نشریه تازهها در میکروبشناسی دامپزشکی

جلد /5شماره /1بهار و تابستان  – 1411صفحات 1-11

بررسی حضور استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متیسیلین ( )MRSAحامل انواع
ژن  mecدر جدایههای مسبب ورم پستان تحت بالینی گاو
مهری امینی کمرودی ،1غالمرضا هاشمیتبار ،2مهدی عسکری بدوئی* ،3بابک خرمیان ،4حمیده کالته

رحمانی5

 -1دانشآموخته ،گروه پاتوبیولوژی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران.
 -2استاد ،گروه پاتوبیولوژی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران.
 -3استادیار ،گروه پاتوبیولوژی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران.
 -4دانشیار ،گروه علوم درمانگاهی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران.
 -5دانش آموخته ،گروه پاتوبیولوژی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران.
دریافت مقاله 11 :اسفند  ،1411بازنگری 11 :فروردین  ،1411پذیرش نهایی 4 :اردیبهشت 1411

چکیده
استتتافیلوکوکو

اورئتتو

یکتتی از مه تتترین عوامتتج اینادکننتتده ورم پرتتتان در گاوهتتای شتتیری میباشتتد .بتتروز

مقاومتتت بتته متیستتیلین در ایتتن بتتاکتری از نگرانیهتتای عهتتده در دامپزشتتکی و بهداشتتت عهتتومی استتت .بتتا تو تته بتته
شناستتایی انتتوا

استتتافیلوکوکو

دیتتدی از ژنهتتای کدکننتتدهی مقاومتتت بتته متتتیستتیلین ،هتتد از ایتتن ملال تته بررستتی حضتتور

اورئتتو

مقتتاوم بتته مت تیس تیلین ( )MRSAو انتتوا ژن  mecبتترای نترتتتین بتتار در منلقتته شتتها شتتر

کشتتور میباشتتد .در ملال تتهی حاضتتر ،هویتتت  54دایتتهی استتتافیلوکوکو

اورئتتو

مرتتب ورم پرتتتان ت تتت بتتالینی

گتاو بتا استتتفاده از آزمونهتای بیوشتتیهیایی و مولکتولی بررستتی شتد .از ایتن ت تتداد ،تنهتا در  44ستتویه قرتهت اختاايتتی
ژن  nucردیتتابی شتتد .ستتپ  ،مقاومتتت دایتتههتتا بتته پنتتیستتیلین ،سفوکرتتتین ،انروفلوکراستتین ،تتتایلوزین و تتتری-
متتتوپری -سولفامتوکرتتازو بتتر استتا

روش انتش تار دیر ت

ت یتتین گردیتتد .در انتهتتا ،بررستتی مولکتتولی حضتتور ژنهتتای

 mecB ،mecAو  mecCدر دایتتههتتا يتتورگ گرفتتت .نبتتج نتتتای  ،بیشتتترین مقاومتتت مربتتو بتته آنتتتیبیوتیتت هتتای
پنتتیستتیلین ( 54دريتتد) و تتتریمتتتوپری -سولفامتوکرتتازو ( 23دريتتد) و کهتتترین مقاومتتت مربتتو بتته آنتیبیوتیتت
تتتایلوزین ( 7دريتتد) بتتود .تنهتتا در ی ت

دایتته ( 2/3دريتتد) حضتتور ژن  mecAمتتورد تأییتتد قتترار گرفتتت ،در حتتالی کتته،

ایتتن دایتته در ترتتت فنتتوتیپی بتتهعنتتوان  MRSAشناستتایی نگردیتتد .هتتیي یتت

از ژنهتتای  mecCو  mecBدر ایتتن

ملال ه شناسایی نشدند .نتتای ایتن پتووهش نشتان متیدهتد کته در منلقته شتها شتر ایتران ،مقاومتت بته متیستیلین
در سویههای ورم پرتان گاو رختداد بتاییی نتدارد .ههچنتین ،ایتن ملال ته نشتان متیدهتد کته انتوا کهتتر شتناخته شتده
ژنهای مقاومت به متیستیلین در ایتن منلقته شتای نیرتت .بتا ایتن حتا  ،تويتیه متیشتود کته ملال تاگ تام تتری در
این خاوص يورگ گیرد.

واژگان کلیدی :استافیلوکوکو

* پرت الکترونی

اورئو  ،ژن  ،mecورم پرتان ت ت بالینی

نویرنده مرئو مکاتبهaskari.m@um.ac.ir :

1

مهدی امینی کمرودی و همکاران

است که وابرتته بته حیتوان بتوده و ابلت از انرتانهایی

مقدمه
یکتتی از مه تتترین عوامتتج

کتته بتتا حیوانتتاگ در تهاستتند داستتازی شتتده استتت

اینادکننتتده ورم پرتتتان در گاوهتتای شتتیری میباشتتد

( .)11ستتتویههای  MRSAدرمتتتان ورم پرتتتتان اینتتتاد

استتتافیلوکوکو

2

اورئتتو

کتته ابلتت مو تت بیهتتاری ورم پرتتتان ت تتت بتتالینی
میگردد ( .)1بیهتاری ورم پرتتان یت

واکتنش التهتابی

نشریه تازهها در میکروبشناسی دامپزشکی جلد  /5شماره  /1بهار و تابستان 1041

بتتدد پرتتتانی استتت کتته م هتتویس از نریتتج سیرتتت
شیردوشتتتی ،دستتتت و لبتتتا

شتتتیردوش و ماشتتتین

شیردوشتتی آلتتوده منتقتتج میگتتردد ( .)3 ،2گتتاو مبتتت

شتتده توستت استتتافیلوکوکو

اورئتتو

را بتتا لتتالش

موا تته میکنتتد و عت وه بتتر آن میتوانتتد ستتب مقاومتتت

استتتافیلوکوکو

اورئتتو

بتته تهتتام آنتیبیوتی هتتای

بتایکتامی شتود کته در درمتان ورم پرتتان بتهنور رایت
استفاده میگردد (.)11

بتته ورم پرتتتان ت تتت بتتالینی ابل ت فاقتتد ع ئ ت آشتتکار

مقاومتتت در  MRSAوابرتتته بتته حضتتور ژنهتتای

بالینی است که نتینتهی آن عتدم تشتتیب بته موقت و

مقاومتتت بتتا منشتتأ کرومتتوزومی  mecAو )11( mecCیتتا

تتتأخیر در شتترو درمتتان استتت کتته ختتود میتوانتتد بتته

پ ستتهیدی mecB ،استتت ( .)12ایتتن ژنهتتای مقاومتتت،

افتتزایش هزینتتهها و نتتوینیتر شتتدن نتتو دوره درمتتان

پتتروتئین متاتتج شتتونده بتته پنیستتیلین تیییریافتتته بتتا

بیننامد (.)5 ،4

تهایتتج پتتایین بتته آنتیبیوتی هتتای بتایکتتتام را کتتد

دو ستتا پتت

از م رفتتی پنیستتیلین هتتت درمتتان

عفونتهتتتتای حايتتتتج از استتتتتافیلوکوکو

اورئتتتتو

میکننتتتتد ( .)13 ،12 ،1ژن mecAو  mecCبتتتتر روی
کرومتتوزوم ههتتراه بتتا ژنهتتای تنمیهتتی mecR،mecIقتترار

درستتا  ،1441ستتویه مقتتاوم بتته پنیستتیلین درستتا

گرفتتتته استتتت ،ژنهتتتای  mecAو  mecCتقریبتتتاس 14

 1442پدیتتد آمتتد .بتته دنبتتا راهکتتاری بتترای حتتج ایتتن

دريتتد در ستتل ژن و  13دريتتد در ستتل آمینواستتید

ستتاختگی

بتته یکتتدیگر شتتباهت دارنتتد و هتتر دو پتتروتئین متاتتج

از ختتتانواده بتایکتتتتام (متیستتتیلین) هتتتت درمتتتان

شونده بته پنیستیلین را کتد میکننتد .پتروتئین متاتج

ستتویههای مقتتاوم بتتا موفقیتتت استتتفاده شتتد ولتتی یتت

شتتونده بتته پنیستتیلین کتتد شتتده توستت ژن

سا ب د از ایتن اتفتا  ،ستویههای نوظهتوری موستوم بته

نرتبت بته پروتئینتی کته توست ژن mecAکتد میشتود

اورئتتو هتتای مقتتاوم بتته متیستتیلین

پایتتداری کهتتتری در دمتتای  37در تته دارد و نرتتبت بتته

Methicillin

و نرتتبت بتته سفوکرتتیتین مقتتاوم

مقاومتتت در ستتا  1411از ی ت

استتتافیلوکوکو
(

Staphylococcus

آنتیبیوتی ت

resistance

اگزاستتیلین حرتتا

mecC

 )aureusبتته و تتود آمدنتتد ( .)1اولتتین  MRSAمتترتب

است .پتروتئین متاتج شتونده بته پنیستیلین حايتج از

بتتا ورم پرتتتان در ستتا  1472-1475در کشتتور بلوی ت

ژن  mecAنرتتبت بتته هتتردو مقاومتتت نشتتان میدهتتد

گتتزارش شتتد ( .)1 ،7ایتتن مقاومتتت ناشتتی از ماتتر

(.)15 ،14

هتتت درمتتان ورم پرتتتان و

ملال تتاگ اخیتتر نشتتان میدهتتد کتته منشتتأ احتهتتالی

عتتدم اننتتام ترتتت حراستتیت آنتیبیتتوتیکی بتتوده استتت

ستتتتتتتتتتتتیوری

خودستترانه آنتیبیوتیتت

ژن  mecAاستتتتتتتتتتتتتافیلوکوکو

( .)4در پتتن دهتته گذشتتته MRSA ،هتتا ابل ت بتتهعنوان

(ceuri

عامتتج عفونتهتتای بیهارستتتانی ملتتر بودنتتد امتتا در

اولتتین بتتار درستتا  2111از نهونتتههای شتتیر مو تتود در

ستتا های اخیتتر بتتهعنوان عفونتتت اکترتتابی از حیتتوان و

و انرتتان در انگلرتتتان و ایرلنتتد داستتازی

متتتزن تان ت

 )Staphylococcusاستتتتتتت ( .)11ژن mecC

ام تته نیتتز ملتتر گردیدهانتتد .خلتتراگ انتقتتا ایتتن

گردید .این ژن عت وه بتر گتاو و انرتان در دیگتر گونتهها

ستتویههای مقتتاوم بتته انرتتان بتته ادبتتاگ رستتیده استتت و

مانند است و متیش و حیوانتاگ ختانگی نیتز یافتت شتده

ستتویه  ST398از هلتته دودمانهتتای شتتناخته شتتدهای

است .بته دلیتج داستازی ژن  mecCاز دیگتر گونتههای

بررسی حضور استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متیسیلین ...

استتتتافیلوکوکو

ماننتتتد ستتتیوری* ،استیپانوویرتتتی†،

ستتتویههای مقتتتاوم در آزمایشتتتتگاه هتتتای بتتتتالینی و

گزایلتتوز† ،ستتاپروییتیکو † مهکتتن استتت بتتتوان ایتتن

ت قیقتتاتی و توق ت انتشتتار ستتری ایتتن ستتویهها فتتراه

گونتتهها را نیتتز بتتهعنوان منشتتأ احتهتتالی ایتتن ژن در

کند (.)21

نمرگرفتتتت ( .)17 ،15 ،14 ،13ژن  mecBاولتتتین بتتتار

در ایتتتن ملال تتته بتتترای نترتتتتین بتتتار ،حضتتتور

درستتا  2111از نهونتته انرتتانی داستتازی گردیتتد .ایتتن

ستتتویههای  MRSAدر ارتبتتتا بتتتا انتتتوا ژن  mecدر

ژن  ، mecBژن مقاومتتت بیتتر بتایکتتتامی را نیتتز کتتد

پرتتتان ت تتت بتتالینی درگاوهتتای شتتیری در منلقتته

متتتیکنتتتد و بتتته دلیتتتج داستتتازی ایتتتن ژن از

شها شر کشور مورد بررسی قرار گرفت.

میکروکوکتتو

آن را بتهعنوان منشتأ احتهتالی ایتن ژن نیتز ملتر کترد
( .)11 ،12مقاومتتتتتت فنتتتتتوتیپی در  MRSAت تتتتتت
شتترای کشتتت (دمتتای انکوبتتاتور pH ،م تتی کشتتت و
بیتتره) میتوانتتد بتته يتتورگ ههوژنتتو

یتتا هتروژنتتو

بتتروز پیتتدا کنتتد .بیشتتتر ستتویههای استتتافیلوکوکو

مواد و روشها
الففف  -جمففف آوری نمونفففه و ت ففف یص
بیوش فیمیایی :در پتتووهش حاضتتر  54دای ته احتهتتالی

استافیلوکوکو

اورئتو

کته از لهتار فتارم گتاو شتیری

يتتن تی در مشتتهد نتتی  1347..تتتا  1341بتتهدستتت

از ختتود نشتتان میدهنتتد.

آمده است مورد ملال ته قترار گرفتت .بتدین يتورگ کته

بدین م نی که ههته ستویهها مهکتن استت ژن مقاومتت

 11میکرولیتتتر از نهونتته بهدستتت آمتتده در بتت د آگتتار

را داشتتته باشتتند امتتا ت تتداد کهتتی میتواننتتد آن را بیتتان

کشتتت داده شتتد و بتته متتدگ  24ستتاعت در  37در تته

اورئتتو  ،مقاومتتت هتروژنتتو

انکوبتته گردیتتد ستتپ

کنند (.)14
ملال تتاگ زیتتادی در رابلتته بتتا ردیتتابی ژن  mecAاز
نهونتته دامتتی در ایتتران و دیگتتر کشتتورها در دستتتر

این م ی

از پرگنتتهی رشتتد کتترده بتتر روی

بترای اننتام رنت آمیزی گترم هتت بررستی

مورفولوژی بتاکتری ،بترای ترتت کاتتایز هتت تفکیت

از استتتتتتافیلوکوکو

اورئتتتتتو

استتت ،امتتا ملال تتاگ اننتتام شتتده در رابلتته بتتا ژنهتتای

استتتتتترپتوکوکو

 mecCو  mecBدر ایتتن منتتانج برتتیار م تتدود استتت .بتتا

آزمتتایش  ،DNaseکتتو آگتتویز ،تتهیتتر قنتتد متتانیتو

تو ه بته ایتن کته گاوشتیری میتوانتد متتزن ژن

mecC

هتتت تشتتتیب گونتتههای استتتافیلوکوکو

و

اورئتتو

باشد  ،نبتج بیانیته ستازمان بهداشتت هتانی گونتههای

استتتفاده گردیتتد .ایزولتتههتتا پ ت

 MRSAبتتهعنوان عامتتج تهدیدکننتتدهی ستت مت عهتتوم

تشتیاتتتی اولیتتته ،در م تتتی حتتتاوی  31دريتتتتد

شتتناخته میشتتوند و هتتت مبتتارزه بتتا ستتویههای مقتتاوم

گلیرتترو در دمتتای  -21نگهتتداری شتتد .در انتهتتا پ ت

توستت ه آنتیبیوتی هتتای دیتتد در کوتتتاهترین زمتتان

از کشت و ختالبستازی منتدد ،از ترتتهتای مقتدماتی

مهکتتن متتورد نیتتاز مبتترم استتت ( .)21درک مکانیرتت

کاتتتایز و اکرتتیداز و تتهیتتر قنتتد متتانیتو در م تتی

مولکتتولی مقاومتتت در ستتویههای حامتتج ایتتن ژنهتتا و
بررستتی پراکنتتدگی احتهتتالی آنهتتا در منتتانج یرافیتتایی

مانیتو سالت

از اننتتام آزمتتایشهتتای

آگار استفاده گردید.

ب -اسففت را

DNA

و آزمففایش زنجیففرهای

متتلتت  ،میتوانتتد زمینتته را بتترای شناستتایی دقیتتج

پلیمففراز جهففت شناسففایی گونففه :بتته منمتتور تأیی تد

*Staphylococcus sciuri-

§Staphylococcus saprophyticus-

†stepanovicii Staphylococcus-
‡Staphylococcus xylosus-

-Macrococcus caselyticus

**
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ژن بر روی پ ستهیدی قترار گرفتته استت کته عت وه بتر

استتتتافیلوکوکو

کتتازئولیتیکو ** مهکتتن استتت بتتتوان

اورئتتتو

تتتدا شتتتده ازعفونتتتت ورم

3

مهدی امینی کمرودی و همکاران

تشتتتتتیب نهتتتتایی دایتتتتههتتتتای مشتتتتکوک بتتتته

استتتافیلوکوکو

4

اورئتتو

بتتر مبنتتای شناستتایی قرتتهت

پرتتتان دانشتتکده دامپزشتتکی) بتتهعنتتوان کنتتتر مثبتتت
استفاده شد ( .دو .)2

اختااي تی ژن  DNA ،nucتتتام دای تههتتا بتتا استتتفاده از

 -واکنش زنجیرهای پلیمفراز جهفت ردیفابی

کیتت تنتتاری (  )Korea،Gene Allنبتتج دستتتورال هج

ژنهففای  : mecC ،mecB ،mecAبتترای ایتتن منمتتور از

بته منمتور تأییتد

پرایهرهتتای اختاايتتی (ستتنتز پرایهتتر توستت شتترکت

سازنده استتترا گردیتد ( .)22ستپ
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دایتتهها بتتهعنوان استتتافیلوکوکو

اورئتتو

زننیتتترهای پلیهتتتراز بهوستتتیله یتتت

از واکتتنش

فتتتت پرایهتتتر

ستتیناکلون ،ایتتران اننتتام گرفتتت) نراح تی شتتده توس ت
 Beckerو

ههکتتتتاران در ستتتتا  2111و  Ishiharaو

اختاايتی ژن( nucستتاخت شتترکت دنتتا زیرتتت مشتتهد،

ههکتتاران در ستتا  2111ملتتابج بتتا تتدو شتتهاره 1

ایتتتران) استتتتفاده شتتتد ( ( )23تتتدو  .)1در نهایتتتت

استفاده گردید(.)24 ،12

حضتتتور ژن  nucدر  44دایتتته از  54دایتتته متتتورد

بررستتی بتته تأییتتد رستتید و بتتهعنتتوان استتتافیلوکوکو
اورئو

در واکتتتنش زننیتتترهای پلیهتتتراز 11،میکرولیتتتتر از
بتتتافر 2xآمتتتاده 1/5 ،PCRمیکرومتتتویر از هتتتر پرایهتتتر

تشتیب نهایی داده شد.

( )Forward، Reverseو  4میکرولیتتتتتر  DNAاضتتتتافه

بتترای اننتتام واکتتنش  PCRدر هتتر لولتتهی اپنتتدرو ،

کتترده و بتتهوستتیله آ مقلتتر استتتریج تتتا حنتت 21

بتته مقتتدار 1/3میکرومتتویر از هتتر پرایهتتر (، Reverse

در دستتتگاه ترموستتایکلر

11 ،)Forwardمیکرولیتتتتر از مرتتتتر متتتیک
(

آمتتتاده

 )Denmark،Ampliqonو  4میکرولیتتتتتتتر از DNA

هر دایه اضافه کترده و بتا آ مقلتر استتریج بته حنت
 25میکرولیتتتتر رستتتانده شتتتد .ستتتپ

میکرولیتتتر رستتانده شتتد .ستتپ

( )Bioradقتترار داده شتتدند .س تیکجهتتای حرارت تی بتترای
اننتتام واکتتنش بتترای ژنهتتای mecB ،mecC، mecA

ملابج با تدو شتهاره  2تنمتی گردیتد .در نهایتت بته

در دستتتتگاه

میتتزان  12میکرولیتتتر از م اتتو  PCRهتتت ت یتتین

ترموستتایکلر ( )Bioradقتترار داده شتتدند .مراحتتج اننتتام

و تتود ژنهتتای متتورد بررستتی درون لاهتت

واکتتنش ملتتابج بتتا تتدو شتتهاره  2نتتی گردیتتد .در

 1/5دريتتد بارگتتذاری شتتد و  51دقیقتته ت تتت ولتتتاژ

نهایتتت  11میکرولیتتتر از م اتتو  PCRهتتت ت یتتین

 111الکتروفتتتتورز گردیتتتتد .از بانتتتتدهای حايتتتتله ،در

ژ آگتتتارز  1/5دريتتتد

ه UV

و تتتود ژن nucدرون لاهتتت

دستتتتگاه تتتتران

ایلومینتتتاتور بتتتا کهتتت

ژ آگتتارز

اشتتت

بارگتتذاری شتتد و در دستتتگاه ژ الکتروفتتورز بتته متتدگ

عکرتتبرداری شتتد .بتترای نشتتان دادن انتتدازه بانتتدهای

از

تکثیتتری از متتارکر  100bp-Plusتولیتتدی شتترکت ستتینا

ایلومینتتتاتور

کلون ایتران استتفاده شتد .هتت بررستی کنتتر کیفتی

عک بترداری گردیتد .بترای نشتان دادن انتدازه بانتدهای

آزمایشتتاگ از ایزولتته  mecA MRSAمثبتتت (کلکرتتیون

تکثیتتری از DNA ladderشتترکت ستتینا کلتتون ایتتران

آزمایشتتگاه ورم پرتتتان دانشتتکده دامپزشتتکی) بتتهعنتتوان

 45دقیقه ت تت ولتتاژ  111ولتت قترار گرفتت .ستپ
بانتتتدهای حايتتتله در دستتتتگاه تتتتران

()Lithuania ،1601 ،Fermentasاستتتتفاده شتتتد .هتتتت
بررستتتتی کنتتتتتر کیفتتتتی آزمایشتتتتاگ ،از ایزولتتتته

استتتافیلوکوکو

اورئتتو

(کلکرتتیون آزمایشتتگاه ورم

کنتر

مثبت استفاده شد.

بررسی حضور استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متیسیلین ...
صات توالی پرایمرهای مورد استفاده در این مطالعه

جدول  -1م

23

113

F:CTGGCATATGTATGGCAATTGTT
R:TATTGACCTGAATCAGCGTTGTCT

nucA

24

514

F:TGTCCGTAACCTGAATCAGC
R: TGCTATCCACCCTCAAACAG

mecA

12

2211

F:TTAACATATACACCCGCTTG
R: TAAAGTTCATTAGGCACCTCC

mecB

12

1434

F:TCAAATTGAGTTTTTCCATTATCA
R: AACTTGGTTATTCAAAGATGACGA

mecC

جدول  -2م

صات سیکل ،زمان ودمای پرایمرهای ژن nucA، mecB، mecC،mecA

mecB

mecC

mecA

nucA

مراحل

44ċ ،4min

44 ċ،3min

44ċ،3min

44ċ ،5min

دناتوراسیون

45ċ , 31s

44ċ،45s

44ċ،45s

44 ċ , 45s

51ċ،1 min

55ċ، 1min

55ċ، 1min

55ċ ،45 s

72ċ ،45 s

72ċ،1 min

72ċ،1 min

72ċ ،45 s

72ċ،5 min

72ċ،5 min

72ċ،5 min

72ċ ،5min

33

33

33

31

اولیه
(دما و زمان)
دناتوراسیون
(دما و زمان)
اتصال
(دما و زمان)
بسط
(دما و زمان)
بسط نهایی
(دما و زمان)
تعداد سیکلها

د -تعیین مقاومفت آنتفیبیفوتیکی جدایفههفا:

دیرتت هتتای آنت تیبی توتیکی بتتر روی م تی قتترار داده

نرتبت

شتتد و ب تتد از  11تتتا  21ستتاعت انکوباستتیون در دمتتای

بتته آنتتتیبیوتیتت هتتای متتتیستتیلین ،انروفلوکراستتین

 35در ه سانتیگراد قلتر هالته عتدم رشتد انتدازهگیتری

(11میکروگتتتتترم) ،پنیستتتتتیلین ( 11میکروگتتتتترم)،

شتتد و نتتتای بتتر استتا

تتدو استتتاندارد بتتهيتتورگ

سفوکرتتتتتتین (31میکروگتتتتترم) ،سولفامتوکرتتتتتازو

مقاوم ،حرا  ،نیههحرتا

تریمتتتتتوپری ( ،)23/75تتتتتایلوزین ( 31میکروگتتتترم)

آختترین دستتتورال هج  CLSIبتترای شناستتی فنتتوتیپی

دیفتوژن

سفوکرتتتیتین استتتتفاده

حراسیت دایتههتای استتافیلوکوکو

اورئتو

(ساخت شترکت پتادتن نت ) بته روش دیرت

گتزارش گردیتد .بتر استا

ستتتویههای  MRSAاز دیرتتت

Clinical laboratory

گردیتتد ( 14 .)25میلیمتتتر یتتا کهتتتر بتتهعنوان ،MRSA

 )Standard Instituteمتتورد ستتننش قتترار گرفتت .بتتدین

 15-17میلیمتتتتر بتتتهعنوان حراستتتیت نرتتتبی و 11

بتتر استتا

آختترین استتتاندارد (

منمور برای کلیته دایتههتا سوسپانرتیونی م تاد نتی
متت

فارلنتتد تهیتته گردیتتد و در م تتی متتولر هینتتتون

آگار بتهوستیله ستوآ استتریج کشتت داده شتد .ستپ

میلیمتر یا بیشتر حرا

در نمر گرفته شد.

نتایج
الفف  -نتففایج آزمونهففای بیوشففیمیایی :در

5
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منب

اندازه باند (جفت باز)

توالی پرایمر

ژن هدف

مهدی امینی کمرودی و همکاران

پتتووهش حاضتتر 54دایتته استتتافیلوکوکو

اورئتتو

ملال تتته ،در ترتتتت آنتتتتیبیتتتوگرام ،حرتتتا

اختتذ شتتده از آزمایشتتگاه ورم پرتتتان کلینی ت

دانشتتکده

سفوکر تیتین گتتزارش گردی تد کتته بتتا تکتترار آزمایشتتاگ

دامپزشتتتتکی دانشتتتتگاه فردوستتتتی مشتتتتهد ،پتتتت

6

از

ختتالبستتازی منتتدد در آزمایشتتگاه میکتترو شناستتی

بتتهعنتتوان استتتافیلوکوکو

اورئتتو

متتورد تأییتتد قتترار
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گرفت.

آنتیبیوگرام نیز نتای مشابهی حايج گردید.

بحث و نتیجهگیری
از منهتتتو  54دایتتته استتتتافیلوکوکو
اختتذ شتتده از آزمایشتتگاه ورم پرتتتان کلینی ت

ب -نتففایج تسففت مقاومففت آنتیبیففوتیکی :در

پتتتتووهش حاضتتتتر از  44دایتتتته استتتتتافیلوکوکو

بتتته

اورئتتتو
دانشتتکده

دامپزشتتکی دانشتتگاه فردوستتی مشتتهد 44 ،دایتته بتتا
آزمتتونهتتای بیوش تیهیایی و واکتتنش زننی ترهای پلیهتتراز

اورئتتتو  54( 24 ،دريتتتد) ایزولتتته 23(11 ،دريتتتد)

هتتت ردیتتابی ژن  ،nuc Aبتتهعنتتوان استتتافیلوکوکو

ایزولتته 7( 3 ،دريتتد) ایزولتته بتتهترتیتت نرتتبت بتته

اورئتتو

آنتتتیبیوتیتت هتتای پنتتیستتیلین ،سولفامتوکرتتازو -

روش  PCRاز نمتتتر و

تتتتریمتتتتوپری  ،تتتتایلوزین مقاومتتتت نشتتتان دادنتتتد و

و  mecAمتتتورد آنتتتالیز قتتترار گرفتنتتتد .از  44دایتتته

متتورد تأییتد قتترار گرفتنتتد .تهتتام  44دایته بتتا
تتتود ژنهتتتای mecCوmecB

مقاومتتت نرتتبت بتته سفوکرتتیتین و انروفلوکراستتین

استتتافیلوکوکو

مشتتاهده نگردیتتد و ههچنتتین  45( 21دريتتد) ایزولتته،

 mecAبتتتوده و در هتتتیي یتتت

 77( 34دريتتتد) ایزولتتته 43( 44 ،دريتتتد) ایزولتتته44،

 mecB،mecCردیتتابی نشتتد .تنهتتا دایتته حتتاوی ژن

( 111دريتتد) ایزولتته 41( 43،دريتتد) ایزولتته ،بتتهترتیت

 mecAدر این ملال ته ،در ترتت آنتتیبیتوگرام ،حرتا

نرتتتبت بتتته آنتتتتیبیوتیتتت هتتتای پنتتتیستتتیلین،

بتته سفوکر تیتین گتتزارش گردی تد و ههچن تین بتتا تکتترار

سولفامتوکرتتتتتازو تتتتتتریمتتتتتتوپری  ،تتتتتتایلوزین،

آزمایشتتاگ آنتتتیبیتتوگرام نیتتز نتتتای مشتتابهی حايتتج

سفوکرتتتیتین و انروفلوکراستتتین حراستتتیت نشتتتان

گردیتتد .نتتتای حايتتج شتتده بتتا پتتووهش اننتتام شتتده

دادنتتد .ههچنتتین 2( 1 ،دريتتد) دایتته درای مقاومتتت

توستت ختتویی و ههکتتاران ( )2114کتته نشتتاندهنتتده

متوست بته انروفلوکراستین گتزارش گردیتد ( .تدو 2

فراوانتی بتایی  MRSAاستت در تضتتاد متیباشتد ولتی از

و نهودار .)1

نمتتر عتتدم ههتتتوانی ترتتتهتتای فنتتوتیپی و ژنتتوتیپی

اورئتتو

تنهتتا یتت

دایتته وا تتد ژن

از دایتتتههتتتا ،ژنهتتتای

د -نتففایج آزمففایش مولکففولی :از  54دایتته

مشتتتابهت دارد .در پتتتووهش ختتتویی و ههکتتتاران44/4 ،

اختتذ شتتده از آزمایشتتگاه ورم

دريتتتد از ایزولتتتههتتتای بهدستتتت آمتتتده از نهونتتتههای

دانشتتتکده دامپزشتتتکی دانشتتتگاه

انرتتانی ،در ترتتت فنتتوتیپی بتتهعنتتوان  MRSAتشتتتیب

فردوستتی مشتتهد 44 ،دایتته بتتا واکتتنش زننیتترهای

داده شتتتدند امتتتا در ترتتتت مولکتتتولی 53/3دريتتتد

 ،nucAبتتتتهعنتتتتوان

ازایزولتتههتتا وا تتد ژن  mecAداستتازی گردیتتد (.)21

متورد تأییتد قترار گرفتت .تهتام

عتتدم تلتتابج نتتتای روش فنتتوتیپی و ژنتتوتیپی در ایتتن

اورئتتو

استتتافیلوکوکو
پرتتتتان کلینیتتت

پلیهتتتتراز هتتتتت ردیتتتتابی ژن
استافیلوکوکو

اورئو

 44دایتتته بتتتا روش  PCRاز نمتتتر و تتتود ژنهتتتای

پتتووهش و پتتووهش حاضتتر م تیتوانتتد بتته علتتت حضتتور

 mecB ،mecCو  mecAمتتورد آنتتالیز قتترار گرفتنتتد .از

 44دایته استتتافیلوکوکو

اورئتتو

ت تداد یت

دایته

وا تتد ژن  mecAشناستتایی گردیتتد و در هتتیي یتت

از

دای تههتتا ژنهتتای  mecB،mecCردی تابی نشتتد .ال ت
تو تته ایتتن کتته تنهتتا دایتته حتتاوی ژن  mecAدر ایتتن

سویههای هتروژنو

باشتد .ههچنتین بتا تو ته بته ایتن

کتته بررستی مقاومتتت پت

از تهیته استتتوک گلیرتتروله و

نگهتتداری در آزمایشتتگاه بتته اننتتام رستیده استتت مهکتتن
استتت ایتتن دایتته تتتوان بیتتان ژن  mecرا در شتترای
آزمایشتتتگاهی از دستتتت داده باشتتتد کتتته ایتتتن مرتتتأله

بررسی حضور استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متیسیلین ...
م تیتوانتتد بتتهعنتتوان لتتالش مهه تی در شناستتایی دقی تج

شتتده از هلتته :عامتتج لرتتبندگی ،ستتوپر آنتتتیژن و

باشد.

توکرتتین متتیباشتتند .ههچنتتین ،مقاومتتت بتته بیتتر

سویههای  MRSAملر

اگرلتته در پتتووهش حاضتتر ه تیي ی ت

از دای تههتتا،

در ترت فنتوتیپی بته سفوکرتتین مقتاوم نبودنتد ،امتا از

میتتان  44دایتته استتتافیلوکوکو

اورئتتو

بتتهدستتت

بتایکتتامهتا در میتان ایتن ایزولتههتا بیتر م هتو استت

( .)31در ایتتن پتتووهش از  44دایتته استتتافیلوکوکو
اورئتتو

در هتتیي یتت

از دایتتههتتا ژن  mecCردیتتابی

دريتتد) دایتته ژن  mecAمشتتاهده گردیتتد کتته بتتتا

ستتتنگریفتتتر و ههکتتتاران ( ،)21( )1341دستتتتهالچی

یافتتتتتههتتتتای آهنگتتتتری و ههکتتتتاران (،)27( )1347

ستتاعی و پنتتاهی ( )31( )2114و  Cikmanو ههکتتاران

ستتتتنگریفتتتتر و ههکتتتتاران ( Srednik ،)21( )1341و

( )14( )2114استتتت کتتته در ایتتتن پتتتووهشهتتتا نیتتتز

ههکتتتاران ( ،)11( )2114کتتته بتتتهترتی در3/3 ،5 ،1/3

 MRSAحتتاوی mecCمشتتاهده نشتتد کتته در ای تن متتورد

دريتتد از دایتتتههتتتا ،ژن  mecAرا شناستتتایی کردنتتتد

عتتدم ردی تابی ای تن ژن در پتتووهش حاضتتر مهکتتن استتت

ملابقتتت دارد امتتا بتتا نتتتای برخ تی پتتووهشهتتای اننتتام

به علتت کولت

بتودن ستایز نهونتههتای متورد بررستی

شتتده در ایتران و ختتار از ایتران ههتتتوانی نتتدارد .بتترای

باشتتد .هرلنتتد کتته در ملال تته حاضتتر ژن  mecCدر

مثتتتا  ،در پووهشتتتی کتتته توستتت هتتتوایی و ههکتتتاران

هیي یت

از دایتههتا مشتاهده نگردیتد ،امتا ایتن ژن در

( ،)2( )1345در شتتتتهر اهتتتتواز بتتتتر روی  44دایتتتته

ملتتا ل تتاگ قبلتتی در دیگتتر کشتتورها بتتا دريتتدهای

بهدست آمتده از گتاو بتا ورم پرتتان ت تت بتالینی اننتام

متفتتتاوگ گتتتزارش گردیتتتد .بتتترای مثتتتا  Haenniو

شتتتد ،میتتتزان  22/72( 11دريتتتد) ایزولتتته وا تتتد ژن

ههکتتتتتتاران (، )2114ژن  mecCرا در 41دريتتتتتتد از

 mecAداستتتازی گردیتتتد .میتتتزان ژن  mecAگتتتزارش

دایتتههتتای  MRSAبتتهدستتت آمتتده از از گتتاو بتتا ورم

شده در پتووهش حاضتر نرتبت بته ایتن پتووهش اننتام

پرتتتان مشتتاهده کردنتتد ( .)32در ملال تتهای کتته توس ت

شده در ایران پایین بود کته متیتوانتد بته علتت استتفاده

 Akliluو  ، )2114( Chiaبتتر روی  13نهونتته شتتیرگاو

از روشهتتتتای متتتتدیریتی مناستتتت در گاوداریهتتتتای

يتتورگ گرفتتت در  23/1دريتتد از

دایتتههتتا ژن mecC

منلقتته متتورد ملال تته باشتتد ( .)24در ملال تتهی دیگتتری

مشتتاهده گردی تد ( .)33ملال تتاگ اننتتام شتتده در رابلتته

توس ت  Shrivastavaو ههکتتاران از  15دای ته ب تهدستتت

بتتتا ارزیتتتابی شتتتیو  MRSAحتتتاوی  mecCاز میتتتان

آمتتتده از ورم پرتتتتان گتتتاوی ،در  11/47( 14دريتتتد)

گونتتتههتتتای میزبتتتانی متفتتتاوگ و نقتتتش آن در اینتتتاد

ایزولتته ژن  mecAردیتتابی گردیتتد ( .)3کتته ایتتن عتتدم

بیهتتاری ،در انرتتان و حیتتوان گونتتاگون و خلتتر انتقتتا

ههتتتوانی مهکتتن استتت بتته دلیتتج تفتتاوگ در میتتزان

زئونوز ایتن ایزولته ،اههیتت شناستایی و ردیتابی ایتن ژن

ام ه آماری و منلقه نهونهگیری باشد.
 MRSAحتتتاوی  mecCاز  13کشتتتور اروپتتتایی و 14

را مشتب مینهاید (.)31

در پتتووهش حاضتتر از  44دایتته استتتافیلوکوکو

گونتتته میزبتتتانی از ستتتا  1475تتتتا  2111و از نیتتت

اورئتتو

وستتتی ی از عفونتتتتهتتتا از هلتتته عفونتتتت پوستتتت و

نشتتد کتته ملتتابج بتتتا پتتووهش ستتولگی و ههکتتتاران

استتتتوان ،پنومتتتونی ،بتتاکتریهی کشتتتنده در انرتتتان و

( )2114استتت کتته از منهتتو  225ایزولتته تتدا شتتده از

ورم پرتتتان و کونونکتیوتیتتت متتزمن در حیوانتتاگ تتدا

از دای تههتتای نهونتتههتتای

شتتده استتت .بتتر استتا

شتتواهد ،ایزولتتههتتای MRSA

حتتاوی  mecCوا تتد لنتتدین فتتاکتور حتتدگ شتتناخته

در هتتیي یتت

از دایتتههتتا ژن mecBردیتتابی

نهونتته انرتتانی ،از ه تیي ی ت

انرتتانی ،ژن  mecBداستتازی نشتتد ()34

امتتا Becker

و ههکتتاران در ستتا ( )2111توانرتتتهانتتد ژن  mecBرا
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از نهونتته ستتوآ بینتتی نهونتتههای انرتتانی داستتازی

آمتتده از گتتاو بتتا ورم پرتتتان ت تتت بتتالینی بتته تتتایلوزین

کننتتد ( .)12نبتتج پتتووهش MacFadyenو ههکتتاران

مقاومتتت نشتتان دادنتتد .در پتتووهشهتتای بهرامتتینیتتا و

( ،)2111مهکتتتن استتتت متتتتزن ژن  mecBبتتتاکتری

ههکتتتتتاران ( )31و پتتتتتورتقی و ههکتتتتتاران ()2111

باشتتد کتته عتتدم حضتتور

بهترتی  47/5و  21/1دريتد از ایزولتههتا ،بته تتایلوزین

ای تن ژن در پتتووهش حاضتتر م تیتوانتتد بتتا عتتدم گتتزارش

مقاوم بودند ( .)2عتدم تشتابه نتتای ایتن پتووهشهتا ،بتا

ایتتن بتتاکتری در نهونتتههتتای حايتتج از ورم پرتتتان در

نتای پووهش حاضتر مهکتن استت ناشتی از تفتاوگهتای

منلقه مرتب باشد (.)11

متتتدیریتی و سیرتتتت هتتتای شیردوشتتتی باشتتتد (.)24

میکروکوکتتو

کتتازئوییتیکو

در ایتتتن پتتتووهش از  44دایتتته استتتتافیلوکوکو

ههچنین در ایتن پتووهش تهتام  44دایته حرتا

بته

اورئتتو  54 ،و 23دريتتد از ایزولتتههتتای ب تهدستتت آمتتده

سفوکرتتتتین و انروفلوکراستتتین بودنتتتد .مشتتتابه بتتتا

از گتتاو بتتا ورم پرتتتان ت تتت بتتالینی بتتهترتیتت بتته

پتتتووهش حاضتتتر ،در پتتتووهش  Akkouو ههکتتتاران،

پنتیس تیلین و سولفامتوکرتتازو -تتتریمتتتوپری مقاومتتت

پتتتورتقی و ههکتتتاران ،تهتتتام دایتتتهها حرتتتا

بتتته

نشتتتان دادنتتتد .در پووهشتتتی کتتته توستتت Youssifو

سفوکرتتتین و انروفلوکراستتتین گتتزارش شتتتد .امتتتا در

ههکتتتتاران ( Akkou ،)2114و ههکتتتتاران ،پتتتتورتقی و

پتتتتووهش  Youssifو ههکتتتتاران تنهتتتتا  24دایتتتته

ههکتتاران و يتتاح خلیتتری و ههکتتتاران ( )2111در

استتتتافیلوکوکو

شتتتهر مشتتتهد ،تهتتتران ،روی  45 ،111و  444نهونتتته

سفوکرتتتین گتتزارش شتتد کتته ایتتن میتتزان بیشتتتر از

تتتدا شتتتده از ورم پرتتتتان

یافتههای متا متیباشتد کته مهکتن استت بته علتت عتدم

استتتتافیلوکوکو

اورئتتتو

اورئتتتو

( 37/5دريتتتد) مقتتتاوم بتتته

ت تتت بتتالینی اننتتام شتتد ،بتتهترتیتت مقاومتتت بتته

اننتتام ترتتت حراس تیت آنت تیبی توتیکی ،استتتفاده وس تی

پنتتتتیستتتتیلین  111 ،17 ،51و  51دريتتتتد گتتتتزارش

از آنت تیبیوتی ت هتتای بتایکتتتام و حضتتور نتتوینی متتدگ

گردی تد ( .)37 ،31 ،35 ،23کتته نتتتای پتتووهش يتتاح

گاوهای آلوده در گله باشد (.)24

خلیتتری و ههکتتاران و  Youssifو ههکتتاران ،مشتتابه بتتا

در ملال تتته يتتتورگ گرفتتتته مشتتتاهده شتتتد کتتته

نتینه ملال ته حاضتر متیباشتد .امتا میتزان مقاومتت بته

استتتافیلوکوکو

پن تیس تیلین گتتزارش شتتده در پتتووهش حاضتتر کهتتتر از

بر پنیستیلین بته آنتتیبیوتی هتای بیتر بتایکتتام هت

می تزان گتتزارش شتتده در ملال تته پتتورتقی و ههکتتاران و

مقاومتتت نشتتان داده استتت (اگرلتته دريتتد مقاومتتت

 Akkouو ههکتتاران استتت .کتته مهکتتن استتت بتته علتتت

گزارش شتده بتای نبتود) .دريتد مقاومتت آنتتیبیتوتیکی

استتتتفاده وستتتی از پهادهتتتتای داختتتج پرتتتتتانی در

گتتزارش شتتده در ایتتن پتتووهش ،اههیتتت بکتتارگیری

گتتاوداریهتتا ،استتتفاده از دوزهتتای پتتایینتتتر از مقتتدار

استتتفاده م تانانتته از آنت تیبیوتی ت هتتا را در فتتارمهتتای

یزم ،عتتتدم کامتتتج کتتتردن دوره درمتتتانی باشتتتد (.)24

گتتاوداری مشتتتب متینهایتد .ایتن ملال تته بتترای اولتین

ههچنتتین در ایتتن پتتووهشهتتا بتتهترتیتت  2 ،1 ،و 11/1

بار در شتها شتر کشتور بترای ت یتین  MRSAحتاوی

دريتتد از ایزولتتههتتا بتته سولفامتوکرتتازو –تتتریمتتتوپری

 mecCو mecBيتتورگ گرفتتته کتته مشتتتب شتتد کتته

مقتتاوم بودنتتد .میتزان مقاومتتت گتتزارش شتتده در ملال تته

این نتو  MRSAدر منلقته متورد بررستی شتای نبتوده

حاضر بتایتر از میتزان گتزارش شتده در ایتن پتووهشهتا

و یزم است پتووهشهتای بیشتتری در ایتن متورد اننتام

استتت کتته م تیتوانتتد بتته علتتت استتتفاده ب تیش از حتتد و

شتتود .نتتتای ایتتن ملال تته ههچنتتین میتوانتتد بتته متتا

نوینی مدگ از این آنتیبیوتی

در گلهها باشد.

در پتتووهش اخی تر  7دريتتد از ایزولتتههتتای ب تهدستتت

کهتت

اورئتتو

تتدا شتتده از حیوانتتاگ ع ت وه

کنتتد تتتا بتتا روشهتتای مناستت تتتری از انتشتتار

کلونهای مقاوم پیشگیری کنی .

... بررسی حضور استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متیسیلین
 ستترکار ختتان،آزمایشتتگاه میکروبیولتتوژی

از کارشتتنا

 ههچنتتین از آقتتای علتتی،بتتاقرزاده ابتتراز نهتتوده

یزم به ذکر است کته ایتن مقالته بتا حهایتت داشتگاه

پتور هتت بتازخوانی مقالته تشتکر...ن هتی و ختان استدا

فردوستتی مشتتهد از پایتتان نامتته دوره کارشناستتی ارشتتد

.مینهایند

 بتته اننتتام رستتیده41434 رشتتته باکتریشناستتی بتتا کتتد
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Summary
Staphylococcus aureus is one of the most important agents causing mastitis in dairy cattle. The emergence of
methicillin resistance in S. aureus is a concern in veterinary medicine and public health. Due to the identification
of new types of genes encoding methicillin resistance in recent years, the aim of this study was to investigate the
presence of methicillin resistant (MRSA) and types of mec gene for the first time in the northeast of Iran. In the
present study, the identity of 54 staphylococcus aureus isolates causing bovine subclinical mastitis was investigated using biochemical and molecular tests. Among them, the species-specific nuc gene was detected in 44
strains. Then, resistance of isolates to penicillin, cefoxitin, enrofloxacin, tylosin, and trimethoprim-sulfamethoxazole were determined using the disk diffusion method. Finally, the molecular investigations for detection of the
mecA, mecC, mecB genes were conducted. According to the results, the highest resistance were related to penicillin (54%) and trimethoprim-sulfamethoxazole (23%), and the lowest resistance was related to taylosin (7%). The
mecA gene was observed in only one isolate (2.3%), while the isolate was not identified as MRSA in phenotypic
test. The results of the present study show that the incidence of methicillin resistance in bovine mastitis strains of
the area is not high. This study also showed that less known types of mec genes were not common in this region.
However, further studies must be conducted in this regard.
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