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  0411اول دی  ی /هفته546 ی /شمارهو نهم  سال سی مجله دانشکده پزشکی اصفهان
 7/01/0011تاریخ چاپ:  32/8/0011تاریخ پذیرش:  8/6/0011تاریخ دریافت: 

  

های استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده  در ایزوله pvlو  mecAهای  سیلین و حضور ژن فراوانی مقاومت به متی

 تبریز )عج( عصر بیمارستان ولی ینیبال یها نمونه از

 
 2مهدی قیامی راد، 1بیسارا نائ

 
 

چکیده

دلیل مقاومت در برابر   ، به(MRSAیا  Methicillin-resistant Staphylococcus aureus) سیلین های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سویه :مقدمه

از جمله سموم مهم ( PVLیا  Panton-Valentine leucocidin)شود. پنتون والنتین لکوسیدین  از مشکالت بهداشتی در جهان محسوب می ،ها بیوتیک آنتی بیشتر
های استافیلوکوکوس  در ایزوله pvlو  mecAهای  سیلین و جستجوی ژن با هدف تعیین فراوانی مقاومت به متی پژوهش حاضرباشد.  استافیلوکوکوس اورئوس می

 .انجام شدتبریز  )عج( عصر بیمارستان ولیهای بالینی  نمونهاورئوس جدا شده از 

استافیلوکوکوس اورئوس از بیماران بستری شده در بیمارستان  ی جدایه 003، صورت گرفت 0298-99 سال مقطعی که طی -توصیفی ی در این مطالعه :ها روش

های  درمان عفونت های متداول در ها به آنتی بیوتیک های استاندارد آزمایشگاهی تعیین هویت شد. مقاومت جدایه تبریز انتخاب و با استفاده از تست )عج( عصر ولی
در  pvlو  mecAهای  ژن وجود. گردیدگیری  سیلین با استفاده از دیسک سفوکسیتین اندازه روش انتشار از دیسک و مقاومت نسبت به متی ه کمکاستافیلوکوکی ب

 .قرار گرفتبررسی  مورد (PCRا ی Polymerase chain reactionای پلیمراز ) ها با استفاده از پرایمرهای اختصاصی و روش واکنش زنجیره جدایه

و  درصد 3/96سیلین با  بیوتیکی نسبت به پنی عنوان استافیلوکوکوس اورئوس شناخته شد. بیشترین مقاومت آنتی  جدایه به 98های مورد بررسی،  از جدایه ها: یافته

جدایه به روش فنوتیپی،  36. گزارش گردیدبیوتیکی  مقاومت چندگانه آنتی ،ها از جدایه درصد 62مشاهده شد. در  درصد 1/06کمترین مقاومت به کوتریماکسازول با 
سیلین  جدایه، حساس به متی 3سیلین و  جدایه در بررسی فنوتیپی، مقاوم به متی 00که  گردیدجدایه شناسایی  02در  mecAسیلین تشخیص داده شد. ژن  مقاوم به متی

 د.ها شناسایی نگردی هدر هیچ کدام از جدای pvlتشخیص داده شدند. ژن 

های  سیلین در بخش های مقاوم به متی جدایه وجود های رایج و بیوتیک های استافیلوکوکوس اورئوس نسبت به آنتی وجود مقاومت باال و چندگانه جدایه گیری: نتیجه

 اندیشی قرار گیرد.  به عنوان یک موضوع جدی، مورد توجه و چاره دمختلف بیمارستان، بای

 عفونت بیمارستانی ؛سیلین مقاومت به متی ؛استافیلوکوکوس اورئوس کلیدی: واژگان

 
های استافیلوکوکوس اورئوس جدا  در ایزوله pvlو  mecAهای  سیلین و حضور ژن فراوانی مقاومت به متی .راد مهدی قیامی بی سارا،نائ ارجاع:

 .778-786(: 606) 29؛ 0011مجله دانشکده پزشکی اصفهان . تبریز )عج( عصر بیمارستان ولی ینیبال یها نمونه شده از

 

 مقدمه

دووایجتتیدو(،وStaphyloccocus aureus)واستتفیلوکوکوکواوائوستتوا

سمی،وپنومونی،وعفونتوپوستت،وووهیومینندوسپفیوازوعفونتوانواعومخفکفی

دووانسینوئوحووانیتونقشوداود.وایت وبتیکفراوازووو،وبیلتونرموئواسفخوان

هتیاوبومیوستفینیوئومستتموموتووووعفونتتتواوعوامت والتکیوایجیدکننتد ووو

هتیوووزاییواسفیلوکوکوکواوبومیوا(.و1وئدو)وغذاییودووانسینوبهوشمیوومی

هتیاوووتوکستو و،وهتیووآنتیی ووهمچتونوتهتیممیوووعوامت ونیشیوازولعیلوتو

هیاوستحییوستکولیووووژنوموضعیومینندوتوکسو وشوكوتوکسوکوئوآنفی

و(.2بیشدو)ومی

یتیوووPanton-Valentine leucocidinلکوسودی وپنفونوئالنفتو و)و

PVLاوواستفیلوکوکوکوووتوست وهتیاوتولوتدوشتد وووووتوکستو وممکهو(وازو

کتهووبیشتدوووحدتوای وبتیکفراومتیوووهیاوشیخصتری وومه ئوازوائوسواو

دوووValentineئووPantonتوستت وو1392بتترااوائلتتو وبتتیوودووستتی وو

مداوشد وازویکوبومیوومبفالوبتهوووV8اسفیلوکوکوکواوائوسواوواوسویه

 مقاله پژوهشی

http://dx.doi.org/10.22122/jims.v39i645.14495
https://orcid.org/
https://orcid.org/0000-0002-8274-4091


 

 

 
http://jims.mui.ac.ir 

 و همکاری بنائسارا   S.aureusدر pvl و mecA هایژن جستجوی و سیلین متی به مقاومتبررسی 

 779 1400اول دی  ی/ هفته645ی / شماره 39سال  –مجله دانشکده پزشکی اصفهان 

(.وای وس ،ویکوگیمیتوکسو واستو9-4سیییوگردیدو)لرئنککوزیسوشنی

کوکودالفتونوئووو93بتیوئزنووو(Slow-eluting)وSوپرئتئونیوءکهوازودئومی

Fو(Fast-elutingوبیوئزنو)کوکودالفونوتشکو وشد واستتوئوتیتتوووو92

و(.5-6بیشدو)ومیوlukFئووlukSشیم ووpvlهیاووکنفر وژن

 مفصت و کتولو و لستفیتودی ووئوGM1وگینگکووزیتدهیاووبهوSومیء

ومشفق غشییی،ومیصوالتوA2لسفولوپیزو کردنوآنیی  لعی  بی ئ ودشومی

 یتونیو کینی F وءمی به اتصی  اثر دو که کندومی تولود وا ازولسفولوپودهی

ای وتوکسو ،وعکوتهوو(.و7گرددو)ومی سکو  لوی پفیسو ،ومنجروبه اخفصیلی

ییووPolymorphonuclear)وموولونوککئروهیاوپکیوغشیاوخیومیوسکو 

PMN)ئوبیعت والتیایشوووونمییتدوومتیوهیوئومیکرئلیژهیوعم وو،ومونوسوت

هتیوئوووتخریت ولکوستوتووو،سکولیوئودوونفوجهواقدوتونفوذپذیراوغشی

 (.3شودو)ونکرئزوبیلتومی

قیبت وتتومهیودوووووااوتقتیووهتی،ووبووتوتکووآنفتیو تولودوبهودنبی اگرچهو

مصتر ووو،وامیوبتیوهیاواسفیلوکوکوکوسیوبهوئمودوآمدوآگهیوعفونتوپوش

دولتتدوقیبتت وتتتومهیوازوووو،هتتیوبووتوتتکوآنفتتیواووئیتتهوغکتت وئوبتتیو

ئووانتتدوهتتیومقتتیئموشتتد وبووتوتتکوهتتیودوومقیبتت وآنفتتیواستتفیلوکوکوکوا

یتیوووMultidrug resistance)وهیییوبیومقیئمتوچندگینهوداوئییوبیکفرا

MDRدومتتینوودوویکتتهوامتترئز وبتتهوچتتیلشوبیوگتتووگردیتتد ایجتتیدو(و

 است.وهیاوبیکفرییییوتبدی وشد وعفونت

سوکو ونومتهولتنیعیومقتیئموووووائلو وپنیو(،Methicillin)وسوکو ومفی

هیاوومهتودومینوعفونتو1353دووبرابروبفیالکفیمیزهیواستوکهودووسی و

پسوازوگذشتومدتوکوتیهی،ووشد،وامیاسفیلوکوکوکوسیوبهوبیزاووعرضهو

وستتوکو وهتتیاواستتفیلوکوکوکواوائوستتواومقتتیئموبتتهومفتتیووووووستتویه

(Methicillin-resistant Staphylococcus aureusیتتیووMRSA)و

سوکو ،ونوعیومقیئمتوکرئمتوزئمیووونویوگیاوشوگردید.ومقیئمتوبهومفی

موم وایجیدوتغووراتتیودووپترئتئو ومفصت وووووmecAژنوو،آنواستوئودو

ئودووو(PBPaیتیوووPenicillin-binding protein)وسوکو وشوند وبهوپنی

(.وژنو3شتودو)ووهیومتیوو وپرئتئو وبهوبفیالکفیمکیهشومو وترکوبیوایو،نفوجه

mecAمفیتركووواوکوکووبیزواستوکهودوونیحوهو1/2واوااوبهوانداز وقحعهو

وStaphylococcal Cassette Chromosome mecوژنوموتکوبتهونتیمووو

(SCCmec)هیاومخفکت وووبووتوکوئمودوداودوئوبیع ومقیئمتوبهوآنفیو

و(.2شودو)ومی

دووایجتتیدووpvlحتتیکیوازونقتتشومهتت وژنوو،محیلعتتیتومخفکتت نفتتیی و

هیاواسفیلوکوکوکواوائوسواوبهوخصتو وووسوکو ودوومدایهومقیئمتوبهومفی

یتیوووCommunity associated-MRSA)وهتیاواکفستیبیوازومیمعتهووووستویهو

CA-MRSAو(.11بیشدو)ومی(و

بوتوتوکیوبتهووووحیضروبیوهد وتعوو ولرائانیومقیئمتوآنفتیووپژئهش

مقیئمتتتوواوهتتیاوکدکننتتد ووژنوشنیستتیییو،ستتوکو وئوهمچنتتو وومفتتی

هتتیاوودوواییئلتتهوpvlئوژنودخوتت ودووحتتدتووmecAبوتتوتوکیووآنفتتی

هتیاوبتیلونیوبومیوستفینووووواسفیلوکوکوکواوائوسواومداوشتد وازونمونتهوو

وتبرییوانجیموگردید.و)ع (وعصروئلی

و

 ها روش

بتیکفراوازووواومدایتهوو142،و1933-33هتیاوووطتیوستی وو،ودووای ومحیلعه

هیاوچرك،وختونوئوادواووبومتیوانوبستفراوشتد ودووبومیوستفینووووووونمونه

شدواسفیلوکوکوکوا،وانفخیبوواوبیوتشخوصوائلوهویی)ع (وتبروعصرویئل

ئوموودوبروسیوقراووگرلت.وهوچویکوازوبومیوانوقب وازوانجیموآزمتییشوو

وبووتوکونداشفند.ومصر وآنفیواوبووگرام،وسیبقهوآنفی

ازوو،هتتیوهویتتتوئوتشتتخوصولنتتوتوپیومدایتتهوبتتهومنرتتوووتعوتتو و

کیتیالز،واکستوداز،وکواگتوالزووئاوالموئووووهیاوآمویاوگرم،وآزمییشوونگ

،وکشتتودووو(MSA)وMannitol Salt Agarاا،کشتتودوومیتو وووولوله

طبتتقو(وVP)وVoges-ProskauerوئوتستتتوBlood Agarمیتتو و

و(.11شنیسیواسففید وگردیتدو)ووهیاوتولوهوشد ودوومنیبعوموکرئبووئش

ازووتیقوتقوحیضترووهتیاومصترلیودوووووهیاوکشتوئومعر ومیو واوککوه

 بودند.ووو(آلمین)وMerckمیصوالتوشرکتو

بتهومنرتوووتعوتو وحسیستوتووووو :بوتوتوکیووتعوو والگتواوحسیستوتوآنفتیووو

(وKirby-Bauer)بووتوکووازووئشوانفشیووازودیسکوآنفیو،هیوبووتوکیومدایهوآنفی

وClinical and Laboratory Standards Instituteوطبتتقودستتفووالعم 

(CLSIو)ازودیستتتکووپتتتژئهشوحیضتتتر،و(.ودوو12استتتففید وگردیتتتدو)و

وبوتوتوکیومفتدائ ودووووومهت وآنفتیووواوختینواد وو3هتیاومومتودودوووووبووتوکوآنفی

وهتتیاونیشتتیوازواستتفیلوکوکوکواوائوستتواواستتففید وشتتدووودومتتینوعفونتتت

و(.وو1)مدئ و

و
 پژوهش حاضردر  بررسیهای مورد  بیوتیک آنتی. 1جدول 

 ی دسته

 ها بیوتیک آنتی

نام 

 بیوتیک آنتی

غلظت 

 (میکروگرم)

نام 

 اختصاری

 AM 10 سیلین آمپی ها سیلین پنی

 AMC 10 سیلین آموکسی

 P 10 سیلین پنی

 CRO 30 سفتریاکسون ها سفالوسپورین  

 GM 10 جنتامایسین آمینوگلیکوزیدها

 CP 5 سیپروفلوکساسین ها کینولون

سولفانامید 

 -متوپریم )تری

 سولفامتوکسازول(

 SXT 1/75، 35، 33 کوتریموکسازول

 c 30 کلرامفنیکل کلرامفنیکل

 کلیندامایسین لینکوزومایدها
 

cc 

 TE 30 تتراسایکلین ها تتراسایکلین
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 mecA و pvlهای  توالی پرایمرهای مورد استفاده جهت ردیابی ژن. 2جدول 

  قطعات تکثیر شده ی اندازه ژن

 (ی)جفت باز

 ی شماره ΄5)→ ΄3پرایمر )

 منبع
pvl 503 F: GGAAACATTTATTCTGGCTATAC 

R: CTGGATTGAAGTTACCTCTGG 
14 ،8 

mecA 163 F: TCCAGATTACAACTTCACCAGG 

R: CCACTTCATATCTTGTAACG 
8 

و

بووتوتکودووستهویتیوتعتدادوبوشتفراوازوووووووآنفتیوهیییوکهوحداق وبهویتکووومدایه

واوعنتوانومدایتهووووبتهوونشینودادنتد،ووتبووتوکی،ومقیئموهیاومخفک وآنفیوگرئ 

 (.19داوااوالگواومقیئمتوداوئییوچندگینهودوونرروگرلفهوشدندو)

هتیاومقتیئموبتهووووومهتوتعوو ومدایتهو :سوکو وتعوو ومقیئمتوبهومفی

ازووئشودیسکودیفووژنوبیواسففید وازودیستکوسفوکستفو وووو،سوکو ومفی

وبتتدی وترتوتت ،و.گردیتتد،وهنتتد(واستتففید وHiMediaموکرئگرمتتیو)و91

مفروبتهوعنتوانووووموکیو13عدمووشدوبوشفروییومسیئاوواوهیاوبیوهیلهومدایه

مفروداوااووموکیو15-17هیاوبو وومدایهوحسیاوبهوسفوکسفو ،واومدایه

مفروئوکمفتروازوآن،وووموکیو14عدمووشدوواومقیئمتومفوس وئوبیوقحروهیله

 (.12مقیئموبهوسفوکسوفو ودوونرروگرلفهوشدندو)وواوبهوعنوانومدایه

ااوپکومتتترازووتشتتتخوصومولکتتتولیوئوانجتتتیموئاکتتتنشوزنجوتتتر 

(Polymerase chain reactionیتتیووPCR): استتفخرا وDNAبتتهوو

وDNAانجیموگردیتد.وغکرتتوئوخکتو وووو(وBoiling)ووئشوموشیندن

تعوو وشد.وبتهومنرتووووووNanoDropدسفگی وواوبهوئسوکهاسفخرا وشد و

وبتیواستففید وازووهتیوووتمتیمومدایتهوو،وpvlئووmecAهتیاوووژنوئمتودوتعوو و

ازو،و2بروسیوشدند.وپرایمرهیاواخفصیلیوطبقومتدئ وووPCRئاکنشو

بیواستففید وازووو،هیومقیالتومعفبرواسفخرا وئوپسوازواطمونینوازولیتوآن

 .گردیدخریداواوو(شرکتوسونیککون)وPraimer Blastالیاووونرم

موکرئلوفتتتروو5/12موکرئلوفتتترو)و25دووحجتتت ووPCRئاکتتتنشو

والگتووئووDNAموکرئلوفترووو1موکرئلوفروازوهروپرایمر،وو5/1مسفرموکس،و

،وبرااو9دمیییوذکروشد ودوومدئ وواو(وئوبرنیمهdH2Oموکرئلوفروو5/11

ففید وازوبتیواستوووPCRستوک ووو41هیاوموودوبروستیودووووهروکداموازوژن

وانجیموگرلت.و(آمریکیو،Bio Rad)دسفگی وترمی وسییککرو

قحعیتوتکثوروشتد ،وازووواوئومشیهد وPCRواوبروسیونفوجهوبهومنروو

وحتتیئاوونتتگوودولتتدو1وئشوالکفرئلتتووزوبتتیواستتففید وازوژ وآگتتیوزوو

و

Safe stainونشینگراسففید وشد.وازووDNAو(K9bp + و111و)ومهت

.وگردیتدوژنودووالکفرئلووزواستففید وووئمودتعوو وئزنومولکولیوئوبروسیو

ومثبتتتووشتتیهدعنتتوانوهوبتتوATCCو99531استتفیلوکوکوکواوائوستتواو

هوبتوونویو 23291ATCCسوکو (وئواسفیلوکوکوکواوائوسواوو)مقیئموبهومفی

.وقتراووگرلتتوواستففید وومتوودووستوکو (ووومنفیو)حسیاوبهومفیوشیهدعنوانو

هتیاوعفتونیوووومثبتوازومرکیوتیقوقتیتوبومتیواوووpvlهیاوومدایهو،همچنو 

ومثبتواسففید وشد.وووشیهدسونیاوتبرییوتهوهوئوبهوعنوانو

و

 ها یافته

عنتوانواستفیلوکوکوکواووووومدایهوبهو33هیاوموودوبروسی،ووازوبو ومدایه

هیاوموودوبروستیوووائوسواوتعوو وهویتوشد.وبوشفری ومقیئمتومدایه

ئوکمفری ومقیئمتوبهوکوتریموکسیزئ وبتیووودولدو2/36سوکو وبیووبهوپنی

.وموتتیانومقیئمتتتونستتبتوبتتهوستتییرووواخفصتتی وداشتتتوودولتتدو16

ستوکو وووهیاوموودوبروسیوبتهوترتوت ونستبتوبتهوآموکستیووووووبووتوکوآنفی

و،وسففرییکستتتونودولتتتد(و1/35)وستتتوکو و،وآمپتتتیدولتتتد(و4/32)

و،وتفراستتتتییککو ودولتتتتد(و1/56)،وککوندامییستتتتو ودولتتتتد(و1/64)

(و1/21ککرامفنوکت وو)،ودولد(و1/94)وپرئلکوکسیسو و،وسدولد(و5/41)

 و.بوددولد(وو1/13)وئومنفیمییسو ودولد

هتیاومتوودوبروستیوداوااوووووازومدایهودولدو69نفیی ونشینودادوکهو

MDRگتترئ ووستتههتتیوبتتهوودولتتدومدایتتهو62کتتهووطتتوواووبتتهو؛بودنتتدو

وپتن وبهوودولدو51بووتوکی،ووگرئ وآنفیوچهیودولدوبهوو59بووتوکی،ووآنفی

بووتوکیوبهووگرئ وآنفیوششهیوبهوودولدومدایهو21بووتوکیوئووگرئ وآنفی

هیاوموودوو(وازومدایهدولدو5/25)وسویهو26زمینومقیئموبودند.ووطوووه 

سوکو وتشخوصووبیواسففید وازودیسکوسفوکسوفو ،ومقیئموبهومفیوبروسی

وداد وشدند.

 pvlو  mecAهای  ژنPolymerase chain reaction (PCR ) شرایط دمایی. 3جدول 
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و
 Polymerase chain reaction (PCR)با روش  mecA. نتایج الکتروفورز تکثیر ژن 1شکل 

اسفیلوکوکوکواواواسفینداودوو:وسویه9(،وسفونوmecA)شیهدومثبتوبرااوژنوو 99531ATCCاواسفینداودواسفیلوکوکوکواوائوسواوو:وسویه2مفتوبیزا،وسفونوو111:ونشینگرو1سفونو

وهیاوبیلونیو:واییئله15تیوو4هیاوو(،وسفونmecA)شیهدومنفیوبرااوژنوو 23219ATCCائوسواو

و

مدایتتهوو19،وPCRبتتیواستتففید وازووئشو :نفتتیی وآزمتتونومولکتتولی

مدایته،ووو19شنیسیییوشتدند.وازوایت ووووmecA(وئامدوژنودولدو9/19)

مدایهوحسیاوبتهووو2وسوکو وئولنوتوپیومقیئموبهومفیمدایهودوووئشوو11

بترااوووPCRو(.ونفتیی وئاکتنشوو1)شک وودندسوکو وتشخوصوداد وشومفی

عدموواوهیاوموودوبروسی،ونشینودهند ودوومدایهوpvlتعوو وحضوووژنو

 (.2هیوبودو)شک ووحضوووای وژنودوومدایه

و

 بحث

هتیاوووعفونتمشکالتوعمد ودوودومینوممکهوازوو،بووتوکیومقیئمتوآنفی

بیشدوکتهوبیعت وبترئزوووووایجیدوشد وتوس واسفیلوکوکوکواوائوسواومی

 وبتهوبومتیوان،وووشتدووالتیایشوموتیانومراحتیتوئاودوووهمچونومشکالتیو

ستب ووو،تترووهیاودومین،ومدتوزمینوبسفراوبومیوانوئوازوهمهومهت ووهیینه

و(.14-15گرددو)والیایشومویانومرگوئومورونیشیوازوای وبیکفراومی

و

بوتتوتوکیوبتتهووبوشتتفری ومقیئمتتتوآنفتتیو،حیضتترواودوومحیلعتته

وئوکمفری ومقیئمتوبهوکوتریموکسیزئ وبیودولدو2/36سوکو وبیووپنی

هتیاواستفیلوکوکوکواوائوستواومشتیهد وووووودوومدایتهوودولدو1/16

مشیبهوانجیموگرلفهودووسییرومنیطقومهتتوتعوتو ووووتیقوقیت.وگردید

هتتیاواستتفیلوکوکوکواووبوتتوتوکیومدایتتهوالگتتواوحسیستتوتوآنفتتی

نفیی ومففتیئتووو،برخیودوونفیی ومشیبهوئودووبرخیومواودو،ئوسواا

احمداوئوواواند.وازوممکهودوومحیلعهونشینوداد واوحیضرووپژئهشبیو

وستتوکو ووبوشتتفری ومقیئمتتوبتهوپنتیوووو،همکتیوانودووشتهروکرمینشتی ووو

(ودولتتدو14(وئوکمفتتری ومقیئمتتتوبتتهوئنکومییستتو و)دولتتدو31)

وانودووزنجتینونوتیوووشتکراوئوهمکتیوووتیقوق(.ودوو16گیاوشوشدو)

و،وتفراستییککو ودولدو111سوکو وبیووبوشفری ومقیئمتونسبتوبهوپنی

وئوکمفتتری ومقیئمتتتونستتبتوبتتهوئنکومییستتو وبتتیووودولتتدو65بتتیو

و(.17بودو)ودولدو6/7

و
 Polymerase chain reaction (PCR)روش با  pvlنتایج الکتروفورز بررسی حضور ژن  .2شکل 

،وسفونوpvlمثبتوبرااوژنووشیهدتعوو وهویتوشد وبهوعنوانوواسفینداودواسفیلوکوکوکواوائوسواواوسویه:و9سفونوو،منفیوشیهدآبومقحروبهوعنوانو:و2مفتوبیزا،وسفونوو111و:ونشینگر1سفونو

 بروسیهیاوموودوومدایهو:بهوبعدو4
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هتتتتیاوومقیئمتتتتتومدایتتتتهو،وضتتتتیزاد وئوهمکتتتتیوانودوواواك

بتتهو،ودولتتدو111ستتوکو وواوواستتفیلوکوکوکواوائوستتواوبتتهوپنتتیووو

بتهوو،ودولتدوو71وواوسوپرئلکوکسیستو وبهو،ودولدو71وواولوئلکوکسیسو 

لتفرودولتدوگتیاوشوووووواوستو وئموپوربتهووئوودولدو7/1وواوککرامفنوک 

بوشتتفری وو،ئوهمکتتیوانودوولوکوپتتو ووVallوپتتژئهش(.ودوو13کردنتتدو)

ئومقیئمتتتوبتتهووعنتتوانوشتتدستتوکو وو وئومفتتیستتوکوومقیئمتتتوبتتهوپنتتی

(.ودوو13هیوتشخوصوداد ونشتدو)ووئنکومییسو وئوتفراسییککو ودوومدایه

ازوودولتدوو39دووبنگالدشونوتیوووShamsuzzamanوئوIslamواومحیلعه

بتهوسففرییکستونومقتیئموووودولتدووو36هیوبهوسوپرئلکوکسیستو وئووومدایه

هتیاومتوودوووومدایتهووثرتری وداوئوبتروعکوتهووؤبودندوئولونیئلودوبهوعنوانوم

و(.21بروسیوشنیخفهوشدو)

وتیقوقتیتوبوتوتوکیودوووواخفال ومومودودووالگواوحسیسوتوآنفتیو

واومتوودوبروستی،ومیمعتهوووواوتواندوئابسفهوبهوحجت ونمونتهووومیو،مخفک 

بووتوتکوووهیاوآنفتیووآمیواوتیتومحیلعه،ومنبعواخذونمونه،وکوفوتودیسک

بووتوتکومصترلیودوووووآنفتیوتر،ولشیووانفخیبیووموودواسففید وئوازوهمهومه 

مومتود،وووهتیاوواشفراكواغک وگتیاوشوواوبیشد.ونقحهونررموودوواومنحقه

هتیاوووبووتوتکووهیاومتوودوبروستیوبتهوآنفتیووووومقیئمتوبسویووبیالاومدایه

کیواییوخودووتوانوگفتوتیوحدئداومیکهووبیشدومیسوکو ووپنیواوخینواد 

واند.وداد هیوازودستووهیاونیشیوازواسفیلوکوکوکواوواودوودومینوعفونت

هیاومتوودوووبیکفراواوبروسیومقیئمتوچندگینهوپژئهشوحیضر،دوو

دولتدوازووو62هیاوانفخیبیونشتینودادوکتهووووبووتوکونسبتوبهوآنفیوبروسی

بوتوتوکیومقتیئموبودنتد.ودووووووآنفتیوواوهیوبهوبتوشوازوستهوختینواد وووومدایه

هتتتیاووازومدایتتتهودولتتتدو46وحومتتتیوئوهمکتتتیوان،ووواومحیلعتتته

ونفتتیی (.و21بودنتتدو)وMDRوااوالگتتواواستتفیلوکوکوکواوائوستتواودا

هتیاومتوودوووومدایتهودولتدووو111وشینودادوکهنوممفیزنووبخشوئووتیقوق

و(.22داشفندو)وMDRبروسی،و

مسفمرومهتوبروستیوووبروسی،وMDRهیاووبیوتومهوبهوشووعوسویه

هتیوووهتیاواستفیلوکوکوکواودووبومیوستفینووووبووتوکیومدایتهوومقیئمتوآنفی

موقتعووووتتیوبتیومصتر ومنحقتیوئوبتهوووووووستدووبتهونرترومتیوووامراوضرئواو

ازوایجیدومقیئمتوبوشفروئوچندوداوئیتیوئوانفشتیووآنودووووو،هیوبووتوکوآنفی

وهیوئومیمعهومکوگوراونمود.وبومیوسفین

وبتیووبروستیوهتیاومتوودووووازومدایهودولدو5/25و،حیضروپژئهشدوو

سوکو وتشخوصوداد وشدند.وای وووئشولنوتوپی،ومقیئموبهومفیواسففید واز

(وئودوو21)ودولتدوو91وحومیوئوهمکیوانودووتهرانوواوحیلعهمویانودووم

گتیاوشوشتد واستتووووودولدو31و،وضیزاد وئوهمکیوانودوواواكوتیقوق

ازوودولتدوو23قیسموینوئوهمکیوانودووشتهروتهتران،ووووپژئهشدووو(.13)

ستوکو وبودنتدوووو،ومقیئموبهومفتیوبروسیهیاواسفیلوکوکوکواوموودوومدایه

(،و6)ودولدو51عکویاد وئوامونیودووتهرانووعیت(.وای ومویانودوومحیل29)

شریعفیوئوهمکتیوانوووئو(3)ودولدو3/46هواییوئوهمکیوانودووالفهینو

وئوIslam.ودووتیقوتتقوعنتتوانوگردیتتدو(و24)ودولتتدو43و،دووتهتتران

Shamsuzzamanوهتتیووموتتیانوشتتووعوایتت وستتویهونوتتیودووبتتنگالدشوو

اوودوومحیلعتهووئوهمکتیوانووRengaraj(.و21)وبهودستتوآمتدووودولدو41

ستوکو وگتیاوشوکردنتدوووووهیوواومقیئموبتهومفتیووومدایهودولدو5/43،وخود

دووعربسفینوسعوداونوتیوووAl Sa'adyئووSaheb Naherوتیقوق(.و25)

ستوکو وووهیاوموودوبروسیوبهومفتیووازومدایهودولدو71حیکیوازومقیئمتو

و(.26بودو)

MRSAهتیوووبووتوتکووتوانندومقیئمتوبیالییونسبتوبهوسییروآنفیومیو

هیاونیشیوازوآنوواوبیومشتک وموامتهووووئووئندودومینوعفونتودهندنشینو

توانتدودوووومتیوو،موقتعووتشخوصوزئدهنگیموئودومتینوبتهوووبنیبرای ،و.سیزند

ثروبیشتدووؤهیومتووپوشگوراوئوکیهشوخحرومرگوئومورونیشیوازوای وسویه

تواندوومیو،مخفک وهیاوپژئهشهیاومومودوبو ونفیی ووتفیئتو(.27-23)

واوبووتوکودوومنحقهولعه،واسفراوانفخیبیوآنفیموودومحیواوبیوحج ونمونه

وئشوتعوتو ووو،همچنتو وونرتروئوهیاومتوودوووبیکفراوأ،ومنشبروسیموودو

وسوکو ومرتب وبیشد.ووومقیئمتوبهومفی

هتیاوووازوکت ومدایتهوودولتدووو19دوووmecAژنوو،دووتیقوقوحیضر

هتتیووازومدایتتهودولتتدو51متتوودوبروستیوئووواستفیلوکوکوکواوائوستتواو

MRSAو،احمداوئوهمکیوانودووکرمینشتی ووهیاوپژئهشییلتوشد.ودووو

(وئو17)دولتدووو57و،شتکراوئوهمکتیوانودووزنجتینووو،و(16)ودولدو53

هتیوئامتدوژنوووومدایتهو(و3)ودولتدوو47و،هواییوئوهمکتیوانودووالتفهینوو

mecAوهمختوانیوداودوحیضترووواونفیی ومحیلعهوبیوتیوحدئدابودندوکهوو.

واواییئلتتتتهو113ئوهمکتتتتیوانوبتتتترووئاوووRengarajتیقوتتتتقودوو

(.و25بودنتدو)ووmecAاییئلتهوداوااوژنووو15اسفیلوکوکوکواوائوستوا،وو

ئودووو(13دولتتدو)و111و،ئوهمکتتیوانودوولوکوپتتو ووVallوپتتژئهشدوو

ودولتتدو31و،دووعربستتفینوAl Sa'adyئووSaheb Naherواومحیلعتته

MRSA(و26هیو)حیئاوژنوmecAوبودند.و

مدایتهودوووو11حیضتر،وووتیقوتقودوووmecAئامدوژنوواومدایهو19ازو

ستوکو ووومدایتهوحستیاوبتهومفتیووووو2ستوکو وئووووئشولنوتوپیومقیئموبهومفی

وmecAئوعدموحضتوووووMRSAتشخوصوداد وشدند.وتشخوصولنوتوپیو

هتیاوووستییروژنو،وmecAای وموضوعواستوکهوعالئ وبروژنوواودهند ونشین

توانتدوعیمت ومقیئمتتووووومتیووblaZییوژنووSCCmecوسکینسوکرئموزئمی

دوووmecAحضتوووژنووو،نویزمندوبروسیومولکولیواست.وهمچنو بیشدوکهو

واوکننتد ووبوینتواندوومیو،سوکو وبهووئشولنوتوپیوحسیاوبهومفیواودئومدایه

وحضوووآنوبیشد.وبیوئمودعدموبوینوای وژنو

دوووpvlبروستتیوحضتتوووژنوو،حیضتتروپتتژئهشازودیگتترواهتتدا و

بود.ومحیلعیتومخفک وحیکیوازونقشومه وای ووبروسیهیاوموودوومدایه

سوکو ودوواسفیلوکوکوکواوائوسواواست.ووژنودووایجیدومقیئمتوبهومفی

هتیوییلتتونشتد.ودوووووویکوازومدایهوودووهوچوpvlحیضر،وژنوواودوومحیلعه

ئمتودومقیئمتتوبتهوووووبیعروموینوئوهمکیوانودووشمی وایرانونویووتیقوق
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و(.14شنیسیییونشدو)وpvlژنوو،بروسیهیاوموودووسوکو ودووسویهومفی

ئامتدوووMRSAهیاوومدایهدولدوو5/2وامونی،عکویاد وئووپژئهشدوو

وزاد وئوهمکتیوان،ووومالعبتیاوواو(.وای وموتیانودوومحیلعتهوو6بودندو)وpvlژنو

بودنتدوووMRSAهتیاوووهی،ومدایتهووآندولدوو34کهووگیاوشوشدودولدو11

وpvlهتیوحتیئاوژنوووومدایتهوودولدو29هواییوئوهمکیوان،ووتیقوق(.ودوو9)

حستیاوبتهوووونوتیوومدایتهوو13ستوکو وئووومدایهومقیئموبهومفتیوو11بودندوکهو

ودولتدوو95ئوهمکتیوانونوتیووووBrownوپتژئهشودوو.و(3سوکو وبودندو)ومفی

وبودنتدووMRSAودولدو33و،موینووبودندوکهوازوای وpvlهیوئامدوژنوومدایه

وبتتو ووانجتتیموگرلتتت،وازاوااوکتتهودووعربستتفینوستتعودودوومحیلعتتهو.(23)

تشتخوصوووMRSAوبتهوعنتوانوووومدایتهوو127و،موودوبروسیواوومدایهو195

و(.91بودندو)وpvlمدایهوداوااوژنوو13داد وشدندوکهو

هتیاوووحیضتر،ومدایتهوووتیقوتقودوووبروستیوهیاوموودووتمیمیومدایه

وpvlکتهوژنووواستوومخفک ونشینوداد وهیاونفیی وپژئهشبیلونیوبودندوئو

ئودوووشتتودومتتیهتتیاواکفستتیبیوازومیمعتتهوشنیستتیییوودوومدایتتهواغکتت 

کتهوایت وامتروووو(و11)وگترددوومتیوومشیهد هیاوبومیوسفینیوبهوندوتوونمونه

اوومحیلعتهوهتیاووودوونمونتهووpvlتواندوتوموهیوبتروعتدموحضتوووژنووووومی

دوووpvlئوهمکتیوانودوونپتی ونوتیوژنوووووBhattaوتیقوقبیشد.ودوووحیضر

متتداوشتتد وازوستتحهومیمعتتهوووMRSAهتتیاووازومدایتتهدولتتدوو4/31

بهودستتوآمتد وازوووهیاوMRSAودولدو1/7ئولق ودوووگردیدشنیسیییو

و(.91هیوتشخوصوداد وشد وبودو)وبومیوسفین

و

 گیری نتیجه

مقیئمتتوبتیالوئوچندگینتهوآنفتیوووووواودهنتد وونشتینووپژئهشوحیضرنفیی و

بتود.وووبروستیوهیاواسفیلوکوکوکواوائوستواومتوودوووومدایه بووتوکیودو

هیوئامتدوژنوووآنودولدو51کهووMRSAوهیاوحضووومدایهلهوئوأای ومس

mecA بییدوبهوعنوانویکوموضوعومداوموودوتومهوقراووگوتردووو،بودند

بووتوکووهیاومقیئموبهوآنفیوموقع،وازوبرئزوسویهوثروئوبهؤتیوضم ودومینوم

وئومیمعهومکوگوراوبهوعم وآید.وهیوهیودووبومیوسفینوئوانفشیووآن

و

 و قدردانی تشکر

کیوشنیستتیواوشتتدواومقحتتعوونیمتتهوازوپییتتینوحیضتتروبرگرلفتتهاوومحیلعتته

دانشگی وآزادو،ومصوبو22191517392111اووبیوشمیو شنیسیووموکرئب

وبیشد.ومیاسالمیوئاحدواهرو

و

و
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Abstract 

Background: Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) strains are known as a health problem in the 

world due to their resistance to most antibiotics. Pantone-valentine leucocidin (PVL) is one of the important 

toxins of this bacterium. The aim of this study was to determine the frequency of methicillin resistance, and to 

investigate mecA and pvl genes in Staphylococcus aureus isolates from Valiasr hospital in Tabriz, Iran. 

Methods: In this cross-sectional study during 2009-2010, 142 Staphylococcus isolates were collected from 

hospitalized patients and identified using standard laboratory tests. Isolate resistance to common antibiotics in 

the treatment of staphylococcal infections was evaluated by disk diffusion method, and resistance to methicillin 

was investigated by cefoxitin disk method. The presence of mecA and pvl genes in the isolates was evaluated 

using specific primers and polymerase chain reaction (PCR) method. 

Findings: Of the studied isolates, 98 isolates were identified as Staphylococcus aureus. The highest antibiotic 

resistance level was observed against penicillin with 96.2%, and the lowest was determined against 

cotrimaxazole with 16.0%. Multidrug resistance (MDR) was observed in 63% of isolates. 26 isolates were 

identified as methicillin-resistance by phenotypic method. The mecA gene was detected in 13 isolates, of which 

11 isolates were detected resistant and 2 isolates were sensitive to methicillin in the phenotypic tests. The pvl 

gene was not detected in any of the isolates. 

Conclusion: The presence of high and multidrug-resistance to common antibiotics and the presence of 

methicillin-resistant isolates of Staphylococcus aureus in different wards of the hospital should be considered as 

a serious issue. 
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