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Background and Aim: Fluoroquinolone resistance has been mainly associated with
mutation in gyr and par genes bacteria and specific amino acids alteration in gram negative
bacteria. In the present study, urinary tract infection isolates of Klebsiella pneumonia were
investigated for fluoroquinolone resistance and mutation patterns of gyrA gene in ciprofloxacin
resistant isolates.
Materials and Methods: In 2014, Susceptibility to fluoroquinolones in 46 isolates of
K. pneumoniae was tested by the disc diffusion method whereas broth macrodilution method
was used to investigate ciprofloxacin minimum inhibitory concentration. Mutations in the
quinolone resistance-determining regions (QRDR) was investigated in chromosomal gyrA gene
in quinolone-resistant K. pnemoniae isolates, by PCR amplification of gyrA gene and
sequencing.
Results: Out of 46 tested bacteria, ten (21.7%) isolates recognized as fluoroquinolones
resistant. Minimum inhibitory concentration of ciprofloxacin for resistant isolates ranged
between 64 to 2048 µg/mL. In gyrA gene sequence analyses, 8 (80%) isolates had an amino acid
substitution. In six isolates mutation occurred in Asp87 that amino acid alters with Alanine and
asparagine. Also Ser83Ile substitution was found in one isolate.
Conclusions: The obtained results demonstrated that gyrA mutation is one of the most
important mechanisms of resistance to ciprofloxacin in clinical isolates of K. pneumonia in
Rasht.
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چکیده
زمینه و اهداف:

مقاومت باکتریهای گرم منفی به فلورکینولون ها اغلب درنتیجه موتاسیون کروموزومی و

جابجایی اسیدهای آمینه خاصی در ژنهای  gyrو  parمیباشد .در مطالعه حاضر مقاومت کلبسیال پنومونیه های
جداشده از عفونت ادراری به آنتیبیوتیکهای فلورکینولونی و موتاسیون های ژن  gyrAدر جدایه های مقاوم به
سیپروفلوکساسین بررسی گردید.

مواد و روش کار:

در سال  ،3131مقاومت  64جدایه کلبسیال پنومونیه به فلورکینولون با روش انتشار از دیسک

و  MICسیپروفلوکساسین ،به روش براث ماکرودایلوشن تعیین گردید .موتاسیون در ناحیه تعیینکننده مقاومت به
کینولون ها در ژن  gyrAکلبسیال پنومونیه های مقاوم ،از طریق تکثیر این ژن در واکنش  PCRو بررسی توالی
نوکلئوتیدی محصول بررسی گردید.

یافتهها:

از  64جدایه مورد بررسی ،تعداد  31جدایه ( )%13/7مقاوم به فلورکینولون ها بودند .میزان MIC

سیپروفلوکساسین در این جدایه ها از  46تا  1162میکروگرم بر میلیلیتر متغیر بود .در  2جدایه از  31جدایه مقاوم،
موتاسیون منجر به جابجایی اسیدهای آمینه مشاهده گردید .در  4جدایه در کدون شماره  27موتاسیون منجر

گروه میکروبیولوژی ،دانشگاه آزاد
اسالمی واحد رشت ،رشت ،ایران

بهجایگزینی آالنین و آسپارژین بهجای آسپارتیک اسید گردید .همچنین در یک مورد در کدون شماره  21جایگزینی
سرین به ایزولوسین مشاهده گردید.
نتیجهگیری :نتایج بهدستآمده نشان میدهد جهش در ژن  gyrAیکی از مهمترین مکانیسمهای مقاومت به

تلفن8101113303008 :

سیپروفلوکساسین در جدایه های بالینی کلبسیال پنومونیه در رشت میباشد.

کلمات کلیدی
پست الکترونیک:

کلبسیال پنومونیه ،مقاومت به فلورکینولون ،ژن gyrA
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مقدمه
کلبسیال پنومونیه یکی از باکتریهای گرم منفی رودهای
است که جزئی از میکروفلور طبیعی بدن انسان را تشکیل
میدهد .کلبسیال عامل طیف وسیعی از بیماریها شامل
باکتریمی ،پنومونی و عفونت مجاری ادراری بوده و یکی از
مهمترین باکتریهایی است که در دهههای اخیر به علت مصرف
بیرویه و غیرعلمی آنتیبیوتیکها شاهد ظهور و گسترش
سویههای با مقاومت دارویی آن هستیم ( .)1متأسفانه جدایه های
با مقاومت چندگانه کلبسیال ،پالسمید های کد کننده بتاالکتاماز
را دریافت نمودند که بهسرعت در میان انتروباکتریاسه گسترش
یافت و منجر به افزایش مرگومیر در عفونتهای ناشی از این

باکتری گردید ( .)6، 3بهویژه به دنبال استفاده گسترده از
سفالوسپورین ها در سالهای اخیر  ،شیوع عفونتهای ایجادشده
بهوسیله جدایه های کلبسیال پنومونیه تولیدکننده بتاالکتامازهای
وسیع الطیف ،بهطور چشمگیری از سراسر جهان گزارششده است
( .)4فلورکینولون ها ،دستهای از آنتیبیوتیکهای وسیع الطیف
هستند که به دلیل جذب خوراکی باال کاربرد گسترده در پزشکی
دارند .این آنتیبیوتیکها کارایی باالیی بر ضد باکتریهای
انتروباکتریاسه داشته در درمان عفونتهای دستگاه ادراری ناشی
از باکتریهای گرم منفی هوازی مورداستفاده قرار میگیرند (.)1
به دلیل اینکه فلورکینولون ها کامالً سنتزی بوده و مکانیسم عمل
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پیچیدهای دارند ،ظهور سویههای میکروبی مقاوم به آنها ،در
ابتدا امری بعید به نظر میرسید ،اما متأسفانه استفاده گسترده از
این آنتیبیوتیکها منجر به گسترش مقاومت نسبت به آنها در
سالهای اخیر گردیده است ( )0-1که این امر بهویژه در اعضای
انتروباکتریاسه تولیدکننده بتاالکتاماز وسیع الطیف متداول است
( .)18،11آنزیمهای  DNA gyraseو توپوایزومراز IVکه عملکرد
آنها در همانندسازی و رونویسی ضروری است ،اهداف داروهای
فلورکینولون میباشند .مقاومت باکتریهای گرم منفی به
فلورکینولون ها اغلب درنتیجه موتاسیون کروموزومی و جابجایی
اسیدهای آمینه خاصی در ناحیه تعیینکننده مقاومت به کینولون
( )QRDRژنهای  gyrAو  gyrBکه آنزیم  DNA gyraseرا کد
میکنند و ژنهای  parCو  parEکه کد کننده توپوایزومرازIV
هستند رخ میدهد ( .)16،13در  gyrAبروز موتاسیون های
نقطهای فراوانتر است و منطقه  QRDRدر ارتباط نزدیک با
جایگاه فعال آنزیم که با مولکول  DNAو فلورکینولون ها
برهمکنش دارد ،میباشد .به همین دلیل موتاسیون در این
منطقه ،سبب تغییر در ساختار آنزیم و کاهش تمایل آن به
فلورکینولون ها میگردد ( .)14همچنین مقاومت به فلورکینولون
ها در باکتریها با بروز موتاسیون در ژن پمپهای ورود دارو و
درنتیجه کاهش تجمع دارو در سلول باکتری و نیز افزایش شیوع
ژنهای مقاومت پالسمیدی ( )PMQRمرتبط است .محصوالت
ژنی پالسمید های مقاومت ،باکتری را در برابر اثرات کشنده
آنتیبیوتیک محافظت مینماید ( .)11به دلیل اهمیت و کاربرد
گسترده فلورکینولون ها در درمان عفونتهای ادراری و وجود
مکانیسمهای متعدد در بروز مقاومت نسبت به این
آنتیبیوتیکها ،هدف از مطالعه حاضر تعیین الگوی مقاومت
کلبسیال پنومونیه های جداشده از عفونت ادراری به
آنتیبیوتیکهای فلورکینولونی و بررسی موتاسیون های ژن gyrA
در جدایه های مقاوم میباشد.
مواد و روشها
جمعآوری نمونه و جداسازی باکتری
در یک دوره ششماهه ،در نیمه دوم سال  ،3131نمونه
ادرار میانی از بیماران مراجعهکننده به آزمایشگاههای تشخیص
طبی شهر رشت ،که حداقل از سه روز قبل آنتیبیوتیک دریافت
نکرده بودند ،در شرایط استریل جمعآوری گردید .نمونهها در
کمتر از  31دقیقه بر روی محیطهای بالدآگار ،مک کانگی آگار و
 EMBآگار کشت و پلیت ها به مدت  32ساعت در انکوباتور 13

درجه سلسیوس قرار داده شدند .نمونههایی که تعداد کلنی آنها
بیش از 10 5 CFU/mLبود ،عفونت ادراری تلقی شد .سپس جنس
و گونه باکتری بر اساس روشهای استاندارد تعیین گردید (.)10
شناسایی مولکولی کلبسیال پنومونیه DNA.ژنومی جدایه ها
با استفاده از کیت استخراج  DNAباکتریهای گرم منفی شرکت
سینا ژن (تهران -ایران) بر اساس دستورالعمل کیت استخراج
گردید .جهت شناسایی مولکولی کلبسیال پنومونیه از یک جفت
پرایمر اختصاصی ژن  16S rRNAاین باکتری در واکنش PCR
استفاده گردید ( .)10توالی نوکلئوتیدی پرایمر های مورداستفاده
در جدول شماره  3آمده است .اسید نوکلئیک استخراجشده در
واکنش  PCRبهعنوان الگو مورداستفاده قرار گرفت .واکنش PCR
در حجم  35میکرولیتر شامل  31( dNTPSمیلی مول) 1/5
میکرولیتر ،بافر آنزیم ( 5 )10Xمیکرولیتر ،پرایمر های پیشرو و
پیرو ( 31پیکومول)  1میکرولیتر DNA ،الگو ( 3میکروگرم) 3
میکرولیتر ،آنزیم ( 3/5واحد)  1/5میکرولیتر ،آب مقطر 32
میکرولیتر انجام گرفت .برنامه حرارتی ترموسایکلر به ترتیب
شامل مراحل واسرشته شدن اولیه در  32درجه سلسیوس به
مدت  2دقیقه 11 ،سیکل حرارتی  32درجه سلسیوس  25ثانیه ،
 53درجه سلسیوس  25ثانیه و  33درجه سلسیوس  25ثانیه بود.
سپس یک مرحله ده دقیقهای تکثیر نهایی اضافه گردید و
محصول  PCRبر روی ژل آگارز  3درصد الکتروفورز و نتایج ثبت
گردید .سویه استاندارد کلبسیال پنومونیه  NCTC 5056بهعنوان
کنترل مثبت در واکنش  PCRاستفاده گردید.
شناسایی سویههای مقاوم به فلورکینولون ها .مقاومت
دارویی کلبسیال پنومونیه نسبت به نالیدیکسیک اسید و
فلورکینولون های سیپروفلوکساسین ،انروفلوکساسین و
نورفلوکساسین با انجام تست حساسیت آنتیبیوتیکی با روش
استاندارد انتشار از دیسک و تعیین  MICسیپروفلوکساسین به
روش براث ماکرودایلوشن انجام گرفت .سویه استاندارد
کلبسیالپنومونیه  NCTC 5056بهعنوان کنترل استفاده گردید.
بررسی موتاسیون ژن  .gyrAژن  gyrAجدایه های
کلبسیالپنومونیه با استفاده از پرایمر اختصاصی (جدول  )3در
واکنش  PCRتکثیر گردید ( .)10واکنش  PCRدر حجم 35
میکرولیتر شامل  31( dNTPSمیلی مول)  1/5میکرولیتر ،بافر
آنزیم ( 5 )10Xمیکرولیتر ،پرایمرهای پیشرو و پیرو (31
پیکومول)  1میکرولیتر DNA ،الگو ( 3میکروگرم)  3میکرولیتر،
آنزیم  3/5( Pfuواحد)  1/5میکرولیتر ،آب مقطر  32میکرولیتر
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انجام گرفت  .برنامه حرارتی ترموسایکلر به ترتیب شامل مراحل
واسرشته شدن اولیه در  32درجه سلسیوس به مدت  2دقیقه،
 11سیکل حرارتی  32درجه سلسیوس  25ثانیه  51 ،درجه
سلسیوس  25ثانیه و  33درجه سلسیوس  25ثانیه بود .سپس
یک مرحله ده دقیقهای تکثیر نهایی اضافه گردید .پس از بررسی
محصول  PCRبا الکتروفورز بر روی ژل آگارز  3درصد  ،جهت
تعیین توالی نوکلئوتیدی به شرکت ( Bioneerکره جنوبی) ارسال

گردید .پس از تعیین توالی نوکلئوتیدی ژن  gyrAسویههای
بالینی ،تغییر در توالی بازی و آمینو اسیدی آن با نرمافزارهای
آنالین بالست ( Chromas v.1.45 ، )BLASTو
 CLC main workbench v3.5تعیین گردید .توالی سویههای
مورد مطالعه با توالی سویه استاندارد کلبسیالپنومونیه
 ATCC 13883در بانک ژنی مقایسه شد.

جدول  :1توالی نوکلئوتیدی پرایمرهای مورداستفاده جهت تکثیر ژنهای  16srRNAو  gyrAکلبسیال پنومونیه
طول محصول (جفت باز)

پرایمر

ژن

311

F: 5′ ATTTGAAGAGGTTGCAACGAT 3′
'R:5′TTCACTCTGAAGTTTTCTTGTGTTC 3
'F:5' CGTACTATACGCCATGAACGTA 3
'5' ACCGTTGATCACTTCGGTCAGG 3

16srRNA

133

gyrA

یافتهها
جداسازی باکتری
در این بررسی تعداد  23باکتری میلهای گرم منفی ،غیر متحرک،
با کلنیهای موکوئیدی و تخمیرکننده الکتوز در محیط
مک کانکی MR ،منفی VP ،مثبت ،اندول منفی SH2 ،منفی،
باقابلیت تولید آنزیمهای کاتاالز ،اوره آز ،سیتراتاز به عنوان
کلبسیالپنومونیه تعیین هویت شدند.

شناسایی مولکولی کلبسیال پنومونیه
تشخیص تمامی جدایه های کلبسیال پنومونیه با تکثیر منطقه
 16s rRNAاین باکتری در واکنش  PCRمورد تأیید قرار گرفت.
پس از الکتروفورز بر روی ژل آگارز باندهایی با وزن مولکولی 311
جفت باز مشاهده شد (شکل .)3
مقاومت جدایه ها به فلورکینولون ها .تعداد  33جدایه از 23
باکتری مورد مطالعه مقاوم به نالیدیکسیک اسید و  31جدایه
مقاوم به فلورکینولون های سیپروفلوکساسین ،انروفلوکساسین و
نورفلوکساسین بودند .همه جدایه هایی که به سیپروفلوکساسین
مقاوم بودند به نالیدیکسیک اسید هم مقاومت نشان دادهاند .در
جدایه های مقاوم به فلورکینولون ،میزان  MICسیپروفلوکساسین
از  32تا  3122میکروگرم بر میلیلیتر متغیر بود.

شکل  :1الکتروفورز محصول  PCRژن  16srRNAکلبسیالپنومونیه.
ستون  :1کنترل مثبت کلبسیال پنومونیه (سویه استاندارد
کلبسیالپنومونیه  ،)NCTC 5056ستونهای  :6-1محصول  188جفت
بازی  PCRنمونههای مثبت کلبسیالپنومونیه ،ستون  :Mمارکر 188
جفت بازی

موتاسیون های ژن  .gyrAاز تکثیر ژن  gyrAسویههای مقاوم در
واکنش  PCRباندهایی با وزن مولکولی  133جفت باز حاصل
(شکل  )3و تعیین توالی شد .از مقایسه توالی نوکلئوتیدی ژن
 gyrAبا سویه استاندارد ،در  2جدایه موردبررسی ،موتاسیون
منجر به جابجایی اسیدهای آمینه گردید .در  3جدایه از 31
جدایه مورد بررسی در کدون شماره  23موتاسیون رخ داد که از
این بین در  1مورد موتاسیون  D87Aو تبدیل آسپارتیک اسید به
آالنین مشاهده گردید .در  1مورد نیز موتاسیون  D87Nو
جایگزینی آسپارژین بهجای آسپارتیک اسید رخ داد .این
جابجاییهای اسیدآمینه به ترتیب درنتیجه موتاسیون بد معنی
12
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تبدیل  ATCبه  TTCو  AACدر موقعیت کدون  23این ژن رخ
داد .همچنین در یک مورد عالوه بر موتاسیون در کدون  ،32در
کدون شماره  21نیز موتاسیون  I83Sو جایگزینی سرین و
ایزولوسین مشاهده گردید .در سویههای واجد موتاسیون در
کدون  23ژن  gyrAمیزان  MICسیپروفلوکساسین بیشتر از 353
میکروگرم و در سویهای که موتاسیون همزمان در کدون های 21
و  23داشته است میزان آن  3122میکروگرم بر میلیلیتر بوده
است.

شکل  :6الکتروفورز محصول  PCRژن  gyrAکلبسیال پنومونیه.
ستونهای  :1-1محصول  300جفت بازی  PCRژن  gyrAسویههای
بالینی کلبسیال پنومونیه (تأییدشده با  ،)Sequencingستون :M
مارکر  188جفت بازی

بحث
در این مطالعه از  23کلبسیال پنومونیه جداسازی شده از
نمونههای ادراری ،تعداد  31جدایه مقاوم به فلورکینولون ،ازنظر
میزان  MICسیپروفلوکساسین و موتاسیون های ژن gyrA
موردبررسی قرار گرفت MIC .سیپروفلوکساسین در همه
جدایههای مقاوم باال بوده موتاسیون منجر به تغییر اسیدآمینه در
کدونهای  23و  21در اغلب آنها ( )%21دیده شد .موتاسیون
در کدون  23از موتاسیون های شایع در سویههای کلبسیال
پنومونیه مقاوم به فلورکینولون ها میباشد .به نظر میرسد که
منطقه اطراف اسیدهای آمینه  23زیر واحد  Aآنزیم DNA
 gyraseاهمیت ویژهای در تشخیص مقاومت کینولونی دارد به
طوری که در مطالعات مختلف نیز گزارش گردیده است .در
مطالعه  Al-Marzooqو همکاران ( )3132نیز موتاسیون در
کدون  23این ژن در  23/2درصد جدایه های کلبسیال پنومونیه
مقاوم به سیپروفلوکساسین دیده شد که با افزایش MIC
سیپروفلوکساسین همراه بوده است ( .)13همچنین نتایج حاصل
از این مطالعه با یافتههای  Fuو همکاران ( )3131مبنی بر
اهمیت وجود موتاسیون در کدون های  21و  23ژن  gyrAدر

مقاومت باکتری به سیپروفلوکساسین مطابقت دارد ( .)11در
مطالعه دیگری  Fuو همکاران ( )3112الزمه مقاومت به
سیپروفلوکساسین را موتاسیون تبدیل  Ser83به  Ileو موتاسیون
دوگانه  Ser83و  Asp87گزارش نمودند ( .)68در مطالعه حاضر
میزان  MICسیپروفلوکساسین در سویه با موتاسیون دوگانه بسیار
باالبود .در پژوهش مشابهی  Vilaو همکاران نیز گزارش نمودند
وجود موتاسیون همزمان در کدون های  21و  23ژن  gyrAباعث
افزایش میزان مقاومت به فلورکینولون ها میشود ( .)61به عقیده
برخی محققین برای بروز سطح باالیی از مقاومت به
سیپروفلوکساسین حداقل  3موتاسیون در ژن  gyrAموردنیاز
میباشد (.)66
درزمینه ارتباط بین موتاسیون های ژن  gyrAو مقاومت به
فلورکینولون ها نتایج مختلفی در مطالعات بهدستآمده است .در
مطالعهای در برزیل که جهش ژنی در  gyrAو  parCدر
باکتریهای رودهای جداشده از بیماران بررسی شد 33 ،درصد
جدایه های مقاوم اشریشیاکلی موتاسیون در کدون های  21یا
 23و یا هر دو باهم را داشتهاند و هیچیک از جدایه های حساس
به سیپروفلوکساسین دارای جهش ژنی در توپوایزومراز نبودند
( .)63از سوی دیگر  Fuو همکاران  3الگوی موتاسیون شناسایی
گردید که تأثیری بر بروز مقاومت دارویی در جدایه ها نداشتند
که ازجمله آنها موتاسیون در خارج از منطقه  QRDRو تبدیل
آالنین  333به سرین و والین  332به ایزولوسین بود ( .)11در
مطالعه حاضر از  31جدایه مقاوم موردبررسی دو جدایه که میزان
 MICسیپروفلوکساسین در آنها  332و 533میکروگرم بر
میلیلیتر بود تنها یک موتاسیون منفرد خاموش در کدون 322
داشتهاند Al-Marzooq .و همکاران نیز در یک جدایه
کلبسیالپنومونیه مورد مطالعه نتیجه مشابهی دریافت نمودند به
این ترتیب که یکی از جدایه های مقاوم به سیپروفلوکساسین
فاقد هر گونه موتاسیونی در ژنهای  gyrAو  parCبوده است
( .)13این امر بیانگر اهمیت سایر مکانیسمهای مقاومت در برابر
فلورکینولون ها ازجمله موتاسیون در سایر ژنهای کروموزومی
مثل ژن مربوط به پروتئینهای پورینی و افزایش بیان پمپهای
افلوکس  ،وجود ژنهای  16S rRNAمتیالز و مقاومتهای با منشأ
پالسمیدی میباشد ( .)64-60در سالهای اخیر افزایش مقاومت
به سیپرو فلوکساسین در انتروباکتریاسه با افزایش شیوع ژنهای
مقاومت پالسمیدی ( )PMQRهمراه بوده است.حتی گفته
میشود این ژنهای پالسمیدی سبب افزایش جهش در ژنهای
 gyrAو  parCو یا هر دو نیز میگردند ( Corkill .)60و همکاران
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تقدیر و تشکر

 جدایه انتروباکتریاسه23  در انگلستان با بررسی3115 در سال

بدینوسیله از دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت جهت
.حمایت از انجام این پژوهش تشکر و قدردانی میشود

 پالسمیدی را درgyrA مقاوم به سیپرو فلوکساسین شیوع ژن
) و در10(  درصد گزارش کردهاند13 جدایه های تحت بررسی
مطالعه دیگری فراوانی ژنهای مقاومت پالسمیدی در
 بنابراین برای.)60(  درصد بوده است31/3 کلبسیالپنومونیه
دستیابی به مکانیسم دقیق مقاومت جدایه های کلبسیال پنومونیه
و دیگر اعضای انتروباکتریاسه نسبت به فلورکینولون ها و امکان
 الزم است،تجزیهوتحلیل اهمیت هر یک از مکانیسمهای مولکولی
،در سویههای موردمطالعه انواع مکانیسمهای مؤثر در مقاومت
.همزمان موردبررسی قرار گیرند
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