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مقاوم  استافیلوکوکوس اپیدرمیدیسمقاومت به ونکومایسین در جدایه های  پایش  

 .mecAبا تأکید بر ژن  به متی سیلین
 

 شبنم شامنصوری.
 دانشجوی کارشناسی ارشد میکروب شناسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد فالورجان، اصفهان، ایران.

.sh.shamansouri@yahoo.comEmail:  

 

 وجیهه کرباسی زاده.
 استادیار میکروب شناسی پزشکی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد فالورجان، اصفهان، ایران.

va.karbasi@gmail.comEmail:  

 

 چکیده   

عامل عفونت های بیمارستانی در نوزادان و افراد با پروتزهای ثابت پزشکی  استافیلوکوکوس  اپیدرمیدیس  زمینه و هدف:   

می باشد. به دنبال افزایش مقاومت آنتی بیوتیکی، درمان عفونت های ناشی از این  باکتری چالشی جدی در سیستم های 

استافیلوکوکوس   های    تعیین الگوی  مقاومت آنتی بیوتیکی سویه بهداشتی ایجاد کرده است. این مطالعه، با  هدف 
نمونه  251ماهه،  9به وانکومایسین صورت گرفت. در یک بازه زمانی   مقاوم نمونه های بالینی از   جدا  شدهاپیدرمیدیس 

مورد  بررسی قرار گرفتند. پس از تعیین هویت جدایه ها،  استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس بالینی جهت جدا سازی سویه های  

مقادیر  روش غربالگری آگار و به تیکی آن ها به روش انتشاردیسک تعیین شد. مقاومت به ونکومایسینحساسیت آنتی بیو

MIC (  آن  با روش اپسیلومتریE Test)  به متی سیلین،    مقاومت شد. ژن   سنجیدهmecA   تکنیک با PCR  ردیابی

مربوط به نمونه ادرار  جداسازی شدند. بیشترین جدایه هااستافیلوکوکوس اپیدرمیدیس سویه  120نمونه بالینی،  251شد. از 

بودند و مقاومت   ( مقاوم به ونکومایسین%55جدایه ) 66( مقاوم به  سفوکسیتین و % 79جدایه ) 95بودند. در این مطالعه، 

بودند  mecAژن  ( دارای % 41/54جدایه ) 37(  مشاهده شد. در بررسی مولکولی، % 33/78جدایه ) 94در  دارویی چندگانه 

در   افزایش مقاومت به متی سیلین و ونکومایسین. ت به ونکومایسین را نیز نشان دادندمجدایه مقاو 32که از این میان 

درمانی دقیق  روش می باشد. لذا انتخابهای استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس هشداری جدی برای سیستم های بهداشتی جدایه

 .می باشدیی ضروری و مناسب جهت کاهش مقاومت دارو

 .mecA ،E Test استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس،ونکومایسین، کلید واژه ها:      
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 مقدمه

اصلی  عفونت  از  عوامل کوآگوالز  منفیاستافیلوکوکوس های و سایر  استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس گذشته،   درطول دودهه

 نظر  اپیدمیولوژیکیظهور  عفونت های  بیمارستانی از  (.John and Harvin, 2007) بیمارستانی   بوده اندهای  اکتسابی  

 (.Conlan et al, 2012 ؛Compos et al, 2012می شود )اجتماعی  ان های اقتصادی وزیدارد، زیرا باعث بسیار اهمیت 

 (.Riordan et al, 2005 ؛Fahr et al, 2001وارد بیمارستان  می شوند ) پاتوژن ها  غالباٌ  ازجامعه این 

کاتترهای  وریدی، بیماریزای  مهمی در عفونت های  گردش  خون، ادرار، اعضاء مصنوعی،عامل استافیلوکوکوس  اپیدرمیدیس 

نتقال  افقی  (. ا Verdayes et al, 2006؛Tufarieello et al, 2014 سپسیس است )و عفونت های پس از عمل جراحی 

وبرو ساخته  است. از این ربا مشکل  ری ها، درمان چنین عفونت هایی راباکتن مقاومت آنتی بیوتیکی در میان ای مبین های 

سنتز   از ممانعتاشاره  نمود. ونکومایسین  با   متی سیلین  و  ونکومایسین  آنتی بیوتیک های مقاومت  به  می توان  میان 

عرضی می شود. ترانس پپتیداسیون دیواره  و   گلیکوزیالسیون ترانس کردن  مراحل  دیواره  سلولی، باعث بلوکهپپتیدوگلیکان 

 آالنیل  –D–الکتات  -Dپنتاپپتید  انتهایی  انجام  می گیرد.به طوری که  و تغییر درآنتی بیوتیک با  الحاق   این مقاومت به 

پنتا پپتید  رویباعث کاهش  اثر آنتی بیوتیک  و  شوند  آالنین می -D -آالنیل -D  آالنیل جایگزین - D  -سرین -D  یا

  vanSو     vanRژن های     توسط مقاومت  القاء می شوند.  یا کروموزوم کامل دپالسمی در المنت ها اینانتهایی می شوند. 
از جمله  ونکومایسینبه  حمل  می کنند، ژن های مقاومت  را ژن ها  و ترانس پوزون هایی که  این  پالسمیدصورت می گیرد. 

به  متی  مقاوم  استافیلوکوک های  کلینیکی  میان  سویه های  در زمان انتقال  هم  می دهند.  اینرا نیز انتقال   vanAژن  

 ؛Squeri et al, 2012 ؛Chancey et al, 2012ت می گیرد )  به  ونکومایسین صورمقاوم  انتروکوکسی های سیلین  و  

Bhamare et al, 2014؛ Murad Ehsan et al, 2014.)                                                                             

لینیک ها  می باشد. این کالکتام  مورد  استفاده  رایج  در  -βترکیبات    سایرمقاومت به متی سیلین  همراه  با  مقاومت  

می باشد   (PBP2  یا  PBP2a)   پنی سیلین  بهشونده   متصل  پروتئین   و  mecAارتباط  ژن   مقاومت  به دلیل

(Kwakman et al, 2006؛ Kolar et al, 2010؛ Monecke et al, 2012؛ Ito  et al, 2012.)  
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به    mecAمی باشد. الکتام ها  -βبرای  با قدرت جذب پایین پروتئین  متصل شونده  به پنی سیلین، یک ترانس پپتیداز 

 ؛Zong et al, 2011؛ Hajera et al, 2014می شود )حمل  SCCmec  نامژنتیکی متحرک به المنت یک  واسطه

Bispo et al, 2014.)  
ن  متی سیلین  در ی گلیکوپپتید  و هم چنی به آنتی بیوتیک ها  استافیلوکوکوس اپیدرمیدیسامروزه، مقاومت سویه های  

مقاوم  به  استافیلوکوکوس  اپیدرمیدیس یک  مورد   1987اولین  بار  درسال  کلینیک ها  رو  به  فزونی گذاشته  است. 

از  بیمارستان   1970به  متی سیلین در سال  اومت یافت. مقونکومایسین  از انگلیس گزارش شد و سپس در اروپا گسترش 

ایاالت  متحده  در  شد.  مطالعات وارد اروپابه صورت  اندمیک  1980-1990در   سه  دهه، پس  ازگزارش شد. های  ایرلند 

و  هستند  به  متی سیلین   مقاوم  استافیلوکوکوس اپیدرمیدیسسویه های   % 80نشان  داد  تقریبٌا  1994سال  آمریکا در 

 (.Sujatha and Praharje, 2012یوتیک ها نیز  مقاوم  هستند ) اغلب  به دیگر  آنتی ب

 (.Japoni et al, 2004گزارش  شد )   % 5/56تی سیلین مقاومت  به  م میزان   1382در  همکاران   در  مطالعه ژاپنی  و 

                                    (. 1386، و  همکاران بود ) نفیسی  % 5/52در شهرکرد  1386و همکاران، در سال ارش نفیسی گز

تحقیق  در(. 1392، و  همکاران  بود ) رحیمی % 42مقاومت  میزان در تهران  1392مکاران در سال و ه مطالعه رحیمی در 

به  متی  ممقاو سویه ها  %  34/73نتایج  نشان  داد  که اصفهان  انجام گرفت،  در 2013 همکاران که در سال  پیشوا و

 (.Pishva et al, 2013بودند )  سیلین 

گزارش  کردند          %  E TestV ،32  را  با  استفاده  از ونکومایسین  مقاومت   میزان 2010سال   در  همکاران شارما  و 

 (Sharma et al,2010 .) با  ونکومایسین  مقاومت  به  2014سال  و همکاران در در مطالعه  هژیراE Test V   ،34/53 

 (.Hajera et al, 2014بود )   %

د گزارش  کردن  % 3/31میزان  مقاومت  را    دایلوشن آگار ونکومایسین   از  استفاده با   2014در   همکاران مر و بها

(Bahamare et al, 2014.) 

با  مشکل  باکتری ها را این  از ناشیند، از یک سو  درمان عفونت های داردارویی چندگانه جدایه هایی که بعضاٌ  مقاومت  ظهور

سبب  انتشار  مقاومت در سیستم های   ،به صورت مخازن  ژن های مقاومت به آنتی بیوتیک ،دیگر سویمواجه ساخته است، از 

غرافیایی ضمن آسان ج عوامل بیماریزا در هر ناحیه الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی این از این رو، آگاهی از بهداشتی  می شوند.

هدف  از این مطالعه،   سویه ها  در  بیمارستان ها  دارد.این  مناسب، نقش مهمی در پیشگیری از انتشاردرمان نمودن انتخاب 

جدا  استافیلوکوکوس  اپیدرمیدیس   و آنالیز  مولکولی متی سیلین در جدایه های آنتی بیوتیکی ونکومایسین بررسی مقاومت 

 شهر اصفهان  بود.شده  از نمونه های بالینی در 

 حقیقروش ت

از بیماران سرپایی   نمونه بالینی 120تعداد  انجام گردید، 1393ال سماه بهشت ماه تا دی توصیفی که از اردی در این مطالعه 

گردید. نمونه ها شامل ادرار، خون، مایع  جمع آورینوبل اصفهان  و  بستری در بیمارستان عسگریه وآزمایشگاه تشخیص طبی

رسوم  تعیین هویت   بیوشیمیایی ماولیه، ایزوله ها  با روش های   و خلط بودند. پس از جداسازیزخم، تراشه نای  نخاع، واژن،

                                                                                                                                  (.Quinn et al, 1994شدند  ) 
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 سفوکسیتین، ریفامپسین، جنتامایسین، اگزاسیلین، به  ونکومایسین، نسبت جدایه ها   آنتی بیوتیکیمت  الگوی  مقاو

تعیین  CLSI  پروتکلاساس  به روش کربی بائر  بر  هند( Himedia   شرکت ولین و  تتراسایکلین )خریداری  ازسفاز

 (.Li et al, 2007 ؛Zarfel et al, 2014 ؛Cherifi et al, 2014 ) گردید

،  خالصهبه طور  استفاده  شد. و متی سیلین  از روش غربالگری آگار به ونکومایسین مقاوم   جهت جداسازی  اولیه جدایه های

از آنتی بیوتیک سفوکسیتین   g/ml 6و  ونکومایسین آنتی بیوتیک  از   µl/ mg 5آگار حاوی ابتدا پلیت های مولر هینتون 

از    l 10  و  توسط  سمپلر، شد تهیه  فارلند  ساعته  باکتری  سوسپانسیونی  معادل  نیم مک 24  کشت از تهیه شد. سپس

انکوبه شدند. پس از   c 37ساعت در  24نقطه ای روی محیط کشت تلقیح  شد. پلیت ها  به مدت  سوسپانسیون   به شکل 

 (.Palazzo et al, 2005رشد  جدایه ها  بررسی   شد ) این  زمان،  طی شدن

انجام آزمایش  از   گردید. جهت  استفاده   E Testاپسیلومتری یا    از روشآنتی بیوتیک  ونکومایسین   MICتعیین  جهت 

 آگاربر  روی  محیط  مولر هینتون   و مک فارلند  تهیه  شد  معادل  نیم  سوسپانسیونیمورد نظر،   باکتری ساعته 24  کشت

انکوبه   C 37◦ساعت در  24پلیت ها  به  مدت    وکشت  چمنی داده  شد. سپس نوارها  بر  روی  محیط،  قرار  داده  شدند 

بیشتر یا مساوی   MICخوانده شد.  ونکومایسین با    CLSIپروتکل    با  از  روی نوار مطابق  MICگردید. سپس میزان  

g/mlµ 32   ی  کمتر یا  مساو سویه  مقاومg/mlµ 12 س ( ویه حساس  در نظر گرفته شدPalazzo et al,2005.)                           

DNA   .شناسایی  ژن  به  روش  جوشاندن  استخراج گردیدmecA    ایزوله   استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس   در سویه های

استخراج      DNAاز    lµ 1(. 1،2گرفت )جدول اختصاصی  این  ژن صورت  شده  با  استفاده  از چرخه  حرارتی  و پرایمر

اضافه  گردید.    µl 25 با حجم  نهایی (USAکاپا  کشور )شرکت   PCR  Master از هر  پرایمر، به کیت   µl 1و  شده 

منفی   عنوان کنترل  مثبت و  به  ATCC 25923  و  ATCC  33591 آرئوس   استافیلوکوکوساز    در  تمام  مراحل

 ، % 1  ژل  آگارز در  نمونه ها لکتروفورز  استفاده  گردید.  ا  bp 100 از  مارکر  مولکولی استفاده  شد.  برای  تأیید  وزن

مشاهده  گردید  UV( با  نور Bio-RAD)   Gel docنتایج  با   شد و  انجام   Midory viewerبا    رنگ آمیزی  شده 

( Kondo et al, 2007.) 

 یافته ها

از  بیمارستان  عسگریه  و  استافیلوکوکوس  اپیدرمیدیس    جدایه  120،  تعداد  1393از  اردیبهشت  ماه  تا  دی  ماه  

 (  متعلق  به  بیماران  سرپایی  و% 33/18جدایه )  22تعداد  آزمایشگاه  تشخیص  طبی نوبل  اصفهان  جمع آوری شد.

 (  هم  متعلق  به  بیماران  بستری بود .% 66/81) جدایه   98

  (% 60) جدایه  72اساس  نتایج  کربی  بائر،   می دهد. بر به  تفکیک  نمونه  بالینی  نشان را  ، جدایه ها 3جدول شماره  

                        (.  4مقاوم  به  ونکومایسین   بودند )جدول شماره  ( % 33/58جدایه )   70مقاوم  به سفوکسیتین  و 

به ونکومایسین    ( را مقاوم% 55جدایه ) 66به  سفوکسیتین و (  را  مقاوم  % 66/56جدایه  )  68نتایج  غربالگری  آگار، 

(  مقاوم به ونکومایسین  % 16/54جدایه  ) 65( مقاوم  به سفوکسیتین  و % 16/56جدایه ) E Test ،68  نشان  داد. با انجام

   mecAژن   جدایه دارای  37، سفوکسیتینبه جدایه  مقاوم  68گردید  از شخص م  PCRروش   با  استفاده از   بودند.

 (.1بودند) شکل  شماره     mecAژن    قاوم  به ونکومایسین  دارای مجدایه  32    بودند.
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  و نتیجه گیری  بحث

           متفاوت  است  جغرافیایی نواحی   اساس  بر  آنتی بیوتیک به  منفی  مقاوم  کوآگوالز استافیلوکوکوس های    شیوع

(Prassad et al, 2012؛ Ruppe et al, 2009 .) از   جدا  شده  استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس سویه های  % 70بیش از

 ؛Sc et al, 2007را  نشان  می دهند )  ندگانهبه متی سیلین هستند و اکثرآن ها مقاومت دارویی چ بیمارستان ها  مقاوم 

Gordon et al, 2012.) نگرانی    باعث  افزایش  و ایجاد  می کند را  مقاومت  به  متی سیلین، انواع  عفونت های  مختلف

 ؛Gordon et al, 2012می باشد )دسترس  درانی کمی  بر علیه  آن ها درم و  اغلب  انتخاب های فزاینده ای  شده

Ruppe et al, 2009                                                                                                                           .)               

 Iorio ؛Shittu et al, 2012 وجود  دارد )کوآگوالز  منفی مهاجم   استافیلوکوکوس  های  معموالٌ  ارتباط کلینیکی  میان

et al, 2011 .)  ی بیمارستانی جدا شده  از نمونه هااپیدرمیدیس  استافیلوکوکوسمقاومت به متی سیلین در میان سویه های

ن شد  تبدیل باعث   و هستند  آنتی بیوتیک به   می باشد. معموالٌ حاملین، مخزن  ژن های مقاوم  % 90-75

 استافیلوکوکوس

و   می شودلب ژن های  مقاومت  آنتی بیوتیکی  به  وسیله  پالسمیدها  کد  می شوند. اغ کومنسال  به پاتوژن اپیدرمیدیس 

 حساس  انتقال  پیدا  کنند. عموماٌ  این  پالسمیدها، ژن های سویه های  به متی سیلین   به مقاوم  سویه های   از  می توانند

 ؛Spoher et al, 2011 ؛Rubin et al, 2011)می کنند  مقاومت آنتی بیوتیکی  و لوکوس های  ویروالنس را حمل

Chovanova et al, 2013.) 

یا  ترانس داکشن   موبیلیزیشن و می توانند  به  صورت  افقی  به واسطه  کونژوگاسیون   واستافیلوکوکوس ها در  پالسمیدها  

معموالٌ  سرچشمه  آن ها  باسیلوس ها   کهویروالنس  هستند حاوی پالسمیدهای استافیلوکوکوس ها انتقال یابند.  هم چنین  

انتقال هم  زمان  ژن های مقاومت  در  (.1387صدیقیان و همکاران،   ,Shearer et al, 2011شند )ا  انتروکوک هامی بای

ونکومایسین  انجام   مقاوم  به  انتروکوکسی های مقاوم  به  متی سیلین  و  استافیلوکوک های  میان  سویه های کلینیکی 

 (.1387صدیقیان و همکاران، می گیرد )

به آنتی  ( و پایین ترین درصد مقاومت % 79اسیلین  )اکس ین درصد مقاومت آنتی بیوتیکی به در مطالعه  حاضر، باالتر

ان  و  در  مطالعه ای که  صدیقیبود.   % 77دارویی  چندگانه  ( بود. هم چنین مقاومت % 18بیوتیک لووفلوکساسین )

به  مقاوم    % 7/6اکساسیلین  و   از  ایزوله ها  مقاوم  به    % 2/89ند  داد(  در شهر  بابل انجام 1387همکاران  )سال 

 این  گزارش کردند. در  % 66،  میزان   مقاومت   دارویی چندگانه را  2014ونکومایسین  بودند بهامر  و  همکاران   در  

بود. در تحقیقی که   % 5وکسیتین  سف مقاومت  به  و   % 55به روش غربالگری آگار    ومایسینونک  به مطالعه، مقاومت 

در   گزارش  کردند.  % 89مقاومت  را  ( در تبریز با غربالگری  اکساسیلین آگار انجام دادند، میزان  1386شجاع  و همکاران  )

تست، بود.  بر  اساس  این   قدقیدلیل  تفسیر آسان و  پاسخ   سنجیده  شد  که  به    E Test با  MICاین  پژوهش میزان 

( میزان  1390جدایه ها  مقاوم  به سفوکسیتین  بودند. رحیمی و همکاران )  % 5 6یه ها  مقاوم  به  ونکومایسین وجدا  % 55

  ( 2013همکاران ) پیشوا و یق در تحق گزارش کردند.  % 42ر تهران  مقاومت  را   با   اکساسیلین  آگار  دایلوشن   در شه
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  گزارش   شد.  % TestOX E   ،5/86با    و    % 9/80مقاومت  با   اکساسیلین   آگار  دایلوشن    اصفهان  میزان در شهر 

 گزارش شد.   % E Test V  ،34/53  با   مقاومت  کشور  هند (  در2014همکاران  )  هژیرا  و   در  تحقیق

تفاوت در نتایج  می تواند ناشی از تفاوت در روش ها جهت ردیابی مقاومت در میان جدایه ها وتفاوت میزان  دقت  آن ها  

 برای  شناسایی   این  ژن   ضروری   می باشد.       PCRباشد.  بنابراین انجام  روش های مولکولی  

( در شهر  1382در  بررسی  ژاپنی  و همکاران )ت نشان  دادند. مقاوم  جدایه ها PCR ،41/54%شده  با  در پژوهش  انجام  

( در شهرکرد 1386تحقیق  نفیسی و همکاران ) در .شد  گزارش  % PCR  ،5/56با   تهران، میزان مقاومت  به متی سیلین 

در مطالعه  صورت . گزارش کردند  % 3/37(  مقاومت در  شهر  تهران  را  1392رحیمی و همکاران ) .بود % 5/52مقاومت 

در تحقیقی  که  توسط  نوواک . گزارش کردند % 34/73را  ( میزان  مقاومت 2013ا و همکاران )در شهر اصفهان، پیشوگرفته 

(. در   Nowak et al, 2006گزارش شد )% 94/45( درکشور هلند انجام  شد،  مقاومت به  متی سیلین  2006)  و همکاران

 (. Ibrahem et al, 2009کردند )  گزارش  % 48(  مقاومت  را 2009همکاران )ابراهیم و  فنالندکشور  تحقیقی مشابه در 

 % 85/52مقاومت  را   فرانسه، میزانور  آمریکا، استرالیا، انگلیس و کش(  با  مطالعه  در  چهار2009)  راپ  و  همکاران

( 2014هامر و همکاران )ب .سویه ها مقاوم  بودند % 14/57(  در ژاپن، 2011در  تحقیق  زونگ و همکاران ).گزارش کردند 

 تحقیق ما با  تحقیق های انجام شده، همخوانی داشت.. .گزارش  کردند   % 58را  مقاومت در  هند 

در استافیلوکوکوس   اپیدرمیدیس   مقایسه   این  نتایج  با  مطالعات صورت گرفته، نشان دهنده  مقاومت  جدایه های    

 جغرافیایی  مختلف  و حتی در  بین  بیمارستان های موجود در  یک  شهر  می باشد.  مناطق

آنتی بیوتیک   که  مربوط  به  تجویز  غیر صحیحمقاومت دارویی است  حاصلتوانایی ایجاد عفونت در  این میکروارگانیسم ها 

سیستم های  درمانی  تحمیل   مالی زیادی بربار  میر، و  مصرف بی رویه آن هاست که  عالوه  بر  افزایش  بیماری و مرگ  و

می کند.  با  توجه  به  میزان   باالی  مقاومت  به ونکومایسین  ومتی سیلین  در  بیمارستان ها  به خصوص در بخش هایی 

می گیرند،    قرار تراپی که  تحت  آنتی بیوتیک بیمارانیش نوزادان نارس، بیمارانی  با ضعف  سیستم  ایمنی،  قلب و بخ مثل

شناسایی  و درمان  شوند. هم چنین باید استفاده   متناوب از انواع آنتی بیوتیک  ازجمله    MRSE   حاملینمی شود  توصیه

β-درآورد. با توجه به  افزایش میزان  عفونت های  کنترل  را  تحت محدود کرد  تا  بتوان  مقاومت  را الکتام و گلیکوپپتید

ن  و ممکخیص  استفاده  کرد تا درکمترین زمان مقاومت دارویی  باید از  یک  روش سریع  و دقیق  برای  تش و مارستانی بی

ریشه کن کرد. بهترین کار جایگزین کردن تست های ژنوتیپی  به خصوص  عفونت  را  درمان و پایین ترین  هزینه  بتوان با 

PCR  و  ایمنی،  گسترش  داشتی به دست ها  و رعایت  اصول ستن یپی  می باشد.  هم چنین  شفنوتبه جای تست های

 کاهش  می دهد.عفونت را 
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 : چرخه حرارتی مورد استفاده برای 1جدول  شماره                                                                         

 .mecAشناسایی ژن                                                                                                   

                                                              
      PCR Stepsزمان                               دما                                

   min   5                            96                Initial  denaturation    

    S    45                           94     Denaturation                

    S   60                         5/45    Annealing                     

    min 1                           72         Extension                  

min   10                           72           Final extension         

                                       35           Cycle                  

 

        
 PCR: پرایمرهای مورد استفاده در انجام 2جدول  شماره                                                                                        

 پرایمر                                                        ژن                            bpاندازه  محصول     

                286    F: TGC TAT CCA CCC TCA AAC AGG               mecA 
                   R: AAC GTT GTA ACC ACC CCA AGA               

 

 

 
   Staphylococcus epidermidis: فراوانی سویه های 3جدول شماره                                                                                    

 .جدا شده از نمونه های بالینی                                                                                 

                            

 S.epidermidisنوع  عفونت                       تعداد نمونه                         جدایه         

 (% 5/77) 93                                           205ادرار                                                

 (% 83/10) 13                                            24خون                                                

 (% 5) 6                                              9واژن                                                 

 (% 16/4)  5                                               8              زخم                                   

 (% 83/0) 1                                               1مایع نخاع                                          

 (% 83/0) 1                                               1تراشه نای                                          

 (% 83/0) 1                                                1گلو                                                  

 −                                                       2خلط سینه                                         

  120                                                251جمع کل                                       
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                                       S.epidermidis: بررسی حساسیت  میکروبی  سویه های 4جدول شماره                                                         

                           

 آنتی بیوتیک                              حساس                       نیمه حساس                       مقاوم 

 (%33/58) 70                               −(                     %83/15)19ونکومایسین                                    

 (%60) 72(                   %50/12) 15(               %16/24) 29سفوکسیتین                                

 (%16/79) 95                              −(                       %50/12)15اکساسیلین                                 

 (%66/31) 38(                   %33/23) 28(               %33/53) 64جنتامایسین                                

 (%66/36) 44(                         %70) 84(               %83/25) 31ریفامپسین                                 

 (%33/38) 46(                   %33/18) 22(               %66/51) 62               سفازولین                   

 (%25) 30(                   %50/47) 57(               %33/33) 40تتراسایکلین                              

 (%33/18) 22(                   %66/31) 38(              %50/47) 57لووفلوکساسین                          

 

  

 

 

 mecAژن 

bp  286 

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 2 4 3 1 
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 : مارکر وزن  مولکولی1: چاهک MRSEدر جدایه های   mecAژن   PCR: واکنش 1شکل 

bp 100 کنترل مثبت 2، چاهک :S.aureus: ATCC  33591 کنترل  منفی  3،  چاهک : 

S. aureus: ATCC 25923( 2-14، چاهک: ) نمونه های بالینی. 
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Monitoring resistance to vancomycin in methicillin-resistant isolates of Staphylococcus epidermidis, with 

emphasis on mecA gene. 
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Background and objective: Staphylococcus epidermidis is an important agent for nosocomial infections in infants 

and people with permanent prostheses. Its increased resistance to antibiotics has created a serious challenge for 

healthcare system. This study was conducted to determine the pattern of antibiotic-resistant strains of 

Staphylococcus epidermidis isolated from vancomycin-resistant clinical samples. 

Method: During nine months, 251 clinical samples isolated from strains of Staphylococcus epidermidis were 

examined. Following identification of isolates, their antibiotic sensitivity was determined using disc diffusion 

method. Resistance to vancomycin was assessed using agar screening method, and its MIC values were measured 

using episilometry (E-test). Methicillin-resistant gene (mecA) was traced using PCR.  

Results: A total of 120 Staphylococcus epidermidis strains were isolated from the 251 clinical samples, mostly 

associated with urine samples. In this study, 95 isolates (79%) were found resistant to cefoxitin, 66 (55%) to 

vancomycin, and 94 (78.33%) to multiple drugs. In molecular assessment, 37 isolates (54.41%) contained mecA 

gene, of which, 32 isolates showed resistance to vancomycin. 

Conclusion 
Increased resistance to methicillin and vancomycin in Staphylococcus epidermidis isolates represents a serious 

warning to the healthcare system. Thus, careful and appropriate choice of treatment is imperative for reducing 

medication resistance. 

Keywords: Vancomycin, Staphylocossus epidermidis, mecA, E Test 
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