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Abstract 

Background: Agr systems, is responsible for control and coordination in production of 
virulence factors, exotoxins secretory and hemolysins in Staphylococcus aureus. The aim of this study 
was to determine and identify the frequency of agr genes in susceptible and methicillin-resistant 
Staphylococcus aureus strains in clinical samples and carriers employed in remedial centers. 

Materials and Methods: This descriptive study was done among a total of 200 strains of 
Staphylococcus aureus isolated from clinical samples and healthy carriers in Hamadan. Antibiotic 
susceptibility pattern of all isolates was determined by disk diffusion methods. After DNA extraction, 
the presence of mecA and agr genes was investigated using PCR. SPSS software package version 20 
was used to perform statistical tests.  

Results: All 200 Staphylococcus aureus strains were susceprible to vancomycin. The 
prevalence of mecA was 50%. The PCR results showed that agrA was the most perevalent gene 
followed by the agrC in all isotated Staphylococcus aureus strains. None of the isolates harbored the 
agrB and agrD gene. 

Conclusion: Pathogenesis of Staphylococcus is dependent on some proteins other superficial 
or excreted which under controlling of agr system. In the present study, the feequency of agrA gene in 
the methicillin-resistant strains, methicillin-sensitive strains isolated from clinical samples and carriers 
employed in remedial centers was higher than the other agr types. Therefore, presumably, agrA gene 
plays an important role Staphylococcal infections.  
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 استافیلوکوکوس هاي ایزوله در) تنظیم کننده ژن فرعی( agr ژن تنوع تعیین
 در شاغل نناقال و کلینیکی يها نمونه در سیلین متی به مقاوم و حساس اورئوس
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  چکیده
 ویروالنس، فاکتورهاي تولید هماهنگی و کنترل مسئول اورئوس، استافیلوکوکوس در agr سیستم :هدف و زمینه

 هاي ایزوله در agr ژن فراوانی شناسایی و تعیینهدف از این مطالعه،  .باشد می ها همولیزین و ترشحی هاي اگزوتوکسین
  .باشد می  مراکز درمانیشاغالن و بالینی يها نمونه در سیلین متی به مقاوم و حساس اورئوس استافیلوکوکوس

 يها نمونه از اورئوس استافیلوکوکوسجداسازي شده  ایزوله 200 تعداد روي بر توصیفی مطالعه این: ها روش و مواد
 از استفاده با شده جدا هاي باکتري همه بیوتیکی آنتی حساسیت الگوي .گرفت انجام همدان شهر سالم نناقال و کلینیکی

 روش ار طریق agr و mecA هاي ژن شده، جدا هاي سویه ژنومی استخراج از پس وشد  تعیین دیفیوژن دیسک روش
PCR فزارا نرم با استفاده از آمده دست به نتایج .ندشد شناسایی SPSS گرفت قرار تحلیل و تجزیه مورد 20 نسخه.  
 mecA ژن شیوع میزان .بودند حساس ونکومایسین بیوتیک آنتی به اورئوس استافیلوکوکوس سویه 200 تمامی: ها یافته

 فراوانی بیشترین آمده، دست به نتایج به توجه با .بود درصد 50 شده جدا اورئوس استافیلوکوکوس هاي سویه میان در
 agrE و AgrB .بودمربوط  agrC سپس و agrA به شده ایزوله اورئوس استافیلوکوکوس هاي سویه در agr هاي ژن
  .ندنشد مشاهده اورئوس استافیلوکوکوس هاي سویه از کدام هیچ در

 سلول سطح به وابسته هاي پروتئین از تعدادي تولید به عمده طور به اورئوس استافیلوکوکوس زایی بیماري: گیري نتیجه
 در agrA ،حاضر مطالعه در .هستند agr ژن تنظیمات تحت ها آن همگی که باشد میمربوط  ها پروتئین این ترشح یا

 نقش ،این بنابر ،بود agr هاي تایپ سایر از بیشتر سیلین متی به مقاوم و حساس ناقل نشاغال و کلینیکی هاي ایزوله
  .باشد می گیر چشم و مهم با اورئوس استافیلوکوکوس عفونت ایجاد در agrA احتمالی

  سیلین متی به مقاومت بیوتیکی، آنتی حساسیت ،agr هاي ژن اورئوس، استافیلوکوکوس :يکلیدواژگان 
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  مقدمه
 مثبت گرم باکتري یک اورئوس استافیلوکوکوس

 حیوانات و انسان در متنوعی هاي بیماري باعث که باشد می
 خطرات همراه به ها آن سالمتی تهدید موجب و گردد می

 مقاوم پاتوژن یک باکتري این .)1(شود می جدي اقتصادي
 مننژیت، اندوکاردیت، قبیل از هایی عفونت باعث که است

 ایجاد به منجر چنین هم و توکسیک شوك سندرم
 هاي ژن میان در .)2(شود می انسان در التهابی هاي عفونت
 کننده تنظیم ژن اورئوس، افیلوکوكاست ویروالنس با مرتبط

agr رشد طی رادر ویروالنت فاکتورهاي از بسیاري سنتز 
 به وابسته هاي پروتئین بیان ،عالوهه ب .دارد عهده بر ها باکتري
 وسیلهه ب استافیلوکوك در سلولی خارج و سلولی دیواره

 زایی بیماري .)4 ،3(شود می کنترل agr لوکوس
 سطح به وابسته هاي پروتئین به بوطمر اورئوس استافیلوکوك

 و میزبان بافت به باکتري اتصال در کمپلکس صورت به
 بیان .)5(شود می بیماري باعث که است توکسین ترشح

 یک که است RNA III کنترل تحت زا بیماري هاي پروتئین
 agr لوکوس از کهاست  مرکزي گرایشی چند کننده تنظیم

 سیستم دو حداقل سیلهو به RNA III .است شده رونویسی
 agr سیستم وسیلهه ب که agrC  وagrA یکی شود، می فعال
 هدف RNA III کننده فعال پروتئین دیگري و دنشو می کد

TRAP سیستم .)6(شود می کد لوکوس این از خارج در که 
agr فاز طی در که است حد نصاب احساس سیستم یک 

 رونویسی باعث ژن بیان افزایش با و میابد انتقال رشد ساکن
 شامل agr لوکوس .)7(شود می سلولی خارج هاي توکسین از

 پروموتور کنترل تحت که است مختلف رونویسی واحد دو
P2(RNAII) و P3(RNAIII) اپرون .باشد می P2 سیستم 

 و )غشایی رسپتور کیناز هیستیدین( agrC شامل پیام انتقال
agrA )سیتوپالسمیک کننده تنظیم(، agrD )و )تیدپروپپ 
agrB )توانایی که کند می کد را )غشایی تلفیق پروتئین 

   .)7(دارد را پپتید ترشح یا و پردازش
 در ویروالنس فاکتورهاي از بسیاري

  sarو agrکننده تنظیم هاي ژن تابع اورئوس استافیلوکوك
 ارئوس استافیلوکوك محیطی رشد در تنظیم این .باشد می

 استافیلوکوك بهتر گیچسبند باعث sar ژن .است موثر
 sar ژن به نسبت agr ژن و شود می شیشه سطوح به رئوسوا

 و )8(شود می اي شیشه سطوح به چسبندگی باعث کمتر
 ژن برداري نسخه افزایش به منجر agr ژن فعالیت چنین هم
 استافیلوکوك ویروالنس فاکتورهاي از(  hldلیزین دلتا

 .)9(شود می تنظیم agr ژن توسط که گردد می )اورئوس
 جمله از سلولی خارج محصوالت تولید agr سیستم

 که کند می کنترل نیز را A پروتئین و کواگوالز همولیزین،
 .)9(باشند می زیادي بسیار نقش داراي باکتري ویروالنس در
 و ویروالنس فاکتورهاي تنظیم ئوسوار استافیلوکوك در
 يها سیستم توسط اگزوپروتئین جمله از دیگر هاي ژن

 )تنظیم کننده پروتئین خارج سلولی (و agr  ، xprتنظیمی
sar رشد فاز  یا لگاریتمی فاز در که گیرد می انجام 

 در agr سیستم ،کلی طوره ب. )10(افتد می اتفاق تصاعدي
 از عبور طی که استحد نصاب احساس  سیستم یک واقع
 خود سیستم یک وسیله به سکون فاز به تصاعدي رشد فاز

 فعال باشد می فرومون پپتید شکل تغییر شامل هک تنظیم
 سلولی تراکم حالت در را هایی سیگنال واقع در که شود می

 قطعه از که است پپتیدي اکتا فرومون .)11(دهد می انتقال
 از فرومون و شود می مشتق agrD کننده کد سکانس داخلی
 که جایی آن از .)12(کند می جلوگیري agr سیستم به پاسخ
 ها گروه سایر agr اثر از گروه زیر یک agr هاي نفرومو

 درمان براي ها فرومون ازاز این رو،  کند، می جوگیري
 .)12(شود می استفاده اورئوس استافیلوکوك هاي عفونت

 در agr هاي ژن فراوانی تعیین ،مطالعه این از هدف
 سیلین متی به حساس و مقاوم هاي اورئوس استافیلوکوك

 مراکز در شاغل ناقلین و کلینیکی يها مونهن از شده ایزوله
اي پلی مراز  واکنش زنجیره مولکولی روش با درمانی

(PCR) باشد می.  
  

  ها  روشمواد و 
 بر توصیفی هشوپژ ینا :ها نمونه آوري جمع

 به مقاوم اورئوس استافیلوکوکوس سویه 100 روي
 به حساس اورئوس استافیلوکوکوس سویه 100 و سیلین متی
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 سرپایی رانبیما بالینی ينمونهها از همدآ ستد به لینسی متی
 طی همدان شهر آموزشی هاي بیمارستان در يبستر و

 فراوانی توزیع 1 جدول .گرفت انجام 1392-93 هاي سال
 نشان بالینی نمونه نوع حسب بر را استافیلوکوك هاي سویه

   .دهد می
 جـنس  شناسـایی  :ها سویه شناسایی و جداسازي

 کاتـاالز،  واکـنش  گرم، آمیزي رنگ اساس بر استافیلوکوك
ــر ــانیتول، تخمی ــست م ــاي ت ــیمیایی ه ــاالز(بیوش ــت، کات  مثب

 درجـه  37 دمـاي  در کـردن  انکوبـه  و )DNase و کواگـوالز 
 مرحلـه  در .صـورت گرفـت    سـاعت  24 مـدت  به گراد سانتی

 ژن هـدف  بـا  اورئـوس  اسـتافیلوکوك  هـاي  گونـه  تاییـد  ،بعد

Nuc پرایمرهـاي  تـوالی  بـا  رئوساو استافیلوکوك اختصاصی 
  .شد انجام 2 جدول در موجود

  
هاي استافیلوکوك بر حسب نـوع      توزیع فراوانی سویه   .1جدول  

  نمونه بالینی
 MRSA  نمونه نوع

  )درصد(
MSSA 

  )درصد(
  )درصد(مجموع

  58)29(  18)18(  40)40(  خون
  28)14(  9)9(  19)19(  تراکئال مجراي

  21)5/10(  6)6(  15)15(  زخم
  32)16(  11)11(  21)21(  ادرار
  4)2(  1)1(  3)3(  چرك

  7)5/3(  5)5(  2)2(  گلو سواپ
  50)25(  50)50(  0  بینی سواپ

  200)100(  100)100(  100)100(  مجموع
 

  
   پرایمرهاي مورد استفاده در این مطالعه.2جدول 

 محصول  توالی ژن هدف
(bp) 

Nlhd 
Hkdgdk' 

(°C) 
 مرجع

agrA  F: ATGCACATGGTGCACATGC 
   R: GTCACAAGTACTATAAGCTGCGAT 439 55 )13( 

agrB F: TATTACTAATTGAAAAG 
R: TGCCATAGC 572 55 )13( 

agrC F: GTAATGTAATAGCTTGTA 
R: TAATAATACCCAG 320  55 )13( 

agrD F: CGATAATGCCGTAATACCCG 
R: CGATAATGCCGTAATACCCG 657 55 )13( 

mecA F: CCAATTCCACATTGTTTCGGTCTAA 
R: GTAGAAATGACTGAACGTCCGATAA 310 60 ) 14( 

nuc F: GCGATTGATGGTGATACGGTT       
R:AGCCAAGCCTTGACGAACTAAAGC    279 55 ) 15( 

  
 هاي ژن ردیابی جهت Multiplex PCR آزمون

agr 
 با PCR براي شده استفاده مواد غلظت و دمایی ي چرخه
  .ستا شده آورده 3 جدول در agrژن هدف

 ها سویه تمامی DNA استخراج :DNA استخراج
 )ژاپن ساخت ،BioFlux( مناسب کیت و لیزوزیم کمک به

  .شد انجام
  وnuc، mecA نظر مورد هاي ژن PCR واکنش

agr از استفاده با 3 جدول طبق بر میکرولیتر 25 نهایی حجم با 

 .گرفت انجام Biorad و eppendorf ترموسایکلر دستگاه
 ژل از .است گردیده ذکر 3 جدول در PCR هبهین شرایط
 ،شرکت فرمنتاس( bp 100 مارکر سایز و درصد 1 آگارز
 براي )ایران سیناژن،شرکت ( سیف سایبر و )آلمان

 از مطالعه این در .شد استفاده PCR محصوالت الکتروفورز
 استفاده منفی کنترل سویه DNA جاي به تقطیر دوبار آب

  .گردید
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  agrژن هدف با PCR براي شده استفاده مواد غلظت و دمایی ي چرخه .3 جدول
  محلول یا مواد نام  حجم  تکثیر براي دمایی ي چرخه

12.5µl  2X Taq Premix Mastermix 

4 µl   پرایمر پیش روagrA, B, C, D ) 10 
  )پیکومتر

4 µl   پرایمر پس روagrA, B, C, D ) 10پیکومتر (  
3 µl  الگويDNA  

1.5 µl  آب مقطر استریل  

Cycle 1 : 94°C  ,  5 min 
Cycle 2 : 94°C  , 30 sec 
Cycle 3 : 55°C  , 55 sec 
Cycle 4 : 72°C  , 60 sec 
Cycle 5 : Go 2 to 4 
35 times 
Cycle 6 : 72°C  , 10 min 

25 µl  حجم کلی  
  

 :بیوتیکی آنتی مقاومت و حساسیت تعیین
 100 و MRSA یهسو 100 بیوتیکی آنتی حساسیت تعیین
 5 کدورت با میکروبی سوسپانسیون تهیه با MSSA سویه

 از استفاده با و دیسک انتشار روش به فارلند مک درصد
  Muller Hintonآگار محیط در بیوتیکی آنتی هاي دیسک

 شامل مطالعه این در استفاده مورد هاي دیسک .شد انجام
 ،)روگرم میک30( تیکوپالنین ،) میکروگرم30( ونکومایسین

 ،) میکروگرم30( تتراسایکلین ،) میکروگرم15(اریترومایسین
 ،) میکروگرم2( کلینداماسین ،) میکروگرم5( سیپروفلوکساسین
 ) میکروگرم5( ریفاماسین ،) میکروگرم25( کوتریموکسازول

 ماست شرکت از شده تهیه ) میکروگرم10( جنتامایسین و
 محیط و ها دیسک کیفی کنترل جهت .باشند می انگلستان

 استفاده ATCC 25423 کنترلی سویه از مولرهینتون کشت
 .ندشد داده مطابقت CLSI جدول با رشد عدم هاي هاله .شد

 بر طبق ها سویه بیوگرام آنتی از آمده دست به نتایج
  .)16(باشد می 4 جدول مطابق CLSI دستورالعمل

  
  تلفمخ هاي بیمارستان در شده جدا هاي سویه فراوانی .4 جدول

  MRSA  
  )درصد(

MSSA  
  )درصد(

  ناقلین
  )درصد(

  13)26(  15)30(  42)42(  بهشتی بیمارستان
  10)20(  13)26(  23)23(  سینا بیمارستان
  18)36(  20)40(  30)30(  بعثت بیمارستان
  5)10(  4)4(  5)5(  فاطمیه بیمارستان

 دانشجویان
  پزشکی

-  -  )8(4  

  50)100(  50)100(  100)100(  مجموع
  

  
  

 دیسک روش با سیلین متی به نسبت مقاومت تعیین
  دیفیوژن

سوسپانسیون  ،CLSI پروتکل بر طبق منظور بدین
 باکتري، تازه و ساعته 24 کشت ازمعادل نیم مک فارلند 

 از استفاده با وشد  تهیه فارلند مک نیم معادل سوسپانسیون
 مشخصات(آّگار هینتون مولر محیط روي بر استریل سواپ
 15 گذشت از پس .شد تلقیح یکنواخت صورت به )محیط
 میکروگرم، شرکت 30( سفوکسیتین هاي دیسک دقیقه،
 قرار محیط روي بر استریل پنس یک از استفاده با )ماست

 35  دمايدر ساعت 24 الی 18 مدت به ها پلیت .شدند داده
 عدم هاي هاله قطر سپس و گراد انکوبه شدند سانتی درجه
 حساس عنوان بهیا کمتر  22 ههال قطر .گردید بررسی رشد

 گزارش مقاوم عنوان به 21 بیشتر یا مساوي و سیلین متی به
 کنترل عنوان به اپیدرمیدیس استافیلوکوکوس ي  سویه از .شد

 مثبت کنترل عنوان به ATCC 25423 ي سویه از و منفی
  .)17(گردید استفاده

 الگوي بین ارتباط :ها داده تحلیل و تجزیه
 به حساس و مقاوم هاي سویه در یوتیکیب آنتی حساسیت

مورد  20 نسخه SPSS افزار نرم از استفاده با سیلین متی
 بوده دوجهتی تست يدار معنی .تجزیه و تحلیل قرار گرفت

 .شد گرفته نظر در دار سطح آماري معنی عنوان به >05/0p و
 
  ها یافته

 استافیلوکوکوس سویه 200 از مطالعه این در
 دانشگاه شناسی میکروب آزمایشگاه در شده ایزوله اورئوس

 از ها سویه این .گردید استفادههمدان  پزشکی علوم
 .بودند شده آوري جمع همدان شهر آموزشی هاي بیمارستان
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 50 ،(MRSA) سیلین متی به مقاوم سویه 100 ،تعداد این از
 به حساس سویه 50 و (MSSA) سیلین متی به حساس سویه
 این به مربوط اطالعات که بوده ناقلین زا شده جدا سیلین متی

  .است شده داده توضیح 5 جدول در ها سویه
  

 گروه دو بین بیوتیکی آنتی مقاومت الگوي مقایسه .5 جدول
  سیلین متی به مقاوم و حساس

 هاي سویه مقاومت فراوانی درصد
  اورئوس استافیلوکوکوس

p  

MSSA 
(n=100) 

 )درصد(

MRSA 
(n=100) 

 )درصد(

 بیوتیک آنتی

  ریفامپین 84 24  >001/0
 جنتامایسین 90 12  >001/0
 تتراسایکلین 92 20  >001/0
  کوتریموکسازول 84 72  =083/0
 سیپروفلوکساسین 96 64  >001/0

 کلیندامایسین 82 34  >001/0
 اریترومایسین 92 90  =681/0

  
  

 بـه  بیـوتیکی   آنتـی  مقاومـت  تعیین از حاصل نتایج
  دیسک انتشار روش
 به مقاوم اورئوس استافیلوکوکوس سویه 100 زا

 به بیوتیکی آنتی مقاومت بیشترین ،آزمایش مورد سیلین متی
 و تتراسایکلین ،) درصد96( 96 سیپروفلوکساسین به ترتیب

 ،) درصد90(90 جنتامایسین ،) درصد92(92 اریترومایسین
 کلیندامایسین و ) درصد84(84 کوتریموکسازول و ریفامپین

 به ها سویه تمامی .باشد می  مربوط)درصد 82( 82
  .بودند حساس ونکومایسین

  mecA ژن به مربوط PCR نتایج
 سیلین متی به مقاوم هاي سویه کردن جدا از بعد

(MRSA) به که هایی ، سویهدیفیوژن دیسک روش بر طبق 
 mecA ژن اختصاصی پرایمرهاي با بودند مقاوم سفوکستین

 بیوگرام آنتی مشابه آن نتایج هک گرفتند قرار ارزیابی مورد
 داراي سیلین متی به مقاوم سویه )درصد 50( 100 تمام و بود
  .است شده داده نشان 1 شکل در نتایج .بودند ژن این

  
 با  mecA  ژن داراي هاي سویه: 8 تا 1 شماره هاي ردیف . استافیلوکوکوس اورئوس هاي سویه در mec A ژن محصول الکتروفورز. 1 شکل
 شرکت  bp 100 مارکر:  M( منفی، کنترل: 10 شماره ردیف ،ATCC 25923 سویه مثبت کنترل : 9 شماره ردیف باز، جفت 310 ولمحص

   ).فرمنتاس
  

 هاي ایزوله در agrA,B,C,D هاي ژن PCR نتایج
  اورئوس استافیلوکوکوس

، PCR واکنش از آمده دست به نتایج به توجه با
 استافیلوکوکوس هاي سویه رد agr هاي ژن فراوانی بیشترین

 agrA 68 )68 به ترتیب به سیلین متی به مقاوم اورئوس
 در .باشد میمربوط  ) درصد26(agrC 26 و )درصد
با  agrA به فراوانی بیشترین سیلین متی به حساس هاي سویه

 30( سویه 15 با agrC  بهآن از بعد و ) درصد60(سویه  30
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 هم از شده جدا ايه سویه در و باشد میمربوط  )درصد
agrA و فراوانی بیشترین ) درصد64( سویه 32 با agrC با 

 و AgrB .داشتند را فراوانی کمترین ) درصد26( سویه 13

agrD اورئوس استافیلوکوکوس هاي سویه از کدام هیچ در 
  ).2 شکل(نشد مشاهده

  

 
-bp(   agrC  وagrAژن :5 سـتون ، )agrA )bp-441 ژن :4 تـا  1 ،سـتون agr هاي ژن PCR محصول براي الکتروفورز ژل .2 شکل
 :11 ،سـتون )bp-441( agrA ژن :10 ستون ،)bp-323 ( agrC ژن :9 ستون )bp-441( agrA ژن :8 تا 6ستون ،)bp -323و441

  ).فرمنتاس شرکت bp 100 مارکر:  DNA ()M بدون نمونه( منفی کنترل
  

 بـه  مقاومـت  میزان نتایج مقایسه با آماري تحلیل
 و سـیلین  متی به حساس هاي سویه بین دیگر هاي بیوتیک نتیآ

 مـشخص  آمـاري  هاي بررسیبا توجه به     و سیلین متی به مقاوم
 و لینیســ متــی بــه مقاومــت بــین يدار معنــی ارتبــاط کــه شــد

 تتراســایکلین، جملــه از هــا بیوتیــک آنتــی ســایر بــه مقاومــت
 ریفــامپین  و کلیندامایــسین سیپروفلوکسلــسین،  جنتامایــسن،

 ).>05/0p(دارد وجود

  
  بحث

ــتافیلوکوك ــا اسـ ــه هـ ــژه بـ ــه ویـ ــوس، گونـ  اورئـ
 عوامـل  تـرین  عمـده  از یکـی  و هـستند  قوي بسیار هاي پاتوژن

 عفونــت  .دهنــد مــی  تــشکیل را بیمارســتانی  هــاي عفونــت
 توانــد مــی را بــدن از سیــستمی یــا ارگــان هــر اســتافیلوکوکی

 در اورئــــوس اســــتافیلوکوکوس قابلیــــت .کنــــد درگیــــر
 فاکتورهـاي  بودن دارا علت به وسیع طیف این با زایی عفونت

 نـسبت  بـاکتري  این مقاومت وافزایش است ویروالنس متعدد
 بـر  مزید مقاوم هاي سویه روزافزون انتشار و ها بیوتیک آنتی به

 بـه  مقاومـت  میـزان  نتـایج  مقایـسه  بـا  .)19،  18(است شده علت

 و سـیلین  متی به حساس هاي سویه بین دیگر هاي بیوتیک آنتی
 کـه  شـد  مـشخص  آمـاري  هـاي  بررسـی  و سیلین متی به مقاوم

 بـه  مقاومـت  و لینیسـ  متـی  بـه  مقاومـت  بین يدار  معنی ارتباط
ــی ســایر  جنتامایــسن، تتراســایکلین، جملــه از هــا بیوتیــک آنت

ــسین، ــسین سیپروفلوکسلــ ــامپین و کلیندامایــ ــود ریفــ  وجــ
ــن ).>05/0p(دارد ــه ایـ ــا یافتـ ــه بـ ــگ وو  مطالعـ  و دي جینـ

ــارانه ــا .)20(ددار مطابقـــت مکـ ــن بـ ــه ایـ ــه مقاومـــت کـ  بـ
ــه مقــاوم هــاي ســویه در اریترومایــسین و کوتریموکــسازول  ب

 ،باشـد   مـی  سـیلین  متی به حساس هاي سویه از باالتر سیلین متی
  ).<05/0p(باشد مین دار معنی آماري لحاظ از اما

 مطالعـه  ایـن  از آمـده  دسـت  بـه  نتـایج  بـه  توجـه  بـا 
agrA از .داشت مختلف هاي تیپ بین در را نیفراوا بیشترین 

 از و تیـپ  این داراي ها سویه درصد MRSA، 68 سویه 100
 64،  ننـاقال  از شـده  جـدا  اورئوس استافیلوکوکوس سویه 50

ــد ــویه درص ــا س ــد   ه ــپ بودن ــن تی ــویه 50 در .داراي ای  ي س
 درصـد  60،سـیلین  متـی  بـه  حساس اورئوس استافیلوکوکوس

 و پیرایـه  نجـار  هـاي  یافته با نتایج این .بودند agrA ژن داراي
درصد عنوان کردند    1/55 را agrA ژن فراوانی که همکاران
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 که گرگان شهر در همکاران و نژاد سنح وهاي   و نیز با یافته   
ــی ــد 3/43 را agrA فراوان ــزارش درص ــد گ ــشابهت کردن  م

 ژنتیکـی  نزدیکی دهنده نشان نتایج مشابهت این .)22، 21(دارد
 کــشور  داخــل در اورئــوس یلوکوکوساســتاف  هــاي ســویه

 در همکـاران  و اینـدراواتانا  توسـط  کـه  پژوهشی در .باشد  می
 مربـوط  agr هاي ژن فراوانی بیشترین شد، انجام تایلند کشور

 بـا  نتـایج  ایـن  که است بوده درصد 7/58  فراوانی با agrA به
 ي مطالعـه  در امـا  .)23(داشـت  خـوانی  هـم  رضحا مطالعه نتایج

 و درصد agrA 8/30 فراوانی مریکاآ در ارانهمک وشاپسین  
 تـونس  کـشور  در همکـاران  و بـن آیـد    مطالعـه  در طور همین

 مطالعـه  این نتایج با که شد گزارش درصد agrA 15 فراوانی
 هـیچ  آمـاري  يهـا  تحلیـل  بـه  توجـه  بـا  .)25، 24(دارد مغایرت
ــی ارتبــاط ــی بــه مقاومــت بــین يدار معن ــی و ســیلین مت  فراوان

فراوانی  .)<05/0p(نداشت وجود مطالعه این در agr هاي ژن
 سـویه  100 در درصـد  26 بـا  برابـر  مطالعـه  این در agrC ژن

MRSA، 30 اورئـوس  استافیلوکوکوس سویه 50 در درصد 
ــساس ــه ح ــی ب ــیلین مت ــد 26 و س ــویه 50 در درص ــاقال س  نن

 از دیگـر  هـاي  مطالعـه  بـا  رضـ حا مطالعه در یافته این .باشد  می
 خـوانی  هـم  پیرایـه  نجـار  شاپـسین و   نـژاد،  حسن مطالعه جمله
 agrB هـاي  ژن ها سویه از کدام هیچ ،رضحا مطالعه در .دارد

 مطالعـات  دیگـر  نتـایج  بـا  یافتـه  ایـن  کـه  نداشتند را agrD و
 و هــا  بیمــاري  بــا  تواننــد  مــی  agr هــاي  ژن .دارد مغــایرت 

 در اورئوس استافیلوکوکوس با مرتبط ویروالنس فاکتورهاي
 در خــود مطالعــه در همکــاران وجــارائودس  .دباشــن ارتبــاط
 اورئـوس  سواسـتافیلوکوک  هـاي  ایزوله که دادند نشان امریکا

 و هـستند  agrC بـه  متعلـق  توکـسیک  شـوك  سـندروم  مولد
 agrبـه  متعلـق  پوسـت  شـدن  فلـسی  سندروم مولد هاي سویه

group IV همکـاران  وراسموسن  چنین هم .)27، 26(باشد می 
 agrA بـه  متعلـق  هـاي  ایزولـه  کـه  ادندد نشان خود مطالعه در

 عامـل  و بـاکتریمی  خـصوص  بـه  تهـاجمی  هاي عفونت عامل
 مـشخص  چنـین  هـم . هـستند  agrC تهاجمی غیر هاي عفونت
 از agrC و مهـاجم  هـاي  بیمـاري  از اغلـب  agrB که گردید

  .)28(دوش می جدا نحامال يها نمونه
  

  گیري نتیجه
 ساسحدنـصاب احـ    هـاي  سیستم که این به توجه با

 ایـن  ترین عمده از یکی و اند شده شناسایی استافیلوکوك در
 متنـوع  هـاي  ژن بیـان  باعث که باشد  می agr سیستم ها، سیستم

 و اسپوروالســیون هـاي  ژن متابولیـسمی،  هـاي  ژن ویـروالنس، 
 از این رو   ،شود  می باکتري بقاي براي نیاز مورد هاي ژن سایر

 ایـن  بـروز  از تـوان  مـی  هـا  سـیگنال  ترانسداکشنال عمل قطع با
 صورت این به تواند می مسئله این .کاست ویروالنس هاي ژن

 عصاره از استفاده مثل طبیعی مواد از استفاده با که یابد تحقق
 شـیمیایی  ترکیبـات  از استفاده یا طبیعی ترکیبات دیگر و سیر

 جلـوگیري  حد نصاب احـساس  ازتوان   می B سولونامید مانند
 دارویـی  هـدف  یـک  عنـوان  بـه  agr سیـستم  ایـن  بنـابر  .کرد

 آن نـوع  و agr سـریع  و موقـع  به تشخیص با که است مطرح
 ضـد حـد نـصاب احـساس        مـواد  بـا  سـریع  درمـان  بهتوان   می

  .کرد کمک
  
  قدردانی و تشکر

 آزمایــــــشگاه از مقالــــــه ایــــــن نویــــــسندگان
 پزشـکی  علـوم  دانـشگاه  پزشـکی  دانـشکده  شناسـی  میکروب

 و نیــاز مــورد هــاي تگاهدســ نمــودن فــراهم خــاطره بــ همــدان
 و تقـدیر  عملـی  کارهـاي  انجـام  حـین  در صـمیمانه  همکاري

  .نمایند می تشکر
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