
 شیراز( های بالینی)بیمارستان های نمونه در ونکومایسین به اورئوس استافیلوکوکوس مقاومت الگوی

 ۶اشرفیان فاطمه ،۵عرفانیان سعیده ،۴کاظمی اکبر ،۳نوروزنژاد جواد محمد ،۲* جو صلح کاوس ،۱سعادت ساره

    چکیده:

( از ونکومایسین استفاده MRSAچکیده زمینه و هدف: برای درمان عفونت های استافیلوکوکوس های مقاوم به متی سیلین )

ت. این مطالعه با هدف تعیین الگوی مقاومت آنتی می شود و از این رو مقاومت نسبت به این آنتی بیوتیک در حال افزایش اس

بیوتیکی و فراوانی سویه های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به ونکومایسین جدا شده از بیماران انجام شد. روش بررسی: 

از بیمارستان های  ۱۳3۱ماه در سال  ۶جدایه استافیلوکوکوس اورئوس طی مدت  ۱11مقطعی،  -در این مطالعه توصیفی

یراز جمع آوری و با استفاده از روش های بیوشیمیایی و ملکولی تعیین هویت شد. پس از تعیین الگوی حساسیت آنتی ش

(، نسبت MICبیوتیکی به روش انتشار دیسک و انجام آزمون غربالگری آگار ونکومایسین، حداقل غلظت ممانعت کننده از رشد )

تعیین شد. یافته ها:  E-testدالفوپریستین با روش -لینزولید و کوینوپریستینبه آنتی بیوتیک های ونکومایسین، تیکوپالنین، 

( و بیشترین حساسیت دارویی نسبت به آنتی بیوتیک %3۵بیشترین مقاومت دارویی نسبت به آنتی بیوتیک آمپی سیلین )

( بودند. در آزمون MRSA) درصد از جدایه ها به متی سیلین مقاوم ۴۴( مشاهده شد و %33دالفوپریستین )-کوینوپریستین

درصد مقاوم به ونکومایسین  ۳درصد از سویه ها دارای حساسیت کاهش یافته و در روش انتشار دیسک  ۴4غربالگری پلیت آگار 

فقط یک سویه مقاومت کامل به ونکومایسین را نشان داد. نتیجه گیری: با توجه به  E-testتشخیص داده شدند و با روش 

( در این مطالعه و همچنین پیدایش سویه مقاوم به آنتی بیوتیک های جدید، VRSAاوم به ونکومایسین )وجود سویه های مق

پیشنهاد می شود اقدامات الزم جهت جلوگیری از انتشار این سویه ها در محیط بیمارستان ها انجام گیرد. واژه های کلیدی: 
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