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تبریخ دریبفت59/6/61 :

چکیدٌ
مقدمٍ :هْن تزیي ػاهل تیواری سایی استافیلَوَوَس اپیذرهیذیس تِ ٍاسغِ تطىیل تیَفیلن تَسظ یه ادّسیي تیي سلَلی پلی ساواریذی
هی تاضذ وِ تَلیذ آى تَسظ اپزٍى  icaADBCتٌظین هی گزدد IS256 .تاػج تغییز فاس تطىیل تیَفیلن تَسظ غیــز فؼال وزدى اپـــزٍى ica

هی ضَدّ .ذف اس ایي هغالؼِ تزرسی هیشاى ضیَع  ٍ IS256تطىیل تیَفیلن در استافیلَوَوَس اپیذرهیذیس رذا ضذُ اس پَســت افزاد ســـالن
هی تاضذ.
مًاد ي ريغ َا 91 :رذایِ استافیلَوَوَس اپیذرهیذیس اس سغح پَست افزاد سالن روغ آٍری گزدیذ .توام رذایِ ّا اس ًظز تطىیل
تیَفیلن تِ رٍش هیىزٍتیتزپلیت هَرد تزرسی لزار گزفتٌذ .رْت تزرسی حضَر  IS256اس رٍش  PCRتا پزایوزّای اختػاغی استفادُ گزدیذ .تِ
ػالٍُ توام رذایِ ّای دارای  IS256اس ًظز هماٍهت آهیٌَگلیىَسیذی ،فلَرٍویٌَلَى ّا ،هاوزٍلیذّا ٍ گلیىَپپتیذّا تِ رٍش دیسه دیفیَصى
هَرد تزرسی لزار گزفتٌذ .اعالػات تا استفادُ اس ًزم افشار  SPSSآًالیش ضذ.
یافتٍ َای پصيَػ :اس  91رذایِ تٌْا  8/79( 8درغذ) دارای  IS256تَدًذً .تایذ تا رٍش هیىزٍتیتز پلیت ًطاى هی دّذ وِ تَاًایی
اتػال در  63/73( 58درغذ) فالذ اتػال 6/6( 6 ،درغذ) ضؼیف 15/38( 14 ،درغذ) هتَسظ ٍ 14/29( 13درغذ) تَلیذوٌٌذُ تیَفیلن لَی تَدًذ.
در رذایِ ّای دارای  75( 6 ،IS256درغذ) فالذ اتػال 12/5( 1 ،درغذ) ضؼیف ٍ  12/5( 1درغذ) تَلیذوٌٌذُ تیَفیلن هتَسظ تَدًذ .رذایِ ّای
دارای  37/5( 3 ،IS256درغذ) تِ رٌتاهایسیي 25( 2 ،درغذ) تِ آهیىاسیي 25( 2 ،درغذ) تِ استزپتَهایسیي 12/5(1 ،درغذ) تِ
سیپزٍفلَوساسیي 12/5( 1 ،درغذ) تِ افلَوساسیي ٍ  50( 4درغذ) تِ اریتزٍهایسیي هماٍم تَدًذ اها ّیچ هماٍهتی تِ ٍاًىَهایسیي هطاّذُ ًگزدیذ.
تحث ي وتیجٍ گیریً :تایذ حاوی اس ایي است وِ ارتثاعی تیي  ٍ IS256تطىیل تیَفیلن ٍرَد ًذارد .هماٍهت چٌذاًی در رذایِ ّای
دارای  IS256تِ آهیٌَگلیىَسیذّا هطاّذُ ًگزدیذ وِ واهالً تا ًمص ضٌاختِ ضذُ  IS256در ایزاد هماٍهت آهیٌَگلیىَسیذی هغایزت دارد.

ياشٌ َای کلیدی :استافیلَوَوَس اپیذرهیذیس ،تیَفیلن ،IS256 ،آهیٌَگلیىَسیذ
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مقدمٍ
استافیلَوَوَس اپیذرهیذیس وَوسی گزم هخثت،
خَضِ ای ضىل ،وَاگَالس هٌفــی ٍ فزغــت علة
هی تاضذ .ایي تاوتزی لاتلیت رضذ در غلظت ّای
تاالی ًوه را دارد .ایي تاوتزی تخطی اس فلَر ًزهال
عثیؼی پَست اًساى است ٍ در غطاّای هخاعی
تسیاری اس راًَراى ًیش دیذُ ضذُ است .ایي تاوتزی در
سهاى سىًَت تز رٍی پَست تیواری سا ًیست اها اگز
رٍی ًَاحی خاظ هخل دریچِ ّای هػٌَػی للة،
هفاغل هػٌَػی ،ضاًت ّای هایغ هغشیً-خاػی ٍ یا
تز رٍی واتتزّای ٍریذی ٍ سًَذّای ادراری لزار گیزد
تَاًایی ایزاد تیواری را دارد(.)1،2
تیواری ّای هْن استافیلَوَوَس اپیذرهیذیس در
اًساى ضاهل اًذٍوــاردیت ،ســـپتی سوی ،ػفًَت
سخن ّای رزاحـــی ،ػفــًَت هفاغل هػٌَػی،
ػفًَت ّـــای ضــاًت ػػثی هزوشی ٍ ػفًَت ّای
ٍاتستِ تِ واتتزّای ٍریذی هی تاضذ(.)3
تاوتزی تَاًایی ایزاد ػفًَت در افزادی را دارد وِ
سیستن ایوٌی آى ّا ضؼیف یا سزوَب ضذُ است(.)4
ایي تاوتزی ّا اس پَست تیوار یا اس عزیك پزسٌل
هزالثت ّای تْذاضتی در ٌّگام لزارگیزی تزْیشات
پشضىی ٍارد رزیاى خَى هی ضَد تِ ّویي دلیل تِ
ػٌَاى ضایغ تزیي ػلت ایزاد ػفًَت ّای تیوارستاًی
هغزح هی ضَد(.)5
ػاهل تیوــاری سایی هْـــن در اســتافیلَوَوَس
اپیذرهیذیس تِ ٍاسغِ تطىیل تیَفیلن تَسظ یه
ادّسیي تیي سلَلی پلی ساواریذی هی تاضذ وِ تَلیذ
ایي ادّســیي تیي سلــَلی پلی ســاواریــذی در
استافیلَوَوَس اپیذرهــیذیس تَســـظ اپزٍى  icaوِ
هتطــــىل اس صى ّای icaC ،icaB ،icaD ،icaA
هی تاضذ ،تٌظین هی ضَد(.)6
در تطىیل تیَفیلن ســَیِ ّای اســتافیلَوَوَس
اپیذرهیذیس ،تیاى  icaدستخَش یه رًٍذ تغییز فاس
است وِ ایي تغییز فاس هوىي است تمای تاوتزی را
تْثَد دّذ ٍ ایٌىِ تتَاًٌذ تحت تغییز ضزایظ سیست
هحیغی رضذ وٌٌذ .تغییز فاس تطىیل تیَفیلن تَسظ
 IS256وِ یه تَالی درد ضًَذُ وَتاُ  ٍ DNAػٌػز
صًتیىی هتحزن ٍ تسیار سادُ است ،اًزام هی ضَد وِ
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اغلة در چــٌذیي ًـــسخِ در صًَم استافیلَوَوَس
اپیذرهیذیس لاتل تطخیع هی تاضذ وِ اًذاسُ آى ّا
 1300bpتا ّ 1500bpستٌذ( IS256 .)7،8اغلة در
چٌذیي ًسخِ تز رٍی وزٍهَسٍم استافیلَوَوَس
اپیذرهیذیس لزار دارد(.)9
تیواری سایی تاوتزی هی تَاًذ اس عزیك تٌظین
وٌٌذُ ّای صى  icaتٌظین ضَد ٍ تغییز فاس تیواری سایی
در استافیلَوــَوــَس اپیذرهیذیس هی تَاًذ تَسظ
لزارگیزی ٍ تزش ػٌاغز درد ضًَذُ  IS256رخ دّذ
وِ تاػج غیــزفؼــــال وـــزدى اپزٍى icaADBC
هی ضَد( .)10،11ظاّزاً صى  icaCیــه ًمــــغِ داؽ
( )Hot Spotرا تزای درد ّای ً IS256طاى هی دّذ.
ػٌػز  IS256در هیاى اپزٍى  icaلزار هی گیزدٍ .لتی
ایي ػٌػز در صى  icaCلزار گزفت تاػـــج تٌَع فاس
هی ضَد ٍ در ًتیزِ تِ غیز فؼال وزدى تطىیل تیَفیلن
هٌزز هی ضَد .اها ایي تَالی  IS256هی تَاًذ اس اپزٍى
 icaخارد ضَد ٍ تاوتزی دٍتارُ تَاًایی تطىیل تیَفیلن
را تِ دست آٍرد .تَالی  IS256در استافیلَوَوَس
اپیذرهـــیذیس ّن چٌیـــي ػاهــــل هـــماٍهت تِ
آهیٌَگلیىَسیذّا تِ ٍاسغِ تزًــســـپَسٍى Tn4001
هی تاضذ( .)4،11اها ایي ػٌػز هی تَاًذ تِ عَر هستمل
در ًسخِ ّای هتؼذد در صًَم ّای استافیلَوَوَس ّا
ٍ اًتزٍوَوَس ّا هٌزز تِ هماٍهت تِ آهیٌَگلیىَسیذّا
گزدد .تَالی  IS256هوىي است تیاى صى ّای خاغی
را تحت تاحیز لزار دّذ وِ ٍاتستِ تِ تیواری سایی
ّستٌذ .تٌا تز ایي ًَتزویثی دٍتارُ صًَهی ًاضی اس
لزارگیزی ٍ تزش  IS256هوىي است ساسگاری
استافیلَوَوَس اپیذرهیذیس در هحیظ تیوارستاًی را
افشایص دّذ( .)12حضَر ًسخِ ّای هتؼذد IS256
هوىي است یه ًمص در اًؼغاف پذیزی صًَم چٌذ
همــاٍهتـــی ٍ تـــاسآرایی صًــَم در استافیلَوَوَس
اپیذرهیذیس داضتِ تاضٌذ(.)13
تَالی  IS256در صًَم رٌس ّای تاوتزی ّا اس
رولِ اســتافیلَوَوَس ،اًتـزٍوَوَس ،هایىَتاوتزیَم،
تَرخَلذریا ،ریــشٍتیَم ،ردٍوــَوَس ،الوتَتاسیلَس ٍ
یزسیٌیا ٍرَد دارد(.)14
در ایي تحمیك تِ تزرسی تاوتزی ّای رذا ضذُ اس
پَست ٍ ّویي عَر ضیَع صى  ٍ IS256تطىیل
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استخزاد  ٍ DNAرٍش  PCRتزای ضٌاسایی صى
 :IS256تزای استخزاد  DNAاتتذا چٌذیي ولٌی اس ّز

جديل ؼمارٌ  .1تًالی پرایمر  IS256در اظتافیلًکًکًض اپیدرمیدیط
رفزًس
()7

آهپلیىَى()bp
1103

تَالی پزایوز(')5' → 3

صى

F: TGAAAAGCGAAGAGATTCAAAGC
R: ATGTAGGTCCATAAGAACGGC

IS256

جديل ؼمارٌ  .2تروامٍ  PCRمًرد اظتفادٌ تٍ مىظًر تکثیر IS256
هزاحل
ضَن حزارتی اٍلیِ
ٍاسزضت ضذى )Denaturation( DNA
رفت ضذى پزایوز ()Annealing
عَیل ضذى پزایوز ()Extension
عَیل ضذى ًْایی
ًگْذاری

دها
95ºC
95ºC
53/9ºC
72ºC
72ºC
4ºC

تَاًایی تطىیل تیَفیلن :تِ هٌظَر تَاًایی تطىیل
تیَفیلن در رذایِ ّا اس رٍش هیىزٍتیتز پلیت()MTP
استفادُ ضذ 180 .هیىزٍلیتز هحیظ تزیپتی ویس سَی
تزاث( )TSBحاٍی یه درغـــذ گـــــلـــَوش درٍى
چاّــه ّای هیىزٍتیتزپلیت ریختِ ضذ .سپس 20

سهاى
 2دلیمِ
 30حاًیِ
 30حاًیِ
 40حاًیِ

تؼذاد سیىل

 25سیىل

 5دلیمِ
∞

هیىزٍلیتز اس سَسپاًسیَى تاوتزی تا وذٍرتی هؼادل
استاًذارد ًین هه فارلٌذ در هحیظ  TSBتِ ّز چاّه
اضافِ ضذ(تِ هٌظَر واّص خغا ٍ ارائِ تزشیِ تحلیل
لاتل اػتواد ًتایذ ،تزای ّز رذایِ تاوتزی حذالل سِ
چاّه در ًظز گزفتِ ضذ) .سپس پلیت ّا تِ هذت 48
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تیَفیلن در استافیلَوَوَس اپیذرهیذیس رذا ضذُ اس
پَست افزاد سالن پزداختِ ضذُ است.
مًاد ي ريغ َا
در فاغلِ سهاًی اردیثْطت ٍ خزداد سال ،1394
ً 91وًَِ استافیلَوَوَس اپیذرهیذیس تَسظ سَآب
استزیل آغطتِ ضذُ تِ سزم فیشیَلَصی اس سغح پَست
افزاد سالن روغ آٍری ضذ .تذیي تزتیة وِ سَآب
استزیل را تز رٍی سغح پَست افزاد وطیذُ ٍ آى ّا را
در هحیظ  ٍ TSBدر دهای  37دررِ ساًتی گزاد تِ
هذت  24ساػت در اًىَتاتَر لزار دادُ ٍ سپس رٍی
هحیظ تالدآگار وطت دادُ ضذ .رْت تطخیع اس
آسهَى ّای تیَضیویایی ًظیز رًگ آهیشی گزم ،واتاالس،
وَآگَالس ،تست  ،DNaseتخویز هحیظ هاًیتَل سالت
آگار ٍ حساسیت تِ ًٍَتیَسیي استفادُ ضذ .رذایِ ّایی
وِ تز اساس ًتــایذ آسهــَى ّای تیَضیویایی اًتخاب
ضذًذ تزای تؼییي دلیك تز رٌس ٍ گًَِ تحت آسهایص
هلىَلی ً 16SrRNAیش لزار گزفتٌذ.
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رذایِ را در  120هیىزٍلیتز تافز  TEحل وزدُ ،سپس
 20هیىزٍلیتز آًشین لیشٍاستافیي را وِ اس لثل تا آب
همغز رلیك ضذُ تِ ایي سَسپاًسیَى اضافِ وزدُ ٍ تِ
هذت  1ساػت در اًىَتاتَر لزار دادُ ،سپس ًوًَِ ّا تِ
هذت  5دلیمِ در  95دررِ ساًتی گزاد در دستگاُ
تزهَتالن لزار گزفتٌذ .تؼذ اس آى ًوًَِ ّا تِ هذت 10
دلیمِ در  10000دٍر در دلیمِ ساًتزیفیَص گزدیذ ٍ اس
هایغ رٍیی تِ ػٌَاى هٌثؼی تزای  DNAاستفادُ ضذ.
ٍاوٌص  PCRتزای  IS256در حزن  13هیىزٍلیتز
اًزام ضذ وِ ضاهل  7هیــىزٍلیتز هـــستزهیىس1 ،
هیىزٍلیتز پزایوــز رفت ٍ  1هیىزٍلیتز پزایوز تزگطت
اختػاغی 2 ،هیـــىزٍلیــتز آب همغز تشریمی ٍ 2
هیىزٍلیتز اس  DNAالگَ تَد.
ٍاوٌص  PCRتا استفادُ اس دستگاُ تزهَسایىلز
( )BIO RADاًزام گزفت .تَالی پزایوز ٍ تزًاهِ هَرد
استفادُ تزای تىخیز تَالی درد ضًَذُ  IS256در رذٍل
ضوارُ  2 ٍ 1آٍردُ ضـــذُ اســــت .تزای هطاّذُ
هحـــػـــَالت  PCRاس صل آگــــارس  1/5درغــذ
استفادُ ضذ.
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جديل ؼمارٌ  .3طثقٍ تىدی تًاوایی تؽکیل تیًفیلم تٍ يظیلٍ ريغ میکريتیتر پلیت()15
هحاسثِ هیشاى

تَاًایی تطىیل تیَفیلن
لَی
OD > 4×ODc
0.4626 < OD ≤ 0.9252
2×ODc < OD ≤4×ODc
هتَسظ
0.2313 < OD ≤ 0.4626
ODc < OD ≤ 2×ODc
ضؼیف
OD < 0.2313
OD ≤ 0.08324
ػذم اتػال
٭ = ODCهیاًگیي رذب ًَری چاّه ّای وٌتزل هٌفی × 3(+اًحزاف هؼیار چاّه ّای وٌتزل هٌفی)
cut-off

٭

ًتایذ حاغل اس هیاًگیي حذاوخز رذب ًَر()OD
OD > 0.9252

آسهایص حساسیت آًتی تیَتیىی :تزای تؼییي
حساسیت آًتی تیَتیىی رذایِ ّای هَرد تزرسی ًسثت
تِ  8آًتــی تیـــَتیه آهیـــــىاسیي ،رٌتاهایسیي،
استزپتَهایسیي ،سیپزٍفلَوـــساسیي ،افلَوساســــیي،
اریتزٍهایسیي ٍ ٍاًىَهایسیي اس رٍش دیسه دیفیَصى
عثك دستَرالؼول اًستیتَ استاًذاردّای آسهایطگاّی ٍ
تالیٌی) (CLSIاستفادُ ضذ .در ایي رٍش سَسپاًسیًَی
اس تاوتزی تا وذٍرتی هؼادل استاًذارد ًین هه فارلٌذ در
هحیظ هَلز ّیٌتَى تزاث تْیِ گزدیذ ،سپس تا استفادُ
اس سَآب استزیل رٍی سغح هحیظ هَلز ّیٌتَى آگار
تلمیح ٍ دیسه ّا تا فاغلِ هٌاسة رٍی سغح هحیظ
لزار دادُ ضذًذّ .الِ ػذم رضذ ّز یه اس دیسه ّا
تؼذ اس اًىَتاسیَى تِ هذت  18-24ساػت در دهای 35
دررِ ساًتی گزاد اًذاسُگیزی ضذًذ.
اعالػات روغ آٍری ضذُ تا استفادُ اس ًزم افشار
ً SPSSسخِ  ٍ 23آسهَى آهاری وای هزتغ ٍ آسهَى
دلیك فیطز در سغح اعویٌاى  95درغذ()P<0.05
آًالیش ضذ ٍ ارتثاط آهاری تیي تَاًایی تطىیل تیَفیلن در

رذایِ ّای استافیلَوَوَس اپیذرهیذیس تا فاوتَرّای
سي ،حضَر صى  ٍ IS256هماٍهت آًتی تیَتیىی تؼییي
گزدیذ.
یافتٍ َای پصيَػ
اس  91رذایِ روغ آٍری ضذُ 47/25( 43 ،درغذ)
هَرد هزتَط تِ سًاى ٍ  52/75( 48درغذ) هَرد هزتَط
تِ هزداى تَدً .تایذ حاغل اس ً PCRطاى داد وِ اس ایي
 91رذایِ ،تٌْا  8/79( 8درغذ) دارای  IS256تَدًذ
(ضىل ضوارُ  .)1اس  91رذایِ 63/73( 58 ،درغذ)
فالذ تَاًایی تطىیل تیَفیلن 6/6( 6 ،درغذ) تیَفیلن
ضؼیف 15/38( 14 ،درغذ) تیــَفیلن هتَسظ ٍ 13
( 14/29درغذ) تیَفیلن لَی تطىیل دادًذ .رذایِ ّایی
وِ دارای  IS256تَدًذ  75( 6درغذ) فالذ تَاًایی
تطىیل تیَفیلن 12/5( 1 ،درغذ) تیَفیلن ضؼیف ٍ 1
( 12/5درغذ) تیَفیلن هتَسظ تطىیل دادًذ .اس 83
( 91/21درغذ) رذایِ ّایی وِ فالذ  IS256تَدًذ52 ،
( 62/65درغذ) رذایِ ّا فالذ تَاًایی تطىیل تیَفیلن،
 6/03( 5درغذ) دارای تیَفیلن ضؼیــف15/66( 13 ،
55
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ساػت در دهای  37دررِ لزار دادُ ضــذًذ .تزای حذف
تاوتزی ّای هتػل ًطذُ ،چاّه ّا تا استفادُ اس تافز
 PBSسِ تار ضست ٍ ضــَ دادُ ضـــذًذ .آى گاُ
تاوتزی ّای هَرَد در تیَفیلن در وف چاّه ّا تا
استفادُ اس  150هیىزٍلیتز هتاًَل تِ هذت  20دلیمِ
حاتت ضذًذ ،سپس هتاًَل تالی هاًذُ را اس پلیت ّا خارد
وزدُ ٍ تِ هذت یه ضة تِ هٌظَر خطه ضذى ،در
دهای اتاق لزار دادُ ضذًذ .تؼذ اس ایي هزحلِ ،تِ هذت
 15دلیمِ تا استفادُ اس  150هیىزٍلیتز رًگ سافزاًیي
یه درغذ ػول رًگ آهیشی اًزام ضذ ٍ پلیت ّا تا
استفادُ اس رزیاى آب تا خارد ضذى وـــاهل رًگ
ضست ٍ ضَ ضذًذ ٍ در هزاٍرت َّا خطه ضـــذًذ،
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آى گاُ تا اضافِ وزدى  150هیىزٍلیتز اتاًَل  95درغذ
تِ هذت  30دلیمِ رًگ هتػل ضذُ تِ تاوتزی ّای
هَرَد در تیَفیلن را اس آى ّا رذا وزدُ ٍ در عَل هَد
ً 490اًَهتز تا استفادُ اس دستگاُ ELISA reader
(ضزوت  Awarenessآهزیىا) ،حذاوـــــخز عــَل
هَد رذتی(ّ )ODز چاّه خــــَاًذُ ضذ .تَاًایی
تطىیل تیَفیلن تَسظ رذایِ ّای هَرد تزرسی تز
هثٌای هیشاى رذب ســافــزاًیي هتػـــــل ضذُ تِ
سلَل ّای هَرَد در تیَفیلن عثمِ تٌذی گـــزدیذًذ.
تا استفـــادُ اس رٍش هــحاســـثِ ً cut-offتـــایذ
حــاغل هـــَرد تزرسی لــــزار گزفت(رذٍل ضوارُ
.)15()3
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ؼکل ؼمارٌ  .1شل الکتريفًرز محصًل  PCRومًوٍ َای اظتافیلًکًکًض اپیدرمیدیط از وظر  :IS256ظتًن ؼمارٌ  1مرتًط تٍ
( DNA Ladder 100bpؼرکت ظیىاکلًن) ،ظتًن ؼمارٌ  2کىترل مثثت( ،)RP62Aظتًن ؼمارٌ  3کىترل مىفی(آب مقطر)،
ظتًن ؼمارٌ  7 ،6 ،5 ،4ي  8مرتًط تٍ جدایٍ َای دارای  IS256تا يزن مًلکًلی  1113bpمی تاؼد.
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60
40
20
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ومًدار ؼمارٌ  .1تررظی عاظیت آوتی تیًتیکی در جدایٍ َای اظتافیلًکًکًض اپیدرمیدیط ياجد IS256

58
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درغذ) دارای تیَفیلن هتَسظ ٍ  15/66( 13درغذ)
تیَفیلن لَی تطىیل دادُ تَدًذ .رذایِ ّایی وِ دارای
 IS256تَدًذ  37/5( 3درغذ) تِ رٌتاهایسیي25( 2 ،
درغذ) تِ آهیىاسیي 25( 2 ،درغذ) تِ استزپتَهایسیي،
 12/5( 1درغذ) تِ سیپزٍفلَوساسیي 12/5( 1 ،درغذ)
تِ افلَوساسیي ٍ  50( 4درغذ) تِ اریتزٍهایسیي هماٍم
تَدًذ اها ّیچ هماٍهتی تِ ٍاًىَهایسیي هطاّذُ ًگزدیذ
(ًوَدار ضوارُ  .)1تیي تطىیل تیَفیلن ٍ حضَر IS256
ٍ ّن چٌیي هماٍهت تِ آًتی تیَتیه ّای آهیىاسیي،
افلَوــساسیي ،سیــپزٍفلَوســاسیي ،استزپتَهایسیي،
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رٌتاهایسیي ٍ اریتزٍهایسیي در رــــذایِ ّای ٍارذ
 IS256اختــالف هؼـــٌاداری یافــت ًطذ(.)P>0.05
اختالف آهاری هؼٌاداری تیي تَاًایی تطىیل تیَفیلن در
رذایــِ ّای استـــافیلَوَوَس اپیذرهیذیس تا فاوتَر
رٌس در سغح اعویٌاى  95درغذ( )P=0.008تا آسهَى
وای هزتغ هطاّذُ ضذ .ارتثاط تیي تطىیل تیَفیلن در
 91رذایِ استـــافیـــلَوَوَس اپیـــذرهیذیس رذا
ضذُ اس پَســـت افــــزاد ســـالن ٍ ســـي ،رٌس ٍ
حـــضَر صى  IS256در رــــذٍل ضــوارُ  4ارائِ
ضذُ است.

بررسی هیزاى شیوع توالی درج شوًده  IS256و تشکیل بیوفیلن در-...هحودرضا ههرابی و هوکاراى

تطىیل تیَفیلن
خػَغیات
رٌس
سي (سال)
IS256

هزد
سى
19-40
<40
دارد
ًذارد

تیَفیلن لَی
تؼذاد ()%
)6/59( 6
)7/70( 7
)13/95( 12
)20( 1
)0( .
)15/66( 13

تیَفیلن هتَسظ
تؼذاد ()%
)2/20( 2
)13/18( 12
)15/11( 13
)20( 1
)12/05( 1
)15/66( 13

تیَفیلن ضؼیف
تؼذاد ()%
)3/30( 3
)3/30( 3
)5/81( 5
)20( 1
)12/05( 1
)6/03( 5

ػذم تطىیل تیَفیلن
تؼذاد ()%
)40/66( 37
)23/07( 21
)65/11( 56
)40( 2
)75( 6
)62/65( 52

روغ
تؼذاد ()%
)52/75( 48
)47/25( 43
)100( 86
)0( 5
)8/79( 8
)91/21( 83

P

0/008
0/349
1

تحث ي وتیجٍ گیری
استافیلَوَوــَس اپیذرهــیذیس در دِّ اخیز تِ
ػٌَاى تاوتزی ّای تیواری سا ًمص تسیار هْوی را در
ایزاد ػفًَت تیوارستاًی ایفا ًوَدُ اًذ ( .)3تیطتزیي
ػفًَت ّای استافیلَوَوَس اپیذرهیذیس در تزْیشات
پشضىی وار گذاضتِ در تذى ٍ تِ عَر ًوًَِ در تیَفیلن
تطىیل ضذُ رخ هیدّذ ( .)16تطىیل تیَفیلن یىی اس
ػَاهل تیواری سایی هی تاضذ وِ تا تطىیل تیَفیلن
تاوتزی در هماتل ػَاهل ضذ هیىزٍتی ٍ سیستن ایوٌی
هیشتاى هحافظت هی ضَد ٍ تاػج تذاٍم ػفًَت ّای
ایزاد ضذُ تَسظ تیَفیلن هی ضَد ٍ هی تَاًٌذ 1000
تزاتز تِ آًتی تیَتیه ّا ٍ سایز ػَاهل ضذ هیىزٍتی تِ
خػَظ ًسثت تِ ّوتایاى پالًىتًَی خَد ،هماٍم تز
تاضٌذ( .)17در هغالؼِ حاضز اس  91رذایِ8/79( 8 ،
درغذ) دارای  IS256تَدًذ وِ اس ایي  91رذایِ58 ،
( 63/73درغذ) فالذ تَاًایی تطىیل تیَفیلن6/6( 6 ،
درغذ) تیَفیلن ضؼیف 15/38( 14 ،درغذ) تیَفیلن
هتَسظ ٍ  14/29( 13درغذ) تیَفیلن لَی تطىیل
دادًذ وِ ػذم تطىیل تیَفیلن در ایي رذایِ ّا تیطتز
تَد .در رذایِ ّای دارای  75( 6 IS256درغذ) فالذ
تَاًایی تطىیل تیَفیلن12/5( 1 ،درغذ) تیَفیلن ضؼیف
ٍ  12/5( 1درغذ) تیَفیلن هتَسظ تطىیل دادًذ وِ
ًطاى هی دّذ ػذم تطىیل تیَفیلن ًیش در ایي رذایِ ّا
تیطتز هی تاضذ وِ ایي ًتایذ تا هغالؼات گذضتِ وِ
تیاى هی وٌذ  IS256تاػج ػذم تطىـــیل تیــَفیلن
هی ضَد(ّ )18ن خَاًی دارد تِ ایي غَرت وِ IS256
در هیاى اپزٍى  icaلزار هی گیزد ٍ تاػج غیزفؼال
وزدى اپزٍى  ٍ icaػذم تطىیل تیَفیلن هی گزدد(.)11
اها در هغالؼِ حاضز ًطاى دادُ ضذُ اس 91/21( 83
89
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درغذ) فالذ  62/65( 52 ،IS256درغذ) فالذ تَاًایی
تطىیل تیَفیلن 6/03( 5 ،درغذ) دارای تیَفیلن ضؼیف،
 15/66( 13درغذ) دارای تیَفیلن هتَسظ ٍ 15/66( 13
درغذ) تیَفیلن لَی هی تاضٌذ وِ ػذم تطىیل تیَفیلن
ًیش در ایي رذایِ ّا تیطتز هی تاضذ وِ ایي هی تَاًذ تا
ًمص گشارش ضذُ  IS256هغایزت داضتِ تاضذّ .واى
عَر وِ در هغالؼِ حاضز ًطاى دادُ ضذُ است ،ارتثاعی
تیي  ٍ IS256تطىیل تیَفیلن ٍرَد ًذارد ضایذ حضَر
 IS256در ػذم تطىیل تیَفیلن ًمص داضتِ تاضذ اها
احتواالً هىاًیسن ّا ٍ ػَاهل دیگزی تِ غیز اس IS256
ٍرَد دارد وِ تاػج هی ضَد تیَفیلن تطىیل ًگزدد ٍ یا
هوىي است صى ّای هزتَط تِ اپزٍى  icaتزای تطىیل
تیَفیلــن ،در رـــذایِ ّا حضَر ًذاضتِ تاضٌذ .عثك
تحــمیـــمات رـــذایــِ ّـــای دارای  IS256تِ
آًتی تیَتیه ّای آهیٌَگلیىَسیذی همـــاٍهت ًطاى
هی دٌّذ(ٍ )13لی در تحمیك حاضز حساسیت تِ
آهیٌَگلیىَسیذّا تیطتز تَد وِ تا ًمص ضٌاختِ ضذُ
 IS256در ایزاد هماٍهت آهیٌَگلیىَسیذی هغایزت دارد
وِ اهىاى دارد تِ دلیل ضزایظ فیشیَلَصیىی تاوتزی ٍ
دیگز ػَاهــل تاضــذ سیزا وِ تحمیك حاضز تز رٍی
ًوًَِ ّای پَست اًزام گزفتِ است ٍ تا تَرِ تِ ایي
وِ تاوٌَى تحمیمــات گستـــزدُ ای تز رٍی هماٍهت
آهیٌَگلیىَسیذی رذایِ ّای دارای  IS256اس پَست
افزاد سالن ٍ ارتثاط آى ّا تا یىذیگز اًزام ًپذیزفتِ
است پس هستٌذاتی ٍرَد ًذارد وِ تتَاى آى ّا را تا
تحمیك حاضز هغاتمت داد ٍ ًوی تَاى ًتایذ لاتل تاهلی
را ارائِ داد.
در تحمیك حاضز ّوِ رذایِ ّا تِ ٍاًىَهایسیي
حساسیت ًطاى دادًذ وِ تا تحمیمات گذضتِ ّن خَاًی
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جديل ؼمارٌ  .4ارتثاط تیه تؽکیل تیًفیلم در جدایٍ َای اظتافیلًکًکًض اپیدرمیدیط جدا ؼدٌ از افراد ظالم ي ضًر IS256
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ُرذایِ ّای تیواری سا ٍ تْاروی اس رذایِ ّای آلَد
وٌٌذُ فلَر ًزهال ٍ غیز تیواری سا ٍ ّن چٌیي ًمص
 ٍ دیگز ػَاهل هتؼذد در ػذم تطىیل تیَفیلنIS256
هی تَاًذ ووه ضایاًی در وٌتزل تیواری سایی ایي
.تاوتزی ّا داضتِ تاضذ

ٍ  تا ایي حال ًوی تَاى در خػَظ هماٍهت.دارد
حساسیت آًتی تیَتیىی ًظز لغؼی داد سیزا در تحمیك
 اس ًظز هماٍهتIS256 حاضز فمظ رذایِ ّای دارای
آًتی تیَتیىی تزرسی ضذًذ ٍ ّوِ رذایِ ّا هَرد
 تَاًایی توایش ٍ تطــخــیع.تزرسی لزار ًگزفتٌذ
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Abstract
Introduction: Biofilm formation mediated
by a polysaccharide intercellular adhesin
(PIA) is considered a major pathogenic
factor of staphylococcus epidermidis. PIA
production is regulated by icaADBC
operon. IS256 causes phase variation of
biofilm formation by inactivation of ica
operon. This study was aimed at
investigating the prevalence of IS256 and
biofilm formation in staphylococcus
epidermidis isolated from healthy human
skin.

Findings: Out of the 91 isolates, only 8
(8/79%) cases contained IS256. The
microtiter plate assay results showed that
attachment abilities 58 (63/73%) lacked, 6
(6/6%) were weak, 14 (15/38%) were
moderate and 13 (14/29%) were strong
biofilm producers. The isolates containing
IS256, 6 (75%) lacked, 1 (12/5%) was
weak, and 1(12/5%) was moderate biofilm
producer. The isolates containing IS256, 3
(37/5%) were resistant to gentamicin, 2
(25%) to amikacin, 2 (25%) to
streptomycin, 1(12/5%) to ciprofloxacin,
1(12/5%) to ofloxacin and 4 (50%) were
resistant to erythromycin, but no resistance
to vancomycin was observed.

Materials & Methods: 91 isolates of
staphylococcus epidermidis were collected
from the surface of healthy human skin. All
the isolates were examined in terms of
ability of biofilm formation by Microtiter
plate assay. PCR technique with specific
primers was used to determine the presence
of IS2556. Additionally, all the isolates
containing IS256 were examined in term of
aminoglycoside
resistance,
fluoroquinolones, macrolides, and glycopeptides
by disk diffusion method. Data were
analyzed using SPSS software.

Discussion & Conclusions: The results
demonstrated no relation between the
IS256 and biofilm formation. Not mutch
resistance to aminoglycosides was observed
in isolates containing IS256 hich. This is
quite incompatible with the so-called role
of IS256 in forming aminoglycoside
resistance.
Keywords: staphylococcus epidermidis,
biofilm, IS256, aminoglycoside
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