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الگوی ژنهای حدت استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از موارد ورم
پستان تحت بالینی و بالینی در استان البرز
هادی پورتقی

*

چکیده

هیپیًَذًذ(ٍ )8 ٍ 2رم پستاى تِ فزمّای حاد،تحت حاد ،هاشهي

ّذف اس اًزام هطالعِ حاضز ضٌاسایی صىّای حذت در استافیلَکَکَس اٍرئَسّاای

ٍ تحت تالیٌی تزٍس هیًوایذ ٍرم پستاى یات تیوااری رایاذ در

رذا ضذُ اس هَارد ٍرم پستاى تحت تالیٌی ٍ تاالیٌی تاَد رْات ضٌاساایی هاَارد ٍرم

گاٍّای ضیزی است ٍرم پستاى تاعج آسیةّاای قاتال تَراِ

پستاى تحت تالیٌی تعذاد  0291کارتیِ هزتَط تِ  081گاٍ در ّفت گااٍداری در اساتاى
الثزس تِ ٍسیلِ ضیزآسها ( )CMTهَرد ارسیاتی قزار گزفات ّونٌایي تاِ کوات کطات

در غٌایع لثٌی هیضَد در تیي عَاهل گًَاگَى ایزاد کٌٌاذُ ٍرم

تاکتزیایی هَارد تالیٌی ٍرم پساتاى اساتافیلَکَکَس ٍرئاَس ًیاش هاَرد ارسیااتی قازار

پسااتاى ،تاااکتزی اسااتافیلَکَکَس اٍرئااَس

گزفت تز اساس آسهایص کَاگَالس ٍ صى  23srDNAتاِ تزتیاة تعاذاد  09 ٍ 33ساَیِ

) aureusاس ّوِ تیواریسایی تیطتزی داضتِ ٍ تاعج عفًَتّاای

استافیلَکَکَس اٍرئَس اس هَارد ٍرم پستاى تحت تالیٌی ٍ تالیٌی رذا ضذًذ تِ کوات
 PCRکِ تا اساتفادُ اس پزایوزّاایی کاِ تازای صىّاای فااکتَر تاَدُای کٌٌاذُ (،)clfA

(Staphylococcus

هشهي سخت درهاى ضًَذُ ٍ یا ٍرم پستاىّاای حااد هایضاَد

کَاگَالس (ً ،)coaاحیِ  Xکاذ کٌٌاذُ پازٍت یي  ،)SpaA- X region( Aصى تٌظاین کٌٌاذُ

تاکتزی استافیلَکَکَس اٍرئَس گستزش رْاًی داضتِ ٍ اغلاة

فزعی (ّ ،)agrIIIوَلیشیي ّ ٍ )hla( Aوَلیشیي  ،)hlb( Bاًزام ضاذ ،اساتافیلَکَ ّاای

تاعج ٍرم پستاىّای تحت تالیٌی ٍ تالیٌی هیضَد هٌثاع اغالی

رذا ضذُ اس ًظز صًتیکی هَرد ارسیاتی قزار گزفتٌذ تا تَراِ تاِ تٌاَا تااال در صىّاای
هَرد هطالعِ  01پزٍفایل هختلف در تیي ًوًَِّای هَرد هطالعِ هطااّذُ ضاذ کاِ ایاي
اهز حاکی اس تٌَا تاال در استافیلَکَکَس اٍرئَسّاای دییال در ٍرم پساتاى در ایاي
هٌطقِ اس کطَر است پزٍفایل غالة در تیي هَارد تحت تالیٌی ٍ تالیٌی هزتَط تِ

clfA,

 coa, agrIIIتَدً .تایذ ایي هطالعِ اهکاى تزرسای تٌاَا دٌاذ صى حاذت در ساَیِّاای
استافیلَکَکَس اٍرئَس ضایع در ٍرم پستاىّای تحت تالیٌی ٍ تالیٌی در اساتاى الثازس
را فزاّن کزدُ ٍ هوکي است در رْت تثیایي رٍیکازدی پیطاایزاًِ دررْات کااّص
عفًَت ًاضی اس ایي تاکتزی کوت کٌٌذُ تاضذ

واژگان کلیدی :گاٍ ضیزی ،اساتافیلَکَکَس اٍرئاَس ،صىّاای حاذتٍ ،رم پساتاى
تالیٌی ٍ تحت تالیٌی
تاریخ دریافت 29/0/90 :تاریخ پذیزش29/1/9 :

مقدمه
ٍرم پستاى عثارت است اس تَرم غاذُ پساتاًی تاذٍى تَراِ تاِ
عاهل ایزااد کٌٌاذُ آى کاِ در دٍرُ تیوااری تاییزاتای در تافات
پستاى ٍ تزضاحات آى دیاذُ هایضاَد ایاي هطاک ت اس ًظاز

تاکتزی استافیلَکَکَس اٍرئَس کارتیِ آلَدُ است ٍ اًتقال تایي
گاٍّا طی ضیزدٍضی اًزام هیگیزد عَاهل حذت گًَااگًَی در
تاکتزی استافیلَکَکَس اٍرئَس ضٌایتِ ضذُ ٍ در تزٍس اضاکال
هختلف ٍرم پستاى ًاضی اس ایي تاکتزی ًقاص دارًاذ هطالعاات
حاکی اس آى است کِ ارتثاط هساتقیوی هاا تایي ح اَر عَاهال
حذت ٍ ضذت ٍرم پساتاى ٍراَد دارد( )9 ٍ 01ح اَر ایاي
عَاهل حذت در هٌاطق هختلف رازافیاایی هتفااٍت تاَدُ ٍ اس
ًظز هطالعات اپیذهیَلَصیت حائش اّویت است
تاکتزی استافیلَکَکَس اٍرئَس طیفی اس فاکتَرّاای حاذت را
کِ تَاًایی کلًَیشُ ضاذى در تافات پساتاى را هایدّاذ ّواًٌاذ
کَاگااَالس ،پاازٍت یي ّ ٍ Aوااَلیشیي تَلیااذ هاایکٌااذ پاازٍت یي
کَاگَالس ،تَاًایی تثذیل فیثزیٌَصى تاِ فیثازیي را تاا هکاًیساوی
هتفاٍت اس تکَیي لختِ در تاذى دارد ایاي پازٍت یي تَسا صى

ّوثستای تا علل هتفاٍتی ّوازاُ تاَدُ کاِ حاائش اّویاتاًاذ ٍ

 coaایزاد هیضَد صى  agrسایت تسیاری اس فاکتَرّای حذت

اغَالً توام غَرتّاای آى در احاز ضاایعِای کاِ در پساتاى ٍ

را طی رضذ تاکتزی اساتافیلَکَکَس اٍرئاَس تٌظاین هایکٌاذ

هزازای کاًاال یاا سیٌَسّای ضیز ایزاد هیضَد ،تِ ٍقاَا

سیستن  agrهس َل کاّص تَلیذ پزٍت یيّای هزتث تا دیَارُ

*گااازٍُ هیکزٍتیَلاااَصی ،داًطاااکذُ داهنشضاااکی ،داًطاااااُ آساد اسااا هی ٍاحاااذ کااازد ،کااازد ،ایااازاى
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هادی پورتقی

سلَلی ٍ هس َل افشایص پزٍت یيّاای تزضاحی در طای اٍایاز
دٍرُ سکَى رضاذ تااکتزی در آسهایطاااُ اسات

لَکاَس agr

ضاهل دٍ ٍاحذ ًسخِ تزداری هٌطعة تحت کٌتزل دٍ پزٍهَتَر
) P3 (RNA III) ٍ P2 (RNA IIهیتاضذ ًسخِ  P3تاعج تٌظین
هخثت فاکتَرّای حذت تزضحی ٍ هَرة تٌظین هٌفی پازٍت یي-
ّای ساطحی هایضاَد پازٍت یي  Aرشئای اس دیاَارُ سالَلی
استافیلَکَکَس اٍرئاَس اسات کاِ تاا پیًَاذ کٍَاالًسای تاِ
پنتیذٍگلیکاى هتػل هیضَد ایي پزٍت یي تَاًایی اتػال تِ قطعِ
 fcایوًََگلَتَلیيّا را در اغلة گًَِّای پستاًذاراى دارد ایاي
پزٍت یي تَس صى  Spaتا یت ًاحیِ پلیهَرفیات (ً ٍ )Xاحیاِ
حاتت کذ هیضَد ًاحیِ هتاییز  Xحاٍی تعذاد تکزار هتاییازی اس
 90رفت تاس اسات ّواَلیشیي آلفاا ٍ تتاا تاا آسایة تاِ غطاا
سیتَپ سوی تاعج آسایة سالَلّاا هایضاًَذ تَکسایي تتاا،
اسفٌاَهیلیٌاس ٍاتستِ تِ یَى هٌیشین است کاِ اسافٌاَلینیذ غطاا
سیتَپ سوی را تزشیِ هیکٌذ ایي تَکسایيّاا تَسا صىّاای
 hlb ٍ hlaکذ هیضًَذ ()0
تیي صىّای حذت ٍتخػَظ ٍ ٍ coaرم پستاى در گاٍ ،راتطاِ
هستقیوی ٍرَد دارد (ّ ٍ )00ونٌایي صىّاای حاذت ٍ clfA
 SpaA X-regionاس پزٍت یي  Aدر استافیلَکَکَس اٍرئاَس در
گسااتزش ٍ ضااذت ٍرم پسااتاى دییاال هاایتاضااٌذ( )9 ٍ 01در
هطالعِای درتاارُ رذاسااسی اساتافیلَکَکَس اٍرئاَس اس ٍرم
پستاى ٍ تزرسی صىّای حذت آى ،فزاٍاًی صى  coaاس ً 02وًَاِ
اسااتافیلَکَکَس اٍرئااَس رااذا ضااذُ اس ٍرم پسااتاى 01( %93
ًوًَِ) تَد ( )09 ٍ 09در هطالعات دیاز ًیاش هطاخع ضاذ در
ّوِ ًوًَاِّاای اساتافیلَکَکَس اٍرئاَس راذا ضاذُ اس ٍرم
پستاى ،توام صىّاای حاذت تاِ غاَرت یکٌَایات ٍ یکسااى
ٍرَد ًذارًذ هخ

ً در ً 019وًَِ ضایز ً 18وًَاِ دارای صى clfA

ٍ ً 93وًَِ دارای صى ً 00 ٍ nucوًَِ دارای صى  coaتَد()01
ّااذف اس اًزااام هطالعااِ حاضااز ضٌاسااایی صىّااای حااذت در
استافیلَکَکَس اٍرئَسّاای راذا ضاذُ اس هاَارد ٍرم پساتاى
تحت تالیٌی ٍ تالیٌی هیتاضذ
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مواد و روش کار
تِ هٌظَر ضٌاسایی کارتیِّای هثت تِ ٍرم پستاى تحت تالیٌی در
ّفت گاٍداری در استاى الثزس اس ضیزآسها ( )CMTاساتفادُ ضاذ
در هَرد هَارد ٍرم پستاى تالیٌی ًیش تعذ اس تزیَرد تا هاَرد ٍرم
پستاى تالیٌی اقذام تِ ًوًَِگیزی ضذ ضیز کارتیاِ هثات تاِ ٍرم
پستاى تعذ اس ضذعفًَی کزدى سزپساتاى هطااتق تَغایِ NMC

دایل ظزف استزیل روع آٍری ضذُ ٍ ظزف هذت حذاکخز ساِ
ساعت تِ آسهایطاااُ هٌتقال گزدیاذ در آسهایطاااُ تاِ هٌظاَر
ضٌاسایی عاهل ایزاد کٌٌذُ ٍرم پستاى تحات تاالیٌی ٍ ّونٌایي
تالیٌی تا استفادُ اس کطت تاکتزیایی اس هحی ّای کطت هکااًکی
آگاار( ٍ )Mac Agarت دآگاار( ٍ)Blood Agarتزدپاارکز آگاار
()Baird parkerسااایت ضاازکت هااز  ،اسااتفادُ ضااذ پااا اس
کطت ،تاکتزیّایی تا کلٌیّای سفیذ تا ّوَلیش دٍگاًاِ تاز رٍی
ت دآگار ٍ تاکتزیّایی تا کلٌی سیاُ تا ّالِ ضفاف (دطن هااّی)
تزرٍی تزدپارکز اس ًظز رٌا تِ عٌَاى استافیلَکَکَس در ًظاز
گزفتِ ضذ ٍ گًَِ آى اس ًظز اٍرئَس تَدى تا استفادُ اس آسهاایص
کَاگَالس هَرد تزرسی قزار گزفت درآسهایص کَآگَالس اتتاذا اس
کلٌیّای استافیلَکَکَس در هحی کطات پنتاَى ٍاتاز کطات
تْیِ ضذ ٍ تعذ اس  90ساعت کِ تِ کاذٍرت هٌاساثی رسایذ تاِ
ًسثت یت تِ یت (تزاتز) تا پ سوای سیتزاتِ یزگاَش در لَلاِ
آسهایص هخلَط ضذ ٍ لختِ ضذى پ سوا در لَلِ رٍیت ضذ کاِ
ایي لختِ ضذى ًطاًاز ایي تَد کِ گًَاِ اساتافیلَکَکَس ایزااد
کٌٌذُ ٍرم پستاى اٍرئاَس اسات ّونٌایي اس ًوًَاِّاای ٍرم
پستاى تالیٌی اررااعی تاِ تیوارساتاى ضاوارُ یات داًطاااُ آساد
اس هی ٍاحذ کزد ٍ یا آسهایطااُ یػَغی پ سوا تاا اساتفادُ
اس رٍش کطااات تاکتزیاااایی اقاااذام تاااِ ضٌاساااایی تااااکتزی
استافیلَکَکَس اٍرئَس ضذ
تزای رذاساسی صًَم تاکتزیّایاستافیلَکَکَس اٍرئَس کطات
در هحی ًَتزیٌت تزاث اًزام ضذ ٍ پا اس رسیذى تِ کاذٍرت
هٌاسة ٍ تعذ اس  90ساعت  011هیکزٍلیتز اس هحای کطات تاا

الگوی ژى های حدث استافیلوكوكوس اورئوس جدا شده از هوارد ورم پستاى تحت بالینی و بالینی در استاى البرز

 011هیکزٍلیتز آب قطز اساتزیل هخلاَط ضاذُ ٍ تاِ هاذت 01

استفادُ ضذ ٍ در ًْایت  9/9هیکزٍلیتز  DNAاستخزاد ضاذُ تاا

دقیقِ در  011دررِ ساًتیگزاد رَضاًذُ ضذ ()00

رٍش رَضاًذى تِ عٌَاى الاَ تِ لَلِ اضافِ ضذ آًاالیش ٍاکاٌص

رْت تاییذ قطعی تاکتزی استافیلَکَکَس اٍرئاَس اس  PCRتاز

 PCRهزتااَط تااِ صىّااای ٍ SpaA ٍ coa ٍ clfA ٍ 23srDNA

رٍی صى ایتػاغی ایي تاکتزی  23srDNAاستفادُ ضذ

 hlb ٍ hla ٍ agrIIIضاهل پزایوزّای هزتَطِ ،سیکلّای تکخیاز

ّونٌاایي در هااَرد صًااَمّااای رااذا ضااذُ اس تاااکتزیّااای

ٍ هٌاتع هزتَطِ در رذٍل ً0واایص دادُ ضاذُ اسات پزایوزّاا

استافیلَکَکَس اٍرئاَساقاذام تاِ ضٌاساایی ضاص صى حاذت

تَس ضزکت سیٌاصى سایتِ ضذ

هزتااَط تااِ عاهاالٍ (coagulas)caoٍ (clumping factor)clfA

هحػَلّای تَلیذ ضذُ تِ ایي تزتیة تاا اساتفادُ اسالکتزٍفاَرس

agrIII (accessory gene

در صل آگارٍس  %0/9تْیاِ ضاذُ در تاافز  81( TBEهیلای هاَل

)hlb (beta hemolsin) ٍ hla (alpha hemolysin) ٍ regulator

تزیا 82 ،هیلی هاَل تَریات اسایذ 9/9 ،هیلای هاَل )EDTA

تِ غَرت Multiplex ٍ singleضذ (رذٍل )0

رذاساسی ضذُ ٍ تا استفادُ اس اتیذیَم تزٍهایذ رًگ آهیشی ضاذُ

رْت اًزام ٍ PCRاکٌص در حزن  31هیکزٍلیتاز اًزاام ضاذ ٍ

ٍ اس تاًذّا عکا تْیاِ ضاذ اس هاارکز  011-9111 bpسایٌاصى

تزکیة  PCRتزای توام صىّا حاتت تَد تازای ایاي هٌظاَر اس 9

تزای تعییي اًذاسُ قطعات استفادُ ضذ

هیکزٍلیتاااز سٍد پزایوزّاااا (تاااا غلظااات 1/1 ،)01 pmol/µl

در ًْایات ارتثاااط تایي ح ااَر صىّاای حااذت ٍ coa ٍ clfA

هیکزٍلیتز ( dntpتاا غلظات  3 ،)01 mmol/Lهیکزٍلیتاز اس تاافز

hlb ٍ hla ٍ agrIII ٍ SpaA- X regionدر تااااکتزیّاااای

(PCRتااا غلظاات  0/8 ،)01 Xهیکزٍلیتااز ( MgCl2تااا غلظاات

استافیلَکَکَس اٍرئَس تا ضکل ٍرم پساتاى (تحات تاالیٌی یاا

 1/0 ،)99 mmol/Lهیکزٍلیتز آًشین ( DNA Polymerase tagتاا

تالیٌی) هاَرد تزرسای قازار گزفات در ًااارُ  9 ٍ 0هحػاَل

غلظاات  91 ،)9 U/µlهیکزٍلیتااز آب هقطااز عاااری اس DNase

هزتَط تِ دٍ ٍاکٌص ً Multiplex PCRوایص دادُ ضذُ است

)ٍ SpaA X-region (Protein A

رذٍل0ا پزایوزّایی کِ تزای تطخیع صىّای حذت در استافیلَکَکَس اٍرئَسّای رذا ضذُ اس هَارد ٍرم پستاى تِ کار رفتٌذ
ژن

سکانس پرایمر ( ﹶ 5به ﹶ)3

برنامه

اندازه محصول

PCRa

()bp

منبع

F: ACGGAGTTACAAAGGACGAC
23srDNA
R: AGCTCAGCCTTAACGAGTAC
F: ATAGAGATGCTGGTACAGG
01
101 ،201
9
coa
R: GCTTCCGATTGTTCGATGC
F: GGCTTCAGTGCTTGTAGG
01
0109
9
clfA
R: TTTTCAGGGTCAATA TAAGC
F: CAAGCACCAAAAGAGGAA
01
991 ،993 ،309
3
SpaA-X
R: CACCAGGTTTAACGACAT
Pan: ATGCACATGGTGCACATGC
1
393
0
agrIII
R:GTAATGTAATAGCTTGTATAATAATACCCAG
F: CTGATTACTATCCAAGAAATTCGATTG
0
901
9
hla
R: CTTTCCAGCCTACTTTTTTATCAGT
F: GTGCACTTACTGACAATAGTGC
0
311
9
hlb
R: GTTGATGAGTAGCTACCTTCAGT
a: 0 = 39 × (20°C 01-s, 10 °C 11-s, 19°C 19-s); 9 = 39 × (20°C 11-s, 98°C 11-s, 19°C 11-s); 3 = 31 × (20°C 11-s, 11°C 11-s,
0

0991

01

)19°C 11-s); 0 = 91 × (20°C 31-s, 31°C 31-s, 19°C 11-s); 9 = 31 × (20°C 11-s, 91°C 11-s, 19°C 11-s
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نتایج
تعذاد ً 0291وًَِ ضیز اس  0291کارتیِ هزتَط تِ  081گاٍ اس
تعذاد ّفت گاٍداری در استاى الثزس روع آٍری ضذ در
هزوَا تعذاد ً 19وًَِ تاکتزی استافیلَکَکَس رذاساسی
ضذ کِ تا استفادُ اس آسهایص کَاگَالس ٍ  PCRتز رٍی صى
ًاارُ 0ا صل آگارٍس  %0/9هزتَط تِ صىّای حذت  clfA ٍ coaتاکتزی
استافیلَکَکَس اٍرئَس حفزُّای ً 01 ٍ 0وًَِّای هخثت اس ًظز صى
 coaتا تاًذی تِ اًذاسُ  101رفت تاس ٍ حفزُّای ً 09 ٍ 1 ،0 ،3وًَِّای
هخثت اس ًظز صى  clfAتا تاًذی تِ اًذاسُ  0109رفت تاس حفزُ  1هزتَط
تِ ًوًَِ هخثت اس ًظز ّز دٍ صى حذت  clfA ٍ coaهیتاضذ حفزُّای ،9
ً 00 ٍ 03 ،00 ،01 ،1 ،9وًَِّای هٌفی  :Mهارکز 011-9111

 23srDNAتعذاد  33تاکتزی استافیلَکَکَس اٍرئَس
ضٌایتِ ضذ ّونٌیي اس ًوًَِّای ارراعی تِ کلیٌیت در
هزوَا  09تاکتزی استافیلَکَکَس اٍرئَس دیاز رذاساسی
ضذ کِ در هزوَا ً 09وًَِ تاکتزی استافیلَکَکَس اٍرئَس
اس هَارد ٍرم پستاى تالیٌی ٍ تحت تالیٌی رذاساسی ضذ
در ً 09وًَِ تاکتزی استافیلَکَکَس اٍرئَس رذا ضذُ اس
هَارد ٍرم پستاى تحت تالیٌی ٍ تالیٌی  01پزٍفایل صًی
هختلف دیذُ ضذ طثق ًتایذ ضایعتزیي پزٍفایل صىّای حذت
هزتَط تِ  clfA, coa, agrIIIتَد کِ ّن در هَارد ٍرم پستاى
تالیٌی ٍ ّن در هَارد ٍرم پستاى تحت تالیٌی هطاّذُ ضذ در
رذٍل  9پزٍفایل صىّای حذت در استافیلَکَکَس

ًاارُ 9ا صل آگارٍس  %0/9هزتَط تِ صىّای حذت  hlb ٍ hlaتاکتزی
استافیلَکَکَس اٍرئَس حفزُّای ً 03 ٍ 1وًَِّای هخثت اس ًظز صى
 hlaتا تاًذی تِ اًذاسُ  901رفت تاس ٍ حفزُّای ً 09 ٍ 2وًَِّای
هخثت اس ًظز صى  hlbتا تاًذی تِ اًذاسُ  311رفت تاس حفزُّای ،9 ،0
ً 00 ٍ 01 ،2 ،1 ،9 ،0 ،3وًَِّای هٌفی  :Mهارکز 011-9111

اٍرئَسّای رذا ضذُ اس هَارد ٍرم پستاى تحت تالیٌی ٍ
تالیٌی ًطاى دادُ ضذُ است

رذٍل9ا پزٍفایل صىّای حذت در استافیلَکَکَس اٍرئَسّای رذا ضذُ اس هَارد ٍرم پستاى تحت تالیٌی ٍ تالیٌی
شماره پروفایل

پروفایل ژنهای حدت

ورم پستان

تعداد جدایهها

درصد

0

clfA, coa, SpaA, agrIII, hla

تالیٌی

0

9/99

9

clfA, coa, SpaA, agrIII

تالیٌی

9

0/00

3

clfA, coa, SpaA, agrIII, hla, hlb

تالیٌی

9

0/00

0
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clfA, coa, agrIII

تالیٌی  ،تحت تالیٌی

8

01/11

9

clfA, SpaA, agr III, hla, hlb

تالیٌی

0

9/99

1

clfA, SpaA, agrIII, hla

تالیٌی

9

0/00

1

clfA, coa, agrIII, hlb

تحت تالیٌی

0

9/99

8

clfA, coa, agrIII, hla

تحت تالیٌی

3

1/11

2

clfA, SpaA, agrIII, hlb

تحت تالیٌی

3

1/11

01

clfA, agrIII

تحت تالیٌی

3

1/11
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00

clfA, agrIII, hla

تحت تالیٌی

3

1/11

09

SpaA, hlb

تحت تالیٌی

0

9/99

03

coa, SpaA, agrIII

تحت تالیٌی

0

9/99

00

coa, SpaA

تحت تالیٌی

9

00/00

09
01

SpaA

تحت تالیٌی

1

03/33

clfA, SpaA, agrIII

تحت تالیٌی

3

1/11

09

011

روع

در ً 09وًَِ تاکتزی استافیلَکَکَس اٍرئَس رذا ضذُ اس

آًالیش سکاًا صى  SpaAهیتَاًذ تِ عٌَاى سیستن رایاشیي

هَارد ٍرم پستاى تالیٌی 1 ،پزٍفایل صًی هختلف دیذُ ضذ

تزای تاینیٌگ هَلکَلی رذایِّای استافیلَکَکَس اٍرئَس

طثق ًتایذ ضایعتزیي پزٍفایل صىّای حذت در هَارد ٍرم

تِ کار رٍد ( )1در هطالعِ ّ ٍ Coelhoوکاراى تز رٍی صى

پستاى تالیٌی هزتَط تِ  clfA, coa, agrIIIتَد ٍ در هزحلِ

 SpaAتزای ّز رذایِ یت هحػَل ٍ PCRرَد داضت کِ

clfA, coa,

ضایعتزیي سایش هزتَط تِ  991رفت تاس در  01رذایِ

clfA, SpaA, agrIII, hla ٍ SpaA, agrIII, hla, hlbتیطتز

( 981 ٍ )%38رفت تاس در  2رذایِ ( 081 ٍ )%00رفت تاس

هطاّذُ ضذًذ در ً 33وًَِ تاکتزی استافیلَکَکَس

در  8رذایِ ( )%01تَد (ٍ )0لی در هطالعِ حاضز صى

اٍرئَس رذا ضذُ اس هَارد ٍرم پستاى تحت تالیٌی 00

در  99رذایِ ( )%99/9اس  09رذایِ تاکتزی ح َر داضت

پزٍفایل صًی هختلف دیذُ ضذ طثق ًتایذ ضایعتزیي پزٍفایل

رالة ایٌکِ در هطالعِ حاضز ،توام رذایِّایی کِ اس ًظز صى

صىّای حذت در هَارد ٍرم پستاى تحت تالیٌی هزتَط تِ

 SpaAهخثت تَدًذ دارای هحػَلی تا اًذاسُ  309رفت تاس

پزٍفایلّایcoa, SpaA

تَدًذ کِ حاکی اس ایي اهز است کِ رذایِّای هَرد هطالعِ

تعذ پزٍفایلّای ٍ clfA, coa, SpaA, agrIII

 SpaAتَد ٍ در هزحلِ تعذ تِ تزتیة

ٍ  clfA, coa, agrIIIتیطتز هطاّذُ ضذًذ

SpaA

در ایي تحقیق دارای تَاًایی تاالیی رْت ایزاد ٍرم پستاى
تالیٌی تَدًذ

بحث

ّوَلیشیي آلفا ٍ ّوَلیشیي تتا هْوتزیي فاکتَرّا در تیواری-

ّذف اس اًزام هطالعِ حاضز ضٌاسایی صىّای حذت در

سایی تاکتزیّای استافیلَکَکَس اٍرئَس ایزاد کٌٌذُ

استافیلَکَکَس اٍرئَسّای رذا ضذُ اس هَارد ٍرم پستاى

عفًَتّای دایل پستاًی است ( )0در هطالعِ حاضز اس 09

تحت تالیٌی ٍ تالیٌی تَد ح َر صىّای هختلف در تیي

ًوًَِ ً 01وًَِ دارای صى ّوَلیشیي تَدًذ کِ ً 2وًَِ دارای

استافیلَکَکَس اٍرئَسّای رذا ضذُ اس هٌاطق هختلف

صى ّوَلیشیي آلفا ٍ ً 9وًَِ دارای صى ّوَلیشیي تتا ٍ 3

هتفاٍت تَدُ ٍ ایي اهز تاعج اعطا تَاًوٌذیّای هختلف

ًوًَِ دارای ّن صى آلفا ٍ ّن صى تتا تَدًذ (تَاى ّوَلیش

رْت ایزاد تیواری در ایي تاکتزی هیضَد(ٍ Frenay )01

دٍگاًِ) ٍ  %19/9اس کل ًوًَِّا فاقذ صى ّوَلیشیي تَدًذ

ّوکاراى اع م کزدًذ کِ صى  SpaAتا هحػَل تشرگتز اس

رالة ایٌکِ در  1رذایِ اس  09رذایِ ( )%91اس تاکتزیّای

 911رفت تاس ،تیطتزهزتَط تِ رذایِّای تا تَاى ایزاد ٍرم

ایزاد کٌٌذُ ٍرم پستاى تالیٌی یکی اس صىّای ّوَلیشیي دیذُ

پستاى اپیذهیت است تا رذایِّای تا تَاًایی ایزاد ٍرم

هیضَد در حالی کِ هیشاى ح َر صىّای ّوَلیشیي در تیي

پستاى اًفزادی تٌَا ٍ حثات در ایي صى حاکی اس آى است کِ
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تاکتزیّای ایزاد کٌٌذُ ٍرم پستاى تحت تالیٌی  01رذایِ اس

تحت تالیٌی ٍ تالیٌی  01پزٍفایل صًی هختلف دیذُ ضذ کِ

 33رذایِ ( )%31/3هیتاضذ

ضص پزٍفایل صًی در تاکتزی استافیلَکَکَس اٍرئَس رذا

در هطالعِای اس ً 001وًَِ هخثت کِ اس رٍی هَرفَلَصی

ضذُ اس هَارد ٍرم پستاى تالیٌی ٍ  00پزٍفایل صًی در تاکتزی

کلٌیّا ٍ ّونٌیي تا استفادُ اس پزایوز صى ایتػاغی رٌا

استافیلَکَکَس اٍرئَس رذا ضذُ اس هَارد ٍرم پستاى

( )23srDNAاستافیلَکَکَس اٍرئَس تاییذ گزدیذ ح َر

تحت تالیٌی دیذُ ضذ طثق ًتایذ ،ضایعتزیي پزٍفایل صىّای

سِ صى حذت  hemolysin/clumping factor/capsuleهَرد

حذت در  09تاکتزی رذا ضذُ اس ٍرم پستاىّای تالیٌی ٍ

تزرسی قزار گزفت اس ایي ً 001وًَِ ً 19وًَِ دارای صى

تحت تالیٌی هزتَط تِ  clfA, coa, agrIIIتا فزاٍاًی %01/11

ّوَلیشیي تَدًذ کِ ً 00وًَِ دارای صى ّوَلیشیي آلفا ٍ 30

تَد رالة ایٌکِ پزٍفایل صًی هذکَر در  09تاکتزی هسثة

ًوًَِ دارای صى ّوَلیشیي تتا ٍ ً 00وًَِ دارای ّن صى آلفا

ٍرم پستاى تالیٌی ًیش ضایعتزیي پزٍفایل تا فزاٍاًی %33/33

ٍ ّن صى تتا تَدًذ (تَاى ّوَلیش دٍگاًِ) ٍ تٌْا  %99اس کل

تَد ،در حالی کِ در  33تاکتزی رذا ضذُ اس هَارد تحت

ًوًَِّا فاقذ صى ّوَلیشیي تَدًذ ّونٌیي ً 31وًَِ دارای

تالیٌی ،ضایعتزیي پزٍفایل ،هزتَط تِ صى  SpaAتا فزاٍاًی

صى کنسَل ٍ  %30فاقذ ایي صى تَدًذ ٍ تعذاد ً 89وًَِ

 %08/8گشارش گزدیذ کِ ایي هَضَا ًطاىدٌّذُ افشایص

دارای صى  clfAتَدًذ (ٍ )1اکٌص تیي ّوَلیشیي آلفا ٍ

ح َر صىّای حذت اس طزیق افشایص قذرت تیواریسایی

ّوَلیشیي تتا تاعج افشایص قذرت دسثیذى تاکتزی

استافیلَکَکَس اٍرئَس تَد کِ تاعج تاییز الاَی ٍرم

استافیلَکَکَس اٍرئَس تِ سلَلّای اپیتلیال ضذُ ٍ در

پستاى اس حالت تحت تالیٌی تِ ٍرم پستاى تالیٌی هیگزدد

ًتیزِ اهکاى تکخیز تاکتزی را فزاّن هیساسد ( )3در هطالعِ

ایي ًتایذ ًطاى دٌّذُ آى است کِ تاکتزیّای

حاضز در تیي  09تاکتزی ایزاد کٌٌذُ ٍرم پستاى تالیٌی 3

استافیلَکَکَس اٍرئَس دارای صىّای حذت هختلفی

رذایِ ( )%99دارای ّز دٍ صى ّوَلیشیي آلفا ٍ ّوَلیشیي

ّست ٍ ّوِ فاکتَرّای حذت در ّوِ استافیلَکَکَس

تتا تِ طَر تَام تَدًذ در حالی کِ در ّیچ یت اس تاکتزیّای

اٍرئَسّای رذا ضذُ اس ٍرم پستاى تِ غَرت یکساى فعال

رذا ضذُ اس هَارد ٍرم پستاى تحت تالیٌی ایي دٍ صى تِ

ًویتاضذ ()01

غَرت تَام ح َر ًذاضت

در هطالعِ حاضز سِ پزٍفایل غالة در تاکتزی

در هطالعِای در تزسیل تز رٍی  91تاکتزی استافیلَکَکَس

استافیلَکَکَس اٍرئَس رذا ضذُ اس هَارد ٍرم پستاى

اٍرئَس کِ اس  09هشرعِ روع آٍری ضذُ تَد توام رذایِّا

تحت تالیٌی ٍ تالیٌی عثارت تَد اس پزٍفایل  00 ٍ 09 ٍ 0تا

دارای صى  coaتا سِ اًذاسُ هتفاٍت هحػَل  PCRتَدًذ

تِ تزتیة فزاٍاًی  %00/0 ٍ %03/3 ، %01/1کِ در هزوَا

هحػَل صى  SpaAتزای ًوًَِّای هخثت دارای هحػَل

ایي پزٍفایلّا  %09اس رذایِّا را تِ یَد ایتػاظ دادًذ

 PCRتِ اًذاسُ  309رفت تاس تَد در تیي رذایِّا تِ تزتیة

کِ ّز سِ ایي پزٍفایلّای غالة فاقذ صىّای ٍ hla

 %01 ٍ %90اس ًظز صى  hlb ٍ hlaهخثت تَدًذ ،کِ تیاى ضذُ

تَدًذ ،درغذ پاییي ح َر صىّای ّوَلیشیي در ایي

تعذاد  99پزٍفایل هتفاٍت در تیي ًوًَِّا ًطاًاز تٌَا ٍسیع

رذایِّا ًطاًاز کن اّویت تَدى ایي صىّا ًیست تلکِ ایي

در استافیلَکَکَس اٍرئَسّای ایزاد کٌٌذُ ٍرم پستاى در

ًطاًاز لشٍم ح َر صىّای تٌظین کٌٌذُای ّواًٌذ

ایي هٌطقِ است ( )0در هطالعِ حاضز در ً 09وًَِ تاکتزی

هیتاضذ کِ تاعج تٌظین هخثت ایي صىّا هیضَد ( )03تقیِ

استافیلَکَکَس اٍرئَس رذا ضذُ اس هَارد ٍرم پستاى

رذایِّا ( )%98دارای  03پزٍفایل هتفاٍت تَدًذ کِ ایي
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