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با مقاومت چندگانه دارویی
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چکیده
اسینتوباکتر بومانی بهدلیل پتانسیل باال در کسب عوامل مقاومت به دامنه وسیعی از آنتیبیوتیکها ،یکی از اصلیترین باکتریهای با مقاومت
چندگانه دارویی است .مکانیسم های مختلفی برای بروز مقاومت چندگانه دارویی در اسینتوباکتر بومانی وجود دارد که شامل پمپهای تراوشی یا
افالکس ،بتاالکتاماز ،اینتگرونها ،عناصر افزایشی و پروتئینهای ساختاری میباشند .هدف از این مطالعه تعیین فراوانی ژنهای پمپ افالکس در
ایزولههای بالینی اسینتوباکتر بومانی با مقاومت چندگانه دارویی میباشد 79 .سویه اسینتوباکتر بومانی از نمونههای بالینی بیماران مراجعه کننده به
بیمارستان قلب تهران جدا شده و با آزمونهای بیوشیمیایی تشخیص داده شدند .حساسیت آنتیبیوتیکی ایزولهها با روش انتشار دیسک براساس
استاندارد  CLSI 2015تعیین شد .سپس استخراج  DNAانجام شد و حضور ژنهای  adeB ،adeAو adeCبا استفاده از  PCRبررسی شد .میزان
مقاومت نسبت به آنتیبیوتیکهای آمیکاسین ،سفتازیدیم ،سیپروفلوکسازین ،مروپنم ،ایمیپنم ،تتراسایکین و تریمتوپریم بهترتیب ،83/75
 93/75 ،58/75 ،91/25 ،86/25 ،82/5 ،86/25درصد بود .فراوانی ژنهای  %96/2 adeB ،adeAوفراوانی %91/1 adeCگزارش شد.
ارتباط معنیداری بین مقاومت به ایمیپنم ،مروپنم با فراوانی ژنها وجود داشت .با توجه به شیوع باالی ژنهای پمپ افالکس  AdeABCممکن
است این امر یک نقش مهم در مقاومت ایزولههای بالینی اسینتوباکتر بومانی بهویژه مقاومت به ایمیپنم ،مروپنم و تریمتوپریم ایفا کند .اگرچه باید
به نقش بیان ژنهای پمپ افالکس در بروز مقاومت آنتیبیوتیکی توجه کرد.
کلمات کلیدی :اسینتوباکتر بامانی ،پمپ افالکس ،ژنهای  ،adeABCمقاومت آنتیبیوتیک
* پست الکترونیکی نویسنده
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بررسی وجود ژنهای پمپ افالکس  AdeABCدر ایزولههای بالینی اسینتوباکتر بامانی....

مقدمه
اسینتوباکتر بومانی پاتوژن بسیار مهم بیمارستانی است و بهدلیل
ایجاد مقاومت نسبت به آنتیبیوتیکها مشکالت فراوانی را در درمان
بیماران ایجاد کرده است به این دلیل کنترل عفونت ایجاد شده توسط
این باکتری بسیار مشکل است .اسینتوباکتربومانی پاتوژن فرصتطلب
میباشد که از نظر شکل متنوع بوده (پلیمورف) و در محیطهای مختلف
قادر به زندگی است و یکی از مهمترین باکتریهایی است که دارای
مقاومت چندگانه دارویی ( )Multiple drug resistanceاست .مکانیسمهای
مختلفی در بروز سویههای  MDRدخالت دارند ( Suو همکاران.)2012 ،
از مهمترین این مکانیسمها پمپهای تراوشی یا افالکس میباشد.
اولینبار مقاومت چندگانه پمپ افالکس توسط جولیانو و لینگ
توصیف گردید .این پمپ که وابسته به هیدرولیز  ATPبوده سبب
ایجاد مقاومت نسبت به طیف گستردهای از ترکیبات ازجمله عوامل
شیمی درمانی مورد استفاده جهت درمان سرطان میشود (Ambudkar
و همکاران .)1999 ،در دهههای اخیر مقاومت چندگانه بهواسطه
پمپهای افالکس بهطور گستردهای گزارش شده است ( Vilaو همکاران،
2007؛  .)1994 ،Nikaidoبرخالف سایر ژنهای مقاومتی که توسط
پالسمید کد میشوند و مقاومت به یک آنتیبیوتیک ویژه را ایجاد
میکنند ،ژنهای پمپهای افالکس در تمام موجودات زنده وجود
دارند و مقاومت به انواع آنتیبیوتیکها را موجب میگردد (Katsaragakis
و همکاران .)2008 ،پمپهای افالکس آنتیبیوتیکی در باکتریها از
نظر فیلوژنی به پنج خانواده بزرگ تعلق دارند ( Pulsenو ،Lewis
 .)2001اکنون بیش از  50سیستم افالکس دارویی در باکتریها
شناسایی شده است .خصوصیت مشترک همه سیستمهای افالکس،
توانایی دفع انواع مواد ضدمیکروبی نظیر آنتیبیوتیکها ،بیوسایدها،
رنگها ،پاککنندهها ،اسیدهای چرب و حاللهای آلی میباشد .امروزه
پمپهای افالکس فعال بهعنوان یکی از مهمترین مکانیسمهای مقاومت
ذاتی و اکتسابی آنتیبیوتیکها در باکتریها مطرح شدهاند (Chopra
و  .)2001 ،Robertsاز بین خانوادههای مطرح شده از پمپهای افالکس،
پمپهای خانواده  (Resistant nodulation divition( RNDو MATE
) )Multidrug and toxic effluxدر اسینتوباکتر بامانی پمپهای افالکس
چنددارویی میباشند .مهمترین پمپ افالکس اسینتوباکتر بامانی پمپ
 AdeABCاست ( Lubelskiو همکاران2007 ،؛  Hujerو همکاران،
 AdeABC .)2006یکی از مهمترین سیستم افالکس متعلق به خانواده
 RNDمیباشد .ژنهای پمپ افالکس  AdeABCبر روی کروموزوم
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باکتری قرار دارند و سه ژن  adeA ,adeB ,adeCدر مجاورت هم یک
اپرون را تشکیل میدهند AdeB .یک پروتئین ترانسپورتر میباشد،
درحالیکه  AdeAو  AdeCبهترتیب یک پروتئین فیوژن غشایی و یک
پروتئین غشا خارجی میباشند .بیان  adeABCتوسط یک سیستم دو
جزئی مشتمل بر تنظیمکننده پاسخ ( )Response regulator AdeRو
یک کیناز حسگر ( )Sensor kinase,AdeSانجام میشود ( Murrayو
 .)2010،Baronآنتیبیوتیکهای متعددی ازجمله آمینوگلیکوزیدها،
تتراسایکلین ،فلوروکینولونها ،تریمتوپریم و کلرامفنیکل بهعنوان
سوبسترای این سیستم مطرح شدهاند ( Hartzellو همکاران.)2007 ،
آنتیبیوتیکها بهعنوان سوبسترای پمپ  AdeABCمیتوانند بیان
ژنهای  AdeABCرا افزایش دهند که بهنوبه خود منجر به بروز مقاومت
چنددارویی میشود ( Hartzellو همکاران .)2007 ،در آسینتوباکتر
بامانی مقاومت به تریمتوپریم نیز از طریق افزایش بیان ژنهای ذاتی
افالکس  AdeABC ،AdeFGHو  AdeMمیباشد ( Coyneو همکاران،
 .)2010هدف از این مطالعه بررسی فراوانی ژنهای پمپ افالکس
( )AdeABCدر سویههای بالینی اسینتوباکتر بومانی با مقاومت چندگانه
دارویی میباشد.

مواد و روشها
نمونهبرداری و شناسایی :این مطالعه بهصورت مقطعی -توصیفی
از اول اردیبهشت تا  30تیر  1396انجام شد .در این مطالعه 250
نمونه ادرار ،زخم ،خون ،تراشه و خلط بیماران سرپایی و بستری در
بیمارستان قلب تهران مورد بررسی قرار گرفت .جهت شناسایی
اسینتوباکتر بومانی تستهای افتراقی شامل ،MRVP ،SIM ،TSI
سیمون سیترات آگار ،اوره آز ،کاتاالز ،اکسیداز و بایل اسکولین انجام
شد و  79سویه اسینتوباکتر بومانی از نمونهها جدا شد.
تست حساسیت آنتیبیوتیکی :تعیین حساسیت آنتیبیوتیکی
در باکتریها بهروش دیسک دیفوژن بر روی محیط مولر هینتون آگار
طبق دستورالعمل  CLSI 2015انجام شد .برای تعیین تست حساسیت
آنتیبیوتیکی سوسپانسیون باکتریایی معادل نیم مک فارلند تهیه شد
و بر روی محیط مولر هینتون آگار کشت داده شد و آنتیبیوتیکهای
)شرکت پادتن طب -ایران( آمیکاسین ( ،)µ 30gسفتازیدیم (،)µ 30g
سیپروفلوکسازین ( ،)µ 5gایمیپنم ( ،)µ 10gمروپنم (،)µ 10g
تتراسایکلین ( )µ 30gو تریمتوپریم ( )µ 30gبر روی محیط کشت
قرار داده شد و بهمدت  24ساعت در دمای  37درجه
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سانتیگراد نگهداری شدند .قطر هاله عدم رشد اندازهگیری کرده و
حساسیت آنتیبیوتیکی بهصورت حساس ) ،(Susceptibleمقاوم
) (Resistantو نیمهحساس ) (Intermediateگزارش شدند.
بررسی مولکولی وجود ژنهای  DNA :AdeABCکروموزومی
همه سویههای اسینتوباکتربومانی بهروش فنل کلروفرم استخراج
گردید و سپس جهت بررسی وجود ژنهای پمپ افالکس AdeABC
واکنش زنجیرهای پلیمراز انجام شد .بهمنظور کسب اطمینان از شرایط
صحیح  PCRاز پرایمر  16SrRNAبهعنوان کنترل داخلی استفاده شد.
توالی پرایمرهای مورد استفاده در این تحقیق از مقاله  Xiaoو همکاران
( )2016انتخاب شد و در سایت  NCBIبا استفاده از نرمافزار Blast
صحت آن مورد تایید قرار گرفت .توالی پرایمرها در جدول  1آورده
شده است .واکنش  PCRبه کمک کیت سیناژن انجام گرفت .در این
واکنش  1میکرولیتر از  DNAاستخراج شده با  12/5میکرولیتر از
 master mix PCRشامل ( 1واحدانزیم  ,Taq DNA polymerasسه
میلیمول Mgcl2و 400میکرومول  ( dNTPSو 1میکرولیتر پرایمرهای
 Forward, Reversبا غلظت  10میکرومول و  9/5میکرولیتر آب مقطر
دیونیزه مخلوط گردید و جهت انجام  PCRدر دستگاه ترمال سایکلر
قرار داده شد.
جدول :1مشخصات پرایمر های AdeABC
طول محصول PCR

توالی پرایمر

نام پرایمر

683 bp
683 bp
623 bp
623 bp
370 bp
370 bp
426 bp
426 bp

GAAATCCGTCCGCAAGTC
ACACGCACATACATACCC
AAAGACTTCAAAGAGCGG
TCACGCATTGCTTCACCC
ATTTCAGGTCGTAGCATT
CTTGATAAGTAGAGTAGGGATT
GACGTACTCGCAGAATAAGC
TTAGTCTTGCGACCGTACTC

Ade.A-F
Ade.A-R
Ade.B-F
Ade.B-R
Ade.C-F
Ade.C-R
16SrRNA-F
16SrRNA-R

برنامهریزی دستگاه ترموسایکلر برای
و  16SrRNAدر 30سیکل حرارتی شامل دمای دناتوراسیون اولیه 94
درجه سانتیگراد بهمدت  5دقیقه ،دمای دناتوراسیون  94درجه
سانتیگراد بهمدت 1دقیقه ،دمای اتصال پرایمر  55درجه سانتیگراد
بهمدت  1دقیقه  ،دمای تکثیر  72درجه سانتیگراد بهمدت  1دقیقه
و دمای تکثیر نهایی  72درجه سانتیگراد بهمدت  10دقیقه انجام شد.
سپس محصول  PCRدر ژل آگارز  1درصد قرار گرفته با 6x Loading
رنگآمیزی و تحت اشعه  UVعکسبرداری گردید .از مارکر 100bp
تولید شرکت سیناژن برای شناسایی محصول  PCRاستفاده شد .در

این تحقیق از سویه  Acinetobacter banmannii ATCC19606به
عنوان کنترل مثبت استفاده شد .برای تحلیل دادههای آماری در این
مطالعه از نرمافزار  SPSS Version24استفاده شد .جهت ارتباط
معنیدار بین فراوانی ژنها و نوع مقاومت آنتیبیوتیکی اسینتوباکتر
بومانی آزمون مربع کای اسکوئر با سطح معنیداری کمتر از 0/05
درنظر گرفته شد.

نتایج
از  79جدایه اسینتوباکتر بومانی بیماران مورد مطالعه  44زن
( )%56و  35مرد ( ) %44بودند .در واقع فراوانی سویه اسینتوباکتر در
زنان بیشتر از مردان بوده است .اسینتوباکترهای جدا شده از نمونههای
بالینی شامل  8نمونه ادرار 1 ،نمونه مایع لنف 25 ،نمونه زخم9 ،
نمونه خون 1 ،نمونه خلط و  36نمونه تراشه بود.
نتایج تعیین حساسیت آنتیبیوتیکی :در این مطالعه میزان
مقاومت نسبت به آنتیبیوتیکهای آمیکاسین ،سفتازیدیم ،سیپرو
فلوکسازین ،ایمیپنم ،مروپنم ،تتراسایکلین و تریمتوپریم تعیین شد
(شکل  .)1بیشترین مقاومت بهترتیب مربوط به آنتیبیوتیکهای
تریمتوپریم ،مروپنم و ایمی پنم مشاهده شد .مقاومت چندگانه دارویی
(مقاومت آنتیبیوتیکی به بیش از سه کالس آنتیبیوتیکی) در جدایههای
اسینتوباکتر بومانی بیش از  80درصد مشاهده شد.

ژن AdeA, AdeB,AdeC

شکل  :1نمودار میزان حساسیت و مقاومت آنتیبیوتیکی درسویههای بالینی
اسینتوباکتر بومانی

نتایج حاصل از بررسی مولکولی :پس از تکثیر ژنهای ،Ade.A
 Ade.C ،Ade.Bبرای همه سویههای اسینتوباکتر بامانی محصول PCR
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Ade.C ،Ade.B 623 bp ،Ade.A 683bp

بهصورت باندهایی بهطول
 370bpبر روی ژل آگارز  1درصد مشاهده شد (شکل.)2

مقاومت آنتیبیوتیکی نسبت به ایمیپنم و مروپنم نقش دارند.

بحث

شکل  :1نتایج حاصل از تکثیر ژنهای  :AdeABCچاهک  1تا 3ژن ،Ade.A
چاهک

 5تا  7ژن  ، Ade.Cچاهک  9تا  11ژن  ، Ade.Bچاهک  4و 100bp 8

 ، Ladderچاهک 3،6و 9کنترل مثبت و چاهک  12کنترل منفی

فراوانی ژنهای  %96/2 adeB ،adeAو فراوانی %91/1 adeC
مشاهده شد .طبق محاسبات آماری اکثر سویههای اسینتوباکتر دارای
ژنهای پمپ افالکس بودند (شکل .)3

adeC

adeB

adeA
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فراوانی ژن های پمپ افالکس

91/1

96/2

96/2

100

ژن های AdeABC
شکل  :3نمودار فراوانی ژنها  AdeABCدر سویههای بالینی
اسینتوباکتر بومانی

طبق محاسبات آماری بین مقاومت آنتیبیوتیکی تریمتوپریم و ژن
 adeCرابطه معنیداری وجود دارد ( .)P=0/033بین مقاومت آنتیبیوتیکی
مروپنم و ژنهای adeB ،adeAارتباط معنیداری وجود دارد (.)P=0/001
بین مقاومت آنتیبیوتیکی ایمیپنم و ژنهای)P=0/036( adeB،ade
و ژن  )P=0/002( adeCنیز رابطه معنیداری وجود دارد .با توجه به
محاسبات آماری میتوان نتیجه گرفت ژنهای پمپ افالکس در ایجاد
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مقاومت چند دارویی  MDRدر سویههای اسینتوباکتر بهصورت
یک مشکل جهانی و فزاینده است در این راستا در مطالعات قبلی در
ایران میزان مقاومت چند دارویی  MDRبیش از  %44مشاهده شده
است ،بهعنوان مثال در مطالعهای که توسط  Khalat abadiو همکاران
( )2008در بیمارستانهای کاشان صورت گرفته میزان  44 ،MDRدرصد
گزارش شده است )2015( Taherikalani .در شهر تهران سویههایMDR
اسینتوباکتر را  44/4درصد گزارش کرد .مشابه این نتایج در مطالعات
جهانی نیز گزارش شده است که از آن جمله میتوان به مطالعات انجام
شده در پاکستان و تایلند در سالهای  2015اشاره نمود که میزان
سویههای  MDRاسینتوباکتر بومانی بهترتیب  %43و  %42گزارش
شده است ( García-Garmendiaو همکاران .)2015 ،در مطالعه حاضر
میزان مقاومت چند دارویی در سویههای اسینتوباکتر جدا شده از
بیمارستان قلب تهران باالی  80درصد مشاهده شد .افزایش مقاومت
چندگانه آنتیبیوتیکی در این مطالعه نشاندهنده این امر است که
 MDRدر سویههای اسینتوباکتر در بیمارستان مورد مطالعه در حال
افزایش میباشد .طی مطالعه  Khosrishahiو  )2007( Sharifiبر روی
ایزوله های بالینی اسینتو باکتر بامانی در شهر قزوین میزان مقاومت
به ایمیپنم  %26/6گزارش شد و در مطالعه  Japoni Nejadو همکاران
( )2014میزان مقاومت آنتیبیوتیکی سویههای اسینتوباکتر بومانی
جدا شده از نمونههای بالینی بیماران بخش  ICUبیمارستان شهر
اراک %100گزارش شده است .طی مطالعه  Peymaniو همکاران ()2012
مقاومت به ایمیپنم در ایزولههای اسینتوباکتربامانی شهر تبریز %60
گزارش شد .در این مطالعه مقاومت اسینتوباکتر به ایمیپنم و مروپنم
بهترتیب  %86/25و  %91/25مشاهده شد .مقایسه نتایج مطالعات
نشان میدهد که میزان مقاومت به این آنتیبیوتیک در ایزولههای
اسینتوباکتر بومانی رو به افزایش است ( Leeو همکاران.)2004 ،
طی مطالعه  )2017( Linمیزان حساسیت ایزولههای بالینی
اسینتوباکتر بومانی تایوان نسبت به آنتیبیوتیک تریمتوپریم سولفو
متوکسازول  %59/57و میزان حساسیت به آنتیبیوتیکهای مروپنم
و ایمیپنم  %57/45و  %61/7گزارش شد Babapour .و همکاران
( )2017میزان مقاومت ایزولههای بالینی اسینتوباکتربومانی به تری
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متوپریم  %89/10گزارش کردند .مطالعه  Normohamadyو همکاران
( )2015میزان مقاومت به آنتیبیوتیکهای ایمیپنم و مروپنم را
بهترتیب  %86و  %73نشان داد.
مطالعات انجام شده توسط  Karlowskyو همکاران ()2003
نشان داد  90درصد سویههای اسینتوباکتر به مروپنم حساس میباشند.
همانطورکه مقایسه نتایج نشان میدهد مقاومت آنتیبیوتیکی در
سال های اخیر افزایش چشمگیری یافته است که یک علت مهم آن
انتقال ژنها بین باکتریها میباشد که در مکانهای آلوده مانند
بیمارستانها اتفاق میافتد و درمان آنتیبیوتیکی عفونتها را با مشکل
مواجه مینماید .ژنهای ایجادکننده مقاومت در باکتری منجر به تولید
پروتئینهایی میگردد که بر حسب ژن کدکننده آن بر روی
آنتیبیوتیکهای مختلف بهصورت متفاوت عمل میکنند ،یک گروه از
این ژنها کدکننده پروتئینهای تراوشی یا افالکس هستند که
میتوانند داروها را به خارج از باکتری تراوش کنند در نتیجه تراکم
آنتیبیوتیک در سلول باکتری کاهش یافته و نمیتواند اثر بازدارندگی
خود را اعمال نماید Jassim .و همکاران ( )2016شیوع ژنهای،adeA
 adeBو  adeCرا در ایزولههای بالینی اسینتوباکتر بومانی جدا شده از
بیمارستان بغداد بهترتیب  %83/3 ،%100 ،100گزارش کردند .مطالعات
 Japoni Nejadو همکاران ( )2014و  Jassimو همکاران ( )2016نشان
داد فراوانی ژنهای  adeAو  adeBباالتر از  adeCمیباشد ولی تفاوت
زیادی در فراوانی وجود این ژنها مشاهده نشد .در این مطالعه نیز
فراوانی دو ژن  adeAو  %96/2 adeBمشاهده شد که کمی باالتر از
 adeCبا فراوانی  %91/1میباشد Wieczorek .و همکاران ( )2008نقش
اصلی در مقاومت دارویی نسبت به اریترومایسین و سایر داروهایی
همچون کلرآمفنیکل را افزایش بیان ژن  AdeABCعنوان کردند.
 Sugawaraو همکاران ( )2014ژن  Adeljkرا نیز درمقاومت
اریترومایسین نسبت به آسینتوباکتر بامانی دخیل دانستند اما ژن
 AdeABCرا دارای نقش مهمتری در مقاومت دارویی اریترومایسین
دانستند Maraki .و همکاران ( )2016در یونان عنوان کردند که کمتر
از  30درصد سویههای اسینتوباکتر بومانی نسبت به تریمتوپریم
حساسیت نشان میدهد و مسئول مقاومت در سویههای مقاوم حضور
و بیان ژن  AdeABCمیباشد .درحالیکه در این مطالعه میزان
مقاومت به تریمتوپریم حدود  %93/7بود که نسبت به مطالعه Maraki
و همکاران ( )2016مقاومت بسیار باالتری میباشد که با توجه به
اینکه از نظر زمان هر دو مطالعه در زمان نزدیک بههم انجام شده
ولی این تفاوت زیاد در میزان مقاومت مربوط به

سال دهم ،شماره  ،4زمستان 1397

شرایط درمانی ،وفور مصرف آنتیبیوتیک ،در دسترس بودن راحت
دارو و عوامل دیگر میباشد که باعث گسترش و افزایش مقاومت آنتی
بیوتیکی در این مطالعه میباشد .در این مطالعه مانند مطالعه Maraki
و همکاران ( )2016فراوانی ژنهای  AdeABCباال بود.
در این مطالعه مشاهده شد که ژنهای  AdeABCدر باالتر از
 90درصد سویهها وجود دارد و همچنین مقاومت آنتیبیوتیکی در
این سویهها بسیار باالست .در سه آنتیبیوتیک تریمتوپریم ،ایمیپنم
و مروپنم رابطه معنیدار بین مقاومت آنتیبیوتیکی و وجود ژنهای
 AdeABCوجود دارد .میتوان نتیجه گرفت وجود ژنهای پمپ افالکس
 AdeABCمیتواند در ایجاد مقاومت در سویههای اسینتوباکتر بومانی
مقاوم به تریمتوپریم ،ایمیپنم و کارباپنم نقش داشته باشد ولی برای
حصول اطمینان باید بیان ژنها در حضور این آنتیبیوتیکها مورد
بررسی قرار گیرد.
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