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Background and Aim: Pseudomonas aeruginosa is a gram-negative pathogen that causes
a variety of serious infections predominantly in immunocompromised patients. To promote
severe illness, P. aeruginosa uses a type III secretion system to inject toxic effector proteins into
the cytoplasm of eukaryotic cells. Four effector proteins have been described in P. aeruginosa:
ExoU, ExoS, ExoT, and ExoY. The aim of the study was to determine the prevalence of the type
III secretion system toxins-encoding genes among P. aeruginosa isolates collected from
different clinical specimens such as urine, wound, blood and respiratory secretions from patients.
Materials and Methods: 55 Pseudomonas aeruginosa isolates were identified from
hospitalized patients in Tehran during 2015 – 2016, using conventional microbiological tests.
The susceptibility of isolates to antibiotics were assessed using disk diffusion test. After DNA
extraction, Multiplex PCR was performed on the P. aeruginosa isolates to detect the secretion
toxins-encoding genes.
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Results: High resistance rates were seen for cefipime (89%), ceftazidime (85.45%),
aztreonam (83.63%), tobramycin (78.18%) and gentamicin (60%). The prevalence of the genes
among all isolates was as follows; exoT (76.32%), exoS (30.90%), exoY (14.54%) and exoU
(67.27%). exoU was more prevalent among MDR than in non-MDR strains (81.3%
versus16.6%). exoU+ isolates were more likely to be fluoroquinolone-resistant than exoS+
isolates (32% versus 17%).
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Conclusions: Type III secretion system toxins-encoding genes found in isolated
P.aeruginosa, in which exoT, exoU and exoS gene detected in most isolates while exoY gene was
detected in minaroty of the isolates.
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بررسی فراوانی ژنهای  exoT ،exoS ،exoYو  exoUاز سودوموناس آئروژینوزا جداشده از
بیماران بیمارستانهای تهران با روش Multiplex-PCR
مریم مهدوی ،1تقی زهرایی صالحی ،2کیومرث امینی ،1پریسا مبصری
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گروه میکروبیولوژی ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساوه ،ساوه ،ایران
گروه میکروبیولوژی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
گروه میکروبیولوژی ،دانشکده علوم زیستی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال ،تهران ،ایران

اطالعات مقاله
تاریخچه مقاله
دریافت1321/11/22 :
پذیرش1321/11/13:

چکیده
زمینه و اهداف:

سودوموناس آئروژینوزا یک پاتوژن گرم منفی است که باعث انواع عفونتهای جدی عمدتاً در

بیماران نقص ایمنی میشود .جهت افزایش شدت بیماری ،سودوموناس از یک نوع سیستم ترشحی نوع سه برای تزریق
پروتئین افکتور سمی به سیتوپالسم سلولهای یوکاریوتی استفاده میکند .چهار پروتئین افکتور در سودوموناس شرح
دادهشده است ExoT،ExoS ،ExoU :و  .ExoYهدف از این مطالعه بررسی شیوع ژنهای کد کننده توکسین سیستم

انتشار آنالین1321/10/22:

ترشحی نوع سه میان جدایههای سودوموناس جمعآوریشده از نمونههای بالینی مختلف مانند ادرار ،زخم ،خون و

موضوع:

ترشحات تنفسی بیماران بود.

میکروبشناسی مولکولی
IJMM 1396; 11(1): 09-17

نویسنده مسئول:
تقی زهرایی صالحی

مواد و روش کار:

 55جدایه سودوموناس آئروژینوزا از بیماران بستری در تهران در سال  5931-5935با

استفاده از آزمون میکروبیولوژی متداول مشخص شدند .حساسیت جدایهها به آنتیبیوتیکها با استفاده از آزمون دیسک
دیفیوژن بررسی شد .پس از استخراج  PCR ،DNAچندگانه در جدایه های سودوموناس برای تشخیص ژنهای کد
کننده توکسین ترشحی انجام شد.

یافتهها:

میزان مقاومت باال برای سفپیم ( ،)%93سفتازیدیم ( ،)%95/15آزترونام ( ،)%99/39توبرامایسین ()%89/59

گروه میکروبیولوژی ،دانشکده

و جنتامایسین ( )%36مشاهده شد .شیوع ژنها در میان تمام نمونههای جداشده به شرح زیر بود؛ (،exoT)%83/93

دامپزشکی ،دانشگاه تهران ،تهران،

( exoY)%51/51( ،exoS)%96/36و ( exoU .exoU)%38/38در میان گونههای  MDRنسبت به بخش غیر  MDRباالتر

ایران

( %95/9در مقابل  )%53/3بود .جدایههای  exoU+مقاوم به فلوروکینولون نسبت به نمونههای  exoS+مقاوم به
فلوروکینولون ( %93در مقابل  )%58بود.

تلفن1202121120120 :

نتیجهگیری :ژنهای کد کننده سیستم ترشحی نوع سه موجود در جدایههای سودوموناس ،که در آن ژنهای
 exoU،exoTو  exoSدر اغلب جدایهها شناسایی شد درحالیکه ژن  exoYدر تعداد کمی از سویهها تشخیص داده شد.

پست الکترونیک:
tsalehi@ut.ac.ir

کلمات کلیدی :سودوموناس آئروژینوزا ،سیستم ترشحی نوع سه PCR ،چندگانه
کپیرایت © :حق چاپ ،نشر و استفاده علمی از این مقاله برای مجله میکروبشناسی پزشکی ایران محفوظ است.

مقدمه
سودوموناس آئروژینوزا نشاندهنده یک علت شایع
عفونتهای بیمارستانی است .بیماران دچار نقص ایمنی مانند
افراد با بدخیمی یا نوتروپنی در معرض خطر باالی باکتریمی
میباشد و سودوموناس یکی از پاتوژنهای متداول جداشده در
ارتباط با باکتریمی در چنین بیماران است ( .)1،2باوجود پیشرفت
در درمان ضد میکروبی ،عفونت سودوموناس همراه با مرگومیر
باال از  %01 - %10باقی میماند ( .)3انتخابهای درمانی برای

عفونت سودوموناس با توجه به مقاومت ذاتی در باکتری به
آنتیبیوتیکهای معموالً استفادهشده محدود هستند و مقاومت
چند دارویی را افزایش میدهد .استفاده بیش از یک نوع
آنتیبیوتیک شناختهشده که برای بیماران خاص مؤثر است؛
استفاده ترکیبی از حداقل دو دارو نشان دادهشده یک همافزایی و
یا اثر افزوده در کاهش خطر ابتال به دریافت یک درمان تجربی
نامناسب و برای جلوگیری از ظهور ارگانیسمهای مقاوم دارد (.)4
01

مجله میکروب شناسی پزشکی ایران ▐سال  00شماره ▐ 0فروردین و اردیبهشت 0391
برخی از مطالعات گزارش دادند که یک درمان ترکیبی در بیماران
با باکتریمی گرم منفی از تک درمانی نتایج بهتری دارد (.)1،2
عوامل حدت سودوموناس آئروژینوزا چند فاکتوری و همراه با
سلول نسبت دادهشده است عواملی مانند آلژینات ،تاژک ،لیپوپلی
ساکارید ،چسبندگی پیلی و غیر پیلی و همچنین با اگزوآنزیمها یا
عوامل بیماریزا ترشحی مانند االستاز ،پروتئاز ،پیوسیانین،
فسفولیپاز ،اگزوتوکسین  ،Aاگزوآنزیم  ،Sاگزوآنزیم  ،Uپروتئین
بیوژنز فیمبریه  ،PilBهمولیزین ،نورآمینیداز و سیدروفورها
( .)0،0عامل بیماریزا مهم و بهتازگی شناختهشده سودوموناس
آئروژینوزا سیستم ترشحی نوع سه است .ژنهای کد کننده
ماشین ترشحی ،انتقال و تنظیمی از این سیستمها باهم در
منطقه  55دقیقه از خوشه کروموزوم سودوموناس آئروژینوزا
تعیینشدهاند ژن  EXS ،PCR ،PSCطراحیشدهاند .در مقابل
ژنهای دستهبندیشده کد کننده ماشین ترانسپورت نوع سه،
ژنهای کد کننده پروتئینهای افکتور نوع سه به نظر میرسد در
سراسر کروموزوم پراکندهشدهاند .تاکنون چهار پروتئین افکتور
شناختهشده ExoU ،ExoT ،ExoS :و  ExoS .ExoYدارای دو
دمین عملکردی مجزا میباشد .پایانه آمین شامل یک دمین
فعالکننده  GTPaseبرای  Rho GTPasesو درنتیجه اختالل در
میکروفیالمنت اکتین و درنتیجه گرد کردن سلول میباشد .پایانه
کربوکسیل دارای فعالیت  ADPریبوزیل ترانسفرازی در جهت
 Rasو سایر پروتئینها است و برای سلولهای یوکاریوتی
سیتوتوکسیک است .عالوه بر این ExoS ،ممکن است نقشی در
تعدیل ورود باکتریایی توسط سلولهای یوکاریوتی بازی کند.
 ExoTهمچنین یک  ADPریبوزیل ترانسفراز میباشد با این
تفاوت که تنها  %1/2از فعالیت کاتالیزوری  ExoSرا دارد .همانند
 ،ExoSآنیک پروتئین فعالکننده  GTPaseبرای Rho GTPases
و ورود باکتریایی توسط سلولهای یوکاریوتی را مهار میکند.
اگرچه مکانیسم فعالیت پروتئین افکتور سوم ،ExoU ،نامشخص
است ،مطالعات آزمایشگاهی نشان میدهد که این فاکتور در
بیماری بسیار مهم است ExoU .واسطه کشته شدن انواع متفاوت
سلولهای پستانداران در شرایط آزمایشگاهی ،ازجمله ماکروفاژها،
سلولهایاپی تلیال و فیبروبالست است .عالوه بر این ،موتانتهای
ایزوژنیک که  ExoUرا تولید یا ترشح نمیکنند ناقص در حدت
در مدل موش پنومونی هستند .برخالف سویه نوع وحشی ،یک
موتانت ایزوژنیک معیوب در ترشح  ExoUو  ExoTباعث سپس
در مدل خرگوش پنومونی نمیشود .افکتور چهارم ،ExoY ،یک
آدنیالت سیکالز است که سطح  cAMPداخل سلولی در

سلولهای یوکاریوتی را افزایش میدهد و باعث گرد شدن انواع
سلولهای خاص میشود .جالبتوجه است ،ژنهای کد کننده
برخی پروتئینهای افکتور نوع سه سودوموناس صفات متغیر
هستند .توزیع این ژنها در میان سویههای بالینی سودوموناس
آئروژینوزا باید بهروشنی مشخص شود .عالوه بر این ،شیوع ژن
افکتور در جمعیتهای جداشده از سایتهای بیماریهای مختلف
بهطور سیستماتیک و کامل کاوش نشده است (.)2
با توجه به اهمیت باکتری سودوموناس در عفونتهای
بیمارستانی شناسایی هرچه بیشتر فاکتورهای ویروالنس مرتبط با
این بیماریها میتواند به توسعه راههای مناسبتر برای کنترل
عفونتهای ناشی از آن کمک نماید .با توجه به اینکه پروتئینهای
ترشحی نوع سه با حدت باکتریهای گرم منفی سالمونال ،شیگال،
یرسینیا مرتبط هستند ،این پروتئینها ممکن است نقش مهمی
در حدت سودوموناس آئروژینوزا در عفونت انسانی داشته باشند.
ازآنجاکه یک ارتباط بین پروتئین ترشحی نوع سه با مرگومیر در
بیماران آلوده به سودوموناس آئروژینوزا وجود دارد ،شناسایی
پروتئین ترشحی نوع سه در جدایههای بالینی سودوموناس
آئروژینوزا ممکن است در تعیین پیشآگهی بیماران مفید باشد.
پروتئین سیستم ترشحی نوع سه به نظر میرسد بخشی از حدت
مضاعف است و عفونت با این سویهها بیماران را در معرض خطر
باالتری نسبت به مرگومیر قرار میدهد.
این مطالعه باهدف بررسی پروفایل مقاومت آنتیبیوتیکی و
میزان شیوع ژنهای کد کننده توکسین ترشحی تیپ سه در
میان جدایههای سودوموناس بیمارستانی صورت گرفت.
مواد و روشها
در این مطالعه مقطعی-توصیفی ،بر اساس مطالعات قبلی و
سطح اطمینان  %95با استفاده از فرمول  n=z2P(1-P)/d2و
خطای قابلقبول  1/15محاسبه گردید .بهمنظور جداسازی
باکتری سودوموناس آئروژینوزا درمجموع  051نمونه از منابع
بالینی مختلف مانند ادرار ،زخم ،خون و ترشحات تنفسی در سال
 0391از بیمارستانهای مختلف شهر تهران جمعآوری و به
آزمایشگاه منتقل شدند .سپس نمونهها بر روی محیطهای
مک کانکی  ،MacConkeyائوزین متیلن بلو  EMBآگار کشت
داده شد و پسازآنکوباسیون در دمای  33˚Cبه مدت یک
شبانهروز ،ازنظر رشد باکتری و تشکیل کلنی موردبررسی قرار
گرفتند .جدایهها بر اساس رنگآمیزی گرم و تستهای
بیوشیمیایی اکسیداز ،کاتاالز ،حرکت سولفید اندول) ،(SIMمتیل
00
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مدت  3-5دقیقه انکوبه گردید .پسازآن در  03111 rpmبه مدت
 0دقیقه سانتریفوژ تا شسته شود.

رد ) ،(MRوگس پروسکوئر ) ،(VPتریپل شوگر آیرون آگار )،(TSI
سیمون سیترات آگار) ،(SiMcاورنیتین دکربوکسیالز )،(OD
لیزین دکربوکسیالز ) ،(LDآرژینین دهیدروژناز )،(AD
اکسیداسیون فرمانتاسیون گلوکز ( ،Merckآلمان) مورد شناسایی
قرارگرفته و درنهایت  55جدایه شناسایی گردید.

آزمون حساسیت آنتیبیوتیک در محیط مولر هینتون آگار
مطابق دستورالعمل ( CLSI )2100موردبررسی قرار گرفت (.)11
دیسکهای آنتیبیوتیک مورداستفاده شامل سفتازیدیم (،)31μg
جنتامایسین ( ،)01μgتوبرامایسین ( ،)01μgپیپراسیلین
( ،)011μgآمیکاسین ( ،)31μgآزترونام ( ،)31μgسفپیم (،)31μg
سیپروفلوکساسین ( ،)5μgایمیپنم ( ،)01μgپیپراسیلین-
تازوباکتام ( ،)01-011μgتیکارسیلین ()MAST, UK( )35 μg
بودند .سودوموناس آئروژینوزا  ATCC27853بهعنوان سویه
کنترل استفاده شد .دادهها با استفاده از نرمافزار SPSS ( SPSS
 )Inc., Chicagoو روش آماری مجذور کای بررسی شدند .واکنش
 PCRدر حجم استاندارد  25میکرولیتر انجام شد .در این حجم،
 02/5میکرولیتر از مخلوط واکنش ( )Master Mixتهیهشده از
شرکت سینا ژن به همراه  1میکرولیتر از مجموع پرایمرها با یک
میکرولیتر از  DNAالگو و  3/5میکرولیتر آب مقطر مورداستفاده
قرار گرفت .محصوالت  PCRبا ژل آگارز  0درصد الکتروفورز و
پس از رنگآمیزی با اتیدیوم بروماید توسط دستگاه
 )USA،Bio Rad( Gel Documentبررسی شد .سودوموناس
آئروژینوزا  PAO1دارای ژنهای exoY ،exoT ،exoU،exoS
بهعنوان کنترل مثبت به کار رفت .دادههای آماری با نرمافزار
 SPSSنسخه ) (version 19و با استفاده از آزمونهای آماری
توصیفی  t-testمورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت .جدول 0
مشخصات پرایمرها و جدول  2برنامه دستگاه ترموسایکلر
( (Germany ،Eppendorfجهت تکثیر ژنهای اگزوتوکسین در
این مطالعه را نشان میدهد (.)11

استخراج  DNAنمونهها با استفاده از کیت سیناژن صورت
گرفت .این کیت شامل Wash ،Lysis ،Ributinase،Prelysis
 bufferو  Elution Bufferمیباشد .در میکروتیوب سوسپانسیون
باکتری با دور  1111 rpmبه مدت  5دقیقه سانتریفوژ ،سپس
مخلوط 01 μLاز محلول  Prelysisو  011 μLاز  Ributinaseبه
آن اضافه و در  55˚Cبه مدت  31دقیقه قرار داده شد .به
 011 μLاز نمونه  111 μLمحلول بافر  Lysisاضافه و به مدت
 21ثانیه ورتکس سپس  311 μLمحلول پرسیپیتاسیون اضافه و
به مدت  5ثانیه ورتکس شد .محتویات میکروتیوب را به
میکروتیوب های  Spin columnمنتقل نموده و پیپت گردید.
تیوب در  03111 rpmبه مدت  0دقیقه سانتریفوژ و 111 μL
محلول  Wash buffer Iاضافه و به مدت  0دقیقه و 03111 rpm
به مدت  0دقیقه سانتریفوژ و مایع زیرین خارج شد .مجدداً به
 Spin columnبه میزان  111 μLاز  Wash buffer IIاضافه و در
 03111 rpmبه مدت  0دقیقه سانتریفوژ و مایع زیرین دور
ریخته شد .مجدداً با محلول شستشو  IIبه میزان 111 μL
شستشو داده و در دور  03111 rpmبه مدت  0دقیقه سانتریفوژ
و مایع زیرین دور ریخته شد Spin column .در تیوب قرار داده و
در  03111 rpmبه مدت  0دقیقه سانتریفوژ شد .سپس ستون
 Spinرا به میکروتیوب های جدید منتقل و  51 μLاز محلول
 Elusionبافر گرم شده در  15˚Cبه ستون اضافه و در  15˚Cبه

جدول  :1مشخصات پرایمرها جهت تکثیر ژنهای اگزوتوکسین جدایههای سودوموناس آئروژینوزا
ژن تکثیر یافته

طول قطعهbp

exo S

001

exo T

052

exo U

031

exo Y

219

توالی  DNAپرایمر

منبع

)΄-GCG AGG TCA GCA GAG TAT CG-3
)΄-TTC GGC GTC ACT GTG GAT GC-3
)΄΄-AAT CGC CGT CCA ACT GCA TGC G-3
)΄΄-TGT TCG CCG AGG TAC TGC TC-3
)΄΄-CCG TTG TGG TGC CGT TGA AG-3
΄΄-CCA GAT GTT CAC CGA CTC GC-3
)΄΄-CGG ATT CTA TGG CAG GGA GG-3
΄΄-GCC CTT GAT GCA CTC GAC CA-3

00
00
00
00

جدول  :2برنامه دستگاه ترموسایکلر جهت تکثیر ژنهای اگزوتوکسین جدایههای سودوموناس آئروژینوزا
دناتوراسیون اولیه

دناتوراسیون

اتصال پرایمر

گسترش

تعداد سیکل

گسترش نهایی

 3 - 91°Cدقیقه

 11 – 91°Cثانیه

 11 - 51°Cثانیه

 0 - 11°Cدقیقه

31

 3 -11°Cدقیقه
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یافتهها
نتایج حاصل از الگوی مقاومت آنتیبیوتیکی بهصورت
سفتازیدیم  ،)%15/15( 13جنتامایسین  ،)%11( 33توبرامایسین
 ،)%31/01( 13پیپراسیلین  ،)%13/23( 21آمیکاسین 23
( ،)%19/19آزترونام  ،)%13/13( 11سفپیم ،)%19/19( 19
سیپروفلوکساسین  ،)%29/19( 01ایمیپنم ،)%01/31( 9
پیپراسیلین-تازوباکتام  ،)%01/91( 1تیکارسیلین )%31/01( 20
مشاهده گردید .نتایج حاصل از واکنش ژل الکتروفورز ژنهای
 exoY ،exoU ،exoT ،exoSدر شکل  0نشان دادهشده است.
میزان شیوع ژنهای 12 exoT،)%31/91( 03 exoS
( )%01/51( 1 exoY،)%13/23( 33 exoU،)%31/31بود 13 .گونه
( )Multi Drug Resistance( MDRدارای الگوی مقاومتی به  2یا
بیشتر از دو نوع از آنتیبیوتیکهای مورداستفاده) و  02گونه غیر
 MDRیافت شد 35 .جدایه از سویههای  MDRو  2جدایه از
سویههای غیر  MDRحاوی ژن  exoUهمچنین  02جدایه
 exoU+و  3جدایه  exoS+به فلوروکینولون مقاوم بودند .هر  1ژن

بهطور همزمان در  3نمونه ،ژنهای  exoS-exoU-exoTدر 01
نمونه ژنهای  exoT-exoY-exoUدر  2نمونه exoU-exoT ،در 1
نمونه exoY-exoT ،در  3نمونه و ژنهای  exoUو  exoSبهطور
همزمان در  03جدایه ( )%31/91مشاهده گردید .جدول 3
فراوانی ژنهای کد کننده توکسین ترشحی نوع سه برحسب
درصد و تعداد را نشان میدهد.
جدول  :3فراوانی ژنهای کد کننده توکسین ترشحی نوع سه برحسب
درصد و تعداد
درصد

ژن

تعداد

exoY-exoS-exoU-exoT

3

5/15

exoS-exoU-exoT
exoU-exoY-exoT
exoU-exoT
exoY-exoT

01
2
1
3

25/15
3/13
01/91
5/15

شکل  :1نتایج ژل الکتروفورز ژنهای  M ،exoY ،exoU ،exoT ،exoSمارکر  ،11 bpستون +محصول  PCRژنهای (،exoT )112 bp( ، exoY)202bp

( exoS )110bp( ، exoU)134 bpکنترل مثبت ،ستون  -کنترل منفی ،ستون  42-31جدایههای سودوموناس آئروژینوزا

بحث
سودوموناس آئروژینوزا ،پیشرو پاتوژنهای گرم منفی عامل
عفونت بیشترین توجه را دریافت کرده است .بهندرت بافتهای
سالم را آلوده میکند ،اما زمانی که دفاع به خطر بیافتد ،میتواند
تقریباً تمام بافتها را آلوده کند .آن دارای ظرفیت برای تطابق
راحت به تغییر در محیطزیست ،نیاز غذایی حداقل برای رشد،

سرعت در توسعه مقاومت به آنتیبیوتیک و تولید منابع حدت
است .بیماریزایی سودوموناس آئروژینوزا به نظر میرسد در درجه
اول به مجموعه سم آن مربوط میشود .در باکتریهای گرم منفی
سیستم ترشح نوع سه شناختهشده که در آن سموم بهطور
مستقیم به سلولهای میزبان مجاور تزریق میشوند (.)12
سودوموناس چهار پروتئین افکتور شناختهشده از طریق سیستم
03
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ترشحی نوع سه ترشح میکند exoU ،exoT ،exoS :و  .exoYاین
پروتئینها اعمال سلول میزبان که در سازمانبندی اسکلت سلولی
و انتقال سیگنال مهم هستند تعدیل میکند (.)13
در مطالعهای توسط  Aghamiriو همکاران حساسیت
آنتیبیوتیکی از  202جدایه درروش دیسک دیفیوژن مقاومت به
جنتامایسین ( ،)%50تتراسیکلین ( ،)%11سفوتاکسیم (،)%12
تیکارسیلین ( ،)%11و پیپراسیلین ( )%51نشان دادند ( .)01در
مطالعهای توسط  Ahmadiو همکاران باالترین سطح از مقاومت
سویهها را در برابر آمپیسیلین ( ،)%93جنتامایسین (،)%19/5
سیپروفلوکساسین ( )%12/5و آمیکاسین ( ،)%33/3و همچنین
پایینترین سطح مقاومت در برابر مروپنم ( ،)%2/3ایمیپنم
( )%2/9یافتند ( ،)11که علت عدم تطابق نتایج آنان با یافتههای
حاضر میتواند به علت تفاوت در رژیم آنتیبیوتیکی ،حضور
سوشهای مقاوم متفاوت در بیمارستان و تفاوت بهداشت در
مکانهای مختلف باشد.
درمجموع  55جدایه سودوموناس بهدستآمده از منابع
بالینی با روش  PCRدر مطالعات مولکولی قرار گرفتند .نتایج
نشان داد که بهطورکلی )%31/91( ،از نمونهها موردبررسی حاوی
ژن  exoSبودند .نتایج در توافق با نتایج بهدستآمده توسط
 Finlaysonو  Brownبود که گزارش دادند ( )%50از
سودوموناسهای جداشده از انواع منابع بالینی حاوی این توکسین
نمیباشد ( .)12در بررسی کلی نسبت سویههای حامل ژن ،T3SS
مشخص شد که ژن  exoSمشترک بود ( Aghaei .)10و همکاران
فراوانی ژن  exoSرا ( )%39/0از نمونههای ادرار ،خون و سوختگی
سودوموناس نشان دادند ( Khoramrooz .)10و همکاران اشاره
کردند ( )%35/3از نمونههای کلینیکی سودوموناس جداشده از
زخم سوختگی شامل ژن  exoSبودند ( Feltman .)12و همکاران
 exoSرا در تمام سویههای بالینی نیافتند .این نتایج در توافق با
گزارشهای قبلی است که پیشنهاد کرده بودند ژن  exoSدر تمام
سویههای بالینی سودوموناس آئروژینوزا وجود ندارد .بااینحال،
برآورد شیوع واقعی این ژن یا تولید  ExoSبهطور قابلتوجهی
متفاوت است ( Fleiszig .)2و همکاران اشاره کردند که تنها  2از
 )%21( 01جدایه قرنیه شامل ژن  exoSبودند ،باوجودآنکه روشن
نیست این جدایهها بهصورت تصادفی و یا برای برخی از صفات
فنوتیپی انتخاب شدند ( .)21نتایج متناقض از این مطالعات ممکن
است به علت تفاوت در منابع جدایهها ،تعداد نمونه گرفتهشده یا
ناتوانی سنجش برای افتراق ژن یا پروتئین  ExoSاز ژن یا

پروتئین  ExoTباشد .نتایج نشان میدهد که همه جدایهها
توانایی تولید  exoSرا ندارند ( Roy- Burman .)2و همکاران
فنوتیپ  exoSرا در  31نمونه ( )%21در سویههای جداشده از
بیماران حاد آلوده بدون  CFو گونههای بهدستآمده از بیماران
با عفونتهای مزمن  CFشناسایی کرد (.)21
نتایج نشان میدهد که ( )%01/51از نمونهها دارای ژن
 exoYبودند .دیگر محققان گزارش داد که بسیاری از سویههای
بالینی سودوموناس این ژن را داشتند ( Winstanley .)2و
همکاران اشاره کردند که ( )%10از نمونههای قرنیه موردبررسی
شامل این توکسین بودند ( Aghaei .)10و همکاران فراوانی ژن
 exoYرا ( )%29/9از جدایههای سودوموناس اثبات کردند (.)10
نتایج  Feltmanو همکاران نشان داد  )%19( 012از  005جدایه
موردبررسی حاوی  exoYبودند .جالبتوجه است ،یک تفاوت
شاخص بین شیوع ژن  exoYدر جدایه ادراری ( )%31و جدایه
نای و یا زیستمحیطی ( )%95وجود دارد .جدایه های ادراری یک
کاهش شیوع ژن  exoYرا نشان دادند .علت این تفاوت نامشخص
است (.)2
شیوع نسبتاً باالی ( )%31/31ژن  exoTدر میان جدایههای
سودوموناس در این مطالعه دیده شد )2119( Hauser .اظهار
داشت که ژن  exoTدر  %011-90از نمونههای بالینی گرفتهشده
از عفونتهای حاد حضور داشت ( .)22عالوه بر این Feltmanet ،و
همکاران و  Fleiszigو همکاران اشاره کردند که ژن  exoTدر تمام
جدایههای سودوموناس (بالینی و محیطی) یافت شد ،نشان
میدهد که این ژن صفت متغیر است نیست (- Burman .)2،21
 Royو همکاران فنوتیپ  exoTرا در  )%35( 31را نشان دادند
( .)21در مطالعه  Aghaeiو همکاران ( )%33/9جدایههای
سودوموناس حامل ژن  exoTبودند ( Bradbury .)10و همکاران
گزارش دادند که تعداد کمی از جدایههای سودوموناس حذف
برخی از ژنهای عامل بیماریزایی خاص تستشده ازجمله ژن
 exoTرا نشان دادند (.)23
ژن کد کننده برای اگزوتوکسین  exoUدر ( )%13/23از
میان جدایههای سودوموناس یافت شدند .این نتیجه در تناقض با
نتایجی که توسط  Wong-Beringerو همکاران گزارششده
میباشد که نشان دادند که این ژن برای ( )%23در جدایه
سودوموناس اختصاص داشت ( .)24شیوع جدایههای  exoU+با
توجه به منشأ متفاوت بود %31 ،از نمونههای خلط ،در مقایسه با
 %11از نمونههای زخم ،برای  exoUمثبت بود .این مشاهدات با
01
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مطالعات قبلی موافق بود ،که در آن  %31-25از نمونههای
تنفسی حامل  exoUبودند ،درحالیکه بیشتر جدایههای بالینی
حامل  exoSنسبت به  exoUبودند ( Feltman .)24و همکاران
نشان دادند شیوع  exoUاز  %11در جدایههای زخم و خون%35 ،
در جدایههای ادراری %25 ،در جدایههای داخل ریوی و  %01در
جدایههای تنفسی  CFمتفاوت بود .در مقایسه  %21از نمونههای
زیستمحیطی حاوی این ژن بودند ( Allewelt .)2و همکاران ژن
 exoUدر  )%11( 9از  01جدایه باکتریمی شناسایی کردند.
ممکن است این سویهها بهطور تصادفی انتخابنشده باشند و یا
جدایههای باکتریمی از بیماران مبتالبه شرایط بالینی مختلف
(برای مثال بیماران نوتروپنی مبتالبه سرطان در مقابل بیماران
سوختگی) حاوی جدایههای سودوموناس با ژنوتیپهای جمعیت
مختلف باشد Fleiszig .و همکارانش ژن  exoUرا در  1مورد
( )%11از  01جدایه قرنیه شناسایی کردند ،اگرچه مشخص نیست
که آیا این جدایهها بهصورت تصادفی انتخاب شدند و یا به دلیل
مشخصات فنوتیپی انتخابشدهاند .جدایههای تنفسی  CFحاوی
ژن  exoUکمتر و ژن  exoSبیشتر نسبت به جدایههای بدون CF
بودند ( Jabalameli .)2و همکاران ژنوتیپ  TTSSو مقاومت ضد
میکروبی در  91جدایه جمعآوریشده از عفونت زخم بیماران
سوختگی را تجزیهوتحلیل کردند .بیش از  %91از سویهها MDR
بودند و  %11/5از آنها حاوی  exoUدرحالیکه  %29حاوی exoS
بودند .یافتههای آنها نشان میدهد که این ژنها ،بهخصوص
 ،exoUمعموالً در میان سویههای سودوموناس جداشده از بیماران
سوختگی منتشر است ( .)21این تغییرات  exoUدر سویههای
بالینی مختلف ممکن است بهاینعلت باشد که جدایهها با منشأ
یکسان از بیماران با شرایط بالینی و مدتزمان بستری و منابع
عفونت مختلف گرفتهشدهاند و این تأیید میکند که ژن exoU
یک صفت متغیر مانند ژن  exoSاست و شیوع متفاوتی در میان
سویههای سودوموناس آئروژینوزا دارد.
در مطالعه حاضر ژنهای  exoUو  exoSبهطور همزمان در
 %31/91مشاهده گردید .در مطالعه  ،Gawishتفاوت معنیداری
بین جدایههای زیستمحیطی و بیمارستانی با توجه به شیوع
تمام ژنهای توکسین ترشحی نوع سه مشاهده نشد (.)11
جالبتوجه است ،ژنهای  exoUو  exoSبهطور تصادفی در بین
نمونهها توزیع نشده است .در عوض ،یکروند به سمت انحصار
متقابل بین این دو ژن مشاهده شد که تقریباً هر جدایه که حاوی
ژن  exoSبود حاوی ژن  exoUنبود و بالعکس همانطور که قبالً
در مطالعات مختلف گزارششده بود ( .)2،23،24،22نتایج حاضر

نشان میدهد که تمام سودوموناس جداشده حداقل حاوی یکی از
ژنهای ترشحی نوع سه بودند .ژن  exoTشایعترین و پسازآن
 exoUدر ژنهای ترشحی نوع سه در جدایههای موردبررسی بود.
 ExoTو  ExoSهر دو آنزیمهای -ADPریبوزیل ترانسفراز هستند.
بررسی کلی نسبت سویههای حامل هر یک از این ژنهای مؤثر
 TTSنشان میدهد که  exoTشایعتر است Feltman .و همکاران
شیوع  %32و  %21برای  exoSو  ،exoUبه ترتیب در میان 005
جدایه بالینی و زیستمحیطی را گزارش دادند ( .)2بهطورکلی
سطح شیوع ژن جدایه سودوموناس برای  exoUو  exoSبه ترتیب
 )%30/5(29و  ،)%31/3(15بود ازجمله دو نمونه که از هر دو ژن
برخوردار بودند ( .)10نویسندگان ارتباط آماری معنیداری بین
ترشح پروتئین  TTSو وجود یا عدم وجود ژن  exoUو exoS
گزارش دادند ( .)20بنابراین ،اگرچه غربالگری  PCRبرای
شناسایی ژنهای  TTSمستقیماً به فنوتیپ باکتری ارتباط ندارد،
ولی میتواند بهعنوان شاخصی از فنوتیپ احتمالی باشد .تفاوت
میزان فراوانی ژنها در مطالعات مختلف میتواند به علت محل
ایجاد بیماری توسط باکتری و عوامل زمینهای باشد .به نظر
میرسد که جدایه های بیماران حاد آلوده از منظر ژنوتیپی از
آنهایی که از جدایه های عفونتهای مزمن بیماران CF
متفاوتاند .محققان دیگر حضور ژنوتیپهای متفاوت سودوموناس
در جدایههای بیماران  CFگزارش کردهاند .ژنوتیپ exoS+exoU
با عفونت مزمن در بیماران  CFهمراه است ،درحالیکه
ژنوتیپ  exoU+exoS-با باکتری جداشده از خون مرتبط است
(.)21

یکی دیگر از موضوعات مهم در بیولوژی سودوموناس
آئروژینوزا که بهتازگی ظهور یافته ارتباط مقاومت آنتیبیوتیکی با
ژنوتیپ حدت  TTSSاست .در مطالعه حاضر  exoUدر میان
گونههای  MDRنسبت به بخش غیر  MDRباالتر ( %10/3در
مقابل  )%01/1بود Mitov .و همکارانش پروفایل مقاومت
ضدمیکروبی  212جدایه از بیماران ( CFتعداد =  )12و غیر CF
در بیماران (تعداد = )011تجزیهوتحلیل کردند .نویسندگان یافتند
که شیوع  exoSو  12/1 exoUو  %31/2و  exoUدر میان
گونههای  MDRنسبت به بخش غیر  MDRباالتر ( %11/2در
مقابل  )%03/3بود ( Garey .)21و همکارانش گزارش دادند که
 %93/5از جدایههای جریان خون حامل ژن  exoUهمراه با exoS
و  exoSشایعترین ( )%31/5بود ( .)22میزان مقاومت به چند دارو
در سویههای  exoUمثبت در مقایسه با سویه  exoSمثبت بیشتر
بود .جدایههای حاوی ژن  exoUبهطور قابلتوجهی به کالسهای
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مختلف آنتیبیوتیکهایی :بتاالکتام (پیپراسیلین/تازوباکتام،
سفتازیدیم ،سفپیم ،کارباپنم ها) ،فلوروکینولونها و
آمینوگلیکوزیدها (جنتامایسین) مقاومتر بودند ( .)22در مطالعه
حاضر  %13/23جدایهها حامل ژن  exoUو  exoSو شایعترین
 %31/31 exoTبود و این سویهها بهطور قابلتوجهی به
آنتیبیوتیکهای متعدد ،ازجمله سفمها ،کارباپنمها،
فلوروکینولونها و جنتامایسین مقاوم بودند .در مطالعه حاضر
جدایههای  exoU+مقاوم به فلوروکینولون نسبت به نمونههای
 exoS+مقاوم به فلوروکینولون ( %32در مقابل  )%03بود .همگام
با این ،یک تجزیهوتحلیل از  15سویه بالینی نشان داده است که
جدایههای  exoU+نسبت به نمونههای  exoS+به فلوروکینولون
مقاومتر ( %92در مقابل  )%10است ( .)22این جدایهها دارای یک
جهش در ژن  gyrAو فنوتیپ افزایش بیان پمپ دفع را نشان داد
( Agnello .)24و  Wong-Beringerارتباط بین ژنوتیپ مؤثر
 TTSSو مکانیزم مقاومت فلوروکینولون در  231جدایه تنفسی را
بررسی کردند و متوجه نسبت باالتر از سویههای  exoU+مقاوم به
فلوروکینولون در مقایسه با سویههای  %13( exoS+در مقابل
 )%19باوجود شیوع کمتر آنها ( exoU+ %31در مقابل %51
 )exoS+شدند ( .)24،21زیر جامعه  exoU+به نظر میرسد حاوی
جدایههای مقاوم در برابر فلوروکینولون بیشتری بودند ،ممکن
است که جدایههای حاوی  exoUخطرناکتر باعث عالئم بیماری
بیشتر میشوند و درنتیجه بیشتر در معرض عوامل ضد میکروبی

(بهعنوانمثال ،لووفلوکساسین) قرار میگیرند ،درنتیجه ظهور
مقاومت بیشتر میشوند (.)12

نتایج مطالعه حاضر نشان میدهد که تمام سودوموناس
آئروژینوزا جداشده حاوی حداقل یک ژن کد کننده سیستم
ترشحی نوع سه بودند .ترکیبی از ژنوتیپ  exoU+و فنوتیپ مقاوم
در برابر فلوروکینولون در جدایهها نشان دادهشده است.
سودوموناس آئروژینوزا سیتوتوکسیک و مقاوم در برابر
ضدمیکروبی یک نگرانی جدی ،بهویژه برای بیماران دارای نقص
ایمنی است .بنابراین ،تشخیص سریع تعیین ژنوتیپ و فنوتیپ
جدایهها مهم است .نظارت بر تعیین شیوع جدایههای
سیتوتوکسیک و مقاوم در برابر آنتیبیوتیک جهت کاهش خطر
شیوع سودوموناس آئروژینوزا کشنده نیاز است.
تقدیر و تشکر
نویسندگان این مقاله از کارکنان آزمایشگاه پژوهشی
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