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چکیده
از مشکالت مهم عفونتهای بیمارستانی مرتبط با سودوموناس ائروجینوزا مقاومت چند دارویی است .پمپهای تراوشی باکتری قادر
هستند طیف وسیعی از آنتیبیوتیکها و دترجنتها را به خارج از سلول تراوش کنند .هدف از مطالعه حاضر بررسی فعالیت پمپ افالکس در
سویههای مقاوم چندگانه دارویی سودوموناس آٌئروجینوزا ی مقاوم به فلوروکینولونها است .مطالعه بر روی 50ایزوله سودوموناس آئروجینوزا جدا
شده از نمونههای بالینی بیماران مراجعهکننده به بیمارستان میالد تهران انجام گرفت .پس از شناسایی جدایهها با انجام آزمونهای بیوشیمایی،
حساسیت آنتیبیوتیکی با روش انتشار در دیسک و طبق استاندارد 2017 CLSIتعیین شد .پس از تعیین سویههای مقاوم چند دارو ،کمترین غلضت
مهارکنندگی رشد آنتیبیوتیکهای سیپروفلوکساسین و لووفلوکساسین تعیین شد و با استفاده از کربونیل سیانید -mکلروفیل هیدرازون ()CCCP
فعالیت پمپ افالکس جدایهها مورد بررسی قرار گرفت %34 .سویه  MDRسودوموناس آئروجینوزا که به بیش از دو کالس آنتیبیوتیکی مقاوم
بودند ،شناسایی شدند .با روش ممانعتگر  CCCPبرای سویههای 2 ،MDRسویه برای آنتیبیوتیک سیپروفلوکساسین و 3سویه برای آنتیبیوتیک
لووفلوکساسین کاهش  4برابری و یا بیش از 4برابر  MICپس از تاثیر ممانعتگر  CCCPداشتهاند .فراوانی سویههای  MDRسودوموناس
آئروجینوزا مورد مطالعه پایین است .تنها  4ایزوله از بین سویههای  MDRفعالیت پمپ افالکس داشتند .بنابراین پمپ افالکس مکانیسم اصلی
برای مقاومت به سیپروفلوکساسین ولووفلوکساسین در بین این ایزولهها نیست و برای مطالعات بعدی بررسی سایر مکانیسمهای مقاومت فلورو
کینولونی توصیه میشود.
کلمات کلیدی :پمپ افالکس ،سودوموناس آئروجینوزا ،مقاوم چندگانه داروییCCCP ،

567
* پست الکترونیکی نویسنده

مسئولsahar_hj2@yahoo.com:

شهرابی و همکاران

بررسی مقاومت فلوروکینولونی وابسته به فعالیت پمپ افالکس  Mex-oprMدر سویههای مقاوم....

مقدمه
عفونتهای بیمارستانی ازجمله مشکالت مهم پزشکی در کشورهای
توسعه یافته و در حال توسعه محسوب میشوند ( Arvanitidouو همکاران،
 .)2005سوودموناس آئروجینوزا ( )Pseudomonas aeruginosaعامل
 % 9عفونتهای بیمارستانی و سومین عامل عفونتهای بیمارستانی
بعد از استافیلوکوکوس اورئوس و اشریشیا کلی است .این باکتری
بهطور وسیعی در طبیعت پراکنده بوده و برای انسانها یک پاتوژن
فرصتطلب محسوب میشود که اغلب منجر به عفونتهای بیمارستانی
خطرناک در افراد با سیستم ایمنی تضعیف شده میگردد (Jefferies
و همکاران2012 ،؛  Quinnو همکاران .)2011 ،امروزه معضل مهم
درمان عفونتهای سودوموناسی ،مقاومت باالی این باکتری نسبت به
آنتیبیوتیکهایی است که از نظر ساختاری و عملکردی هیچ شباهتی
به یکدیگر ندارند (  Quinnو همکاران .)2011 ،باکتریهای گرم منفی
بهخصوص سودوموناس آئروجینوزا مقاومت ذاتی به پنیسیلین و اکثر
آنتیبیوتیکهای بتاالکتام دارند ولی به آنتیبیوتیکهای پپراسیلین،
سیپروفلوکساسین ،توبرامایسین و ایمیپنم حساسیت نشان میدهند
و با مصرف زیاد آنتیبیوتیکها پیدایش سویههای سودوموناس ائروجینوزا
مقاوم چندگانه دارویی ( )MDRدر سراسر جهان بهطور افزایندهای
افزایش یافته است ( Chanawongو همکاران .)2001 ،ایجاد مقاومت
چند دارویی باکتری توسط سازوکارهای مختلفی مانند تولید آنزیم
سفالوپوریناز (بهدلیل وجود ژن  ،)AmpCتولید آنزیمهای بتاالکتاماز،
کاهش نفوذپذیری غشای خارجی ،سنتز آنزیمهایی مانند فسفریل
ترانسفرازها و استیلترانسفرازها (مقاومت به آمینوگلیکوزیدها) و
همچنین تغییر در توپوایزومراز  IIو ( IVمقاومت به کینولونها) است
( .)2000 ،Pooleبهعالوه پمپهای ارسال دارو به خارج یا پمپهای
تراوشی ( )Efflux pumpsنیز از مکانیسمهای مهم بروز مقاومت چندگانه
دارویی هستند ( Van Bambekeو همکاران .)2000 ،سیستمهای
افالکس مکانیسمهای مهمی هستند که توسط باکتری بهکار گرفته
میشود تا از اثرات زیان بار آنتیبیوتیکها در امان باشند .سودوموناس
ائروجینوزا پتانسیل بیان  12نوع پمپ تراوشی چند دارویی را دارد که
از این میان  5پمپ MexAB-oprM. MexCD-oprY .MexEF-oprN.
 MexXY-oprM . MexJK-oprMاز مهمترین عوامل مقاومت به آنتی
بیوتیکها بهشمار میروند MexAB-oprM .تنها در سویههای وحشی
سودوموناس ائروجینوزا بیان میشود و در مقاومت ذاتی این باکتری
نقش دارد .سایر پمپها در اثر جهش بیان شده و در مقاومت اکتسابی
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این باکتری نقش دارند ( Nehmeو  .)2007 ،Pooleسیستم انتقالی
 Mexبه خانواده Resistance Nodulation Division cell ( RND
 )familyتعلق دارد .اعضای این خانواده با بهکارگیری نیروی محرکه
پروتونی غشا ترکیبات ضدمیکروبی را از سلول خارج میکند
( Mahamoudو همکاران.)2007 ،پمپ  mexAB-oprMعامل مقاومت
به بتاالکتامها ،فلوروکینولونها ،تتراسایکلین ،ماکرولیدها ،کلرامفنیکل،
نووبیوسین و تری متوپریم میباشد .همچنین قادر است طیف وسیعی
از رنگها ،دترجنتها ،مهارکنندههای بیوسنتز اسیدچرب و حاللهای
آلی را تراوش نماید ( Nehmeو  .)2007 ،Pooleمطالعات نشان داده
که پمپهای افالکس میتوانند میزان نفوذ پذیری غشاهای باکتریایی
را برای خروج آنتیبیوتیک به بیرون تغییر دهند بنابراین منجر به
کاهش غلضت درون سلولی آنتیبیوتیکها و در نهایت مقاومت به آنها
میشوند ( Wangو همکاران .)2001 ،مطالعات زیادی بر روی افزایش
در میزان MICآنتیبیوتیکها پس از وقوع بیان ژنهای پمپهای
افالکس برای کالسهای مختلف آنتیبیوتیک صورت گرفته است و
بروز مقاومت چندگانه دارویی توسط این پمپها را در برخی سویههای
باکتریایی را بهاثبات رسانده است ( Wangو همکاران .)2001 ،یکی
از روشهای تعیین فعالیت پمپهای افالکس استفاده از مهارکنندهها
یا ممانعتگرهای پمپ افالکس میباشد ( Amaralو 2011 ،Fanning؛
 Kristiansenو  )1997 ،Amaralکه از مهمترین این ترکیبات مسدود
کننده پمپهای افالکس ،ممانعتگر کربونیل سیانید -3کلروفنیل
هیدرازون ( )CCCP2است که بهطور وسیعی برای باکتریهای گرم
منفی مورد استفاده قرار میگیرد .این مهارکننده با مهار دسترسی
پمپهای افالکس خانواده  RNDبه انرژی ایجاد شده توسط نیروی
محرکه پروتون عمل میکند ( Renو  .)2005 ،Paulsenهدف از انجام
این تحقیق بررسی فعالیت فنوتیپی پمپ افالکس سویههای سودوموناس
آئروجینوزای مقاوم به فلوروکینولونها با استفاه از ممانعتگر CCCP

است.

مواد و روشها
جمعآوری نمونه و شناسایی باکتریها :این مطالعه بر روی
 50جدایه سودوموناس آئروجینوزا جدا شده از 150نمونه بالینی شامل
ادرار ،زخم ،مدفوع و خون بیماران مراجعه کننده به بیمارستان میالد
تهران بهصورت سرپایی و بستری از تاریخ  18دی  1395تا اردیبهشت
 1396انجام گرفت .نمونهها بر روی محیطهای کشت بالد
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آگار و  EMBآگار و مک کانکی آگار کشت داده شد و در دمای 37
درجه سانتیگراد بهمدت  24-48گرمخانهگذاری گردید .جدایههای
سودوموناس آئروجینوزا با انجام آزمونهای بیوشیمیایی مانند کشت
در محیطهای  MRVP ،SIM ،TSIو سیمون سیترات و اوره آز و رشد
در دمای  42درجه سانتیگراد شناسایی شدند.
تعیین حساسیت آنتیبیوتیکی :الگوی مقاومت آنتیبیوتیکی
جدایههای سودوموناس آئروجینوزا با روش استاندارد انتشار در دیسک
و براساس استاندارد  2016 CLSIبر روی محیط مولرهینتون آگار
( )Merck, Germanyتعیین شد .دیسکهای آنتیبیوتیکی مورد استفاده
شامل سفتازیدیم (30)CAZمیکروگرم ،سیپروفلوکساسین )5 )CP
میکروگرم ،ایمیپنم ) 10 )IPMمیکروگرم ،پیپراسیلین )100 (PIP
میکروگرم ،تیکارسیلین (75 )TICمیکروگرم ،جنتامایسین)10 (GM
میکروگرم ،آمیکاسین) 30(ANمیکروگرم ،لووفلوکساسین)5 (LOM
میکروگرم ،آزترونام) 30 (AZTمیکروگرم و مروپنم ) 10 (MENمیکرو
گرم (شرکت پادتن طب ایران) بودند .بعد از  18-24ساعت گرمخانه
گذاری در دمای  37درجه سانتیگراد و اندازهگیری قطر هاله عدم
رشد اطراف هر دیسک نتایج بهصورت حساس ( ،)Sنیمهحساس ( )Iو
مقاوم ( )Rتعیین گردید .سویههایی که به  3و بیش از 3کالس آنتی
بیوتیکی مقاوم بودند بهعنوان سویه  MDRدرنظر گرفته شدند .سویه
استاندارد سودوموناس آئروجینوزا ( ATCC27853توسط مرکز علمی
پژوهشی ایران) بهعنوان کنترل کیفی استفاده شد.
تعیین حداقل غلظت مهارکننده آنتیبیوتیک

(=MIC

 :)Minimum inhibitory concentrationابتدا آزمایش تعیین حداقل
غلظت مهارکنندگی رشد با روش میکروایلوشن براث و رقتسازی در
میکروپلیتهای  96خانهای براساس استاندارد2016CLSIبرای آنتی
بیوتیکهای سیپروفلوکساسین و لووفلوکساسین با سه تکرار انجام
شد .به چاهکها مقدار  100میکرولیتر محیط مولر هینتون براث
(مرک آلمان) به همه چاهکهای پلیت  96خانهای اضافه گردید .سپس
 100میکرولیتر از استوک آنتیبیوتیک به چاهکهای ردیف اول
افزوده و بهروش میکرود ایلوشن براث تا چاهک آخر ادامه داده و در
نهایت به همه چاهکها  100میکرولیتر از کشت میکروبی جدایههای
سودوموناس آئروجینوزا پس از رساندن غلضت سوسپانسیون معادل
نیم مکفارلند و تهیه رقت  1به  100از سوسپانسیون اضافه شد .در
مورد چاهک کنترل مثبت ،که شامل محیط کشت و سوسپانسیون
باکتری میباشد ،از نظرکدورت یا رشد بیشتر از 2میلیمتر که نشان

دهنده رشد کافی در چاهک میباشد ،باید مشاهده شود و برای چاهک
کنترل منفی،که شامل محیط کشت و آنتیبیوتیک مورد مطالعه است
از نظر عدم وجود رشد ،بررسی میشود.
بررسی فعالیت پمپ افالکس در ایزولههای سودوموناس
آئروجینوزا با استفاده از ممانعتگر  :CCCPروش فنوتیپی برای
تشخیص بیان بیش از حد پمپهای افالکس برای آنتیبیوتیکهای
سیپروفلوکساسین و لووفلوکساسین در سویههای مورد مطالعه ،استفاده
از ممانعتگر پمپ افالکس کربونیل سیانید -3کلروفنیل هیدرازون
(( )CCCPشرکت سیگما آمریکا) بهصورت سینرژیک با آنتیبیوتیکها
است .برای این منظور پس از تعیین  MICآنتیبیوتیکها یکبار بدون
ممانعتگر ،برای بار دوم به چاهکهای میکرو تیتر پلیت حاوی محیط
مولر هینتون براث ،سوسپانسیون میکروبی و رقتهای آنتیبیوتیکی،
و ممانعتگر  CCCPبا غلضت نهایی  25میکروگرم/میکرولیتر اضافه
شد .یک چاهک بهعنوان کنترل مثبت (سوسپانسیون باکتری بدون
آنتیبیوتیک بههمراه غلظت ذکر شده  CCCPدر همه خانهها) و یک
چاهک بهعنوان کنترل منفی (سوسپانسیون باکتری بههمراه آنتی
بیوتیک بههمراه غلظت ذکر شده  CCCPدر همه خانهها) درنظرگرفته
شد .سویه استاندارد  27853P. aeruginosa ATCCبهعنوان کنترل
مثبت درنظر گرفته شد .کاهش  MICآنتیبیوتیکها پس از ممانعتگر
 CCCPنسبت به  MICقبل از ممانعتگر بهمیزان  4برابر نشاندهنده
فعالیت پمپ افالکس است.
آنالیز آماری :آنالیز آماری داده با نرمافزار  SPSSنسخه  21انجام
شد .آزمون مربع کای ( )x2جهت بررسی اختالف معنیداری فعالیت پمپ
افالکس برای آنتیبیوتیکهای سیپروفلوکساسین و لووفلوکساسین در
جدایههای سودوموناس آئروجینوزا استفاده شد .سطح معنیداری
کمتر از  0/05درنظر گرفته شد.

نتایج
پس از انجام آنتیبیوگرام  50جدایه سودوموناس آئروجینوزا،
بیشترین میزان مقاومت آنتیبیوتیکی برای آنتیبیوتیکهای
تیکارسیلین ( )% 48و ایمیپنم ( )% 36و بیشترین حساسیت برای
آنتیبیوتیک جنتامایسین ( )% 84گزارش شد (جدول .)1سویههایی
که به سه و بیش از  3کالس آنتیبیوتیکی مقاوم بودند بهعنوان سویه
سودوموناس ائروجینوزای  MDRدرنظر گرفته شدند 17 .سویه MDR
و  33سویه غیر MDRگزارش شد.
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جدول :1تعیین درصد فراوانی حساسیت و مقاومت آنتیبیوتیکی
باکتری سودوموناس آئروجینوزا (تعداد کل نمونهها )50
آنتیبیوتیکها

حساس

نیمهحساس

مقاوم

TIC

)% 14( 7
)%47 ( 37
)%72 ( 36
)%70 ( 35
)%64 ( 32
)%84 ( 42
)%50 ( 25
)%66 ( 33
)%62 ( 31
)%46 ( 23

)%38 ( 19
)%8 ( 4
0
)%7 ( 5
)%16( 8
0
)%12 ( 6
)%16 ( 8
)%18 ( 9
)%18 ( 9

)%48 ( 24
)%18 ( 9
)%28( 14
)%20 ( 10
)%20 ( 10
)%16 ( 8
)%18 ( 9
)%18 ( 9
)%20 ( 10
)%36 ( 18

CAZ
CP
AN
LOM
GM
AZT
MEN
PIP
IPM

مقایسه الگوی مقاومت آنتیبیوتیکی جدایههای  MDRو غیر
 MDRنشان داد که بیشترین میزان مقاومت به همه آنتیبیوتیکها
در جدایههای  MDRمشاهده میشود و جدایههای غیر MDRکمترین
مقاومت را نسبت به آنتیبیوتیکهای مورد مطالعه دارند (شکلهای
 1و  .)2آنالیز آماری بین مقاومت آنتیبیوتیکی و سویههای MDR
سودوموناس آئروجینوزا ارتباط معنیداری نشان داد ( .)P<0/01نتایج
 MICآنتیبیوتیکهای سیپروفلوکساسین و لووفلوکساسین در  17سویه
 MDRسودوموناس آئروجینوزا نشان داد که  MICآنتیبیوتیکها برای
نیمی از جدایهها باال ( )<64است که نشاندهنده میزان مقاومت باالی
این جدایهها میباشد.

شکل:1

نمودار الگوی مقاومت آنتیبیوتیکی سویههای MDR

سودوموناس آئروجینوزا
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شکل:2

نمودار الگوی مقاومت آنتیبیوتیکی سویههای غیرMDR

سودوموناس آئروجینوزا
از بین  14سویه  MDRمقاوم به سیپروفلوکساسین ،نتایج MIC

آنتیبیوتیک سیپروفلوکساسین در حضور ممانعتگر CCCPبرای دو
سویه (7و  )34کاهش  4برابری نسبت به  MICقبل از ممانعتگر نشان
داد و از بین  8سویه  MDRمقاوم به لووفلوکساسین ،نتایج MIC
آنتیبیوتیک لووفلوکساسین در حضور ممانعتگر  CCCPبرای سه
سویه (44 ،34و  )49کاهش  4برابری نشان داد (جدول.)2
یک سویه پس از تعیین  MICبا حضور ممانعتگر برای آنتی
بیوتیکهای سیپروفلوکساسین و لووفلوکساسین بهترتیب کاهش MIC
 32برابری و  128برابری نشان داد .سویه شماره  34بهعنوان سویه با
بیان بیش از حد فعالیت پمپ افالکس درنظر گرفته شد (جدول  .)2آنالیز
آماری دادهها نشان داد که اختالف معنیدار بین آنتیبیوتیکهای
سیپروفلوکساسین و لووفلوکساسین از نظر فعالیت پمپ افالکس
سویههای سودوموناس آئروجینوزا وجود ندارد (.)p>0/05
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جدول :2میزان کاهش  MICآنتیبیوتیکهای سیپروفلوکساسین و
لووفلوکساسین پس از حضور ممانعتگر CCCPدر مقایسه با MIC

قبل از ممانعتگر
شماره
نمونه

میزان

MIC
CP

CCCP

کاهش

MIC
LOM

میزان
CCCP

MIC

کاهش
MIC

6

<64

<64

7

64

16

4

8

16

16

1

1

9

64

64

1

64

64

10

64

64

1

4

4

1

14

64

64

1

64

64

1

19

16

16

1

2

2

1

22

16

16

1

1

1

1

25

<64

<64

1

<64

<64

1

32

0/5

1

0/5

1

0/5

2

*34

<64

2

32

*

1
*

<64

64

1

32

16

2

1

1
1

<64

0/5

128

36

8

8

1

4

4

1

*

40

8

8

1

4

4

1

41

2

2

1

2

4

0/5

44

2

2

1

16

4

4

*

48

32

16

2

2

2

1

49

16

8

2

32

8

*

4

بحث
مقاومت چندگانه دارویی یا  MDRکه امروزه در بسیاری از
جدایههای مهم باکتریایی از نظر بالینی گزارش شده تبدیل به یک
نگرانی عمده در سراسر جهان گردیده و علیرغم آنتیبیوتیکهای
موجود ،از فقدان انتخابهای درمانی مناسب برای این نوع عفونتها
حکایت دارد (2006 ،Piddock؛  Renو  .)2005 ،Paulsenامروزه سطح
مقاومت نسبت به آنتیبیوتیکهای مختلف در سودوموناس آئروجینوزا
در حال افزایش است .این نوع مقاومت چند دارویی میتواند بهوسیله
حضور همزمان چندین مکانیسم مقاومت ایجاد شود .سیستمهای
افالکس که طیف وسیعی از ترکیبات ضدمیکروبی را از باکتری با یک
روش وابسته به انرژی بدون تغییر در دارو بیرون میرانند ،در بروز
فنوتیپ  MDRپاتوژنهای باکتریایی سهیم هستند (2006 ،Tenover؛

 Saier Jrو  .)2001 ،Paulsenنقشی که سیستمهای افالکس در
مقاومت آنتیبیوتیکی در باکتریهای  MDRایفا میکنند موضوع
مهمی است که در سالهای اخیر بهطور وسیعی مورد بحث قرار گرفته
است (2006 ،Tenover؛  Kumarو  .)2005 ،Schweizerدر این
تحقیق فراوانی سویههای  MDRسودوموناس آئروجینوزا  %34بود و
مقاومت این سویهها نسبت به اغلب آنتیبیوتیکهای مورد مطالعه در
مقایسه با سویههای غیر  MDRباال گزارش شد .در مطالعهای که Ali
و همکاران ( )2014بر روی شیوع سویههای  MDRسودوموناس
آئروجینوزا در پاکستان انجام دادند ،نشان داده شد  77/5درصد از
آنها به درمان بیش از سه نوع آنتیبیوتیک مقاوم بودند .روند مشابه
در مورد باکتری سودوموناس آئروجینوزا در ایران  77درصد (Farshad
و همکاران )2012 ،و در هند  92درصد ( Akramو همکاران)2007 ،
و در اسلوونی  42درصد ( Tajbakhshو همکاران )2016 ،و در امریکا
 7/1درصد ( Sottoو همکاران )2001 ،بوده است .در برخی کشورها
مانند پاکستان میزان شیوع باالیی از سویه  MDRدیده میشود (Ali
و همکاران .)2014 ،در مطالعهای که توسط  Rodriguesو همکاران
( )2009در انگلستان صورت گرفت نشان از افزایش % 61شیوع MDR
سودوموناس آئروجینوزا بود .در مطالعهای که  Saderiو همکاران
( )2010بر روی سویه  MDRسودوموناس آئروجینوزا انجام دادند به
این نتیجه رسیدند که درصد مقاومت آنتیبیوتیکی به آمیکاسین،
جنتامایسین ،سفتازیدیم و سیپروفلوکساسین بهترتیب برابر با ،%73
 %73 ،%86و  %55است .با توجه به اینکه مقاومت چندگانه دارویی
میتواند نتیجه تجلی بیش از حد سیستمهای پمپ افالکس باکتریایی
باشد ( .)2006 ،Piddockنیاز به تکوین و پیادهسازی روشهای نوین
و تأیید شده برای شناسایی سریع فنوتیپهای مقاوم به چنددارو
بهواسطه افالکس وجود دارد ( Viveirosو همکاران .)2008 ،در این
تحقیق ممانعتگر  CCCPجهت بررسی فعالیت پمپهای افالکس
باکتری سودوموناس آئروجینوزا مورد استفاده قرار گرفت .بهطوریکه
 MICآنتیبیوتیکهای لووفلوکساسین و سیپروفلوکساسین در سویههای
 MDRمورد مطالعه یکبار قبل و یکبار پس از تاثیر ممانعتگر مورد
مقایسه قرار گرفت .سویههایی که پس از تاثیر ممانعتگر تا  4برابر
کاهش داشتند دارای فعالیت قوی پمپ افالکس برای خارج راندن
آنتیبیوتیک مورد نظر بودند .در بین  14سویه  MDRسودوموناس
آئروجینوزا مقاوم به سیپروفلوکساسین  )%11/8( 2سویه کاهش 4
برابری  MICو یا بیش از 4برابر داشتهاند و از  8سویه  MDRمقاوم به
لووفلوکساسین )%37( 3 ،کاهش  4برابر  MICو یا بیش از داشتند.
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بررسی مقاومت فلوروکینولونی وابسته به فعالیت پمپ افالکس  Mex-oprMدر سویههای مقاوم....

در مطالعهای که توسط  Kishkو همکاران ( )2014بر روی
سویههای سودوموناس آئروجینوزا انجام شد ،همه سویهها در ابتدا
مقادیر بسیار باالیی از  MICرا نشان دادند ولی در حضور مهارکننده
 CCCPکاهش قابل مالحظهای در  MICمربوط به کلروهگزیدین
مشاهده شد .در مطالعهای که توسط  UMAR Farooqو همکاران
( )2014بر روی سنجش فعالیت پمپ افالکس توسط مهارکننده CCCP
بر روی جدایههای  MDRسودوموناس آئروجینوزا انجام گرفت،کاهش
مقدار  MICآنتیبیوتیکهای انتخابی یعنی تتراسایکلین ،کلرامفنیکل
و سیپروفلوکساسین برای سویههای سودوموناس آئروجینوزا مشاهده
شد .درحالیکه  MICبرای سویههای کنترل فاقد پمپ افالکس تغییر
نکرده و حتی در حضور ممانعتگر ثابت ماند ( Ranaو همکاران،
 .)2015در مطالعهای که توسط  Abdi-Aliو همکاران ( )2006انجام
شد ،کاهش  MICآنتیبیوتیکی لووفلوکساسین با استفاده از ممانعتگر
 CCCPنشان دادند .نتایج نشان داد که مقاومت دارویی در جدایههای
بالینی MDRسودوموناس آئروجینوزا بهواسطه پمپ افالکس فعال انجام
میشود .طی مطالعهای که توسط  )2013( Parisa Nikasaانجام شد،
فعالیت پمپ افالکس سویههای باکتری  MDRاسینتوباکتر بومانئی را
با استفاده از ممانعتگر  CCCPبا غلضت  30میکرومول و تعیینMIC
آنتیبیوتیک سیپروفلوکساسین بررسی کردند و مشاهده کردند که در
بین سویههای مقاوم کاهش  MICتا  16برابر ولی در سویه حساس
کاهشی مشاهده نشد Lomovskaya .و همکاران ( )2001یکی از
ترکیبات ممانعتگر پمپهای افالکس  Mexرا برای بررسی فعالیت
پمپ برای افالکس فلوروکینولونها ،در باکتری سودوموناس ائروجینوزا
مورد مطالعه قرار دادند و نشان دادند که با بیان باالی فنوتیپی پمپ
افالکس مقاومت باکتری کاهش مییابد بهطوریکه  32تا  64برابر
حتی بیش از  64برابر در  MICلووفلوکساسین کاهش رخ میدهد.
 Pourmandو همکاران ( )2014با استفاده از مشتق هگزاهیدروکینولون
بهعنوان ممانعتگر پمپ افالکس توانستند فعالیت پمپ افالکس در
باکتری استافیلوکوکوس اورئوس سویه  ،ATCC8325/4 MCRSAرا
مورد مطالعه قرار دهند .آنها گزارش دادند که  MICسیپروفلوکساسین
در ترکیب با هگزا هیدروکینولون بهترتیب  4و  2برابر کاهش داشت.
 )2015( Ranaدر مطالعهای که بر روی باکتریهای سودوموناس
آئروجینوزا وکلبسیال پنومونیه انجام دادند گزارش دادند که باکتریهایی
که پمپ افالکس دارند  MICباالیی نسبت به آنتیبیوتیکهای
تتراسایکلین ،سیپروفلوکساسین و کلروامفنیکل داشتند ولی زمانیکه
با ممانعتگر ترکیب میشدند یک کاهش قابل چشمگیری در MIC
572

آنتیبیوتیکها مشاهده میشد Pakzad .و همکاران ( )2013گزارش
دادند که از بین  40سویه کلبسیال پنومونیه مورد مطالعه  19سویه
( )%47/5پس از استفاده از ممانعتگر  CCCPکاهش  2تا  32برابری
 MICبرای آنتیبیوتیک سیپروفلوکساسین نشان دادند Adabi .و
همکاران ( )2015طی مطالعهای فعالیت پمپ افالکس مرتبط با مقاومت
آنتیبیوتیکی سیپروفلوکساسین در ایزولههای سودوموناس آئروجینوزا
در بیماران دچار سوختگی با استفاده از مهارکننده پمپ افالکس
( )CCCPرا اثبات کردند.
در این تحقیق از بین سویههای مقاوم به فلوروکینولونها تنها
 4سویه از نظر پمپ افالکس فعال بودند .بنابراین این امکان وجود
دارد که سایر سویهها از طریق مکانیسمهای دیگر مقاومت آنتیبیوتیکی
نسبت به این دو نوع آنتیبیوتیک مقاوم شده باشند که در این خصوص
انجام بررسیهای بعدی توصیه میشود .با اینحال سودوموناس
آئروجینوز ا به سبب ماهیت ژنتیکی میتواند سریعاً نسبت به انواع
آنتیبیوتیکها مقاوم شود .بنابراین با توجه به قابلیت باالی این ارگانیسم
در کسب مقاومت نسبت به آنتیبیوتیکها بهویژه ژنهای پمپ افالکس،
نظارت مستمر بر تغییرات حساسیت این باکتری و فعالیت این پمپها
جهت خروج داروها به بیرون سلول باکتری امری ضروری است.
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