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Background and Aim: Recently, ciprofloxacin resistance in Staphylococcus aureus
strains due to efflux pumps has become a significant challenge. This study was performed to
evaluate the frequency of norA and norB efflux pump genes and their roles in resistance to
ciprofloxacin in clinical isolates of S. aureus.

Article Subject:
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Materials and Methods: A total of 250 clinical samples were collected from different
hospitals Tehran-Iran during 2015-2016 and S. aureus isolates were identified by standard
microbiological tests. Antimicrobial susceptibility patterns were determined by disk diffusion
method using CLSI guideline. Subsequently, the presence of norA and norB efflux pump genes
in ciprofloxacin isolates were detected using PCR method. Finally, active efflux pumps were
evaluated using ciprofloxacin and ethidium bromide MICs.
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Results: Among 250 clinical samples, 50 S. aureus isolates were recovered and the results
of antibiotic susceptibility tests showed the 34 out of 50 S. aureus isolates (68%) were resistant
to methicillin (MRSA) and from the 34 MRSA, 12 isolates (24%) were resistant to
ciprofloxacin. Moreover, the norA and norB genes were found in 100% and 83% of
ciprofloxacin resistant isolates, respectively.
Conclusions: The results of this study show the potential role played by norA and norB
efflux pumps in the development of resistance to ciprofloxacin in clinical isolates of S. aureus
and the detection of these genes could be important for the suggestion of an effective treatment
model for the S. aureus infections.
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بررسی فراوانی ژنهای پمپ افلوکس  norAو  norBدر سویههای بالینی استافیلوکوکوس
اورئوس و بررسی نقش آن در ایجاد مقاومت به سیپروفلوکساسین
محدثه السادات حدادی زحمتکش ،1محدثه الری پور ،1امیر میرزایی ،2فاطمه
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زمینه و اهداف:

اخیراً مقاومت به سیپروفلوکساسین در سویههای استافیلوکوکوس اورئوس بهعنوان یکی از

چالشهای مهم مطرح میباشد .هدف از این مطالعه بررسی فراوانی ژنهای پمپ افلوکس  norAو  norBدر سویههای
بالینی استافیلوکوکوس اورئوس و ارزیابی نقش آنها در مقاومت به سیپروفلوکساسین بود.

مواد و روش کار:

در این مطالعه تعداد  052نمونه بالینی درحدفاصل سال های  5931-5935از بیمارستانهای

مختلف شهر تهران جمعآوری شد و ایزولههای استافیلوکوکوس اورئوس با روشهای میکروبیولوژیک شناسایی شدند.
الگوی حساسیت آنتیبیوتیکی با استفاده از روش انتشار دیسک بر اساس دستورالعمل  CLSIانجام گرفت .همچنین،
وجود ژنهای پمپ افلوکس  norAو  norBدر سویههای مقاوم به سیپروفلوکساسین با روش  PCRمشخص گردید.
درنهایت پمپهای افلوکس ازنظر فعال بودن توسط تعیین  MICسیپروفلوکساسین و اتیدیوم بروماید مورد بررسی قرار
گرفت.

یافتهها:

از میان  052نمونه بالینی ،تعداد  52ایزوله استافیلوکوکوس اورئوس جداسازی شد و نتایج حساسیت

آنتیبیوتیکی نشان داد که  86درصد از نمونهها ( 91نمونه) مقاوم به متی سیلین و از میان اینها  01درصد ( 50نمونه)
مقاوم به سیپروفلوکساسین بودند .فراوانی ژنهای  norAو  norBدر سویههای مقاوم به سیپروفلوکساسین به ترتیب
 %522و  %69بودند .همچنین ،پمپ افلوکس تمامی سویههای مقاوم ازنظر فنوتیپی فعال بودند.
نتیجهگیری :نتایج این مطالعه نشان داد که پمپهای افلوکس  norAو  norBدر ایجاد مقاومت به
سیپروفلوکساسین نقش اساسی دارند و بررسی حضور این ژنها میتواند در پیشنهاد الگوی درمانی حائز اهمیت باشد.

کلمات کلیدی
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F_ashrafi@iau-tnb.ac.ir

استافیلوکوکوس اورئوس ،پمپ افلوکسnorB ،norA ،

کپیرایت © :حق چاپ ،نشر و استفاده علمی از این مقاله برای مجله میکروبشناسی پزشکی ایران محفوظ است.

مقدمه
استافیلوکوکوس اورئوس یک باکتری پاتوژن از خانواده
میکروکوکاسه است که بهعنوان یک باکتری بیماریزای شایع در
عفونتهای بیمارستانی در سرتاسر جهان است .قسمت قدامی
بینی منبع اولیه استافیلوکوکوس اورئوس در بین افراد بزرگسال و
کودکان میباشد و  02تا  02درصد افراد سالم جامعه حامل این
باکتری میباشند که بهعنوان عامل اصلی عفونتهای
استافیلوکوکی بهحساب میآید ( .)1این باکتری دامنه وسیعی از
بیماریها از قبیل پنومونی ،عفونتهای پوستی ،اندوکاردیت،
استئومیلیت و بسیاری از بیماریهای دیگر را به وجود میآورد
(.)2-0

استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین ()MRSA
یکی از عوامل فرصتطلب بیماریزای بیمارستانی میباشد و
مقاومت به متی سیلین از طریق تولید یک پروتئین اختصاصی
اتصالی به پنیسیلین به نام  PBP2aایجاد میشود که توسط ژن
 mecAرمزگذاری میشود .سویههای  MRSAامروزه به بسیاری از
عوامل ضد باکتریایی مقاوم شدهاند و این امر موجب
محدودیتهای درمان بیماریهای ناشی از این باکتری شده است.
( .)9-1داروهای فلورکینولون مانند سیپروفلوکساسین یکی از
داروهای مناسب و جایگزین برای درمان بیماریهای ناشی از
سویههای  MRSAاستافیلوکوکوس اورئوس میباشد (.)2
02
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بااینوجود ،به دنبال تجویز این دارو جهت درمان این باکتریها،
مقاومت به این آنتیبیوتیک نیز رخ داده است ،بهطوریکه در
برخی از موارد میزان مقاومت به  222درصد رسیده است (.)0
مکانیسمهای مقاومت به آنتیبیوتیک در باکتری
استافیلوکوکوس اورئوس متفاوت است که یکی از مکانیسمها
ممانعت از تجمع دارو درون سلول بهوسیله سیستمهای افلوکس
میباشد پمپهای افلوکس ،مواد سمی مانند آنتیبیوتیک را به
محیط خارج پمپ میکنند ( )0-11و بهطورکلی پمپهای
افلوکس باکتریایی بر اساس ترادف و شباهت اسیدهای آمینه در
پنج گروه اصلی قرار میگیرند ( .)12-10بهطوریکه پمپهای
افلوکس ازنظر بالینی بهطور مؤثری در ارتباط با گروههای افلوکس
) Nodulation Division (RNDیا Major Facilitator Super
) Family (MFSمیباشند که با آزادسازی انرژی نیرومحرکه
پروتون در خارج کردن آنتیبیوتیک نقش دارند ( .)19-11سیستم
افلوکس  MFSیکی از سیستمهای مهم افلوکس در باکتری
استافیلوکوکوس اورئوس میباشد که پمپ افلوکس  norAیکی از
پمپهای مهم این خانواده است و مطالعات مختلفی نشان
میدهد که  norAمیتواند ترکیبات مختلفی مانند
فلورکینولونهای هیدروفوب از قبیل نورفلوکساسین،
سیپروفلوکساسین ،اتیدیوم بروماید و ترکیبات چهار ظرفیتی
آمونیم را به سمت بیرون پمپ کند ( .)12 ،10همچنین محققان
نشان دادند که ژن  norAدارای یک بیان پایه در درون سلول
میباشد که باعث ایجاد کمی مقاومت به ترکیبات آنتیبیوتیکی
میشود .افزایش مقاومت به فلورکینولون ها با افزایش بیان پمپ
افلوکس  norAارتباط دارد ( .)10پمپ افلوکس  norBنیز یکی
دیگر از پمپهای  MFSدر استافیلوکوکوس اورئوس میباشد که
دارای  064اسیدآمینه میباشد و باعث ایجاد مقاومت به
آنتیبیوتیکهای فلورکینولون و بیوسایدها میشود و مطالعات
نشان میدهد که این پمپ در افزایش بیماریزایی این باکتری
نیز حائز اهمیت است ( .)12از نقطه نظر درمانی ،اولین داروی
مناسب برای درمان باکتریهای  ،MRSAآنتیبیوتیک
سیپروفلوکساسین میباشد و امروزه بزرگترین چالش و نگرانی
در بیمارستانها ،ایجاد عفونتهای بیمارستانی توسط باکتریهای
فرصتطلب استافیلوکوکوس اورئوس میباشد که به هر دو
آنتیبیوتیک متی سیلین و سیپروفلوکساسین مقاوم شدهاند (.)23
ازآنجاییکه تاکنون مطالعات کمی در مورد نقش پمپ
افلوکس در مقاومت بخشی به سیپروفلوکساسین در سویههای

استافیلوکوکوس اورئوس در ایران انجامشده است ،این مطالعه
باهدف تعیین الگوی مقاومت آنتیبیوتیکی ،تشخیص مولکولی
وجود ژنهای پمپ افلوکس  norAو  norBدر سویههای بالینی
استافیلوکوکوس اورئوس و ارزیابی نقش آن در ایجاد مقاومت به
سیپروفلوکساسین انجام گرفت.
مواد و روشها
نمونهگیری،

کشت

و

تشخیص

ایزولههای

استافیلوکوکوس اورئوس
در این مطالعه توصیفی ،درمجموع تعداد  052نمونه بالینی
طی  6ماه در حدفاصل سالهای  2430-2434از بیمارستانهای
مختلف شهر تهران جمعآوری گردید .ایزولههای
استافیلوکوکوس اورئوس با استفاده از آزمایشهای کاتاالز،
رنگآمیزی گرم ،تخمیر مانیتول و  DNaseتشخیص قطعی داده
شدند.
بررسی حساسیت آنتیبیوتیکی ایزولههای جداسازی
شده
پس از حصول اطمینان از شناسایی و تأیید سویههای
استافیلوکوکوس اورئوس ،حساسیت سویهها نسبت به
آنتیبیوتیکهای مختلف با روش دیسک دیفیوژن بر اساس
CLSI (Clinical and Laboratory Standards
استاندارد
 )Institute, 2015مورد بررسی قرار گرفت ( .)21حساسیت
ایزولههای استافیلوکوکوس اورئوس نسبت به دیسکهای
آنتیبیوتیکی سفوکسیتین ( 22میکروگرم) ،وانکومایسین (22
میکروگرم) ،سیپروفلوکساسین ( 5میکروگرم) ،پنیسیلین (22
واحد) ،اریترومایسین ( 25میکروگرم) ،تری متوپریم (05
میکروگرم) ،آمیکاسین ( 25میکروگرم) ،آمپیسیلین (22
میکروگرم) ،جنتامایسین ( 22میکروگرم) ،آموکسی سیلین (22
میکروگرم) ،کلرامفنیکل ( 42میکروگرم) و کلیندامایسین (0
میکروگرم) ( )MAST, UKدر محیط کشت Muller Hinton
( agarمرک ،آلمان) انجام گردید .الزم به ذکر است که جهت
تشخیص مقاومت به متی سیلین ( ،)MRSAاز دیسک
آنتیبیوتیکی سفوکسیتین استفاده شد .همچنین برای تعیین
میزان حساسیت سویهها به وانکومایسین از روش حداقل غلظت
مهاری ( )MICبا  E-testاستفاده شد .جهت تعیین  MICابتدا
سوسپانسیونی از کشت تازه باکتری موردنظر با کدورت نیم
مک فارلند تهیه و به کمک سواب استریل بر روی محیط کشت
00

مجله میکروب شناسی پزشکی ایران ▐سال  22شماره ▐ 5آذر و دی 2435
مولر هینتون آگار کشت داده شد .پس از گذاشتن نوار
وانکومایسین بر روی محیط کشت ،در دمای  45درجه سلسیوس
به مدت  00ساعت انکوبه شد .سپس با بررسی پلیت ها ،عددی
که در مقابل محل تالقی هاله عدم رشد با نوار  E-testقرار داشت،
بهعنوان مقدار کمی  MICدر نظر گرفته شد .بر اساس
استانداردهای  ،CLSIبرای ایزولههای استافیلوکوکوس اورئوس،
میزان  MICبرابر با ≥  0-8 ،0و ≥  26میکروگرم بر میلیلیتر ،به
ترتیب بیانگر سویههای حساس ،حد واسط و مقاوم به
وانکومایسین میباشند.

در تمامی انجام آزمایشها ،سویه استاندارد استافیلوکوکوس
اورئوس  ATCC 33591به عنوان کنترل مثبت مقاوم به
متی سیلین (حاوی ژن  )mecAو از سویه استاندارد
استافیلوکوکوس اورئوس  ATCC 25923به عنوان کنترل مثبت
مقاوم به سیپروفلوکساسین و از استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس
 ATCC 12228به عنوان کنترل منفی استفاده شد.
استخراج  DNAو شناسایی ژنهای  norA ،mecAو
 norBتوسط روش PCR

استخراج  DNAبه روش دستی (فنل کلروفرم) انجام شد.
بهطور خالصه ،به رسوب تهیهشده از کشت باکتریهای MRSA
مقاوم به سیپروفلوکساسین ،به ترتیب  622میکرولیتر بافر لیز
( 24 ،Tris-Hcl, pH7.4; EDTA 50mMمیکرولیتر سدیم
دودسیل سولفات ( )SDS 25%و  02میکرولیتر از لیزوزیم
( )50 mg/mLاضافه نموده و به مدت نیم ساعت در دمای 43
درجه سلسیوس انکوبه شوند .در ادامه  4میکرولیتر پروتئیناز K
( )mg/mL 20اضافه و در دمای  62درجه سلسیوس به مدت یک
ساعت قرار داده شدند .به دنبال آن  622میکرولیتر محلول فنل-
کلروفرم– ایزوآمیل الکل (به نسبت  2200205تهیه شده) افزوده
شد تا یک فاز شیری رنگ یکنواخت تشکیل گردد .سپس با دور
 2422 rpmبه مدت  5دقیقه سانتریفیوژ کرده و فاز باالیی (فاز
آبی) به لولههای جدید منتقل میشوند .این مرحله دو بار تکرار
شده و به منظور رسوب  ،DNAهمحجم فاز آبی اتانول سرد و
خالص به همراه  2/2میکرولیتر استات سدیم ( )1Mاضافه
میشود و آن به مدت  0ساعت در دمای  -02درجه سلسیوس
قرار گرفتند .بعد از آن ،لوله مورد نظر سانتریفیوژ ( 5دقیقه
 24222دور) شده و رسوب حاصله پس از خشککردن و حل
کردن در بافر بهعنوان  DNAمورداستفاده قرار گرفت و در نهایت

برای تائید صحت استخراج ژنوم از الکتروفورز ژل آگارز %2
استفاده شد.
واکنش  PCRدر حجم نهایی  05میکرولیتر شامل 2
میکرولیتر از  DNAاستخراج شده به عنوان الگو ،استخراجشده،
 2/5میکرولیتر از پرایمر رفت 2/5 ،میکرولیتر از پرایمر برگشت
( 22پیکومول) 20/5 ،میکرولیتر از مسترمیکس (سینا ژن ،ایران)،
 22/5میکرولیتر آب از مقطر دو بار تقطیر انجام گرفت .در ادامه
واکنش  PCRبرای ژن  mecAبا استفاده از پرایمرهای رفت
برگشت
و
5/TCCAGATTACAACTTCACCAGG3/
 5/CCACTTCATATCTTGTAACG3/با چرخه دمایی
واسرشتگی اولیه ( )Initial denaturationدر دمای  30درجه
سلسیوس به مدت  5دقیقه و واسرشتگی ( )Denaturationدر
دمای  30درجه سلسیوس به مدت  52ثانیه ،اتصال پرایمرها به
 DNAالگو ( )Annealingدر دمای  62درجه سلسیوس به مدت
 52ثانیه ،طویل شدن رشته الگو ( )Extensionدر دمای 30
درجه به مدت  52ثانیه و طویل شدن نهایی ()Final extension
به مدت  5دقیقه در دمای  30درجه سلسیوس انجام گرفت (.)22
جهت تکثیر ژن  norAاز پرایمر  norA-Fشامل توالی
 5/ATCGGTTTAGTAATACCAGTCTTGC3/و پرایمر
توالی
شامل
norA-R
/
استفاده
5 GCGATATAATCATTTGAGATAACGC3/
گردید ( .)20برنامه اجرایی چرخههای  PCRبرای ژن norA
شامل واسرشتگی اولیه در دمای  30درجه سلسیوس به مدت 0
دقیقه و واسرشتگی در دمای  35درجه سلسیوس به مدت 52
ثانیه ،اتصال پرایمرها به  DNAالگو در دمای  62درجه سلسیوس
به مدت  42ثانیه ،طویل شدن رشته الگو در دمای  30درجه به
مدت  62ثانیه و طویل شدن نهایی به مدت  0دقیقه در دمای
 30درجه سلسیوس بود.
همچنین جهت تکثیر ژن  ،norBواکنش  PCRدر حجم
نهایی  05میکرولیتر شامل  20/5میکرولیتر مسترمیکس (سینا
ژن ،ایران) 2 ،میکرولیتر از  DNAاستخراجشده بهعنوان الگو2/5 ،
میکرولیتر از پرایمر رفت 2/5 ،میکرولیتر از پرایمر برگشت (22
پیکومول)  22/5میکرولیتر آب از مقطر دو بار تقطیر انجام گرفت.
در ادامه واکنش  PCRبرای ژن  norBبا استفاده از پرایمرهای
رفت  5/AGCGCGTTGTCTATCTTTCC3/و برگشت
 5/GCAGGTGGTCTTGCTGATAA3/با برنامه دمایی
واسرشتگی اولیه در دمای  30درجه سلسیوس به مدت  0دقیقه
04
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و واسرشتگی در دمای  35درجه سلسیوس به مدت  52ثانیه،
اتصال پرایمرها به  DNAالگو در دمای  54درجه سلسیوس به
مدت  42ثانیه ،طویل شدن رشته الگو در دمای  30درجه
سلسیوس به مدت  62ثانیه و طویل شدن نهایی به مدت  3دقیقه
در دمای  30درجه سلسیوس در طی  42سیکل انجام گردید.
الزم به ذکر است در کل واکنشهای  ،PCRاز ژنوم باکتری
استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس ( ATCC 12228فاقد ژنهای
 norAو  )norBبهعنوان کنترل منفی و از  DNAباکتری
استاندارد استافیلوکوکوس اورئوس ( ATCC 25923حاوی ژنهای
 norAو  )norBبهعنوان کنترل مثبت استفاده شد.
تعیین حساسیت آنتیبیوتیکی و حداقل غلظت
مهاری ( )MICسیپروفلوکساسین و اتیدیوم بروماید
به

بعد از تعیین سویههای  MRSAمقاوم
سیپروفلوکساسین ،این سویهها جهت تست MIC
( )Minimum Inhibitory Concentrationموردمطالعه قرار
گرفتند .آزمایش  MICبر اساس  CLSIبه روش رقیقسازی در
میکروپلیت برای سیپروفلوکساسین و اتیدیوم بروماید انجام شد.
 MICبه صورت سه بار تکرار با استفاده از روش میکرودایلوشن در
پلیت های  36خانهای انجام شد .محلول اتیدیوم بروماید
( )0-052 µg/mLبه داخل چاهک  Aریخته و با محیط کشت
مولر هینتون براث ( )MHBبه حجم  222میکرولیتر رسانده شد.
به چاهکهای بعدی تا  Hمقدار  52میکرولیتر محیط MHB
اضافه شد و از چاهک اول به ترتیب  52میکرولیتر به چاهکها تا
 Hاضافه گردید تا رقت سازی متوالی انجام گیرد .همه چاهکها با
مقدار  52میکرولیتر از کشت میکروبی سویههای مقاوم به
سیپروفلوکساسین با غلظت نیم مک فارلند اضافه شد .مقدار
 MICبهعنوان کمترین غلظت مهارکننده رشد باکتری محسوب
میشود .الزم به ذکر است که جهت تعیین غلظت MIC
سیپروفلوکساسین ،از غلظت  0.5 to 128 µg/mLو از چاهک
حاوی باکتری استاندارد استافیلوکوکوس اورئوس ،ATCC 25923
فاقد سیپروفلوکساسین و اتیدیوم بروماید بهعنوان کنترل منفی و
از چاهک حاوی باکتری استاندارد استافیلوکوکوس اورئوس
 ،ATCC 25923سیپروفلوکساسین و اتیدیوم بروماید بهعنوان
کنترل مثبت استفاده شد (.)21

بررسی فنوتیپی وجود پمپ افلوکس فعال
این تست همانند روش تعیین غلظت  MICانجام گرفت .به
طور خالصه ،ابتدا غلظت  MICاتیدیوم بروماید را تعیین کرده و
غلظت  2/5مک فارلند از کشت باکتری را به داخل چاهکهای
حاوی غلظتهای پایینتر از  MICاتیدیوم بروماید اضافه شد .به
CCCP
ترکیب
آن،
دنبال
( )carbonyl cyanide 3-chlorophenylhydrazoneبهعنوان
مهارکننده پمپ افلوکس در غلظت  20 µg/mLاضافه میشود.
پمپ افلوکس فعال زمانی تشخیص داده میشود که MIC
اتیدیوم بروماید به همراه  CCCPاز  MICاتیدیوم بروماید
بهتنهایی کمتر باشد .الزم به ذکر است در یکی از چاهکها ،از
 CCCPبه همراه باکتری استاندارد استافیلوکوکوس اورئوس
( ATCC 25923مقاوم به سیپروفلوکساسین) به منظور تشخیص
اینکه خود  CCCPکشنده نیست ،بهعنوان کنترل منفی و از
چاهک حاوی باکتری استاندارد استافیلوکوکوس اورئوس ATCC
 CCCP ،25923و اتیدیوم بروماید بهعنوان کنترل مثبت استفاده
گردید (.)21
تجزیهوتحلیل آماری
تجزیه و تحلیل آماری دادهها با استفاده از نرمافزار آماری
 SPSSنسخه  (IBM, Armonk, NY, USA) 02و آزمون مربع
کای انجام گرفت .همچنین ،مرز معنیداری روی  P<0.05قرار
گرفت.
یافتهها
جداسازی و تشخیص سویهها از نمونههای بالینی
در این مطالعه در مجموع  052نمونه که از نمونههای ادرار،
خون ،پوست و زخم جداسازی شدند ،با استفاده از تستهای
میکروبی رنگآمیزی گرم ،محیط مانیتول سالت آگار ،محیط
بردپارکر ،تست کاتاالز ،تست کواگوالز 52 ،نمونه استافیلوکوکوس
اورئوس جداسازی شد.
نتایج تست حساسیت میکروبی
نتایج حساسیت آنتیبیوتیکی نشان داد که  40ایزوله از 52
ایزوله موردبررسی ( )%68نسبت به آنتیبیوتیک متی سیلین
مقاوم بودند و بهعنوان سویههای  MRSAدر نظر گرفته شدند .در
این مطالعه ارزیابی الگوی مقاومت آنتیبیوتیکی سویههای
استافیلوکوکوس اورئوس نشان داد که بیشترین مقاومت نسبت به
00
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آنتیبیوتیکهای پنیسیلین ( 38درصد) ،آمپیسیلین (32
درصد) ،آموکسی سیلین و تری متوپریم ( 86درصد)،
سفوکسیتین ( 68درصد) و کمترین مقاومت مربوط به
آنتیبیوتیک سیپروفلوکساسین ( 30درصد حساس) ،وانکومایسین
( 222درصد حساس) بودند .همچنین مقاومت به وانکومایسین در

هیچیک از سویهها مشاهده نشده بود و تمامی سویهها حساس به
وانکومایسین بودند .نتایج آنتی بیوگرام سویههای استافیلوکوکوس
اورئوس جداسازی شده از نمونههای بالینی در جدول 2
خالصهشده است.

جدول  :1میزان مقاومت و حساسیت سویههای استافیلوکوکوس اورئوس به آنتیبیوتیکهای مختلف
آنتیبیوتیک
سفوکسیتین
سیپروفلوکساسین
پنیسیلین
اریترومایسین
تری متوپریم
آمیکاسین
آمپیسیلین
جنتامایسین
آموکسی سیلین
کلرامفنیکل
کلیندامایسین

سویههای مقاوم
تعداد
40
20
03
08
04
02
05
02
04
0
04

سویههای متوسط

درصد
68
00
38
56
86
00
32
02
86
8
06

نتایج تکثیر ژن mecA

برای بررسی مولکولی وجود ژن مقاومت به متی سیلین از
تکثیر ژن  mecAاستفاده شد و با توجه به طراحی پرایمرها انتظار
باند  260جفت باز وجود داشت (شکل .)2

تعداد
2
2
2
3
4
4
2
4
2
3
6

درصد
2
0
2
28
6
6
2
6
2
20
20

سویههای حساس
تعداد
26
43
2
24
0
0
5
03
3
43
02

درصد
40
30
0
06
8
8
22
50
20
38
00

نتایج نشان داد که توزیع ژن  mecAدر نمونههای
استافیلوکوکی در  68درصد نمونهها ( 40نمونه) وجود داشت.
الزم به ذکر است میزان شیوع ژن  mecAدر نمونههای
استافیلوکوکوس اورئوس جداسازی شده از نمونههای زخم بیشتر
از سایر نمونهها بود ،به طوری که از  42نمونه 25 ،نمونه متعلق
به نمونههای زخم بود (.)P<0.032
نتایج تکثیر ژن norA

شکل  :1نتایج تکثیر ژن  mecAدر سویههای مقاوم به متی سیلین.

به منظور بررسی وجود ژن پمپ افلوکس  norAدر
سویههای استافیلوکوکوس اورئوس جداسازی شده ،از پرایمرهای
اختصاصی این ژن استفاده شد و انتظار باند  220 bpوجود داشت
که نتیجه آن در ژل الکتروفورز مشاهده شد (شکل  .)0ژن norA
در تمامی سویههای  MRSAمقاوم به سیپروفلوکساسین دیده
شد ( 20نمونه) .الزم به ذکر است که ارتباط معنیداری بین
وجود ژن  norAو ژن  mecAدر بین سویهها وجود نداشت
(.)P>0.05

شماره  1تا  :1 ،9 ،2نمونههای مقاوم به متی سیلین :0 ،کنترل منفی:2 ،
کنترل مثبت :0 ،مارکر DNA 100bp +

05

حدادی زحمت کش و همکاران | بررسی فراوانی وجود پمپ های افلوکس  norAو  norBدر سویه های استافیلوکوکوس اورئوس

شکل  :2نتایج تکثیر ژن  norAدر سویههای مقاوم به

شکل  :0نتایج تکثیر ژن  .norBچاهک  :1کنترل منفی ،چاهک :2

سیپروفلوکساسین .شماره  1تا  1و  0تا  :12نمونههای مقاوم به

کنترل مثبت ،چاهکهای  :11 ،13 ،2 ،0 ،2 ،1 ،9 ،0نمونههای مثبت:0 ،

فلوکساسین :10 ،کنترل مثبت :19 ،کنترل منفی :2 ،مارکر
DNA 100 bp+

ماکر  12 ،100 bp+و  :11نمونههای منفی

بررسی  MICو مطالعه فنوتیپی پمپ افلوکس

نتایج تکثیر ژن norB

تکثیر ژن پمپ افلوکس  norBدر ایزولههای
استافیلوکوکوس اورئوس ،وجود باند  024 bpرا در ژل الکتروفورز
نشان داد (شکل  .)4ژن  norBدر  84درصد از نمونههای مقاوم به
سیپروفلوکساسین وجود داشت ( 22نمونه) که بین وجود ژن
 norAو  norBارتباط معنیداری وجود داشت (.)P<0.05

نتایج حاصل از  MICو فعالیت  CCCPدر جدول  0آمده
است .همانطور که مشخص است  MICسیپروفلوکساسین در
سویهها از محدوده  25/60-052میکروگرم در میلیلیتر بود و در
مجاورت مهارکننده پمپ افلوکس  ،CCCPمیزان MIC
سیپروفلوکساسین و اتیدیوم بروماید کاهشیافته است که
نشاندهنده فعال بودن پمپ افلوکس در سویههای مقاوم به
سیپروفلوکساسین میباشد.

جدول  :2تعیین  MICسیپروفلوکساسین ،اتیدیوم بروماید CCCP ،و ترکیب آنها در سویه های  MRSAمقاوم به سیپروفلوکساسین
Isolates

Ciprofloxacin +CCCP
60/5

)MIC (µg/mL
EtBr + CCCP
42/05

EtBr
60/5

Ciprofloxacin
205

3

3/82

4/3

3/82

25/60

3

42/05
42/05

3/82
4/3

3/82
25/6

42/05
60/5

42
40

60/5
60/5

25/60
42/05

60/5
205

205
052

44
40

25/60
25/60

3/8
2/35

25/60
3/82

42/05
42/05

04
05

4/3
25/6

4/3
3/82

3/82
25/60

25/60
60/5

06
03

3/82

3/82

3/82

42/05

08

205

205

205

052

42/05

3/82

42/05

60/5

52
ATCC 25923
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بحث
در این مطالعه  02درصد از نمونههای بالینی
جمعآوریشده آلوده به استافیلوکوکوس اورئوس بودند و نتایج
حاصل از حساسیت آنتیبیوتیکی نشان داد که بیشترین مقاومت
مربوط به پنیسیلین ( 38درصد) و کمترین مقاومت مربوط به
وانکومایسین بود .همچنین  68درصد سویهها مقاوم به
متی سیلین و  00درصد سویهها مقاوم به سیپروفلوکساسین
بودند .مطالعات مختلفی جهت بررسی میزان مقاومت
آنتیبیوتیکی سویههای بالینی استافیلوکوکوس اورئوس انجامشده
است.
مطالعه  Zamaniو همکارانش در سال  2480بر روی 32
نمونه استافیلوکوکوس اورئوس نشان داد که  52درصد نمونههای
مذکور نسبت به سفوکسیتین مقاوم بوده ( )MRSAو بررسی
الگوی آنتیبیوتیکی مشخص گردید که مقاومت آنتیبیوتیکی باال
در میان سویههای مقاوم به متی سیلین نسبت به
آنتیبیوتیکهایی مانند پنیسیلین ( 222درصد) ،تتراسایکلین
( 30/0درصد) ،کوتریموکسازول ( 68/5درصد) ،اریترومایسین
( 68/5درصد) و سفتازیدیم ( 52/0درصد) مشاهده گردید (.)22
مطالعه  Moradiو همکاران در سال  2432بر روی  220نمونه
استافیلوکوکوس اورئوس نشان داد که بیشترین میزان حساسیت
نسبت به وانکومایسین ( ،)%36/0کلرامفنیکل ( ،)%88/0ریفامپین
( )%82/3بوده و میزان مقاومت سویهها به سفوکسیتین ()%02/0
بودند ( .)20در مطالعه حاضر میزان مقاومت به متی سیلین %68
گزارش شد و مقایسه دو مطالعه فوق و سایر گزارشها صورت
گرفته در زمینه بررسی شیوع سویههای مقاوم به متی سیلین با
این مطالعه افزایش مقاومت به متی سیلین را نشان میدهد که
یکی از دالیل افزایش مقاومت به متی سیلین در سالهای اخیر
ممکن است به دلیل مصرف بیرویه آنتیبیوتیکها باشد .باال
بودن میزان مقاومت آنتیبیوتیکی به متی سیلین در بین
سویههای استافیلوکوکوس اورئوس ایجادکننده عفونتهای بالینی
پیشنهاد کننده بررسی مکانیسمهای دخیل در ایجاد مقاومت و
بررسی فعالیت ضد میکروبی داروهای جدید در شرایط
آزمایشگاهی میتواند به روند درمان مؤثر این عفونتها کمک
نماید.
همانطور که اشاره شد ،سویههای  MRSAیکی از
پاتوژن های مهم بیمارستانی میباشد که به سرعت در سرتاسر
جهان شیوع پیداکردهاند .این ارگانیسم به اکثر آنتیبیوتیکهای

بتاالکتام مقاوم شده است و جایگزینهای کمی برای درمان آن
وجود دارد ( .)20یکی از جایگزینهای درمانی ،آنتیبیوتیک
سیپروفلوکساسین از خانواده کینولونها میباشد اما مطالعات
جدید نشاندهنده افزایش مقاومت به این آنتیبیوتیک نیز بوده
است .در این مطالعه از میان  40سویه  20 ،MRSAسویه مقاوم
به سیپروفلوکساسین ( )%00بودند که نشاندهنده شروع مقاومت
به سیپروفلوکساسین در میان سویههای استافیلوکوکوس اورئوس
باشد .در سالهای اخیر مقاومت باال به کینولونها در سویههای
 MRSAگزارششده است .در ایاالتمتحده در نیویورک ،شیوع
سویههای  MRSAمقاوم به سیپروفلوکساسین سه ماه بعد از
استفاده از سیپروفلوکساسین ایجادشده است (.)22
مکانیسم مقاومت به کینولونها در باکتریها متفاوت است.
در باکتری اشرشیا کلی ،مکانیسم مقاومت به کینولون ها ناشی از
تغییر ساختار آنزیمی  DNAژیراز میباشد ( .)03همانطور که
پیشتر اشاره شد ،یکی از مکانیسمهای مقاومت به
سیپروفلوکساسین در سویههای استافیلوکوکوس اورئوس ،وجود
پمپهای افلوکس میباشد .این پمپها باعث دفع و تراوش طیف
گستردهای از مواد شامل آنتیبیوتیکها ،ترکیبات آنتیسپتیک،
رنگها و دترجنت ها میگردند؛ بنابراین در ایجاد مقاومت چند
دارویی نقش بسزایی دارند.
بررسیهای مختلفی در زمینه شناسایی فنوتیپی و ژنوتیپی
پمپهای افلوکس در سویههای استافیلوکوکوس اورئوس انجام
شده است .در مطالعه حاضر ،بهمنظور بررسی مقاومت به
سیپروفلوکساسین و رابطهاش با پمپ افلوکس ،غربالگری سویهها
به منظور وجود ژن  norAو عملکرد آن به ترتیب توسط
روشهای  PCRو  MICاتیدیوم بروماید در مجاورت ماده
مهارکننده پمپ افلوکس  CCCPانجام گرفت .ژن  norAدر تمام
سویههای مقاوم به سیپروفلوکساسین وجود داشت .بهطورکلی،
ژن  norAدر کروموزوم واقعشده است و در میان سویهها بسیار
محافظت شده است .نتایج مشابه با نتایج حاضر در مطالعات دیگر
نیز گزارششده است Pourmand .و همکارانش در سال ،0220
وجود ژن پمپ افلوکس  norAو بیان آن در سویههای مقاوم به
سیپروفلوکساسین با روش  Real-time PCRمورد بررسی
قراردادند .نتایج این مطالعه نشان داد که ژن  norAدر تمامی
سویههای مقاوم به سیپروفلوکساسین وجود دارد و بیان ژن آن در
مجاورت بیوساید هگزاهیدروکینولون افزایش مییابد (.)01
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در مطالعه دیگری Saiful ،و همکارانش در سال 0228
پمپهای افلوکس  norAرا در سویههای  MRSAموردمطالعه
قراردادند که از  23سویه  MRSAجداسازی شده 26 ،سویه
دارای ژن  norAهستند و تمامی سویهها دارای پمپ افلوکس
فعال بودند (.)02
در مطالعه ما نقش پمپ افلوکس  norAو  norBکه از
خانواده  MFSکه در باکتری استافیلوکوکوس اورئوس میباشد ،به
صورت فنوتیپی و ژنوتیپی مورد مطالعه قرار گرفت .به طوری که
تمام سویههای مقاوم به سیپروفلوکساسین دارای ژن  norAو 84
درصد از ایزولهها دارای ژن  norBبودند و ازنظر فنوتیپی تمامی
سویهها دارای پمپ افلوکس فعال بودند که نشان دهنده تأیید
وجود ژنهای پمپ افلوکس در سویههای مقاوم به
سیپروفلوکساسین میباشد.
برای تعیین اینکه آیا مقاومت به سیپروفلوکساسین ناشی از
پمپ افلوکس است یا خیر ،فعالیت پمپ افلوکس توسط بررسی
 MICسیپروفلوکساسین ،در حضور و عدم حضور مهارکننده پمپ
افلوکس  CCCPانجام شد .بهمنظور ارزیابی بیشتر نقش پمپ
افلوکس در ایجاد مقاومت به سیپروفلوکساسین ،از اتیدیوم
بروماید در حضور و عدم حضور  CCCPاستفاده شد .همانطور که
در بخش نتایج اشاره شد ،در حضور  CCCPمیزان  MICاتیدیوم
بروماید کاهش مییابد که منطبق با نتایج سایر مطالعات میباشد
که نشاندهنده این موضوع است که پمپ افلوکس مسئول ایجاد
مقاومت به آنتیبیوتیک سیپروفلوکساسین است.
 Huetو همکارانش در سال  ،0228تعداد  3سویه
مقاوم به سیپروفلوکساسین را ازنظر وجود و بیان پمپهای
افلوکس موردبررسی قراردادند .در این مطالعه ابتدا این ژنها با
استفاده از روش  PCRتشخیص داده شد و بیان این ژنها در
مجاورت غلظتهای پایین بیوسایدها مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج این مطالعه نشان داد که پمپهای افلوکس  norAو norB
در تمامی سویهها وجود داشته و بیان آنها در مجاورت
بیوسایدها افزایش مییابد ( .)00مقایسه نتایج این مطالعه
بامطالعه حاضر نشان میدهد که ژن  norAو  norBدر بیشتر
سویههای مقاوم به سیپروفلوکساسین وجود دارد و احتماالً
مقاومت سویههای استافیلوکوکوس اورئوس را به
سیپروفلوکساسین ایجاد میکند .در سویههای فاقد ژن  norBولی
مقاوم به سیپروفلوکساسین ،احتماالً مکانیسمهای دیگری از قبلی
MRSA

غیرفعال سازی دارو ،تغییر جایگاه هدف همراه با سایر پمپهای
افلوکس بر ایجاد مقاومت به سیپروفلوکساسین دخیل است.
 Patelو همکارانش در  ،0222فعالیت پمپ افلوکس را در
سویههای استافیلوکوکوس اورئوس با استفاده از اتیدیوم بروماید
فعالیت مورد مطالعه قراردادند .نتایج این مطالعه نشان داد که این
روش دارای اختصاصیت  %30برای تشخیص فعالیت پمپ
افلوکس میباشد و فعالیت آن مرتبط با بیان ژن  norAمیباشد
( Costa .)09و همکارانش در سال  ،0224پمپهای افلوکس را
در  50سویه مقاوم به سیپروفلوکساسین با استفاده از اتیدیوم
بروماید مورد مطالعه قراردادند .نتایج این مطالعه نشان داد که
پمپهای افلوکس نقش مهمی را در کاهش مقاومت به
آنتیبیوتیکها و همچنین بیوسایدها دارد ( .)01همچنین در
مطالعه ما ارتباط بین تست فنوتیپی (اتیدیوم بروماید) و ژنوتیپی
(وجود ژنهای پمپ افلوکس) پمپ افلوکس همانند دو مطالعه
فوق نشان داده شد به طوری که تمامی سویههایی که از نظر
ژنوتیپی حاوی ژنهای پمپ افلوکس بودند از نظر فنوتیپی نیز
دارای پمپ افلوکس فعال بودند.
نتایج این مطالعه نشان داد که پمپ افلوکس  norAو
یکی از مکانیسمهای مهم مقاومت به آنتیبیوتیکهای
فلورکینولون مانند سیپروفلوکساسین میباشد ،اما نباید نقش
سایر عوامل و مکانیسمهای دخیل در مقاومت نادیده گرفته شود.
در نهایت پیشنهاد میشود که مطالعات بیشتر برای تولید و
گسترش مولکولهای مهارکننده افلوکس انجام بگیرد .توسعه
مهارکنندههای پمپ افلوکس ،امکان کنترل سویههای مقاوم
حاوی پمپهای افلوکس را ایجاد میکند .همچنین پیشنهاد
میشود بیان ژنهای پمپ افلوکس در سویههای مقاوم به
سیپروفلوکساسین با روشهای مولکولی مانند Real-time PCR
موردمطالعه قرار گیرد.
norB
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