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چکیده
استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس مقاوم به متیسیلین یک پاتوژن مهم است که باعث بیماریهای عفونی که درمان آنها بسیار مشکل است
میشود .انتروتوکسینهای استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس با اثر بروی سلولهای اپیتلیال روده میتوانند باعث ایجاد مسمومیت غذایی در افراد
شوند .هدف از این مطالعه ،شناسایی سویههای  MRSEمرتبط با شیوع مسمومیت غذایی در اصفهان میباشد .در یک بازه زمانی  6ماهه60،
نمونه بالینی جهت جداسازی سویههای استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس مورد بررسی قرار گرفتند .پس از شناسایی جدایهها ،ایزولههای MRSE
با روش  PCRجداسازی شدند و سپس الگوی مقاومت آنتیبیوتیکی آنها با استفاده از روش  Kirby – Bauerتعیین شد .حضور ژنهای
انتروتوکسین  sed ،seb ،seaو  seiبا روش  PCRمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .از  60نمونه مورد بررسی 45 ،ایزوله استافیلوکوکوس
اپیدرمیدیس جداسازی شد که  30جدایه ( 66/6درصد)  MRSEبودند .جدایههای  MRSEباالترین میزان مقاومت به پنیسیلین (80
درصد) و سفوکسیتین ( 56/6درصد) نشان دادند ،درحالیکه کمترین مقاومت را به لووفلوکساسین ( 13/3درصد) و ریفامپیسین ( 6/6درصد)
نشان دادند .عالوه براین شیوع فراوانی ژنهای انتروتوکسین  sed ،seb ،seaو  seiدر جدایهها به ترتیب برابر با  60درصد 63/3 ،درصد13/3،
درصد و  76/6درصد بود .در این مطالعه درصد باالیی از سویههای  ،MRSEمقاوم به آنتیبیوتیک بودند و انتروتوکسین تولید کردند .با توجه
به اینکه این توکسینها سوپرآنتیژن میباشند و میتوانند عوارض عفونتهای بالینی و بیمارستانی را شدیدتر نمایند ،تشخیص و درمان
سریع این عفونتها ضروری میباشد.
کلید واژه ها :استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس مقاوم به متیسیلین ( ،)MRSEمسمومیت غذایی.PCR ،

مقدمه
امروزه بیماریهای منتقل شونده از راه غذا یکی از

اندوکاردیت ،عفونت پوست و زخم ،عفونت ادراری،

مشکالت اساسی سالمت و بهداشت عمومی در جهان

پنومونی و عفونتهای اکتسابی از بیمارستان و جامعه

میباشند ،که ساالنه با صرف هزینههای زیاد ،میلیونها

است که به متیسیلین مقاوم بوده و در درمان اشکال

نفر از جمعیت جهان بدان مبتال و بخشی از افراد نیز در

ایجاد میکند ( Shariati et al., 2011; Liu et al.,

اثر آن دچار مرگ و یا بستری در بیمارستانها میشوند

 .)2013مقاومت استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس مقاوم به

( .)Wu et al., 2011استافیلوکوکوسهای کواگوالز

متیسیلین به عوامل ضد میکروبی ،یک مشکل جهانی

منفی باکتریهای بسیار مهم فرصتطلب و عامل

در میان پاتوژنهای بیمارستانی است .مقاومت آنها علیه

عفونتهای حاد بخصوص در بیماران دارای نقص ایمنی

آنتیبیوتیکهای مختلف به وسیله مکانیسمهای غیر

و بیماران با وسایل تهاجمی میباشند .در میان

ژنتیکی و ژنتیکی ایجاد میشود .پایداری در برابر چندین

استافیلوکوکوسهای کوآگوالز منفی ،استافیلوکوکوس

آنتیبیوتیک ،یکی از ویژگیهای اصلی استافیلوکوکوس

اپیدرمیدیس مرتبط با بیماریهایی نظیر باکتریمی،

اپیدرمیدیسها است .آنها الگوی یکسانی برای بروز
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مقاومت در برابر آنتیبیوتیکها ندارد .مقاومت آنتی

 .)et al., 2015; Pinheiro et al., 2015انتروتوکسین-

بیوتیکی در میان آنها ،بسیار شایع بوده و وابسته به

های استافیلوکوکوسی سوپرآنتیژن میباشند و میتوانند

مصرف آنتیبیوتیکهای وسیعالطیفی است که در

عوارض عفونت بیمارستانی را شدیدتر نمایند و از نظر

بیمارستانها استفاده میشود ( ;Norouzi et al., 2012

مکانیسم عمل ،انتروتوکسینهای استافیلوکوکوسی

 .)Kazemi and Tajbakhsh, 2017عفونتهای

برخالف

(مانند

بیمارستانی محیطی مناسب برای رشد استافیلوکوکوس-

کلراتوکسین) ،بر سطح سلولهای اپیتلیال عمل

های کواگوالز منفی و تولید انتروتوکسینهای

نمیکنند ،بلکه تأثیر روی عصب واگ و سمپاتیک دارند؛

استافیلوکوکوسی هستند ،غذا به آسانی هنگام

بنابراین انتروتوکسینهای استافیلوکوکوسی بهتر است

دستکاری توسط افرادی که حامل استافیلوکوکوس

نوروتوکسین نامیده شوند ( ;Hoseiyni et al., 2015

اپیدرمیدیس در دست یا بینی خود هستند آلوده می-

Imani Fouladi et al., 2011; Argaw and Addis,
 .)2015انتروتوکسینهای استافیلوکوکوسی در حالت

شود .مصرف مواد غذایی حاوی انتروتوکسینهای

فعال در مقابل آنزیمهای پروتئولیتیک ،نظیر تریپسین،

استافیلوکوکوسی ،سبب ایجاد مسمومیت غذایی میشود
( ;al., 2015

انتروتوکسینهای

کالسیک

کیموتریپسین ،رنین و پاپائین مقاوم هستند ،اما در برابر

Chajęcka-Wierzchowska, et

 .)Cunha et al., 2006; Norouzi et al., 2012امروزه

پپسین در  pHحدود  2حساسیت نشان میدهند.

ثابت شده ابتالی عفونت با  MRSEها ارتباط نزدیکی با

انتروتوکسینهای مختلف در برخی خصوصیات فیزیکی

عفونتهای بیمارستانی و پرسنل بهداشتی داشته و در

و شیمیایی با یکدیگر تفاوت دارند ،اما همه آنها تقریباً
دارای قدرت و توانایی یکسان میباشند ( Hoseiyni et

طول قرنهای اخیر این عفونتها بسیار افزایش یافتهاند.

al., 2015; Imani Fouladi et al., 2011; Norouzi
 .)et al., 2012با توجه به اهمیت تشخیص ،کنترل و

انتروتوکسینهای استافیلوکوکوسی از پلیپپتیدهای
کوچک تکرشتهای تشکیل شدهاند و هر یک از آنها

گزارش سویههای تولیدکننده انتروتوکسین و مقاوم به

دارای یک حلقه دیسولفیدی نزدیک به مرکز مولکولشان

متیسیلین از طرف سازمان بهداشت جهانی و همچنین

هستند .مهمترین انتروتوکسینهای استافیلوکوکوسی

خطر شیوع بیش از پیش عفونتهای ناشی از سویههای

تولید شده  Aو  Bهستند .تایپ  Aعامل اصلی

توکسینزا و مقاوم به متیسیلین و انتشار مقاومتهای

مسمومیتهای غذایی استافیلوکوکوسی در دنیا بوده و

آنتیبیوتیکی ناشی از آنها در اجتماع و محیط

بیشترین مطالعات نیز در مورد آن انجام شده است

( ،)García-Álvarez et al., 2011در نتیجه مطالعه

( .)Norouzi et al., 2012معموالً از لحاظ ترکیب

حاضر با هدف جداسازی و ردیابی ژنهای ،seb ،sea

اسیدهای آمینه انتروتوکسینهای  SEE ،SED ،SEAو

sedو  seiدر میان سویههای  MRSEطراحی و اجرا

 SEIدر یک گروه قرار میگیرند؛ زیرا  70الی  90درصد

گردید.

همولوژی دارند ،درحالیکه  SEBو انواع  SECو SEG

در گروه دیگری طبقهبندی میشوند .انواع  SECبر پایه

روش کار

اپیتوپهای جزئی از یکدیگر متمایز میشوند .به دلیل

جمعآوری نمونهها و جداسازی

ساختمان فشرده انتروتوکسینها ،آنها به حرارت و

در یک مطالعه توصیفی و مقطعی در بازه زمانی  6ماهه

پروتئازهای روده مقاوم هستند و تنها در اثر حرارت با

در سال  ،97-98تعداد  60نمونه بالینی مشکوک به

مدت زمان طوالنی غیرفعال میشوند ( Argaw and

عفونت استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس از آزمایشگاهها و

Addis, 2015; Norouzi et al., 2012; Hoseiyni

بیمارستانهای شهر اصفهان ،مورد بررسی قرار گرفتند.
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مجله میکروب شناسی مواد غذائی
جدایهها با روشهای بیوشیمیایی میکروبیولوژیکی

 1درصد استفاده گردید .به منظور کمیت سنجی DNA

مرسوم مانند رشد روی آگار خوندار ،تست تخمیر

تخلیص شده و برای تعیین غلظت و نسبت

مانیتول (مرک ،آلمان) ،تست کواگوالز،DNase ،

 A260/A280از دستگاه بایوفوتومتر (اپندورف) استفاده

حساسیت به نووبیوسین تعیین هویت شدند

شد .نمونه  DNAهایی که دارای کیفیت مناسب و

(.)Karbalaei et al., 2011

کمیتی معادل  50نانوگرم بودند جهت مراحل بعدی و

در این پژوهش جهت جداسازی ایزولههای مقاوم به

انجام آزمایش  PCRانتخاب گردیدند .جهت انجام

متیسیلین ،از روش  PCRطبق پروتکل شرح داده شده

واکنش  ،PCRحجم نهایی  25میکرولیتر تنظیم شد،

توسط هوایی و همکاران استفاده شد ( Havaei et al.,

 DNAژنومی حاوی  5میکرولیتر و از Taq DNA

 .)2015پرایمر مورد استفاده در این واکنش در جدول 1

پلیمراز  12/5میکرولیتر PCR master mix ،حاوی 2/5

نشان داده شده است .جهت ردیابی این ژنDNA ،

میکرولیتر ،بافر  10میلیلیتر 0/6 MgCl2 ،میکرولیتر،

ایزولهها با استفاده از کیت (سیناژن ،ساخت ایران) بر

 0/4 dNTPمیکرولیتر ،پرایمر فوروارد و ریورس از

اساس پروتکل آن به ترتیب زیر استخراج شد.

هرکدام  0/5میکرولیتر ( 10پیکومول /میکرولیتر) و

باکتریهای رشد یافته در محیط  BHIبراث در یک

 15/2میکرولیتر  .ddH2Oدناتوراسیون اولیه در 94

میکروتیوپ  1/5میلیلیتری در  7500دور به مدت 10

درجه سانتیگراد بهمدت  5دقیقه 35 ،سیکل چرخه

دقیقه سانتریفیوژ شدند .سپس  100میکرولیتر پروتئاز

دناتوراسیون در  94درجه سانتیگراد بهمدت  15ثانیه،

بافر به آن اضافه شد و به مدت  10دقیقه در  95درجه

اتصال در  55درجه سانتیگراد برای  15ثانیه و طویل

انکوبه گردیدند و مراحل بعدی استخراج به شرح زیر

شدن در  72درجه سانتیگراد به مدت  20ثانیه انجام

صورت گرفت.

شد .طویل شدن نهایی در  72درجه سانتیگراد بهمدت

 100میکرولیتر از نمونه مورد نظر با  400میکرولیتر

 5دقیقه انجام شد .محصوالت  PCRتوسط الکتروفورز با

 lysis solutionمخلوط شد و  15-20ثانیه ورتکس شد.

ژل آگارز  1/5درصد و بهدنبال رنگآمیزی با سایبرگرین

سپس  300میکرولیتر  precipitation solutionبه

مورد بررسی قرار گرفتند ( .)Havaei et al., 2015برای

مخلوط اضافه شد و بعد از  3-5ثانیه ورتکس بهمدت

تعیین

ایزولههای

20دقیقه در دمای  -20قرار داده شد و در  12000دور

استافیلوکوکوس اپیدرمیدیسهای طبق دستورالعمل

بهمدت  10دقیقه سانتریفیوژ شد .در مرحله بعد محلول

انسیتو استاندارد آزمایشگاه و بالین ،از روش انتشار

رویی دور ریخته شد و  1000میکرولیتر Wash buffer

دیسک در آگار از دیسکهای آنتیبیوتیکی :پنیسیلین

به رسوب اضافه شد و میکروتیوپ بعد از  3-5ثانیه

( 10میکروگرم) ،سفوکسیتین ( 30میکروگرم)،

ورتکس در  12000دور بهمدت  5دقیقه سانتریفیوژ شد.

سیپروفلوکساسین ( 5میکروگرم) ،سفتازیدیم (30

بعد از خالی کردن محلول رویی ،میکروتیوپ بهمدت 5

میکروگرم) ،ریفامپیسین ( 5میکروگرم) ،لووفلوکساسین

دقیقه در  65درجه بهصورت در باز قرار داده شد .سپس

( 5میکروگرم) که از شرکت (مست ،انگلستان) تهیه شده

به رسوب باقیمانده  50میکرولیتر solvent buffer

بودند ،استفاده شد .مقاومت به متیسیلین با بررسی

اضافه و ورتکس شد و در  65درجه بهمدت  5دقیقه قرار

مولکولی حضور ژن  mecAبه روش  PCRبررسی شد.

داده شد و 30ثانیه در  12000دور سانتریفیوژ شد.

همچنین جهت ردیابی ژنهای انتروتوکسین در جدایه-

محلول رویی حاوی  DNAاست .جهت ارزیابی کیفیت

های مقاوم به متیسیلین DNA ،ایزولهها با استفاده از

 DNAاستخراج شده از روش الکتروفورز روی ژل آگارز

کیت (سیناژن ،ساخت ایران) بر اساس پروتکل شرکت
35
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سازنده ،استخراج گردید .غلظت  DNAو خلوص آن با

از پرایمرهای اختصاصی استفاده شد .جدول  1توالی

استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر مورد تأیید قرار گرفت

پرایمرهای مورد استفاده در این واکنش را نشان میدهد.

( Havaei et al., 2015; Mohammed-Ali and

واکنش  PCRجهت انجام این واکنش در حجم 25

.)Jamalludeen, 2015; Rosenthal, et al., 2011

میکرولیتر تنظیم شد.

جهت تکثیر ژنهای انتروتوکسین  sed ،seb ،seaو sei

جدول  -1توالی پرایمرهای مورد استفاده جهت تکثیر ژن کد کننده انتروتوکسینهای استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس
منبع

توالی نوکلئوتیدی

()Havaei et al., 2015

F: TGGCTATCGTGTCACAATCG
R: CTGGAACTTGTTGAGCAGAG
F: CCTTTGGAAACGGTTAAAACG
R: TCTGAACCTTCCCATCAAAAAC

()Havaei et al., 2015
( Mohammed-Ali and

اندازه محصول

ژن

310 bp

mecA

127 bp

sea
seb

F: GTATGGTGGTGTAACTGAGC
R: CCAAATAGTGACGAGTTAGG

)Jamalludeen, 2015
( Mohammed-Ali and

164 bp

F: CCAATAATAGGAGAAAATAAAA
278 bp

)Jamalludeen, 2015

sed

R: ATTGGTATTTTTTTTCGTTC
( Mohammed-Ali and

F: TGGAGGGGCCACTTTATCAGGA
R: TCCATATTCTTTGCCTTTACCAGTG

)Jamalludeen, 2015

454 bp

sei

نتایج

از  60نمونه بالینی مشکوک به عفونت استافیلوکوکوس
 45ایزوله استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس جداسازی شد.
که  30جدایه ( 66/6درصد) مقاوم به متیسیلین بودند.
نمودار  1درصد توزیع ایزولههای  MRSEدر نمونههای
بالینی را نشان میدهد .نتیجه واکنش زنجیره پلیمراز ژن

شکل  :1واکنش  PCRژن  mecAدر جدایههای
استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس .ستون  :Mمارکر  50جفت
بازی ،ستون  :1کنترل منفی (، S.aureus )ATCC 25923
ستون  :2کنترل مثبت (، S. aureus )ATCC 33591
ستون  :3نمونه بالینی

 mecدر شکل  2نشان داده شده است.
40

33.33

40
16.67

20
6.67

در مطالعه حاضر باالترین درصد مقاومت به آنتیبیوتیک-

3.33

های پنیسیلین ( 80درصد) و سفوکسیتین (56/67

0

درصد) و پایینترین درصد مقاومت به آنتیبیوتیکهای
لووفلوکساسین ( 13/33درصد) و ریفامپیسین (6/67

نمودار  :1درصد توزیع ایزولههای  MRSEدر نمونههای
بالینی
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مجله میکروب شناسی مواد غذائی
درصد) بود .نمودار  2الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی
ایزولههای  MRSEرا نشان میدهد.
86.67

80
63.33

56.67
33.33

33.33
10

20
0

93.33

100

36.67
30

16.67 20

13.33

0

50
6.67 0
0

مقاوم

حساس

حد واسط

نمودار  :2الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی ایزولههای MRSE

نتایج فراوانی ژنهای انتروتوکسین  sed ،seb ،seaو sei

 3نشان داده شده است .نتایج مربوط به توزیع فراوانی

با استفاده از سیستم  PCRبه ترتیب برابر با  60درصد

ژنهای انتروتوکسین برحسب نمونه در نمودار شماره 3

( 18سویه) 63/3 ،درصد ( 19سویه) 13/3 ،درصد (4

آمده است .همچنین با توجه آزمون دقیق فیشر بین نوع

سویه) و  76/6درصد ( 23سویه) بود .نتیجه واکنش

نمونه و ژن انتروتوکسین ارتباط آماری معنی داری

زنجیرهای پلیمراز ژنهای انتروتوکسین ،در شکلهای -6

مشاهده نگردید (.)P-value< 0.000

نمودار  :3توزیع فراوانی ژنهای انتروتوکسین برحسب نمونه
50
39.1

38.9 31.6
25 26.1

50

38.9
31.6

40
26.3

21.7

25

16.7

13

30
20

10.5

0

5.5
0

0 0 0

10
0

ادرار
sei

sed

seb

خون

زخم

کاتتر

گلو

sea

شکل  :4واکنش  PCRبرای ژن انتروتوکسین  sebدر
جدایههای  .MRSEستون  :Mمارکر  50جفت بازی ،ستون
 :1کنترل منفی ،ستون  :2کنترل مثبت ()ATCC 14458
 ,S. aureusستونهای  :3نمونه بالینی

شکل  :3واکنش  PCRبرای ژن انتروتوکسین  seaدر
جدایههای  .MRSEستون  :Mمارکر  50جفت بازی ،ستون
 :1کنترل منفی ،ستون  :2کنترل مثبت( ATCC
 ,S. aureus )13565ستون  :3نمونه بالینی
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انتروتوکسینهای استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس در نمونههای بالینی

درصد) و فراوانی ژن 60( seiدرصد) گزارش گردید .در
ایزولههای مقاوم به لووفلوکساسینن فراوانی ژن sea

( 75درصد) ،فراوانی ژن  25( sebدرصد) ،فراوانی ژن
 0( sedدرصد) و فراوانی ژن  50( seiدرصد) گزارش
گردید .در ایزولههای مقاوم به ریفامپیسین فراوانی ژن-
 50( seaدرصد) ،فراوانی ژن  0( sebدرصد) ،فراوانی
ژن  50( sedدرصد) و فراوانی ژن  100( seiدرصد)

شکل  :5واکنش  PCRبرای ژن انتروتوکسین  sedدر
جدایههای  .MRSEستون  :Mمارکر  50جفت بازی ،ستون
 :1کنترل منفی ،ستون  :3کنترل مثبت ،ستون  :2نمونه
بالینی

گزارش گردید .در تجزیه و تحلیل آماری با آزمون دقیق
فیشر بین مقاومت آنتیبیوتیکی و ژنهای انتروتوکسین
ارتباط آماری معنی دار مشاهده نگردید ( <P-value

.)0.000
بحث
مقاومت به متیسیلین در سالهای اخیر در بین
استافیلوکوکوسهای کواگوالز منفی افزایش یافته است و
 50تا  80درصد گونههای کواگوالز منفی یا دارای ژن

شکل  :6واکنش  PCRبرای ژن انتروتوکسین  seiدر جدایه-
های  .MRSEستون  :Mمارکر  50جفت بازی ،ستون :1
کنترل مثبت ( ،S.aureus)ATCC 13565ستون  :2نمونه
بالینی ،ستون  :3کنترل منفی

 mecAهستند و یا مقاومت نسبت به اگزاسیلین دارند
( MRSE .)Pishva et al., 2013ها یکی از شایعترین
باکتریهای مقاوم در برابر دارو هستند .تعداد عفونتهای
ناشی از  MRSEدر بسیاری از جوامع بهطور چشمگیری

در این مطالعه نمونههای دارای ژن  seiبیشترین

افزایش یافته است و این مسئله از نظر مدیریت

مقاومت را نسبت به آنتی بیوتیکهای سفوکسیتین،

بیمارستانها جهت درمان بیماران یک مشکل جدی

سفتازیدیم ،ریفامپیسین داشتند.

است .در  10سال گذشته زنگ خطر ناشی از شیوع

در ایزولههای مقاوم به پنی سیلین فراوانی ژن sea

عفونتهای  MRSEدر سرتاسر جهان مشاهده میشود

( 70/8درصد) ،فراوانی ژن  62/5( sebدرصد) ،فراوانی

( .)Razavi et al., 2018رضوی و همکاران بر اساس

ژن  16/6( sedدرصد) و فراوانی ژن  83/3( seiدرصد)

موقعیت جغرافیایی ،توزیع عفونتهای ناشی از MRSE

گزارش گردید .در ایزولههای مقاوم به سفوکسیتین

در شهر اصفهان را بر اساس مقاالت بررسی شده قبلی

فراوانی ژن  94/1( seaدرصد) ،فراوانی ژن 88/2( seb

(متا آنالیز) از مارس  2006تا ژانویه  65/8 ،2016درصد

درصد) ،فراوانی ژن  17/6( sedدرصد) و فراوانی ژن sei

گزارش کردند .نتایج حاصل از این مطالعه با نتایج

( 100درصد) گزارش گردید .در ایزولههای مقاوم به

پژوهش ما کامالً تطابق دارد (.)Razavi et al., 2018

سیپروفلوکساسین فراوانی ژن  72/7( seaدرصد)،

در مطالعه شاهمنصوری و همکاران در سال ( ،)2016از

فراوانی ژن  54/5( sebدرصد) ،فراوانی ژن 0( sed

 120سویه استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس جداسازی

درصد) و فراوانی ژن  90/9( seiدرصد) گزارش گردید.

شده از بیماران سرپایی و بستری در بیمارستان عسگریه

در ایزولههای مقاوم به سفتازیدیم فراوانی ژن 80( sea

و آزمایشگاه تشخیص طبی نوبل اصفهان  37جدایه

درصد) ،فراوانی ژن 60( sebدرصد) ،فراوانی ژن 40( sed
38
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مجله میکروب شناسی مواد غذائی
بودند

مربوط به آنتیبیوتیکهای تیکوپالنین ( 1/6درصد) و

(54/41

درصد)

( .)Shamansouri et al., 2016در مطالعه طهماسبی

ریفامپسین ( 12/9درصد) بود .نتایج حاصل از این

و همکاران در سال ( )1397در شهر همدان از  55جدایه

مطالعه به مطالعه ما شباهت داشت ( Sani et al.,

استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس جداسازی شده از مراکز

.)2014

درمانی منتخب درمانی علوم پزشکی شهر همدان 25

در گزارش شاهمنصوری و همکاران در سال ،2016

جدایه ( 45/45درصد) مقاوم به متیسیلین بودند

باالترین مقاومت در جدایههای استافیلوکوکوس

( .)Tahmasebi et al., 2018پیشوا و همکاران در سال

اپیدرمیدیس مقاوم به متیسیلین به آنتیبیوتیک

( )2013با تحقیق بر روی بیماران بخشهای مختلف

اگزاسیلین ( 74/4درصد) و سفوکسیتین ( 60/2درصد)

بیمارستان الزهرا اصفهان درصد ایزولههای  MRSEرا

و پایینترین مقاومت به آنتیبیوتیک ریفامپیسین (36/7

( 75/35درصد) گزارش کردند (.)Pishva et al., 2013

درصد) گزارش شد .نتایج حاصل از این مطالعه به مطالعه

با مقایسه نتایج پژوهشهای فوق با پژوهش حاضر می-

ما تقریباً شباهت داشت ( Shamansouri et al.,

توان گفت که نتایج با هم ،همخوانی دارند .نتایج مطالعات

 .)2016در مطالعه چعبی و همکاران در سال  ،2019بر

در دهههای اخیر نشان میدهد استافیلوکوکوس

روی نمونههای ادراری ،باالترین درصد مقاومت نسبت به

اپیدرمیدیسها نسبت به تعدادی از آنتیبیوتیکهای

آنتیبیوتیک پنیسیلین ( 90درصد) و پایینترین درصد

انتخابی از جمله پنیسیلین ،اگزاسیلین ،سفوکسیتین و

مقاومت به آنتیبیوتیک موپیروسین ( 20درصد) و

 ،...در درمان بیماریهای عفونی مقاومت دارند؛ لیکن

ریفامپیسین ( 50درصد) بود .نتایج حاصل از این مطالعه

میزان مقاومت در بین آنها بسیار گوناگون است

به مطالعه ما شباهت داشت ( Chabi and Momtaz,

( .)Kazemi and Tajbakhsh, 2017در مطالعه ما

 .)2019در مطالعه کاظمی و همکاران در سال  96در

ایزولههای استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس مقاوم به متی-

شهرکرد ،باالترین درصد مقاومت نسبت به آنتیبیوتیک

سیلین بیشترین میزان مقاومت را نسبت به آنتی-

پنیسیلین ( 93/8درصد) و پایینترین درصد مقاومت

بیوتیکهای پنیسیلین ( 80درصد) ،سفوکسیتین (56/6

نسبت به آنتیبیوتیکهای ریفامپیسین ( 6/25درصد)،

درصد) ،سیپروفلوکساسین ( 36/6درصد) و کمترین

ونکومایسین ( 2/5درصد) و آموکسیکالو ( 1/25درصد)

میزان مقاومت را نسبت به سفتازیدیم ( 16/6درصد)،

بود .نتایج حاصل از این مطالعه به مطالعه ما شباهت

لووفلوکساسین ( 13/3درصد) و ریفامپیسین (6/6

داشت ( .)Kazemi and Tajbakhsh., 2017در

درصد) نشان دادند .در مطالعه شارما و همکاران در سال

مطالعات قبلی نشان داده شده بیماران ناقل انتروتوکسین

 ،2010باالترین مقاومت در جدایههای استافیلوکوکوس

میتوانند منبعی برای انتشار آلودگی در جامعه و خصوصا

اپیدرمیدیس به آنتیبیوتیکهای پنیسیلین (100

بیمارستانها باشند .باکتری در بینی و گلوی بیماران از

درصد) و سیپروفلوکساسین ( 36/3درصد) و پایینترین

طریق عطسه و سرفه به پوست و مواد غذایی منقل می-

مقاومت مربوط به آنتیبیوتیک آمیکاسین ( 22/7درصد)

شود و مصرف مواد غذایی حاوی انتروتوکسین ،سبب

اختصاص داشت ( .)Sharma et al., 2010در گزارش

ایجاد مسمومیت غذایی میشود .تولید این توکسینها

ثانی و همکاران در سال  ،2014باالترین میزان مقاومت

توسط سویههای بالینی به خاطر نقش سوپرآنتیژنتیکی

در جدایههای استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس مربوط به

این توکسینها ،بسیار اهمیت دارد

آنتیبیوتیکهای

دارای

پنیسیلین

ژن

mecA

و

( ;Havaei et al., 2015; Pereira et al., 2018

(81/2

درصد)

سفوکسیتین ( 56/3درصد) و پایینترین میزان مقاومت

 .)Pinheiro et al., 2015امروزه سویههای
39
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انتروتوکسینهای استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس در نمونههای بالینی

انتروتوکسینزا به علت مقاومت باال به نسبت به انواع

ژنهای

آنتیبیوتیکهای بتاالکتامی و حضور آنها در چرخه مواد

استافیلوکوکوسهای کوآگوالز منفی ،باعث عفونتهای

غذایی یکی از نگرانیهای سالمت عمومی به شمار می-

شدید میشود ( .)Casman et al., 1987در مطالعه رال

روند ( Hoseiyni et al., 2015; Imani Fouladi et

و همکاران در سال ( 72 )2010درصد از محصوالت

 .)al., 2011مطالعات بسیاری در خصوص شناسایی

لبنی مورد آزمایش آلوده به استافیلوکوکوسهای

انتروتوکسینها از مواد غذایی انجام شده است و مطالعات

کوآگوالز منفی بودند .بیشترین فراوانی انتروکسین تولید

کمتری در شناسایی این عوامل در موارد بالینی وجود

شده در این تحقیق مربوط به تایپ  Aبا فراوانی 70/58

دارد .استافیلوکوکوسهای کواگوالز منفی ،علیالخصوص

درصد بود ( .)Rall et al., 2010نتایج حاصل از این

استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس توانایی زنده ماندن در

پژوهش با نتایج پژوهش ما تقریبا تطابق دارد.

عفونتهای بیمارستانی را دارند .در این مطالعه به بررسی

وازکونسلوس و همکاران در سال ( )2011در مطالعهای

ژنهای انتروتوکسینی  sed ،seb ،seaو  seiدر سویه-

با استفاده از روش  RT- PCRبه تشخیص مولکولی

های  MRSEپرداخته شده است و درصد زیادی از

انتروتوکسینهای  E ،G ،Hو  Iدر استافیلوکوکوس

جدایههای  MRSEدر مطالعه ما انتروتوکسینزا بودند؛

اورئوس و استافیلوکوکوسهای کواگوالز منفی جدا شده

که این موضوع بیانگر اهمیت باالی سویههای MRSE

از نمونههای بالینی نوزادان متولد شده در برزیل

در تولید انتروتوکسینها به عنوان یک عامل فینفسه در

پرداختند .در این مطالعه  90سویه استافیلوکوکوس

ایجاد مسمومیت غذایی منطقه میباشند .در مطالعات

اورئوس و  90سویه استافیلوکوکوس کواگوالز منفی مورد

محققین مختلف در خصوص گزارش انتروتوکسینها

آزمایش قرار گرفتند .از میان آنها  54سویه ( 60درصد)

نتایج متفاوتی ذکر شده در واقع درصد جدایههای

استافیلوکوکوس اورئوسها و  29سویه ( 32/2درصد)

انتروتوکسینزا بر اساس منبعی که از آن جداسازی می-

استافیلوکوکوسهای کواگوالز منفی ،ژن انتروتوکسین را

شوند ،تفاوتهای بسیار زیادی از خود نشان میدهند

نشان دادند .همچنین در این مطالعه نشان داده شد که

( Havaei et al., 2015; Mohammed-Ali and

استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس توکسیژنیکترین گونه از

.)Jamalludeen, 2015; Rosenthal, et al., 2011

استافیلوکوکوسهای

است

امروزه ثابت شده بیشترین عامل ایجاد کننده اسهال و

( .)Vasconcelos et al., 2011در مطالعه پادکوویک و

استفراغ در انسان انتروتوکسینهای  Aو  Bمیباشند.

همکاران در سال ( ،)2012هیچیک از سویههای

حضور مکرر و همزمان این دو ژن در یک باکتری این

استافیلوکوکوسهای کواگوالز منفی جداشده از مواد

واقعیت را توضیح میدهد که آنها یک لوکوس

غذایی آماده به مصرف ژن انتروتوکسین مشاهده نشد

کروموزومی یکسان را اشغال میکنند .نوع  Aدر دنیا

( .)Podkowik et al., 2012این موضوع نشان دهنده

پراکندگی و شیوع بیشتری دارد ( Pereira et al.,

این است که جدایههای انتروتوکسینزا ،به خصوص

 ،)2018که با یافتههای مطالعه ما نیز همخوانی دارد.

کواگوالز منفیها بر اساس منبعی که از آن جداسازی

کاسمن و همکاران در سال ( )1967در مطالعه خود

میشوند تفاوتهای بسیار زیادی از خود نشان

میزان تنوع در قدرت انتروتوکسینزایی سویههای

میدهند(.)Pinheiro et al., 2015

استافیلوکوکوسی جدا شده از منابع کلینیکی ،شیر و مواد

پینهیرو همکاران در سال ( )2015در مطالعه خود ،ژن-

غذایی یخ زده را به ترتیب برابر  30درصد 27 ،درصد و

های انتروتوکسین را در کشتهای خون آلوده به ایزوله-

 24درصد گزارش کردند .کاسمن بیان کرد ،شیوع باالی

های استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس و استافیلوکوکوس
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منفی

در
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ساپروفیتیکوس به ترتیب  95/3درصد و  79/8درصد

انتروتوکسین زا در عفونتهای بالینی و بیمارستانی

گزارش کردند و در مطالعه آنها حداقل هر نمونه کشت

توصیه میگردد.

خون ،دارای یک ژن انتروتوکسین بود که رایجترین آنها،
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Abstract
Methicillin-Resistant Staphylococcus epidermidis is an important pathogen that causes
infectious diseases whose treatment is extremely formidable. Staphylococcus epidermidis
enterotoxins with effects on intestinal epithelial cells can are be causing Create food poisoning
in people. The aim of the current study is to the identification of MRSE strains associated with
food poisoning outbreaks in Isfahan. During six- months, 60 clinical specimens to isolated from
strains of Staphylococcus epidermidis were screened. Following identification strains, MRSE
isolates were isolated by PCR method and, and then antibiotic resistance pattern of them was
determined by Kirby – Bauer method. The presence of the sea, seb, sed and, sei genes was
analyzed by PCR. 45 isolates of Staphylococcus epidermidis were isolated from 60 samples, 30
isolates (66.6 percent) were MRSE. MRSE isolates exhibited the highest rates of resistance to
penicillin (80 percent), and cefoxitin (56.6 percent), while they showed the lowest resistance to
levofloxacin (13.3 percent), and rifampicin (6.6 percent). The prevalence rate of Moreover, the
frequency of enterotoxin genes sea, seb, sed and, sei was 60 percent, 63.3 percent, 13.3 percent
and, 76.6 percent respectively, in the isolate. In this study, a high percentage of MRSE isolates
were antibiotic-resistant and produced enterotoxin. Considering that these toxins are
superantigen and can more intense the complications of clinical and nosocomial infections,
detecting and rapid treatment of these infections are essential.
Keywords: Methicillin-Resistant Staphylococcus epidermidis (MRSE), food poisoning, PCR.
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