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ABSTRACT
Background: Activity of norA efflux pump is one of the antibiotic resistance mechanisms in ciprofloxacin resistant
Staphylococcus aureus. In this study, the effect of Artemisia ciniformis extract on reducing the expression of norA efflux
pumps gene in ciprofloxacin-resistant Staphylococcus aureus isolates was studied.
Materials & Methods: Ciprofloxacin resistant S .aureus isolates, were treated by different concentration of A. ciniformis
extract. After extracting RNA and synthesizing cDNA, norA efflux pump expression was evaluated by Real Time PCR.
Results: There was significant decrease of norA efflux pump expression in ciprofloxacin-resistant S. aureus isolates treated
by A. ciniformis extract (P<0.05). Also, a different expression of norA efflux pump gene was reported.
Conclusion: It seems A. ciniformis extract as a natural inhibitor, had potential for suppression of norA efflux pump activity.
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Introduction
Staphylococcus aureus is a pathogenic bacterium of
the Micrococcus family, which is a common
pathogenic bacterium in hospital infections (1, 2). It
causes a wide range of diseases including skin
infections, pneumonia and endocarditis (3). One of the
opportunistic pathogenic agents of nosocomial
infections is methicillin-resistant Staphylococcus
aureus (MRSA). Resistance to antibacterial agents in
MRSA strains has caused limitations in the treatment
of diseases caused by this bacterium (4).
One of the most important mechanisms of antibiotic
resistance in bacterial cells is the outflow pumps that
cause antibiotic outflow from bacterial cells, which is
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observed in many clinical pathogens (8). Output
carriers of antibiotics are divided into five main
families based on the amino acid sequence. These
families include the major facilitator superfamily
(MFS), the Resistance-nodulation-division (RND), the
small multidrug resistance (SMR), the ATP-binding
cassette enzyme-linked family, and multiple
antibiotics, and the extrusion antibiotic family (9).
One of the important mechanisms of antibiotic
resistance in S. aureus is the presence of efflux pumps.
NorA, norB and norC efflux pumps are found in drugresistant strains (19). Various studies have shown that
norA is capable of pumping various compounds
Iranian Journal of Medical Microbiology

56 Artemisia ciniformis Extract on Expression of NorA Efflux Pump Gene in Resistant S. aureus
including hydrophobic fluoroquinolones such as
norfloxacin, ciprofloxacin and ethidium bromide (22).
There is a direct relationship between increased
expression of norA efflux pump and increased
resistance to fluoroquinolones. Inhibition of these
systems can be a promising strategy to enhance the
effectiveness of antibiotics (14).
Many studies have shown that a wide range of plant
extracts may act against bacterial resistant
mechanisms (15). Artemisia belongs to the family
asteraceae, a small plant that grows in temperate
regions. It has 34 species in Iran and is highly regarded
in Iranian and Chinese traditional medicine. It has
numerous biological properties including antibacterial,
antifungal, antioxidant and anti-inflammatory (16).
The aim of this study was to investigate the effect of
A. ciniformis extract on expression Efflux pump norA
in clinical isolates of ciprofloxacin-resistant S. aureus,
a prospective study in Iran which was not studied
before.

Materials and Methods
This study was done using clinical samples collected in
authors’ previous study (18). Collecting clinical specimens,
detecting ciprofloxacin-resistant S. aureus isolates,
performing microbial susceptibility testing (antibiogram)
by agar disk diffusion method, PCR detection of norA gene,
and phenotypic evaluation of active efflux pump was as
presented in previous study (18).
Collecting and Extracting A. ciniformis

Extraction of RNA from Staphylococcus aureus
Treated with subMIC Extract
Bacterial cell lysis and RNA extraction were
performed using RNX solution (Sinagen) according to
the protocol. The cDNA construct was performed
according to the Revert AidTM First Strand cDNA
Synthesis Kit (Fermentas). The gmk gene (guanylate
kinase) was used as the reference gene. The primers
of the gmk and norA genes are presented in Table 1.
Real-time PCR reaction in the final volume of 25 µL
was optimized as follows: 12.5 µL of SYBR TM (2X)
Master Mix (Takara Company), 1 µL of 5 pmol primer
(Takapoo Biol.), 9.5 µL of deionized water and 1 µL
cDNA template (100 ng). Thermal program was
performed as follows with Bioneer exicycler 96:
Primary denaturation of DNA template was performed
at 95°C for 10 min, and the second step alternately
was performed during 40 cycles at 95°C for 20 seconds
and at 61°C for 40 seconds and 72°C for 20 seconds.
Data Analysis

The A. ciniformis was prepared from the Iranian
Biological Resource Center and kept in optimum
condition. To do the extraction, 40 g of the plant was
first weighed and 300 mL of 80% ethanol was added to
the plant and kept in a shaker system for 24 h (90 rpm).
After 24 h, it was filtered and placed in an incubator at
37°C to completely evaporate the alcohol.
Determination
of
Minimum
Concentration (MIC) of Plant Extract

Mueller Hinton Broth (MHB) it reached to the
concentration of 195 µL. All wells were added with 5
µL of microbial culture of isolates at half McFarland
concentration. The MIC value was considered as the
lowest inhibitory concentration of bacterial growth. It
should be noted that wells containing non-extracted
bacteria were considered as negative controls and
wells containing standard bacteria S. aureus ATCC
25923 and extracts were considered as positive
controls to determine MIC concentration.

Inhibitory

MIC experiments were performed according to the
dilution method in the microplate for the extract. MIC
was performed three times by microdilution method
on 96 well plates. The extract was poured into wells at
concentrations of 15.6 to 1000 µg / mL and with

Statistical calculations were performed using
Graphpad Prims ver.6 software and the results were
analyzed by one way ANOVA. The difference of target
genes expression between control and treated samples
was calculated by Tukey's HSD post-hoc test. Data were
presented as mean ± standard deviation (SD) and
P0.05 was considered significant. Real time PCR data
analysis was performed based on the comparison of the
threshold cycle with the following formula:
ΔCt= Ct target-Ct reference
ΔΔCt=ΔCt test sample - ΔCt control sample
Relative expression: 2 –ΔΔCt

Table 1. Primers used in this study

primers
norA-F
norA-R
gmk-F
gmk-R

sequences
5'ATCGGTTTAGTAATACCAGTCTTGC3'
5'GCGATATAATCATTTGAGATAACGC3'
5'TATCAGGACCATCTGGAGTAGG3'
CATCAACTTCACCTTCACGC
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PCR products (bp)
112
188
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Results
MIC Results of Artemisia ciniformis Extract Against
Ciprofloxacin-resistant Strains
According to the findings of the previous study, out of
250 clinical specimens, 50 isolates of Staphylococcus
aureus were isolated and antibiotic susceptibility
results showed that 68% of the samples (34 samples)
were methicillin resistant and 24% of them (12 samples)
were ciprofloxacin resistant and none of the samples
were vancomycin resistant (18).
Ciprofloxacin-resistant S. aureus positive isolates
were affected by concentrations of 15-1.6.6 µg / mL of
the plant extract over a 24-hour period. The results
showed that different strains had a range of MIC of
31.55-500 µg / mL (Table 2).
The graphs of the amplification of norA and gmk
genes are shown in Figures 1 and 2. Specific
amplification of the target gene fragments, primers not
pairing, and no amplification of non-specific fragment
for each gene were determined using the melting curve
(1-2)The results showed that the expression of norA
gene was significantly decreased compared to the

reference gene (gmk) after treatment with the plant
extract. The highest decrease in norA gene expression
was observed in isolate 6 and the lowest decrease in
gene expression was observed in isolate 5. The results
are shown in Figure 3.

Table 2. Determination of MIC of plant extract in
different strains.

Isolate number
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ATCC 35556

MIC (µg/mL)
62.5
125
31.2
250
500
15.6
62.5
31.2
125
500
31.25
250
500

Figure 1. Diagram of melting curves of norA genes and gmk genes.
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Figure 2. Amplification plot of norA and gmk gene in bacterial cells treated with extract.

Figure 3. NorA gene expression in extract-treated strains.

Discussion
Since ancient times, medicinal plants have been
used clinically as important sources of secondary
metabolites (terpenoids, phenolic compounds and
alkaloids). These plants can directly or indirectly affect
the activity of efflux pumps. Recently, the use of
herbal compounds and plant extracts as an alternative
to antibiotics has received much attention (26). The
difference in the effect of plant extracts on bacteria
depends on various factors. In general, plant
compounds exert their antimicrobial activity through
a variety of mechanisms (27).
Due to their antibacterial potential, the use of
herbal extracts can be an effective, low cost and
affordable method to reduce antibiotic resistance in a
wide range of hospital opportunistic bacteria (28).
The results of our study showed that A. ciniformis
extract was able to significantly reduce norA gene
expression in ciprofloxacin resistant strains. It should
be noted that different expression of norA gene was
observed in the resistant strains and in the more
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resistant strains a higher relative expression of the
norA gene was observed.
Flavinoid sarothrin extracted from Alkann orientalis
leaves and flowers inhibited norA efflux pump activity
and inhibited the growth of Mycobacterium
smegmatis and S. aureus (28).
The results of the study by Kalia et al. showed that
capsaicin decreased the MIC of ciprofloxacin for S.
aureus SA-1199B (norA overproducing), SA-1199
(wild-type). Increased susceptibility of S. aureus to
ciprofloxacin was observed. This study showed that
capsaicin not only decreased the efflux pump activity
but also decreased the attack of Staphylococcus on
macrophages (29).
Studies have shown that the extract and compounds
of Olympicin A, 5,7-dihydroxy-6- (2-methylbutanoyl) 8- (3-methylbut-2-enyl) -4-phenyl-2H-chromen-2-one,
Karavilagenin C and Ailanthoidiol, Boeravinone B from
aerial parts of Hypericum olympicum L., flowers of
Mesua ferrea L., aerial parts of Momordica balsamina
L., root of Zanthoxylum capense and Boerhavia diffusa
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inhibited and decreased activity of norA efflux pump.
In other words, they had an Efflux pump inhibitor (EPI)
(30-34).

regard to its antiviral resistance, other efflux studies
and antiviral antibiotic resistance.

This study was in line with other studies showing
that A. ciniformis reduced norA gene expression in
efflux pumps in S. aureus. Decreased norA gene
expression leads to poor performance of these pumps
and prevents overflow of antibiotics and other
disinfectants and pharmaceuticals. Therefore, this
plant can be used as an appropriate antibacterial drug
and, on the other hand, it is recommended with
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اثر عصاره  Artemisia ciniformisبر بیان ژن پمپ افالکس  norAدر ایزولههای استافیلوکوکوس
اورئوس مقاوم به سیپروفلوکساسین توسط Real Time PCR
زینب قمی ،1فرزانه تفویضی ،*1وحید ناصح  ،1ایمان
.1
.2

اکبرزاده2

گروه زیست شناسی ،واحد پرند ،دانشگاه آزاد اسالمی ،پرند ،ایران
دانشکده مهندسی شيمی و نفت ،دانشگاه صنعتی شریف ،تهران ،ایران

چکیده

اطالعات مقاله
تاریخچۀ مقاله

زمینه و اهداف :فعاليت پمپ افالکس  norAیکی از مکانيسمهای ایجاد مقاومت در باکتری استافيلوکوکوس اورئوس مقاوم

دریافت1398/07/10 :

به سيپروفلوکساسين است .در این مطالعه ،اثر عصاره  Artemisia ciniformisدر کاهش بيان ژن پمپ افالکس  ،norAدر ایزولههای
استافيلوکوکوس اورئوس مقاوم به سيپروفلوکساسين بررسی شد.

پذیرش1398/10/27:

مواد و روش کار :ایزولههای استافيلوکوکوس اورئوس مقاوم به سيپروفلوکساسين ،تحت تيمار با غلظتهای مختلف عصاره A.

انتشار آنالین1398/12/24 :

 ciniformisقرار گرفتند .پس از استخراج  RNAو سنتز  ،cDNAبيان ژن افالکس  norAتوسط  Real Time PCRبررسی شد.

موضوع:

یافتهها :کاهش معنیداری در بيان ژن  norAدر ایزولههای استافيلوکوکوس اورئوس مقاوم به سيپروفلوکساسين در اثر تيمار با

ميکروبشناسی مولکولی

عصاره دیده شد .همچنين بيان متفاوتی از ژن  norAدر ایزولههای مختلف مشاهده شد.

نویسندۀ مسئول:

نتیجهگیری :به نظر میرسد عصاره

فرزانه تفویضی ،گروه زیست شناسی ،واحد
پرند ،دانشگاه آزاد اسالمی ،پرند ،ایران
ایميل:
farzanehtafvizi54@gmail.com

A. ciniformis

به عنوان مهارکنندۀ طبيعی ،قادر به مهار و کاهش فعاليت پمپ

افالکس  norAاست.
کلید واژهها :استافيلوکوکوس اورئوس ،سيپروفلوکساسين ،پمپ افالکسArtemisia ciniformis ، norA ،
کپیرایت © مجله میکروب شناسی پزشکی ایران :دسترسی آزاد؛ کپی برداری ،توزیع و نشر برای استفاده غیرتجاری با ذکر منبع آزاد است.

مقدمه
استافيلوکوکوس ائوروس )،(Staphylococcus aureus
باکتری پاتوژن از خانواده ميکروکوکاسه است که یک باکتری
بيماریزای شایع درعفونت های بيمارستانی به شمار میرود (.)2،1
این باکتری سبب بروز طيف وسيعی از بيماریهای مختلف
از جمله عفونتهای پوستی ،پنومونی و اندوکاردیت میشود (.)3
یکی از عوامل فرصت طلب بيماریزای بيمارستانی،
استافيلوکوکوس اورئوس مقاوم به متیسيلين ( )MRSAاست.
ایجاد مقاومت به عوامل ضد باکتریایی در سویههای ،MRSA
موجب بروز محدودیتهایی در درمان بيماریهای ناشی از این
باکتری شده است ( .)4یکی از داروهای مناسب و جایگزین برای
درمان بيماریهای ناشی از سویههای

MRSA

اورئوس ،داروی سيپروفلوکساسين است (.)5

استافيلوکوکوس

از مکانيسمهای مهم و اصلی ایجاد کنندۀ مقاومت باکتریایی
نسبت به آنتیبيوتيکها ،میتوان به غير فعال کردن دارو با استفاده
از آنزیمها ،اصالح هدف ،تغيير در دسترسی به هدف از طریق خروج
دارو ،کاهش جذب و ممانعت از تجمع دارو در درون سلول به وسيله
سيستمهای افالکس اشاره کرد (.)7،6
یکی از مهمترین مکانيسمهای مقاومت در برابر
آنتیبيوتيکها در سلول باکتری ،پمپهای خروجی هستند که
سبب خروج آنتیبيوتيکها از سلولهای باکتریایی میشوند که در
بسياری از پاتوژنهای بالينی مشاهده میشود ( .)8حاملهای
خروجی آنتیبيوتيکها براساس توالی آمينواسيدها به پنج خانواده
اصلی تقسيم میشوند .این خانوادهها شامل the major facilitator
)the Resistance-nodulation-division ،superfamily (MFS
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جدایههای استافيلوکوکوس اورئوس مقاوم به سيپروفلوکساسين،
انجام آزمایش تست حساسيت ميکروبی (آنتی بيوگرام) به روش
دیسک دیفيوژن آگار ،شناسایی ژن  norAتوسط  PCRو بررسی
فنوتيپی وجود پمپ افالکس فعال در مطالعه قبلی نویسندگان ،ارایه

)the ATP- ،(SMR) the small multidrug resistance ،(RND

 binding cassette enzyme-linkedو خانواده آنتیبيوتيک
اکستروژن هستند (.)9
انتشار داروها از باکتریهای گرم مثبت عمدتا توسط یک کانال
اختصاصی غشای سيتوپالسمی از خانوادههای  SMR ،MFSیا ABC

شده است (.)18
در مطالعۀ حاضر از روش  Real Time PCRبرای بررسی اثر
عصارۀ گياه بر روی بيان ژن  ، norAبه شرح ذیل استفاده شد.

انجام میشود ( .)10از ميان باکتریهای گرم منفی ،پمپهای انتشار
چندگانه رایج هستند که متعلق به خانوادههای  RNDو

SMR

هستند ( .)11آناليز انتقالدهندههای آنتیبيوتيک در حال حاضر

جمعآوری گیاه  A. ciniformisو عصارهگیری

بهطور گستردهای مورد بررسی قرار گرفته است ( .)12با این حال،

گياه  A. ciniformisاز مرکز ذخایر زیستی و ژنتيکی ایران با
کدهرباریمی  IBRC1000652تهيه شد و در شرایط بهينه و مناسب
نگهداری شد .برای تهيۀ عصاره ،ابتدا ميزان  40گرم از گياه وزن
شد و  300ميلیليتر از الکل اتانول  80درصد به گياه اضافه شد و
به مدت  24ساعت در دستگاه شيکر با دور  90rpmقرار داده شد.
بعد از  24ساعت از کاغذ صافی و فيلتر سر سرنگ برای فيلتر کردن
استفاده شد و در داخل انکوباتور در دمای  37درجه سلسيوس قرار
داده شد تا الکل آن بهطور کامل تبخير شود.

جالب است بدانيد که برخی از مهمترین پمپهای انتشار ،MDR
پروتئين  norAحاصل از  S. aureusاست؛ احتماال این پمپ بيشترین
پمپ مورد مطالعه در باکتریهای گرم مثبت پاتوژن است و ممکن
است مسئول حداقل  ٪10از مقاومت ضد باکتری در  MRSAباشد
( .)13مهار این سيستمها میتواند یک راهکار نویدبخش برای تقویت
اثر بخشی آنتیبيوتيکها باشد (.)14
بسياری از مطالعات نشان دادهاند که طيف گستردهای از
عصارههای گياهی ممکن است در مقابل مکانيسمهای مقاوم به

تعیین حداقل غلظت مهاری ()MIC

باکتری عمل کنند (.)15

Minimum

 Inhibitory Concentrationعصاره گیاه

جنس ( Artemisiaدرمنه) متعلق به خانواده
گياه بوتهای کوچکی است که در مناطق معتدل میروید و در غرب
امریکا ،افریقای جنوبی و امریکای جنوبی پراکنده است .این جنس
در ایران  34گونه دارد .این گياه پایا در مناطق مختلفی از ایران
میروید و در طب سنتی ایران و چين مورد توجه فراوانی است.
اغلب گونههای این گياه برای درمان ورم معده استفاده میشوند.
عالوه بر آن دارای خواص بيولوژیکی متعددی چون خواص ضد
asteraceae

آزمایش  MICبه روش رقيقسازی در ميکروپليت برای
عصاره انجام شد MIC .بهصورت سه بار تکرار با استفاده از روش
ميکرودایلوشن در پليتهای  96خانهای انجام شد .عصاره در
غلظتهای  15/6 µg/mLتا  1000به داخل چاهکها ریخته شد
و با محيط کشت مولر هينتون براث ( )MHBتا حجم 195
ميکروليتر رسانده شد .به همۀ چاهکها 5 ،ميکروليتر از کشت
ميکروبی ایزولهها با غلظت نيم مکفارلند اضافه شد .مقدار MIC
بهعنوان کمترین غلظت مهارکنندۀ رشد باکتری محسوب میشود.
الزم به ذکر است که جهت تعيين غلظت  ،MICاز چاهک حاوی
باکتری فاقد عصاره بهعنوان کنترل منفی و از چاهک حاوی باکتری
استاندارد استافيلوکوکوس اورئوس  ATCC 25923و عصاره
بهعنوان کنترل مثبت استفاده شد.

باکتریایی ،ضدقارچی ،آنتیاکسيدانی و ضدالتهابی هستند (.)16
 Artemisia ciniformisدر اکتبر  2011از روستای  Baamپس از
غرمان آباد در اصفهان ،استان خراسان ،در شمال شرقی ایران
جمعآوری شد (.)17
هدف از این مطالعه ،بررسی اثر عصارۀ گياه
بر بيان پمپ افالکس  norAدر ایزولههای بالينی استافيلوکوکوس
اورئوس مقاوم به سيپروفلوکساسين است که تاکنون مطالعهای
درباۀ آن در ایران صورت نگرفته است.
A. ciniformis

استخراج  RNAاز باکتری استافیلوکوکوس اورئوس
تیمار شده با غلظت  subMICعصاره
ليز سلولهای باکتریایی با استفاده از محلول ( RNXسيناژن)
انجام شد .محتویات ویال کامال مخلوط شد و به مدت  5دقيقه در
دمای اتاق انکوبه شد .به ازای هر  1ميلیليتر از محلول ، RNX
 200ميکروليتر کلروفرم به مخلوط اضافه شد .به مدت  15ثانيه با

مواد و روشها
این مطالعه در راستای مطالعۀ قبلی و از نمونههای بالينی
جمعآوری شده در مطالعۀای که توسط نویسندگان انجام شده بود،
استفاده شد ( .)18چگونگی جمعآوری نمونههای بالينی ،تشخيص
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بالفاصله ميکروتيوبها به یخ انتقال یافت و مواد زیر به هر تيوب
اضافه شد .ساخت مولکولهای  DNAمکمل باکيت Revert
،Fermentas( AidTM First strand cDNA Synthesis Kit
ليتوانی) انجام گرفت که در آن مخلوط واکنش حاوی  5ميکروليتر
بافر واکنش  ،5xیک ميکروگرم  0/5 ،RNAميکروليتر آغازگر شش
نوکلئوتيدی تصادفی ،یک ميکروليتر مخلوط داکسی نوکلئوتيد
تری فسفات ( 10ميلی موالر) ،یک ميکروليتر مهارکننده آنزیم
 40( RNaseواحد در ميکروليتر) ،یک ميکروليتر آنزیم رونوشت
بردار معکوس و آب مقطر دو بار تقطير (تا حجم نهایی 20
ميکروليتر) بود .برنامه دمایی -زمانی به صورت  25درجه سلسيوس
به مدت  5دقيقه (برای اتصال آغازگر) 42 ،درجه سلسيوس به
مدت  60دقيقه (ساخت  70 ،)cDNAدرجه سلسيوس به مدت 5
دقيقه (غير فعال شدن رونوشت بردار معکوس) و  4درجه سلسيوس
به مدت  5دقيقه انجام گرفت .انکوباسيون مخلوط واکنش به مدت
 60دقيقه در دمای  42درجۀ سلسيوس در دستگاه ترمو سایکلر
انجام شد .جهت غير فعالسازی آنزیم  RTدر دمای  70درجه
سلسيوس به مدت  10دقيقه قرار داده شد .در نهایت محصول
واکنش در دمای  -20درجه سلسيوس نگهداری شد .جهت بررسی
بيان ژنهای  norAاز روش  SYBER greenاستفاده شد .ژن gmk
(گوانيالت کيناز) به عنوان ژن  house keepingاستفاده شد .بدین
منظور پرایمرهای ژنهای  gmkو  norAدر جدول  1ارایه شده

تکان شدید مخلوط همگن شد (در این مرحله نباید از ورتکس
استفاده شود) .محلول شيری رنگ حاصل شد که نشانه دناتوره
شدن پروتئينها است .نمونهها به مدت  5دقيقه روی یخ انکوبه
شدند .نمونهها در دور  1200 rpmبه مدت  15دقيقه و در دمای
 4ºCسانتریفيوژ شدند .پس از سانتریفيوژ ،سه فاز آبی در باالی
ویال ،آلی در پایين و فاز ميانی ایجاد شد .مولکول  RNAدر فاز
آبی باالیی و پروتئين و  DNAدر فازهای ميانی و پایينی (به ترتيب)
وجود دارند ،به همين دليل برای جلوگيری از آلودگی با پروتئين
و  ، DNAفاز شفاف باالیی به آرامی به ویال جدید منتقل شد.
همحجم فاز رویی انتقال یافته ،ایزوپروپانول سرد به آن اضافه شد
و بعد از خوب مخلوط کردن ،به مدت  15دقيقه در یخ انکوبه شد
( در این مرحله میتوان برای بهدست آوردن محصول  RNAبيشتر،
نمونه را مدت بيشتری در این مرحله نگه داشت) .نمونهها در دور
 1200 rpmبه مدت  15دقيقه و در دمای  4ºCسانتریفيوژ شد.
فاز رویی دور ریخته شد و  1ميلیليتر اتانول  75درصد به آن اضافه
شد و مخلوط جهت جداشدن رسوب از ته ویال ،به مدت چند ثانيه
ورتکس شد .نمونهها به مدت  8دقيقه در دور  7500 rpmدر دمای
 4ºCسانتریفيوژ شد .محلول رویی دور ریخته شد و با وارونه کردن
ویال اجازه داده شد تا رسوب در دمای اتاق به مدت چند دقيقه
خشک شود .الزم به ذکر است که خشک شدن کامل رسوب،
موجب کاهش حالليت آن در مرحله بعد میشود .رسوب در آب
تيمار شده با 0/1( DEPCدرصد) حل شد .برای کمک به حل شدن
رسوب ،ویالها در حمام آب با دمای  60-55ºCبه مدت10دقيقه
انکوبه شدند .ویالهای حاوی  RNAدر  -80ºCنگهداری شدند .به
منظور عدم آلودگی ناشی از وجود  DNAسلول در ادامه کار ،قبل
از سنتز  ،cDNAاز آنزیم  DNaseاستفاده شد.

است (:)18
واکنش  Real time PCRدر حجم نهایی  25ميکروليتر به
شرح ذیل بهينهسازی شد 12/5 :ميکروليتر از )SYBR TM (2X
) 1 ،Master Mix (Takara Companyميکروليتر از پرایمرهای
رفت و برگشت با غلظت ( 5 pmolشرکت تکاپو زیست) 9/5 ،
ميکروليتر از آب دیونيزه و  1ميکروليتر  cDNAالگو (.)100ng
برنامه حرارتی به شرح ذیل با دستگاه  Bioneer exicycler 96انجام
شد :واسرشتسازی اوليه  DNAالگو با دمای  95درجه سلسيوس
به مدت  10دقيقه ،مرحله دوم به صورت متناوب در طول 40
چرخه با دمای  95درجه به مدت  20ثانيه و  61درجه به مدت
 40ثانيه و  72درجه به مدت  20ثانيه انجام شد.

به منظور ساخت  cDNAاز روی  RNAاستخراج شده ،پس
از تعيين مقدار و غلظت  RNAحاصل از باکتریهای
استافيلوکوکوس اورئوس مقاوم به سيپروفلوکساسين مجاور شده با
غلظتهای زیر حد  MICعصاره توسط دستگاه نانودراپ ،مطابق با
کيت ساخت ( Revert AidTM First Strand cDNA Synthesis
 )Fermenta Kitاستفاده شد.
انتقال نمونه  )1000 ng( RNAبه همراه  1 μLبافر μL ،10x

تجزیهوتحلیل آماری دادهها

 1آنزیم  DNaseو آب تا حجم  10 μLبه یک ميکروتيوب 0/5
ميلیليتر استریل و عاری از  RNaseاضافه شد و در دمای  37درجه
سلسيوس به مدت  30دقيقه انکوبه شد .به منظور غير فعالسازی
فعاليت آنزیم  1 μL ،DNAseاز  EDTAاضافه شد و انکوباسيون
در دمای  65درجۀ سلسيوس به مدت  10دقيقه انجام گرفت.

محاسبات آماری با استفاده از نرم افزار
 ver.6انجام شد و نتایج با آناليز واریانس یک طرفه ( One way
 )ANOVAمورد بررسی قرار گرفت .تفاوت بيان ژنهای هدف ،بين
نمونههای کنترل و تيمار شده با روش آماری Tukey‘s HSD post-
Graphpad Prims
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 hoc testمحاسبه شد .اطالعات به صورت
) deviation (SDنمایش داده شدهاند و  P0/05معنیدار در نظر
گرفته شد .آناليز دادههای  Real Time PCRبر اساس مقایسۀ
چرخۀ آستانه انجام شد .در این مطالعه ،اختالف چرخههای آستانۀ
بهدست آمده از نمونههای مورد آزمایش (سلولهای تيمارشده با
عصاره) و نمونههای کنترل (سلولهای تيمار نشده با عصاره)
محاسبه و با استفاده از فرمول  ،ΔΔCtنسبت ژن هدف به ژن مرجع
( )gmkاز طریق  2 –ΔΔCtمحاسبه شد .که فرمول محاسبۀ آن به
شرح زیر است:

یافتهها

mean±standard

نتایج  MICعصاره گیاه  Artemisia ciniformisعلیه
سویههای مقاوم به سیپروفلوکساسین
با توجه به یافتههای مطالعۀ قبلی ،از ميان  250نمونه بالينی،
تعداد  50ایزوله استافيلوکوکوس اورئوس جداسازی شد و نتایج
حساسيت آنتیبيوتيکی نشان داد که  68درصد از نمونهها (34
نمونه) مقاوم به متیسيلين و از ميان اینها  24درصد ( 12نمونه)
مقاوم به سيپروفلوکساسين بودند .هيچکدام از نمونهها مقاوم به
ونکومایسين نبودند (.)18

ΔCt= Ct target-Ct reference

ایزولههای مقاوم به سيپروفلوکساسين استافيلوکوکوس
اورئوس مثبت تحت تاثير غلظتهای  15-1000/6 µg/mLاز

ΔΔCt=ΔCt test sample - ΔCt control sample
Relative expression: 2 –ΔΔCt

عصاره گياه در مدت زمان  24ساعت قرار گرفتند .نتایج نشان داد
که سویههای مختلف دارای محدوده ای از 500- µg/mL MIC
 31/25بودند (جدول .)2

جدول  .1توزیع فراوانی(  MIC (μg/mLایمیپنم وسيپروفلوکساسين ایزولههای اسينتوباکتر بومانی بر اساس تعداد و درصد
سایز قطعات ()bp
112
188

توالی پرایمر

نام پرایمر

'5'ATCGGTTTAGTAATACCAGTCTTGC3

norA-F

'5'GCGATATAATCATTTGAGATAACGC3

norA-R

'5'TATCAGGACCATCTGGAGTAGG3

gmk-F

CATCAACTTCACCTTCACGC

gmk-R

جدول  .2تعيين  MICعصاره گياه در سویههای مختلف.

بررسی بیان ژن  norAدر سویههای مقاوم به
سیپروفلوکساسین در غلظتهای  subMICاز عصاره
بيان نسبی ژن  norAدر ایزولههای مقاوم به
سيپروفلوکساسين توسط روش  Real Time PCRمورد مطالعه قرار
گرفتند .پس از سنتز  cDNAواکنش  Real Time PCRبا
پرایمرهای اختصاصی ژن  norAو  gmkصورت گرفت .نمودار
حاصل از تکثير ژنهای مورد نظر در شکلهای 1و 2نشان داده
شده است .تکثير اختصاصی قطعات ژنی مورد نظر ،عدم جفت شدن
پرایمرها و عدم تکثير قطعات غيراختصاصی برای هر ژن با استفاده
از منحنی ذوب تعيين شد ( .)2-1ژن  norAدارای نمودار ذوب
دمای  83/91و ژن  gmkدارای نمودار منحنی ذوب  82/33بود.
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)MIC (µg/mL

شماره ایزوله

62/5

1

125

2

31/2

3

250

4

500

5

15/6

6

62/5

7

31/2

8

125

9

500

10

31/25

11

250

12

500
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نتایج نشان داد که بيان ژن  norAنسبت به ژن مرجع ()gmk

بيشترین کاهش بيان ژن  norAدر ایزوله  )0/008( 6و کمترین

پس از تيمار با عصارۀ گياه کاهش معنیدار و چشمگيری نشان داد.

کاهش بيان ژن در ایزوله  )0/109( 5دیده شد (جدول  .)3نتایج

البته ميزان کاهش بيان متفاوتی در سویههای مختلف دیده شد.

در شکل  3نمایش داده شده است.

شکل  .1نمودار منحنی ذوب ژنهای  norAو .gmk

شکل  .2نمودار تکثير ژنهای  norAو  gmkدر باکتریهای تيمار شده با عصاره.
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جدول  .3نتایج بیان ژن  norAدر سویههای مختلف مقاوم به سیپروفلوکساسین.
تیمارنشده با عصاره

تیمارشده با عصاره
ميزان بيان ژن
GMK

تغيير بيان ژن ica

ميانگين ica ct

ميانگين GMK ct

1

0/023

26/7

19/7

20/8

1

0/085

23/6

20/2

19/65

19/5

1

0/014

26/95

20/3

20/4

19

3

1

0/051

25/25

19/6

20/55

18/9

4

1

0/109

22/3

19/8

18/65

19/2

5

1

0/008

27/2

20/4

19/75

19/7

6

1

0/025

25/8

20/1

20/05

19/3

7

1

0/037

24/75

20/4

19/6

19/8

8

1

0/037

24/75

20/4

19/6

19/8

9

1

0/021

24/9

20/2

18/95

18/5

10

1

0/034

25/7

20/1

19/9

19/1

11

1

0/078

27/32

19/7

21/21

19/2

12

1

0/032

27/9

19/5

22/5

19/4

ATCC 35556

ميانگين ica ct

ميانگين GMK ct

شماره سویه

18/8

1
2

شکل .3بيان ژن  norAدر سویههای تيمارشده با عصاره.

بحث
افالکس  norB ،norAو  norCدر سویههای مقاوم به دارو یافت

یکی از مکانيسمهای مهم مقاومت آنتیبيوتيکی در باکتری
استافيلوکوکوس اورئوس ،وجود پمپهای افالکس است .پمپهای

میشوند (.)19
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گياهان بهعنوان یک جایگزین برای آنتیبيوتيکها مورد توجه بسيار

بر اساس ترادف و شباهت اسيدهای آمينه ،پنج گروه اصلی برای
پمپهای افالکس باکتریایی در نظر گرفته میشود .این گروهها عبارتند
ازخانواده )Major ،Resistance-Nodulation Division (RND
)Small Multidrug Resistance ،Facilitator Super Family (MFS
(،Multidrug and Toxic Compound Extrusion (MATE) ،)SMR

قرار گرفته است (.)26
از اینرو در این تحقيق از گياه  A. ciniformisاستفاده شد تا
نقش آن در کاهش بيان ژن  norAکه یکی از ژنهای مهم در ایجاد
مقاومت آنتیبيوتيکی در سویههای استافيلوکوکوس اورئوس مقاوم
به سيپروفلوکساسين است ،مورد بررسی قرار گيرد.

 .)20( ATP Binding Cassetteپمپهای افالکس از نظر بالينی
مرتبط با گروههای  RNDیا  MFSهستند که با آزادسازی انرژی نيرو

نتایج مطالعۀ ما نشان داد که عصارۀ گياه  A. ciniformisقادر
به کاهش بيان چشمگير ژن  norAدر سویههای مقاوم به
سيپروفلوکساسين است .الزم به ذکر است بيان متفاوتی از ژن norA
در سویههای مقاوم دیده شد و در سویههای مقاومتر کاهش بيان
نسبی بيشتری از ژن  norAمشاهده شد.

محرکۀ پروتون در خارج کردن آنتیبيوتيک نقش دارند ( .)21یکی از
سيستمهای مهم افالکس در استافيلوکوکوس اورئوس سيستم
افالکس  MFSاست .پمپ افالکس  norAیکی از پمپهای مهم این
خانواده است .مطالعات مختلف نشان داده است که  norAقادر است
ترکيبات مختلفی مانند فلئوروکينولونهای هيدروفوب از قبيل
نورفلوکساسين ،سيپروفلوکساسين ،اتيدیوم بروماید را به خارج سلول

تفاوت در تاثير عصارههای گياهی بر باکتریها به عوامل
مختلف وابسته است که از آن ميان میتوان به منطقه جغرافيایی
رویش ،رقم و سن گياه ،روش خشک کردن ،روش استخراج ترکيبات
موثر ،نوع حالل ،غلظت عصاره و نوع محيط کشت اشاره نمود .بهطور
کلی ترکيبات گياهی خاصيت ضد ميکروبی خود را از طریق
سازوکارهائی چون تجزیه دیواره سلولی ،افزایش اسيدیته سيتوزولی،
آسيب به غشای سلولی ،نشت محتویات سلول به خارج ،اختالل در
نقل و انتقال پروتون و اختالل در فعاليت آنزیمهای حياتی نظير

پمپ کند ( .)22هم چنين اثبات شده است که سلول باکتری دارای
یک بيان پایهای و پایدار از ژن  norAاست که مسول ایجاد مقاومت به
ترکيبات آنتیبيوتيکی است .ارتباط مستقيمی بين افزایش بيان پمپ
افالکس  norAو افزایش مقاومت به فلئوروکوئينولونها وجود دارد.
ثابت شده است که ایجاد جهش در ژن  norAمیتواند سبب
بروز بيان دایمی و فعال شدن این پمپ شود .بهطوریکه این
جهشها قادرند با اعمال تغيير در ساختار دوم  ،mRNAسبب
افزایش نيمۀ عمر آن و همچنين کاهش حساسيت به آنزیم RNases

 ATpaseو جلوگيری از متابوليسم باکتری اعمال میکنند (.)27
استفاده از عصاره های گياهی بعلت پتانسيل ضد باکتریایی که
دارند ،میتواند یک روش موثر ،کمهزینه و قابل دسترس جهت
کاهش مقاومت آنتیبيوتيکی در طيف وسيعی از باکتریهای فرصت
طلب بيمارستانی باشد .بنابراین یافتن گياه طبی اثرگذار در این امر
به عنوان یک راهکار جدید و موثر در کاهش فعاليت پمپهای
افالکس  norAو بهدنبال آن کاهش مقاومت آنتیبيوتيکی در روشی

شوند (.)23
نشان داده شده است که پمپ افالکس  norAدر ایجاد مقاومت
به سيپروفلوکساسين در سویه بالينی استافيلوکوکوس اورئوس نقش
اساسی دارد و بررسی حضور این ژن میتواند در پيشنهاد و الگوی
درمانی حائز اهميت باشد (.)25 ،24
استفاده از آنتیبيوتيکها در حذف عامل ميکروبی بسيار مفيد
هستند .اما در سالهای اخير مقاومت باکتریها به آنتیبيوتيکهای
مختلف در حال افزایش است .از سوی دیگر خود آنتیبيوتيک عالوه
بر اثر کشندگی بر روی باکتریهای مهاجم بر روی فلور نرمال بدن
و سلولها ،تاثير منفی داشته و میتواند در انسانها منجر به عوارض
جانبی شوند .از اینرو محققان در سالهای اخير در پی یک جایگزین
مناسب برای اینگونه آنتیبيوتيکها هستند .از زمانهای قدیم
گياهان دارویی بهعنوان منابع مهم متابوليتهای ثانویه (ترپنوئيد،
ترکيبات فنوليک و آلکالوئيدها) مورد استفادههای بالينی داشتند و
میتوانند بهطور مستقيم یا غير مستقيم بر فعاليت پمپهای افالکس
اثر بگذارند .اخيرا استفاده از ترکيبات گياهی و عصارههای حاصل از

وابسته به طب سنتی و کمهزینه میتواند مفيد واقع شود (.)28
مطالعات مختلفی در زمينه بررسی تاثير ترکيبات خاص بر
روی بيان ژنهای پمپهای افالکس انجام شده است.
فالوینوئيد  sarothrinاستخراج شده از برگ و گل orientalis

 Alkannسبب مهار فعاليت پمپ افالکس  norAو مانع از رشد
 Mycobacterium smegmatisو S.aureusشد (.)28
 kaliaو همکارانش در سال  ،2012به بررسی تعيين نقش
) capsaicin (8-methyl-N-vanillyl-6-nonenamideبه عنوان
مهارکننده پمپ  norAدر S. aureus SA-1199B (NorA
) SA-1199 (wild-type) ، overproducingو SA-K1758 (norA
66
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نتایج این مطالعه هم همراستا با مطالعات دیگر بيانگر این بود
 پمپهایnorA  سبب کاهش بيان ژنA. ciniformis که گياه
 کاهش بيان ژن.افالکس در باکتری استافيلوکوکوس اورئوس شد
 باعث عملکرد ضعيف این پمپها شده و از تراوش زیاد، norA
آنتیبيوتيکها و سایر مواد ضدعفونیکننده و دارویی جلوگيری
 بنابراین قابليت استفاده بهعنوان داروی مناسب.میشود
آنتیباکتریال دارد و از طرفی با توجه به اهميت مقاومت آنتی
 مطالعۀ سایر پمپهای افالکس و مقایسۀ الگوی مقاومت،بيوتيکی
.آنتیبيوتيکی پيشنهاد میشود

 ماکروفاژ توسطcell line J774  و تاثير آن در حمله بهknockout)
in silico  با استفاده ازNorA  ساختار سه بعدی. پرداختندS. aureus
 نشان دادcapsaicin پيشبينی شد و مطالعات داکينگ
S. aureus  سيپروفلوکساسين درMIC  سبب کاهشcapsaicin که
S.  بطوریکه سبب افزایش حساسيت. میشودSA-1199B, SA-1199
ethidium bromide  ممانعت از. به سيپروفلوکساسين شدaureus
 نقشNorA-overproducing S. aureus SA-1199B  توسطefflux
. تایيد کردNorA efflux  را به عنوان مهارکننده پمپcapsaicin
 نه تنهاcapsaicin این مطالعه برای اولين بار نشان داده است که
سبب کاهش فعاليت پمپ افالکس میشود بلکه سبب کاهش حمله

سپاسگزاری

.)29( استافيلوکوکها به ماکروفاژها نيز میشود

از دانشگاه آزاد اسالمی واحد پرند و دکتر بازرگان تشکر و
.قدردانی میگردد

،Olympicin A مطالعات نشان داد که عصاره و ترکيبات
5,7-dihydroxy-6-(2-methylbutanoyl)-8-(3-methylbut-2Karavilagenin C ،enyl)-4-phenyl- 2H-chromen-2-one

و
 حاصل از اندامهای هواییBoeravinone B ، Ailanthoidiol
 اندامهای،Mesua ferrea L.  گلهای،Hypericum olympicum L.
Zanthoxylum capense  ریشه،Momordica balsamina L. هوایی
 سبب مهار و کاهش فعاليت پمپ افالکسBoerhavia diffusa و
)EPI(  به عبارتی نقش مهارکنندۀ پمپ افالکس. شدندnorA

تعارض در منافع
 نویسندگان هيچگونه تضاد منافعی،در انجام مطالعۀ حاضر
.نداشتهاند
منابع مالی
. نویسندگان تامين شده است،منابع مالی این تحقيق توسط
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