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Background and Aims: Acinetobacter baumannii is a major cause of nosocomial
infections and is resistant to many antibiotics. Over expression of AdeABC and AdeIJK efflux
pumps in Acinetobacter causes resistance to aminoglycosides and decreases the sensitivity of
fluoroquinolones. The aim of this study was to investigate the phenotypic activity of the
Acinetobacter baumanni isolates associated with presence of adeA, adeB, and adeI genes.
Materials and Methods: The study was performed on 55 strains of A. baumannii isolated
collected from specimens of patients hospitalized in Milad Hospital , Tehran. The isolates were
diagnosed using biochemical tests and antibiotic susceptibility testing was done by disk diffusion
method based on CLSI guidelines. Cartwheel method was used to study phenotypic activity of
efflux pump. Multiplex PCR was used to determine the presence of genes.
Results: The prevalence of multiple drug resistant isolates was 98%. In terms of efflux
pump activity 3.63% isolates were strong, 67.27% moderate and 29.09% were non-active. The
frequency of adeA, adeB, adeI genes was 87.2%, 85.4% and 94.5%, respectively. There was
significant association between adeA and adeB genes among isolates with actively and nonactively efflux pump.
Conclusions: Determination of actively phenotype of efflux pump can determine the
multiple drug resistance among A. baumannii isolates. The results confirms the role of main
genes encoding AdeABC operon,adeA and adeB in activity of A. baumannii efflux pump.
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چکیده
زمینه و هدف :اسینتو باکتر بومانی عامل اصلی عفونتهای بیمارستانی است .بروز سویههای مقاوم چندگانۀ دارویی یکی از
دالیل عدم درمان مناسب عفونتهای ناشی از این باکتری محسوب میشود .بیان بیشازحد پمپهای تراوشی  AdeABCو
 AdeIJKدر اسینتوباکتر باعث مقاومت چندگانۀ دارویی نسبت به بسیاری از آنتیبیوتیکها میشود .هدف از این مطالعه بررسی
ارتباط ژنهای  adeI ،adeB ،adeAبا فعالیت فنوتیپی پمپ تراوشی ایزولههای مقاوم چندگانۀ دارویی اسینتوباکتر بومانی است.
مواد و روش کار :مطالعه روی  55سویۀ اسینتوباکتر بومانی جداشده از نمونههای بالینی بیماران بستریشده در بخش
مراقبتهای ویژۀ بیمارستان میالد تهران انجام گرفت .جدایهها با استفاده از آزمونهای بیوشیمیایی شناساییشده و تست حساسیت
آنتیبیوتیکی با روش انتشار در دیسک و براساس دستورالعمل  CLSIانجام شد .روش کارت ویل برای بررسی فعالیت فنوتیپی پمپ
تراوشی به کار برده شد .برای بررسی حضور ژنها از  MultiplexPCRاستفاده شد.
یافتهها :میزان مقاومت چندگانۀ دارویی بین جدایهها 98درصد بود .از نظر فعالیت تراوشی 3/63درصد قوی67/27 ،درصد
متوسط29/09 ،درصد جدایهها بدون فعالیت بودند .فراوانی ژنهای  adeI ،adeB ،adeAبهترتیب 87/2درصد85/4 ،درصد،
94/5درصد بود .اختالف معناداری بین فراوانی ژنهای  adeAو  adeBو بین ایزولههای دارای پمپ تراوشی فعال و ایزولههای
غیرفعال وجود داشت.

نتیجهگیری :تعیین فنوتیپ فعال پمپ تراوشی میتواند تعیینکنندۀ مقاومت چندگانۀ دارویی بین ایزولههای اسینتوباکتر
بومانی باشد .نتایج مطالعه نقش ژنهای اصلی اپرون  adeABCیعنی  adeB ،adeAرا در فعالیت پمپ تراوشی سویههای
اسینتوباکتر تأیید میکند.
کلمات کلیدی :اسینتوباکتر بومانی ،پمپ تراوشی ،ژنهای Multiplex PCR ،adeI ،adeB ،adeA
کپیرایت © :حق چاپ ،نشر و استفادۀ علمی از این مقاله برای مجلۀ میکروبشناسی پزشکی ایران محفوظ است.

مقدمه
اسینتوباکتر بومانی ،اصلیترین پاتوژن عامل عفونتهای
بیمارستانی در سراسر جهان شناخته شده است و بیماریهای
متعددی مانند پنومونی مرتبط با ونتیالتور ،عفونت خونی ،عفونت
زخم و عفونت مجاری ادراری با اسینتوباکتر بومانی مرتبط هستند
( .)1امروزه شیوع باالیی از سویههای اسینتوباکتر بومانی مقاوم به
همۀ کالسهای آنتیبیوتیکی رایج ،گزارش شده که همین مسئله
درمان عفونتهای مربوط با این باکتری را بهشدت با مشکل مواجه

کرده است ( .)2سویههای اسینتوباکتر بومانی اغلب بهدلیل قابلیت
اکتساب و دریافت عناصر مقاومت ،دارای مقاومت چندگانه نسبت
به آنتیبیوتیکهای مختلف هستند .مکانیسمهای اصلی بروز
مقاومت چندگانه ) )Drug resistant Multipleیا  MDRنسبت به
آنتیبیوتیکها در اسینتوباکتر بومانی شامل بتاالکتامازها،
آنزیمهای تغییردهند ۀ آمینوگلیکوزیدها ،نقص در نفوذپذیری غشا،
تغییر در جایگاههای هدف و پمپهای تراوشی هستند (.)3،4
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سیستمهای تراوشی باکتریایی ،ترکیبات مختلف همانند
آنتیبیوتیکها را از داخل سلول جمع کرده و به بیرون سلول
تراوش میکنند و منجر به کاهش تجمع آنتیبیوتیکها و افزایش
حداقل غلظت مهارکنندۀ رشد ( Minimum Inhibitory
 )Concentrationآنها میشوند ( .)5پمپهای تراوشی در باکتریها
از  5خانوادۀ بزرگ تشکیل شدهاند .از بین آنها پمپ RND

بیمار بستری در بخشهای بیمارستان میالد تهران بهصورت
تصادفی در تاریخ آبان تا فروردینماه  1396ـ  1395انجام گرفت.
معیار ورود بیماران به مطالعه ،بستریشدن در بخش مراقبتهای
ویژه بیمارستان بود .نمونهگیری با رضایت بیمار و پس از تکمیل
پرسشنامه انجام گرفت .کد اخالق مربوط به نمونههای مطالعهشده
 IR.IAU.VARAMIN.REC.1397.006است .نمونههای بالینی بر

( )Resistance nodulation divisionجزء پمپهای تراوشی
چنددارویی و سهجزئی بوده که برای جابهجایی سوبسترا از
انرژی ATPاستفاده میکنند ( .)6،7تاکنون سه نوع پمپ تراوشی
سهجزئی از این گروه به نامهای AdeFGH ،AdeIJK ،AdeABC
در ااسینتوباکتر بومانی شناسایی شده است ( .)8مطالعات قبلی
نشان داده ژنهای کدکنندۀ اپرون  AdeABCبین  53تا 97درصد
ایزولههای اسینتوباکتر بومانی وجود دارند ( )9و بیان باالی این
پمپ باعث بروز مقاومت نسبت به چندین آنتیبیوتیک از جمله
آمینوگلیکوزیدها ،بتاالکتامها ،تتراسایکلین ،فلوروکینولون ،تایجی
سیکلین ،ماکرولیدها و کلرامفنیکل میشود ( .)10 ,6پمپ تراوشی

محیطهای کشت بالد آگار و مک کانگی آگار ،بهمنظور شناسایی
سویههای اسینتوباکتر بومانیکشت داده شده و بعد از 24- 48
ساعت گرمخانهگذاری با رنگآمیزی گرم و آزمونهای بیوشیمیایی
استاندارد مانند کاتاالز ،اکسیداز ،کشت در محیطهای ( TSIشرکت
مرک ،آلمان)( MRVP ،شرکت مرک ،آلمان) ،اوره (شرکت مرک،
آلمان) و تستهای  ،OFلیزین ،بایل اسکولین و رشد در دمای 42
درجۀ سلسیوس شناسایی شدند .داروها و مداخلهگرها در این
مطالعه استفاده نشد.

 AdeABCشامل ژنهای ( adeAکدکنندۀ پروتئین فیوژن
غشایی)( adeB ،کدکنندۀ پروتئین ناقل چنددارویی) و adeC
(غشای خارجی) است .این ژنها از طریق سیستمهای دوجزئی به
نام  adeRو  adeSتنظیم میشوند ( .)11با توجه به اینکه مقاومت
چنددارویی میتواند ناشی از بیان باالی سیستمهای تراوشی
باکتریایی باشد که با خروج آنتیبیوتیکها مانع رسیدن آنها به
اهداف داخلی میشود ،نیاز بهکارگیری روشهای مناسب برای
تشخیص سریع فنوتیپهای مقاوم چندگانۀ باکتریایی وابسته به
فعالیت پمپهای تراوشی ضروری است ( .)12از روشهایی که بر
پایۀ استفاده از یک سوبسترای مناسب فعالیت پمپهای تراوشی به
نام اتیدیوم بروماید ( )EtBrاست ،میتوان به روش کارت ـ ویل
( )Cartwheel methodاشاره کرد .روش سنجش فلورومتریک
کارت ـ ویل بر پایۀ عبور اتیدیوم بروماید از عرض غشای
سیتوپالسمی و تجمع درون سلول باکتریایی است ( .)13،14با
توجه به زیادبودن میزان حضور ژنهای پمپ تراوشی بین
ایزولههای اسینتوباکتر بومانی هدف از مطالعۀ حاضر بررسی
ارتباط ژنهای  adeI ،adeB ،adeAبا فعالیت فنوتیپی پمپ
تراوشی ایزولههای مقاوم چندگانۀ دارویی اسینتوباکتر بومانی است.

مواد و روشها
جمعآوری نمونه
این مطالعۀ مقطعی ـ توصیفی روی  55سویۀ اسینتوباکتر
بومانی ایزولهشده از نمونههای بالینی شامل تراشه و زخم 230

تست تعیین حساسیت آنتیبیوتیکی و تعیین
سویههای مقاوم چندگانۀ دارویی
حساسیت آنتیبیوتیکی سویههای اسینتوباکتر بومانی به
روش انتشار از دیسک و براساس استانداردهای  2017 CLSIنسبت
به 11آنتیبیوتیک با استفاده از کشت برروی محیط مولر هینتون
آگار تعیین شد .دیسکهای آنتیبیوتیکی که از شرکت پادتن طب
(ایران) تهیه شد ،شامل آمیکاسین  30میکروگرم ،ایمیپنم 10
میکروگرم ،تتراسایکلین  30میکروگرم ،کوتریموکسازول -1/25
 23/75میکروگرم ,پیپراسیلین 100میکروگرم ،جنتامایسین 10
میکروگرم ،سفتازیدیم  30میکروگرم ،سیپروفلوکسازین 5
میکروگرم ،سفوتاکسیم  30میکروگرم ،پیپراسیلین تازوباکتام 100
میکروگرم و مروپنم  10میکروگرم بود .نتایج آنتیبیوگرام ایزولهها
بهصورت مقاوم ،حد واسط و حساس گزارش شد .از سویۀ
استاندارد اسینتوباکتر بومانی ) )ATCC19606بهعنوان سویۀ
کنترل کیفی استفاده شد .سویههایی که به بیش از  2کالس
آنتیبیوتیک مقاومت نشان دادند بهعنوان سویههای  MDRمعرفی
شدند.
بررسی فنوتیپی فعالیت پمپ تراوشی با روش کارت
ویل
بهمنظور بررسی فعالیت پمپهای تراوشی بهصورت فنوتیپی،
تمامی ایزولههای مقاوم به چند داروی سویههای اسینتوباکتر
بومانی با تکنیک آگار حاوی اتیدیوم بروماید با روش کارت ویل
تحلیل شدند .در این روش کمترین میزان فلورسنس باکتریها
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باید تعیین شود .ابتدا محلول پایه اتیدیوم بروماید (شرکت مرک،
آلمان) در آب مقطر و به غلظت  50میلیگرم بر میلیلیتر
تهیهشده و در دمای  4درجۀ سلسیوس نگهداری شد .کشت
شبانهروزی از سویههای اسینتوباکتر بومانی در  5میلیلیتر محیط
کشت مایع تهیه شد و پس از  24ساعت غلظت آن با  PBSبه
استاندارد  0/5مک فارلند رسانده شد .پلیتهای حاوی محیط
کشت نوترینت آگار (شرکت مرک ،آلمان) همراه با غلظتهای
اتیدیوم بروماید از  0/25تا  2/5میلیگرم بر لیتر آماده شد و در
مقابل نور محافظت شد .یکی از پلیتها فاقد اتیدیدوم بروماید بود.
سویههای مقاوم به چند دارو ،روی پلیتهای نوترینت آگار حاوی
غلظتهای متفاوت اتیدیوم بروماید بهصورت یک خط از مرکز
محیط بهسمت کنار آن کشت داده شدند .غلظتها وابسته به نوع
باکتری بوده و تغییردادنی هستند .کمترین غلظت ممانعتکنندۀ
رشد نیز 2میلیگرم در لیتر در نظر گرفته شد .پلیتها بهمدت 24
ساعت در دمای  37درجۀ سلسیوس گرمخانهگذاری شدند .هر
پلیت نوترینت آگار حاوی یک غلظت از اتیدیوم بروماید ،میتواند
شامل  12جدایۀ باکتری باشد .میزان فلوروسنت هر جدایه با
دستگاه ژل داک (شرکت کیاژن ساخت ایران) اندازهگیری شد تا
کمترین غلظت اتیدیوم بروماید مؤثر بر باکتری مشخص شود.
کنترل مثبت شامل سویههایی هستند که بیشترین میزان
فلورسنس را دارند (از نظر فعالیت تراوشی غیرفعال هستند) و
کنترل منفی شامل سویههایی که هیچ فلورسنتی نشان نمیدهند
(از نظر فعالیت تراوشی مثبت هستند) .استافیلوکوکوس اورئوس

 ATCC25922بهعنوان سویۀ کنترل منفی پمپ تراوشی استفاده
شد (.)15،16
تکثیر ژنهای  adeB ،adeAو adeI

بهمنظور استخراج  DNAهمۀ جدایههای اسینتوباکتر بومانی
از کیت استخراج  DNAباکتری گرم منفی (شرکت سیناژن ،ایران)
استفاده شد .کمیت و کیفیت  DNAاستخراجشده با روش
اسپکتوفتومتری بررسی شد و برای تکثیر و بررسی فراوانی ژنهای
 adeAو  adeBو  adeIاز پرایمرهای اختصاصی رفتوبرگشتی
استفاده شد که در جدول  1نشان داده شده است .تکثیر ژن
 16SrRNAبهعنوان کنترل داخلی و تأیید سویههای اسینتوباکتر
بومانی استفاده شد .واکنش  Multiplex PCRدر حجم نهایی 25
میکرولیتر شامل  1Xبافر ( )×10( PCRشرکت سیناکلون ،ایران)،
 2میلیموالر  0/3 ، MgCl2میلیموالر ( dNTPشرکت سینا کلون،
ایران) 1/5 ،واحد آنزیم ( TaqDNA polymeraseشرکت سینا
کلون ،ایران) 20 ،پیکومول از هریک از پرایمرها و  100نانوگرم
 DNAباکتریایی انجام گرفت .برنامۀ دمایی و زمانی  PCRشامل
مرحلۀ واسرشت اولیه  94درجۀ سلسیوس بهمدت  5دقیقه ،مرحلۀ
واسرشت  94درجۀ سلسیوس بهمدت  55ثانیه ،مرحلۀ اتصال 50
درجۀ سلسیوس بهمدت 55ثانیه ،مرحلۀ بسط  72درجۀ سلسیوس
بهمدت  1دقیقه در  32سیکل و مرحلۀ بسط نهایی  72درجۀ
سلسیوس بهمدت  5دقیقه بود .برای بررسی محصوالت PCR
نمونهها روی ژل آگارز 1درصد انتقال داده شده و بعد از
رنگآمیزی در دستگاه ژل داک بررسی شد.

جدول  .1توالی پرایمرهای بهکاررفته در این مطالعه
منبع

طول محصول
PCR

توالی پرایمر (')5'_3

نام پرایمر

17

426bp

'5'-GAC GTA CTC GCA GAA GC-3

16SrRNA-F

17

426bp

'5'-TTA GTC TTG CGA CCG TAC TC-3

16SrRNA-R

18

513bp

'5'ATC TTC CTG CAC GTG TAC AT-3

adeA-F

18

513bp

'5'-GGC GTT CAT CAC TAA CC-3

adeA-R

18

979bp

'5'-GTA TGA ATT GAT GCT GC-3

adeB-F

18

979bp

'5'-CAC TCG TAG CCA ATA CC-3

adeB-R

19

541bp

'5'-ATC GG CTT GTT GGT TGT AG-3

adeI-F

19

541bp

'5'-AAG CAC CAG CCG TTA CTG AA-3

adeI-R
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نتایج حاصل از روش انتشار در دیسک برای ایزولههای

آنالیز آماری
برای آنالیز آماری دادهها از نرمافزار  SPSSنسخۀ 21
استفاده شد .آزمون مربع کای ( )χ2 testبرای بررسی ارتباط بین
فعالیت فنوتیپی پمپ تراوشی با فراوانی ژنهای  adeB ،adeAو
 adeIاستفاده شد .سطح معناداری کمتر از  0/05در نظر گرفته
شد.

اسینتوباکتر بومانی
با توجه به نتایج بهدستآمده از نمودار  ،1درصد فراوانی
مقاومت آنتیبیوتیکی سویههای اسینتوباکتر بومانی نسبت به
مروپنم،
سفوتاکسیم،
سفتازیدیم،
آنتیبیوتیکهای
سیپروفلوکساسین ،ایمیپنم ،پیپراسیلین ،کوتریموکسازول،
آمیکاسین ،تتراسایکلین ،پیپراسیلین تازوباکتام ،جنتامایسین
بهترتیب شامل 98/2درصد98/2 ،درصد96/4 ،درصد94/5 ،درصد،
94/5درصد93 ،درصد87 ،درصد78 ،درصد74/5 ،درصد،
71درصد62 ،درصد مقاومت به آنتیبیوتیکها گزارش شد.
98درصد سویههای اسینتوباکتر بومانی به  3کالس آنتیبیوتیکی
مقاومت نشان دادند و بهعنوان سویههای  MDRانتخاب شدند.

یافتهها
از  55سویۀ اسینتوباکتر بومانیشناساییشده 53 ،نمونه از
بخش مراقبتهای ویژه و  2نمونه از سایر بخشها جداسازی
شدند89( 49 .درصد) سویهها مربوط به نمونه تراشۀ بیماران بودند
و 10/9( 6درصد) سویهها از نمونه زخم جداسازی شدند25 .
(45/4درصد) سویه از نمونۀ بالینی مردان و 54/4( 30درصد)
سویهها از نمونه بالینی زنان جدا شدند.

نمودار  .1الگوی مقاومت سویههای اسینتوباکتر بومانی نسبت به آنتیبیوتیکها

نتایج تشخیص فنوتیپ فعال پمپ تراوشی سویههای
اسینتوباکتر بومانی به روش کارت ویل
برای تشخیص فعالیت پمپ تراوشی سویههای اسینتوباکتر،
همۀ ایزولههای موردمطالعه با تکنیک آگار حاوی اتیدیوم بروماید و
روش چرخدندهای یا کارت ویل کشت داده شد .سویههایی که
کمترین غلظت اتیدیوم برومایدی که در آن خاصیت فلورسنت
نشان میدادند  0/25بود ،فاقد فعالیت تراوشی و سویههایی که
کمترین غلظت اتیدیوم بروماید آنها  0/25نبود ،دارای فعالیت

تراوشی بودند .سویههایی که در هیچیک از غلظتهای اتیدیوم
بروماید خاصیت فلورسنت نداشتند ،بهعنوان سویههای فعال شدید
پمپ تراوشی در نظر گرفته شدند (( )16شکل .)1
نتایج نشان داد که بین جدایههای اسینتوباکتر از نظر فعالیت
پمپ تراوشی به روش کارت ویل بهترتیب 16 ،سویه
(29/09درصد) افالکس منفی 2 ،سویه افالکس قوی (3/63درصد)
و  37سویه (67/27درصد) دارای افالکس متوسط بودند که در
نمودار  2نشان داده شده است.
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شکل  .1تصاویر فلورسنت پلیتهای حاوی غلظتهای اتیدیوم بروماید ( )0/25-2/5و سوسپانسیون سویههای مختلف اسینتوباکتر بومانی :سویۀ شمارۀ  9بهعنوان
سویۀ فعال انتخاب شد؛ همۀ سویهها بهجز سویۀ شمارۀ  9در همۀ غلظتها فلورسنت نشان دادند و بهعنوان سویۀ غیرفعال در نظر گرفته شدند.

نمودار  .2میزان فعالیت پمپ تراوشی یا افالکس سویههای  MDRاسینتوباکتر بومانی بهروش کارت ویل
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نتایج بررسی حضور ژنهای  adeB ،adeAو adeI

پس از تکثیر ژنهای  adeAو  adeBو  adeIبرای همۀ
سویههای اسینتوباکتر بومانی ،محصوالت  PCRبهصورت باندهایی
بهاندازۀ  513جفت باز برای ژن  adeAو  979جفت باز برای ژن
 adeBو  541جفت باز برای ژن  adeIروی ژل آگاروز 1درصد
مشاهده شد .محصول تکثیر ژن  16SrRNAبهصورت باند با اندازۀ
 426جفت باز مشخص شد (شکل .)2
نتایج حاصل از  Multiplex PCRمیزان فراوانی ژنهای
کدکنندۀ پمپ تراوشی را به این صورت نشان داد که ژن  adeAدر
 48سویه (87/2درصد) ژن  adeBدر  47جدایه (85/4درصد) و
ژن  adeIاز اپرون  AdeIJKدر  52جدایه (94/5درصد) وجود دارد.
از طرفی بررسی فراوان همزمان ژنها نشان داد که ترکیب ژنی
 adeA-adeBدر  40جدایۀ اسینتوباکتر بومانی (72/72درصد)،
 adeA-adeIدر  45جدایه ( 81/81درصد) adeB-adeI ،در 47
جدایه (85/45درصد) و همزمانی سه ژن  adeA-adeB-adeIدر
72/72درصد جدایهها گزارش شد.

شکل  .2تصویر الکتروفورز بهمنظور بررسی حضور ژنهای
و  adeIو 16SrRNA

adeB ،adeA

چاهکهای شمارۀ  1-3حاوی باند مربوط به ژن .)541 bp( adeI
چاهکهای شمارۀ  4-6حاوی باند مربوط به ژن  .)979 bp( adeBچاهکهای
شمارۀ  7-9حاوی باند مربوط به ژن  .)513 bp( adeAهمۀ چاهکها حاوی
باند مربوط به ژن  M .16SrRNAسایز مارکر ()50bp

ارتباط فراوانی ژنهای  adeB ،adeAو  adeIبا

فعالیت پمپ تراوشی در سویههای اسینتوباکتر بومانی
نتایج بررسی فراوانی ژنهای پمپ تراوشی adeB ، adeA
و  adeIدر سویههای اسینتوباکتر بومانیبراساس فعالیت پمپ

تراوشی نشان داد که از  37سویه با فعالیت متوسط پمپ تراوشی
83/78( 31درصد) سویه دارای ژن 89/18( 33 ،adeAدرصد)
سویه دارای ژن  ،adeBو 91/89( 34درصد) سویه دارای ژن
 adeIهستند .بین فنوتیپ فعال متوسط پمپ تراوشی با حضور
ژنهای  adeB ،adeAو  adeIارتباط معناداری مشاهده نشد
( .)P>0/05از  18سویۀ غیرفعال پمپ تراوشی ،فقط  1سویه
(5/55درصد) دارای ژن  3 ،adeAسویه (16/66درصد) دارای
ژن  adeBو همۀ سویهها (100درصد) دارای ژن  adeIبودند.
اختالف معناداری بین وجود ژنهای  adeAو  adeBدر
ایزولههای فعال از نظر پمپ تراوشی و ایزولههای غیرفعال وجود
داشت (.)P=0/002

بحث و نتیجهگیری
گسترش مقاومت چندگانۀ آنتیبیوتیکی که یکی از عوامل
اصلی نقص درمان عفونتهای ناشی از باکتری اسینتوباکتر بومانی
است .مشکل اساسی مراکز درمانی و بیمارستانها محسوب
میشود .اسینتوباکتر بومانی بهدلیل سرعت سریع مقاومت ،افزایش
شیوع و انتشار جهانی سویههای مقاوم چندگانۀ دارویی بهعنوان
یک زنگ خطر شناخته شده است .امروزه نقش پمپهای تراوشی
در بروز چنین مقاومتی بسیار مطالعه و تأیید شده است (.)17،18
در تحقیق حاضر نتایج تعیین الگوی مقاومت آنتیبیوتیکی
سویههای اسینتوباکتربومانی جداشده از بیماران بستری در
بیمارستان میالد تهران نشان داد که بیشترین مقاومت
آنتیبیوتیکی در ایزولههای اسینتوباکتر بومانی بهترتیب مربوط به
آنتیبیوتیکهای سفتازیدیم و سفوتاکسیم (98/2درصد) ،مروپنم
(96/4درصد) ،سیپروفلوکساسین و ایمیپنم (94/5درصد) و
کمترین میزان مقاومت مربوط به جنتا مایسین (62درصد) بود .در
مطالعۀ صورتگرفته از سوی  Rahbarو همکاران ()2010
ایزولههای اسینتوباکتر بومانی به اغلب آنتیبیوتیکهای
مطالعهشده ،از جمله سفوتاکسیم (90/9درصد) ،جنتامایسین
(85/2درصد) ،پیپراسیلین (90/9درصد) و آمیکاسین (85/2درصد)
مقاومت نشان دادند ( .)19در ایران مطالعات نشان داده که مقاومت
آنتیبیوتیکی سویههای اسینتوباکتر بومانی روزبهروز در حال
افزایش است؛ بهطوری که در مطالعۀ سامانمند  Moradiو همکاران
( ،)2015میزان مقاومت به آنتیبیوتیکهای مروپنم و ایمیپنم که
بین سالهای  2007ـ 64/3 ،2001درصد و 51/1درصد بود ،به
81/5درصد و 76/5درصد بین سالهای  2013ـ  2012افزایش
یافته است ( .)20در مطالعۀ حاضر نیز که در سال  2017صورت
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پذیرفته ،مقاومت به این دو آنتیبیوتیک حدود 90درصد است که
خود تأییدی بر افزایش میزان مصرف آنتیبیوتیکهای
آمینوگلیکوزیدی و رشد میزان مقاوت باکتری در برابر این
آنتیبیوتیکها در ایران است .همچنین شیوع سویههای MDR
اسینتوباکتر بومانی از 50درصد بین سالهای  2001 - 2007به
74درصد در سالهای  2010 - 2011افزایش یافته است
( Safari .)20و همکاران ( )2015میزان مقاومت سویههای
اسینتوباکتر بومانیایزولهشده از بیمارستانهای همدان را در برابر
آنتیبیوتیکهای ایمیپنم ،مروپنم ،سیپروفلوکساسین ،آمیکاسین،
پیپراسیلین تازوباکتام و سفوتاکسیم را بهترتیب 85درصد،
94درصد97 ،درصد84 ،درصد95 ،درصد و 98درصد گزارش دادند
( .)21در مطالعۀ حاضر ،میزان فراوانی باالیی نسبت به آنتی
بیوتیک های مروپنم و ایمیپنم گزارش شد که نشان از افزایش
شیوع سویههای مقاوم کارباپنم دارد .از طرفی فراوانی سویههای
 MDRاسینتوباکتر بومانیدر این مطالعه ،باال و 98درصد گزارش
شد که نسبت به مطالعات گذشته افزایش چشمگیری داشته است.
مقاومت وابسته به پمپ تراوشی که در بسیاری از باکتریها
شناخته شده ،از مهمترین مکانیسمهای مقاومت ذاتی و اکتسابی
آنتیبیوتیکها در باکتریها است ( .)22بیان بیشازحد
سیستمهای تراوشی از نوع کروموزومی خانواده  ،RNDمانند اپرون
 adeABCهمراه با سوبستراهای اختصاصی عامل مهمی در

نتایج کوتاه است و میتواند برای جداسازی تعداد زیادی از
جدایه های باکتریای مقاوم دارای پمپ تراوشی به کار برده شود.
بنابراین تشخیص جدایههای باکتریایی گرم مثبت و گرم منفی
دارای فنوتیپ  MDRرا آسانتر میکند ( .)24پمپهای تراوشی
سهجزئی  AdeABCو  AdeIJKکه در غشای خارجی باکتری گرم
منفی اسینتوباکتر بومانیقرار دارند و توسط ژنهای کدکنندۀ آنها
بیان میشوند ،نقش مهمی در ایجاد مقاومت چندگانۀ
آنتیبیوتیکی در باکتری دارند ( .)25،26در این تحقیق فراوانی
ژنهای  adeAو  adeBاز اپرون  AdeABCو ژن  adeIاز اپرون
 AdeIJKدر سویههای اسینتوباکتر بومانی مطالعه شد87/2 .درصد
سویهها ژن 85/4 ،adeAدرصد ژن  adeBو 94/5درصد ژن adeI
داشتند Jasim .و همکاران ( )2016گزارش دادند که  100ایزولۀ
اسینتوباکتر مطالعهشده ،دارای ژن  adeBبودند و ژنهای  adeAو
 ،adeCهریک با فراوانی  77/4و 83/3درصد بین ایزولهها یافت
شدند ( .)27مطالعۀ پیشین  Gaponi Nejadو همکاران ()2014
نشان داد که در یک جمعیت 56ایزولهای اسینتوباکتر بومانی مقاوم
به چند دارو ،فراوانی ژنهای  adeB ،adeAو  adeCبهترتیب
100درصد100 ،درصد و 96/5درصد است ( .)28مطالعۀ دیگری از
سوی  Gholamiو همکاران ( )2015روی  60ایزولۀ اسینتوباکتر
بومانیجداشده از بخشهای سوختگی ،فراوانی ژنهای  adeAو
 adeBرا 100درصد و فراوانی ژن  adeCرا 85درصد گزارش داد
( .)29طی مطالعۀ  Korو همکاران ( )2013اغلب ایزولههای
اسینتوباکتر بومانی بیمارستانهای مالزی حاوی ژنهای  adeAو

وابسته به پمپ تراوشی یک روش ساده و مناسب است ( .)23در
مطالع ۀ حاضر روش کارت ویل برای تعیین فعالیت فنوتیپی پمپ
تراوشی در ایزولههای اسینتوباکتر بومانیاستفاده شد .بهترتیب،
16سویه ( 29/09درصد) که کمترین غلظتی را که در آن
فلورسنت نشان دادند  0/25بود .افالکس منفی 2 ،سویه که در
هیچ غلظتی از اتیدیدوم بروماید فلورسنت نشدند افالکس قوی
(3/63درصد) و  37سویه (67/27درصد) دارای افالکس متوسط
بودند .درواقع فعالیت فنوتیپی 70درصدی پمپ تراوشی بین
ایزولههای اسینتوباکتر بومانینشانگر بروز سویههای  MDRبا شیوع
باال در این باکتری است Martins .و همکاران ( )2011با مطالعه
روی گروهی از باکتریهای گرم منفی مانند اسینتوباکتر بومانی و
باکتریهای گرم مثبتی مانند استافیلوکوکوس اورئوس نشان دادند
که روش کارت ویل ـ اتیدیوم بروماید ،روش مناسب برای تعیین
فعالیت پمپ تراوشی در باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی است.
ش کار ،ساده بوده و زمان انجام آن و رسیدن به
این متد از نظر رو ِ

 adeIJبودند ( .)30در آن مطالعه نیز فراوانترین ژن  adeAبود.

پیدایش اسینتوباکتر مقاوم چندگانه هستند ( .)8روش کارت ویل
ـ اتیدیوم بروماید برای تشخیص سریع سویههای باکتریایی MDR

این نتایج با نتایج سایر مطالعات که در آنها نیز شیوع باالیی از
 AdeABCبین سویههای اسینتوباکتر گزارش شده ،مشابه است.
همچنین فراوانی ژنهای  adeIو  adeJنیز در مطالعۀ  ،Korباال
گزارش داده شد ( .)30علت فراوانی شیوع ژنهای  adIو  adAدر
تحقیق حاضر را میتوان حضور همزمان سیستمهای تراوشی
کدکننده از طریق این ژنها در اسینتوباکتر بومانی بیان کرد .این
نتیجه با نتایج دیگری که حضور همزمان هر دو گروه پمپ تراوشی
خانواده  RNDو نقش آنها در مقاومت آتیبیوتیکی در اغلب
ایزولههای اسینتوباکتر بومانی را گزارش داده است ،شباهت دارد
( .)31در مطالعۀ حاضر ،از  37جدایه با فعالیت متوسط پمپ
تراوشی 31 ،جدایه (83/78درصد) دارای ژن  33 ،adeAجدایه
(89/18درصد) دارای ژن  adeBو  34جدایه (91/89درصد) دارای
ژن  adeIبودند .بین فنوتیپ با فعالیت متوسط پمپ تراوشی با
حضور ژنهای  adeB ،adeAو  adeIارتباط معناداری مشاهده نشد
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آنتیبیوتیکی بین ایزولهها در نقاط مختلف جغرافیایی است که
 تعیین میزان بیان این ژنهای.باید در کانون توجه قرار گیرد
کدکنندۀ پمپهای تراوشی در بین ایزولههای فعال از نظر فنوتیپی
نیز حائز اهمیت است و نقش سینرژی بین پمپهای تراوشی با
سایر مکانیسمهای مقاومت آنتیبیوتیکی برای رسیدن به این
میزان باالی مقاومت در بین ایزولههای اسینتوباکتر بومانی نباید
.نادیده گرفته شود و به مطالعات بیشتری در این زمینه نیاز است

 جدایه1  فقط، سویۀ غیرفعال پمپ تراوشی18  از.)P>0/05(
درصد) دارای16/66(  جدایه3 ،adeA درصد) دارای ژن5/55(
. بودندadeI درصد) دارای ژن100(  و همۀ جدایههاadeB ژن
 در ایزولههایadeB  وadeA اختالف معناداری بین وجود ژنهای
فعال از نظر پمپ تراوشی و ایزولههای غیرفعال وجود داشت
 این امر نشاندهندۀ حضور و اهمیت اپرون.)P=0/002(

در فعالیت پمپهای تراوشی در اسینتوباکتر

AdeABCD

adeA بومانیاست؛ زیرا در نبود ژنهای کدکنندۀ این اپرون یعنی

سپاسگزاری
بدینوسیله از مسئول و کارشناسان محترم آزمایشگاه
میکروبیولوژی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ورامین ـ پیشوا و جناب
آقای امید حسینی کارشناس آزمایشگاه جامع تحقیقاتی دانشگاه
 تقدیر و،شهید بهشتی که ما را در اجرای این پژوهش یاری کردند
.تشکر میشود

تعارض منافع
.بین نویسندگان تعارض در منافع گزارش نشده است

 فعالیت تراوشی، سویههای اسینتوباکتر بومانیمطالعهشدهadeB و
 در این تحقیق تعیین بیان و میزان بیان ژنهای کدکنندۀ.نداشتند
پمپ افالکس در بروز مقاومت آنتیبیوتیکی انجام نگرفته است که
.در مطالعات آینده باید توجه بیشتری به آن شود
بهطور کلی تعیین فنوتیپ فعال پمپ تراوشی میتواند
 بین ایزولههای اسینتوباکتر،تعیینکنندۀ مقاومت چندگانۀ دارویی
 از طرفی شیوع باالی ژنهای کدکنندۀ پمپهای.بومانی باشد
تراوشی در اسینتوباکتر بومانی یکی از عوامل مهم انتشار مقاومت

7. Poole K. Efflux-mediated antimicrobial resistance.
Journal of Antimicrobial Chemotherapy. 2005; 56(1):
20-51. https://doi.org/10.1093/jac/dki171
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