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 چکیده:    
استافیلوکوکهاي کوآگوالز منفی از شایعترین باکتریهایی هستند که از نمونه هاي بالینی  مقدمه و هدف:

متنـوعی را در انسـان    در آزمایشگاههاي میکروب شناسی جدا سازي می شوند. این باکتریهـا بیماریهـاي  
ایجاد می کنند.امروزه بدلیل استفاده بی رویه از آنتی بیوتیک ها درصد باالیی از ایـن باکتریهـا در مقابـل    

هاي مقاوم به سویهآنها به ویژه در هاي ناشی از درمان عفونتآنتی بیوتیک هاي مختلف مقاوم شده اند و 
از این سویه ها با مرگ و میر زیادي همراه هستند. ایـن  هاي ناشی سیلین بسیار مشکل است. عفونتمتی

جداشـده از   گوآگوالز منفی استافیلوکوك ایزوله هايبیوتیکی مطالعه با هدف تعیین الگوي مقاومت آنتی
همچنین در این  مختلف انجام شد.  بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی (ره) هاي  بالینینمونه

 در ایزوله هاي مورد مطالعه تعیین شد.اگزاسیلین  MIC مطالعه میزان 
در این مطالعه توصیفی مقطعی، ایزوله هاي جدا شده از نمونه هاي کلینیکی با اسـتفاده   مواد و روشها:

الگوي مقاومـت آنتـی بیـوتیکی بـا     از روشهاي استاندارد میکروب شناسی در حد جنس شناسایی شدند. 
آنتی بیوتیک مختلف با استفاده از روش انتشار از دیسـک   14نسبت به یسک استفاده از روش انتشار از د

مقاومـت بـه اگزاسـیلین بـا اسـتفاده از دیسـک سفوکسـیتین تعیـین شـد و حـداقل غلظـت             تعیین شد.
 تعیین گردید. رقت در آگار ) اگزاسیلین با استفاده ازروش MICبازدارنگی(

%) مقاوم بـه متـی سـیلین بودنـد. اکثریـت       3/98( 57ا شده باکتري جد 58در این مطالعه از میان  نتایج:
میکروگرم در میلی لیتر بودند. عمـده   259برابر یا بیشتر از  MICسویه هاي مقاوم  به متی سیلین داراي 

باکتریهاي جدا شده داراي مقاومت هاي چندگانه بودند و بطور همزمان نسبت به آنتی بوتیکهاي مختلف 
مقاوم بودند. آنتی بیوتیک اریترومایسین و کلیندامایسین  بیشترین و آنتی بیوتیک لینزولید  و کلرامفنیکـل  

 زان را به خود اختصاص دادند.کمترین می
نتایج این مطالعه نشان داددرصد زیادي از ایزوله هاي استافیلوکوك گوآگوالز منفـی جـدا    نتیجه گیري:

شده نسبت به متی سیلن مقاوم هستند. همچنین این سویه ها در مقابل کالسهاي مختلف آنتی بیوتیک ها 
 مقاوم بودند. 

 گوالز منفی، مقاومت آنتی بیوتیکی، مقاومت به متی سیلیناستافیلوکوکهاي گوا کلمات کلیدي:
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 بیان مسئله -1-1

استافیلوکوك هاي کواگوالز منفی در بر گیرنده تعداد زیادي از گونه هاي مختلف هستند کـه بیماریهـاي   

مختلفی را به ویژه در افراد با ضعف سیستم ایمنی ایجاد می کنند. ایـن میکروارگانیسـم بخشـی از فلـور     

 ).1پوست انسان بوده و در مخاط بینی و بخش فوقـانی مجـاري تنفسـی نیـز مسـتقر مـی باشـد (        نرمال

درصد از  75استافیلوکوکوس  اپیدرمیدیس مهمترین عضو گروه استافیلوکوکهاي کوآگوالز منفی و عامل 

 عفونتهاي وابسته بـه ایـن گـروه از میکروارگانیسـمها مـی باشـد. بـه دلیـل بیمـاریزایی نسـبتا ضـعیف،           

استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس تا مدتها بعنوان ساپروفیت معرفی می شد. در طی دهه هاي اخیر بـویژه بـا   

درون رگـی،   کـاتتر گسترش استفاده از وسایل پزشکی تعبیـه شـونده در بـدن مثـل سـوندهاي صـفاقی،       

بخصـوص  پروتزهاي مفصلی و دریچه هاي مصنوعی قلب، این باکتري بعنوان پاتوژن بیمارستانی غالب، 

در افراد با درمانهاي سرکوب سیستم ایمنی، در افراد پیر یـا خیلـی جـوان و در بخـش مراقبتهـاي ویـژه       

 ).2بیمارستانها ظهور کرد (

به عنوان شایعترین گونه استافیلوکوك هاي کوآگوالز منفی به ندرت چرك   استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس

عمال جراحی ارتوپدي یا قلـب و عـروق یـا بیماریهـاي     تولید کرده اما گاهی ضایعات چرکی را بعد از ا

ایجـاد عفونـت در   باعـث  ایمنی ایجاد می کند. همچنین ایـن بـاکتري    نقصدیگري را  در افراد مبتال به 

). این بـاکتري مهـم تـرین و فـراوان تـرین گونـه       3که از سوند ادراري استفاده می کنند( کندافرادي می 

 ).4ي خون بیمارستانی است (باکتریایی جداشده مسبب عفونتها

بیماریهاي ناشی از اسـتافیلوکوکوس اپیدرمیـدیس شـامل: بـاکتریمی، انـدوکاردیت، زخمهـاي جراحـی،        

عفونتهاي دستگاه ادراري، عفونتهاي فرصت طلب کاتترها، شنتها، وسایل مصنوعی و دیالیز صـفاقی مـی   

 ).5( باشند



٣ 
 

٣ 
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سلولی تولید می کند که باعث تشکیل بیوفیلم می شود استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس پلی ساکارید خارج 

). بیوفیلم ، باکتري را در برابر آنتی 6،7و این بیوفیلم در ایجاد عفونتهاي این باکتري بسیار موثر می باشد(

 ).8،9بیوتیکها، آنتی بادیها و سلول هاي فاگوسیتر مقاوم می کند(

اومت به متی سیلین می باشـد  ایـن سـویه هـا از ایـن      مسأله بسیار مهم در میان استافیلوکوك ها جود مق

جهت اهمیت دارند که معموال به غیر از آنتی بیوتیک هاي بتاالکتام همزمان به چند کالس آنتی بیـوتیکی  

درمان ، دیگر مثل ماکرولیدها، آمینوگلیکوزیدها، فلوروکوئینولونها و...مقاومت نشان می دهند. این ویژگی

ین باکتریها را با مشکل جدي روبرو کرده است. این عفونت ها معموالً با مـرگ و  عفونت هاي ناشی از ا

% از ایزولـه هـاي   80میر زیادي همراه هستند. براساس مطالعات انجام شده  در برخی از کشورها بیش از

 ).10استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس به متی سیلین یا اگزاسیلین مقاومت دارند (

جـدا   یکواگوالز منفـ   یلوکوكاستاف يها یزولهی الگوي مقاومت آنتی بیوتیکی ابررساین مطالعه با هدف 

یـل  اردب ی(ره) وابسـته بـه دانشـگاه علـوم پزشـک      ینیامام خم یمارستانمراجعه کننده به ب یمارانشده از ب

طراحی شده است. در این مطالعه عالوه بر تعیـین الگـوي مقاومـت در برابـر کالسـهاي مختلـف آنتـی        

 .مقاومت به متی سیلین و نیز ونکومایسین نیز با استفاده از روش آگاردایلوشن تعیین خواهد شد یبیوتیک

 

 تعریف واژه ها  -1-2

 ی: کوآگوالز منف يها یلوکوكاستاف

گروهی ازگونه هاي مربوط به جنس استافیلوکوك هستند که برخی از آنها  می توانند در انسان ایجـاد   -

 بیماري کنند.

 

 


