندازههای متفاوتی بین  20/9تا 66/9
کیلوباز میباشند SCCmec .تیپ  34/3( Iکیلوباز) 20/9( IV ،تا 24/3
کیلوباز) 28( V ،کیلوباز)  20/9( VI ،کیلوباز) و  35/9( VIIکیلوباز)
فقط به بتاالکتام مقاومند ،درصورتیکه  SCCmecتیپ  53( IIکیلوباز)
و تیپ  66/9( IIIکیلوباز) ،مقاومت به چندین کالس آنتیبیوتیکی را
نشان میدهند (Takanoو همکاران2008 ،؛  Itoو همکاران2003 ،؛ Ito
و همکاران .)2001 ،تکنیکهای مولکولی که برای تایپینگ میکروبها
بهکار میروند عبارتند از( :ژل الکتروفورز در میدان ضربانی) ،5PFGF
روشهای متکی بر برش آنزیمی ،آنالیز پالسمیدها و روشهای تیپ
بندی براساس  PCRاست ( Hwwariو همکاران .)1998 ،آنتیبیوگرام،
یکی از ابزارهای مهم تایپینگ در بسیاری از بیمارستانها محسوب
میشود چون انجام آن به آسانی مقدور است و بهراحتی قابل استاندارد
سازی میباشد ( Ishinoو همکاران .)2007 ،هدف از این مطالعه با
توجه به اهمیت سویههای  MRSAدر جامعه و بیمارستان بهمنظور
تعیین مقاومت آنتیبیوتیکی استافیلوکوکوس اورئوسهای مقاوم به
متیسیلین در نمونههای بالینی ،تیپبندی  sccmecبا استفاه از تکنیک
 PCRو  multiplex PCRانجام پذیرفت.

مواد و روشها
الف) نمونهبرداری :این مطالعه توصیفی بر روی  106نمونه
استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از نمونههای بالینی شامل خون،
زخم ،ادرار ،بینی ،تراشه و خلط از بیماران بیمارستان میالد تهران انجام
پذیرفت .نمونههای جمعآوری شده به آزمایشگاه تحقیقاتی بیمارستان
بقیه اهلل تهران منتقل شد .نمونههای بیماران بر روی محیطهای کشت
نوترینت آگار و آگار خوندار در دمای  37درجه بهمدت  48ساعت
گرماگذاری شدند ،سپس با استفاده از رنگآمیزی گرم کوکسیهای
گرم مثبت جدا شده و با استفاده از تستهای بیوشیمیایی کاتاالز،
کوآگوالز ،مانیتول سالت آگار ،رشد در نمک  %6/5و تست نووبیوسین
شناسایی شدند.
ب) آزمون حساسیت میکروبی :در این مطالعه حساسیت
آنتیبیوتیکی سویههای استافیلوکوکوس اورئوس با روش انتشار دیسک
نسبت به  2آنتیبیوتیک اگزاسیلین و سفوکسیتین  30میکروگرمی
تهیه شده از شرکت (اندیشه طب ایران) و مطابق با معیار CLSI 2015
تعیین گردید ( Tenoverو  .)2007 ،Moelleringسویه استافیلوکوکوس
اورئوس  ATCC 25923بهعنوان شاهد آزمایش استفاده شد .نتایج پس
از  24ساعت گرمخانهگذاری در دمای  37درجه سانتیگراد بهصورت
حساس ،نیمهحساس و مقاوم گزارش گردید.
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ج) واکنش زنجیرهای پلیمراز ( :)PCRابتدا سویههای
استافیلوکوکوس مقاوم به متیسیلین بهصورت انبوه در محیط نوترینت
آگار بهمدت  24ساعت در دمای  37درجه گرماگذاری شدند .سپس
برای استخراج  DNAاز روش جوشاندن استفاده شد .بهمنظور شناسایی
ژنهای ) SCCmec type (I,II, III, Vبا استفاده از  PCRانجام شد و
شناسایی ژنهای ) SCCmec type( Iva, IVb, IVc, IVdبا روش PCR
 multiplexانجام پذیرفت ،که بدینمنظور ( 1 )10-1000ngمیکرولیتر
از  DNAاستخراج شده با  12/5میکرولیتر از مسترمیکس  PCRکه
شامل ( 1واحد آنزیم  ،Taq DNA polymerasسه میلیمول  Mgcl2و

 400میکرومول از هر کدام از  )dNTPSبا 1میکرولیتر از هر کدام از
پرایمرهای  Forward, Reversبا غلظت  10میکرومول با  9/5میکرولیتر
از آب مقطر دیونیزه مخلوط گردید .در این بررسی از  9جفت پرایمر
استفاده گردید .ابتدا توالی ژنهای مورد نظر استخراج ( Ghaznavi
 Radو همکاران )2010 ،در ادامه میزان اختصاصی بودن پرایمرها با
استفاده از  Primer-blastبا آدرس اینترنتی ( http://www.ncbi.gov/
 )tools/primer-blastمورد ارزیابی قرار گرفت و بهمنظور آنالیز جهت
اطمینان از ساختارهای ثانویه از نرمافزار  oligo analyzerاستفاده شد.
توالیهای پرایمرها در جدول  1ارائه شده است.

جدول  :1مشخصات پرایمرهای اختصاصی تایپهای SCCmec
(bp) Size

Target gene

613

ORF E008 of strain NCT C10442

287

kdpE of strain N315

243

J1 region of SCCmec Type III

776

ORF CQ002 of strain CA05

994

J1 region of SCCmec type IVb

677

IVc element of strain 81/108

1242

CD002 in type IVd

325

ORF V011 of strain JCSC3624

)'Primer sequence(5'→3
GCTTTAAAGAGTGTCGTTACAGG
GTTCTCTCATAGTATGACGTCC
GATTACTTCAGAACCAGGTCAT
TAAACTGTGTCACACGATCCAT
CATTTGTGAAACACAGTACG
GTTATTGAGACTCCTAAAGC
GCCTTATTCGAAGAAACCG
CTACTCTTCTGAAAAGCGTCG
AGTACATTTTATCTTTGCGTA
AGTCATCTTCAATATGGAGAAAGTA
TCTATTCAATCGTTCTCGTATT
TCGTTGTCATTTAATTCTGAACT
AATTCACCCGTACCTGAGAA
AGAATGTGGTTATAAGATAGCTA
GAACATTGTTACTTAAATGAGCG
TGAAAGTTGTACCCTTGACACC

برنامه زمانی  PCRبرای ژنهای
شامل دناتوراسیون اولیه در  95درجه سانتیگراد بهمدت  4دقیقه و
سپس  30سیکل شامل دناتوراسیون در  94درجه بهمدت  30ثانیه،
دمای اتصال برای ژنهای ) type (I, II, III, Vبهترتیب شامل (،55/7
 )58/7 ،58 ،54/9بهمدت  1دقیقه ،طویل شدن در  72درجه سانتیگراد
بهمدت  2دقیقه و طویل شدن نهایی در  72درجه سانتیگراد بهمدت
 8دقیقه انجام پذیرفت .دمای اتصال برای واکنش multiplex PCR
برای ژنهای ) 59 SCCmec type (Iva,IVb, IVc, IVdدرجه سانتی
گراد بهمدت  30ثانیه درنظر گرفته شد .الکتروفورز محصوالت PCR
در ژل  1/5درصد آگارز بهمدت  75دقیقه در  90ولت صورت گرفت.
رنگآمیزی ژل با استفاده از اتیدیوم بروماید انجام شده و نتایج توسط
دستگاه  Transluminatorمشاهده شد .همچنین از مارکر100bp+3 Kb
برای تایید وزن مولکولی محصوالت  PCRاستفاده گردید.
SCCmec type I, II, III, V

د) آنالیز آماری :اطالعات جمعآوری شده با استفاده از نرمافزار
 Excelبرای تعیین فراوانی تایپهای  SCCmecایجادکننده مقاومت
به متیسیلین استافیلوکوکوس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

primer
Type I
Type II
Type III
Type Iva
Type IVb
Type IVc
Type IVd
Type V

نتایج
میانگین سنی افراد مورد مطالعه  45سال و از حداقل  15تا
حداکثر  75سال متغیر بود 45 .سویه از نمونههای مردان (42/45
درصد) و  61سویه ( 57/54درصد) از نمونههای زنان جدا شده بود.
 32نمونه ( 30/18درصد) ادرار 18 ،نمونه (16/98درصد) خون21 ،
نمونه (19/81درصد) زخم15 ،نمونه (14/15درصد) تراشه 9 ،نمونه
( 8/49درصد) بینی 11 ،نمونه ( 10/37درصد) خلط بود .در جدول
 2درصد فراوانی ژنها در هریک از نمونههای بالینی بیان شده است.
نتایج تعیین مقاومت آنتیبیوتیکها :در این مطالعه مقاومت
آنتیبیوتیکی  106سویه نسبت به  2آنتیبیوتیک شامل سفوکسیتین
( 30میکروگرم) و اگزاسیلین ( 30میکروگرم) تعیین گردید ،که 50
سویه به هر دو آنتیبیوتیک مقاوم بوده و  56سویه حساس بودند.
نتایج  PCRجهت شناسایی ژنهای

SCCmec type

) :( I,II, III, Vپس از انجام تستهای تعیین حساسیت میکروبی
سویههای استافیلوکوک  MRSAبا استفاده از پرایمرهای اختصاصی
ژنهای (  SCCmectype (I, II, III, Vتکثیر شدند که باندی بهاندازه
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بهترتیب ( )613 bp،287 bp،200 bp،325bpایجاد کردند که در
شکل  1قابل مشاهده است.

 SCCmec Type IVaتکثیر شد که باندی بهاندازه  776 bpایجاد کرد.
 .2ژن  SCCmec type IVbتکثیر شد که باندی بهاندازه  994 bpایجاد
کرد .3 .ژن  SCCmec Type IVcتکثیر شد که باندی بهاندازه 677bp
ایجاد کرد .4 .الزم بهذکر است که  SCCmec Type IVbباندی ایجاد
نکرد که در شکل  2قابل مشاهده است.

I

شکل  :2تکثیر ژن  SCCmec type IVدر استافیلوکوکوس اورئوس

II

 : MWمارکر  :1-2 ،100 bp +3kbنمونههای ژن  :3-4 ، type IVaنمونههای ژن
 :5-6 ، type IVcنمونههای ژن  :7-8 ، type IVcنمونههای ژن  type IVdو
 :9کنترل منفی
فراوانی هریک از ژنها در هر نمونه بالینی :پس از انجام PCR

برای تایپهای مختلف  ،SCCmecتایپهای مقاوم به متیسیلین در
باکتریهای جداشده از نمونههای بالینی مختلف تعیین شد که در
جدول  2آمده است.
نتایج مربوط به فراوانی کاست کروموزومی

SCCmec

استافیلوکوک اورئوسهای مقاوم به متیسیلین :بررسی ایزولههای
III

V

شکل  : I :1تکثیر ژن  SCCme type Iدر استافیلوکوکوس اورئوس
 :1کنترل منفی و  :MWمارکر :II ،100bp+3 Kbتکثیر ژن  SCCmec type IIدر
استافیلوکوکوس اورئوس  :7کنترل منفی و  :MWمارکر  : III،تکثیر ژن SCCmec
 type IIIدر استافیلوکوکوس اورئوس  :7کنترل منفی و  :MWمارکر ،تکثیر ژن
 SCCmec type Vدر استافیلوکوکوس اورئوس: 7، 6 ،کنترل منفی و  : MWمارکر

نتایج  Multiplex PCRجهت شناسایی

ژنهای SCCmec

 :type IVپس از انجام تستهای تعیین حساسیت میکروبی سویههای
استافیلوکوک  MRSAبا استفاده از پرایمرهای اختصاصی  .1ژن
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 50سویه استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متیسیلین که توسط تکنیک
 PCRانجام گردید نشان داد که تعداد ( 28 )% 56مورد از ایزولهها
متعلق به  ،SCCmecType IIIتعداد ( 20 )%40مورد از ایزولهها متعلق
به  ،SCCmecType IIتعداد ( 12 )% 24مورد از ایزولهها متعلق به
 11 )%22( ،SCCmecType IVcمورد از ایزولهها متعلق به
 ،SCCmecType Iتعداد ( 9 )% 18مورد از ایزولهها مربوط به
 7 )%14( ،SCCmecType Vمورد از ایزولهها مربوط به SCCmecType
 Ivaوتعداد ( 5 )%10مورد از ایزولهها مربوط به SCCmecType IVb
میباشد (شکل .)3
همزمانی  3تایپ ایجادکننده مقاومت به متیسیلین :در
استافیلوکوک اورئوسهای مقاوم به متیسیلین که دارای تایپهای
مختلف کاست کروموزومی SCCmecبودند ،وجود همزمان تایپهای
مختلف در یک باکتری بررسی شد .در این مورد دو تایپ ) )II–Iبا
سایر تایپها بهصورت همزمان وجود نداشتند و بیشترین همزمانی
مربوط به تایپ  II- IIIمشاهده شد .در این مطالعه فقط در یک باکتری
بهطور همزمان دارای 4تایپ type V ،type IVb ،type III ،type II
بود و در هیچ موردی  8 ،7 ،6 ،5تایپ با هم مشاهده نگردید.
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جدول  :2فراوانی ژنها در هر یک از نمونههای بالینی
ژنهای مورد مطالعه
SCCmec type I
SCCmec type II
SCCmec type III
SCCmec type IVa
SCCmec type IVb
SCCmec type IVc
SCCmec type IVd
SCCmec type V

ادرار

خون

زخم

خلط

بینی

تراشه

(% 10 )5
(%20)10
(%14)7
(%6 )3
(%0 )0
(%4 )2
(%0)0
(%8 )4

(%4)2
(%16)8
(%12)6
(%2)4
%0
%0
%0
%0

(%2 )4
%0
(%8 )4
(%4 )2
(%4 )2
(%18 )9
%0
(%2 )1

(%2 )1
(%4 )2
(%8 )4
(%2 )1
%0
%0
%0
%0

(%4 )2
%0
(%6 )3
%0
(%6 )3
%0
%0
(%8 )4

%0
%0
(%8 )4
%0
%0
(%4 )2
%0
%0

شکل  :3نمودار فراوانی تایپهای SCCmecاستافیلوکوک اورئوس مقاوم
به متیسیلین
جدول  :3وجود همزمان سه تایپ  SCCmec Typeدر یک باکتری
%2
%2
%2
%4
%8
%2
%4
%2

SCCmec Type I +SCCmec Type III + SCCmec Type Iva
SCCmec Type I +SCCmec Type III + SCCmec Type V
SCCmec Type I +SCCmec Type Iva + SCCmec Type V
SCCmec Type II +SCCmec Type III + SCCmec TypeIVa
SCCmec Type II +SCCmec Type III + SCCmec Type IVc
SCCmec Type II +SCCmec Type III + SCCmec Type V
SCCmec Type III +SCCmec Type IVa + SCCmec Type V
SCCmec Type III +SCCmec Type IVb + SCCmec Type V

بحث
شیوع روزافزون عفونتهای ناشی از سویههای استافیلوکوکوس
اورئوس مقاوم به متیسیلین ،پیشگیری از بروز این عفونتها و ردیابی
کانون انتشار باکتری در بیمارستانها را ضروری کرده است (Boucher

و همکاران .)2010 ،در تحقیق حاضر مقاومت دارویی و تایپینگ ژن

 SCCmecدر سویههای  MRSAمورد بررسی قرار گرفت .طبق بررسی
حاضر از میان  106نمونه استاف اورئوس بیشترین مقاومت بین 50
سویه نسبت به اگزاسیلین و سفوکسیتین مشاهده گردید.
براساس نتایج بهدست آمده از  SCCmecدر این مطالعه بیشترین
میزان تایپهای مختلف بهترتیب مربوط به تایپ  28( IIIمورد)II ،
( 20مورد) 12( IVc ،مورد) 11( I ،مورد) 9( v ،مورد) 7( Iva ،مورد)،
 5( IVbمورد) 0( IVd ،مورد) بود .در این مطالعه نمونهها از بیماران
بستری در بیمارستان گرفته شد و همه سویهها قابل تایپ بودند و
سویه مولتی باند  ( Iva ,IVb, IVc) IVمشاهده گردید .بیشترین تایپ
شناسایی شده در این تحقیق مربوط به تایپ  IIIو  IIبود که این تایپ
عمدتاً ایجاد سویههایی میکند که عامل بروز مقاومتهای چندگانه
دارویی است ( Itoو همکاران ،)2003 ،که باعث دو چندان شدن
مشکالت درمانی بهخصوص در بخشهای بیمارستانی میشود .مقایسه
نتایج بهدست آمده از این مطالعات با سایر مطالعات نشان میدهد
شیوع  MRSAدر مناطق مختلف ،متفاوت میباشد.
 Reza Zadehو همکاران ( )2014در مقایسه دو روش دیفیوژن
و واکنش زنجیرهای پلیمراز ( (PCRدر شناسایی سویههای
استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متیسیلین نشان داد که از 100
نمونه استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از بیماران بستری در
بیمارستان ،تعداد  75نمونه ( 75درصد) بهروش اگزاسیلین دیسک
دیفیوژن ،نسبت به اگزاسیلین مقاوم بود که نتایج مشابه با مطالعه
اخیر نبود.
مطالعهای که بهوسیله  Amiriو همکاران ( )2010در بررسی
خصوصیات مولکولی و الگوی حساسیت آنتیبیوتیکی استافیلوکوکوس
اورئوس مقاوم به متیسیلین در کاشان انجام گرفت مشاهده کردند از
 150سویه استافیلوکوکوس اورئوس 87 ،سویه مقاوم به متیسیلین
( 58درصد) دارای ژن  mecAبودند که از این تعداد  3سویه دارای
ژن  12 ،SCCmec Type Iسویه  8 ،SCCmec Type IIسویه SCCmec
 4 ،Type IVbسویه  SCCmec Type IVdو  3سویهSCCmec Type V
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بودند و از یافتههای این مطالعه به این نتیجه رسیدند که سویههای
 MRSAدر بیمارستان کاشان تایپهای مختلفی از  SCCmecرا حمل
میکند و دو تایپ غالب  SCCmecدر این مطالعه تایپ  IV ،IIبودند.
در این مطالعه مقاومت به متیسیلین در استافیلوکوکهای جدا شده
از نمونههای بالینی  50درصد است ،فراوانی  MRSAدر گزارش
 Rahbarو همکاران ( )2006از تهران  53درصد Fatholahzadeh ،و
همکاران ( )2008از تهران  36درصد و از بیمارستان نمازی شیراز،
 43درصد است ( Japoniو همکاران .)2004 ،در کشور ترکیه نیز
MRSAها  51درصد گزارش شده است ( Adaletiو همکاران.)2008 ،
در بررسی مقاومت دارویی و ژنوتیپ کاست کروموزومی mec
استافیلوکوکسی ) )SCCmecدر سویههای استاف اورئوس مقاوم به
متیسیلین توسط  Abdollahiو همکاران ( )2012در شهر فسا انجام
گرفت مشاهده کردند از  64نمونه استافیلوکوکوس اورئوس 78 ،سویه
( 47/56درصد)  MRSAشناسایی گردید که از میان این موارد مقاوم
 15مورد مربوط به تایپهای  V ، IV ، Iو  63مورد مربوط به تایپهای
 IIو  IIIبودند که بیشترین میزان تایپهای مختلف بهترتیب مربوط
به تایپهای  34( IIمورد) 29( III ،مورد) 6( I ،مورد) 6( V ،مورد) و
 3( IVمورد) بوده است .در کشور مالزی از  66سویه  MRSAتنها 2
تیپ مشاهده شده است که  52سویه ( SCCmec Type III )%78/8و
 12سویه ( SCCmec Type II )%18/18بوده است ( Thongو همکاران،
 )2009که مشابه نتایج بهدست آمده در این مطالعه بیشترین تایپها
 IIو  IIIبودند.
مطالعه  Chungو همکاران ( )2006نشان داد که شایعترین نوع
 mecAدر  8کشور آسیایی  SCCmec Type IIIبوده است .در کشور
مالزی از مجموع  31سویه  16 MRSAسویه (SCCmec )% 51/6
 7 ،Type IVسویه ( 2 ،SCCmec Type I )% 22/5سویه ()% 6/5
 SCCmec Type IIIو  6سویه ( )% 19/4غیرقابل تایپبندی بودند
( Thongو همکاران.)2009 ،
نتایج حاصل از مطالعه انجام شده در کشور بنگالدش نشان داد
که  92/3درصد سویههای استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متیسیلین
دارای  SCCmecتیپ  % 7/7 ،3سویهها دارای  SCCmecتیپ  2در
ژاپن و کره جنوبی بیشتر شایع است .درحالیکه  SCCmecتیپ 3
در بعضی از کشورهای آسیایی مانند عربستان صعودی ،هند ،سریالنکا،
سنگاپور ،چین و تایلند شیوع دارد .در کشورهای اروپایی مانند
کورواسی و سوئیس تیپ  1شایع است .درحالیکه  SCCmecتیپ 4
در کشورهای اسپانیا ،پرتغال ،آلمان ،یونان ،ایرلند ،دانمارک ،فرانسه و
فنالند شایع است .در ایاالت متحده امریکا  SCCmecتیپ  2و 4
بیشتر شایع است .همچنین  SCCmec Ivaدر  %43از سویههای

بهدست آمده در  SCCmecسویه استافیلوکوکوس اورئوس مشاهده
شد ( Pengو همکاران.)2010 ،
با توجه به مطالعات انجام شده در کشورهای مختلف مشاهده
میشود که انتشار تایپهای مختلف  SCCmecدر سویههای
استافیلوکوکوس اورئوس بسیار متفاوت است که ممکن است بهدلیل
متفاوت بودن شرایط جغرافیایی مختلف باشد که در انتقال این ژنها
که توسط عوامل مختلف از قبیل ترانسپوزونها ،پالسمیدها ،فاژها و
عوامل دیگری منتقل میگردند دخالت داشته باشد عالوه بر آن فرهنگ
بهداشتی کشورهای مختلف نیز متفاوت بوده که میتواند در انتشار
این ژنها و تایپهای مختلف دخیل باشد که شامل:
 -1مصرف بیرویه آنتیبیوتیک در جامعه -2 ،استفاده از آنتیبیوتیک
نامناسب در درمان -3 ،عدم انجام تست حساسیت آنتیبیوتیکی برای
تعیین دوز درمانی مناسب -4 ،استفاده از آنتیبیوتیک در غذای دام
و طیور از مهمترین آنها میباشد.
در این مطالعه تایپ  IIIبا بیشترین فراوانی غالبترین تایپ بوده
و تایپ  IVdدر هیچیک از نمونهها قابل تایپبندی نبوده ،فراوانی
سویههای  MRSAدر تهران باالست و پایش مقاومت دارویی و جداسازی
 MRSAمورد توجه بوده که تایپ  IIعمدتاً سبب مقاومت به متیسیلین و
سایر بتاالکتامها میشود و تایپ  IIIغالباً باعث ایجاد مقاومتهای
چندگانه نسبت به آنتیبیوتیکهای بتاالکتامی و غیربتاالکتامی
میگردند که باعث دو چندان شدن مشکالت درمانی بهخصوص در
بخشهای بیمارستانی میشود .از طرفی شیوع واقعی سویههای MRSA
وابستگی زیادی به ناحیه جغرافیایی دارد بنابراین عاقالنه است که
بهدلیل تغییر الگوی مقاومت آنتیبیوتیکی در استافیلوکوکوس
بررسیهای دورهای این تغییرات انجام گیرد.
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