مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی  -مولکولی
دوره هشتم ،شماره بیست و نهم  -زمستان 1396

سودوموناس آئروژینوزا جداشده از نمونههای بالینی
محیا رهبر زارع ،فاطمه نوربخش* ،سحر هنرمند جهرمی
گروه ميکروبيولوژی ،دانشکده علوم زیستی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد ورامين-پيشوا ،ورامين،ایران

چکیده
سابقه و هدف:
سودوموناس آئروژینوزا یکی از پاتوژنهای مهم در ایجاد عفونتهای اکتسابی از بيمارستان در سراسر جهان میباشد .این باکتری دارای ژن-
های ویروالنس متعددی است که در بيماریزایی و عفونت نقش مهمی دارند .هدف از انجام تحقيق ،شناسایی ژنهای ویروالنسlasB ،

 plcN ،plcHدر سودوموناس آئروژینوزا جدا شده از نمونههای انسانی و تعيين الگوی مقاومت آنتیبيوتيکی بوده است.

مواد و

روشها :این مطالعه بر روی  100نمونه ناشی از سوختگی پوست در سال  1395انجام گردید .آزمایش حساسيت آنتیبيوتيکی

با استفاده از روش دیسک دیفيوژن آگارانجام شد DNA .ژنومی سویهها استخراج گردید و واکنش  Multiplex-PCRبرای تعيين فراوانی هر
یک از ژنها انجام شد.
یافتهها :محدوده سنی افراد مورد مطالعه  20-90سال میباشد 46 .بيمار مرد و  54بيمار را زنان تشکيل دادند .ژنهای plcN ,plcH

با فراوانی  98درصد و فراوانی ژن  lasBبه ميزان  100درصد مشاهده گردید .بيشترین ميزان مقاومت نسبت به آنتیبيوتيکهای
سفوکسيتين و آمپیسيلين بهترتيب با فراوانی  96درصد و  93درصد مشاهده شد.
نتیجهگیری :فراوانی باالی ژنهای  plcN ,plcH ,lasBدر سودوموناس آئروژینوزای جدا شده از نمونههای پوستی حاصل از سوختگی
نشان میدهد که این ژنها به عنوان فاکتورهای مهم ویروالنس در عفونتهای حاصل از سوختگی میباشد.

واژههای

کلیدی :سودوموناس آئروژینوزا ،ژنهای lasB ، plcH ، plcN

مقدمه
سودوموناس آئروژینوزا باسيلی گرم منفی ،هوازی اجباری،
متحرک و فاقد اسپور بوده که بهصورت ساپروفيت در محيط
وجود دارد ( .)1این ارگانيسم یک پاتوژن فرصتطلب است و تنها
هنگامی بهصورت عامل بيماریزا عمل میکند که در عملکرد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نویسنده مسئول :گروه ميکروبيولوژی ،دانشکده علوم زیستی ،دانشگاه آزاد
اسالمی واحد ورامين-پيشوا ،ورامين،ایران
پست الکترونيکیniloofar_noorbakhsh@yahoo.com :
تاریخ دریافت1395/11/22 :
تاریخ پذیرش1396/5/1 :

طبيعی سيستم ایمنی نقصی وجود داشته باشد ( .)5،4مهمترین
عوامل ویروالنس سودوموناس آئروژینوزا عبارتند از :پيوسيانين،
هموليزین ،االستاز ،تشکيل بيوفيلم که به گسترش بافتی و
مقاومت آن در برابر آنتیبيوتيکها کمک میکند و ریشهکنی
عفونت در اثر این باکتری بسيار دشوار میباشد ( .)6،10،11دارا
بودن فاکتورهای ویروالنس متعدد و مقاومت به طيف وسيعی از
آنتیبيوتيکها ،مواد ضدعفونی کننده و گندزداها کليد موفقيت و
ماندگاری این ارگانيسم در محيط و بيماریزایی میباشد (.)13
مقاومت در این ارگانيسم میتواند با منشاء کروموزوم (ذاتی) و یا
پالسميد (اکتسابی) باشد که در این حالت به سهولت در بين
سویهها و گونههای مختلف حتی بين جنسهای مختلف
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مطالعه وجود فاکتورهای ویروالنس(االستاز و فسفولیپاز)وتعیین حساسیت آنتیبیوتیکی در

تازه های بیوتکنولوژی سلولی  -مولکولی دوره هشتم شماره بیست و نهم  -مطالعه وجود ...

شکل دو آنزیم  lasAو  lasBمیباشند که بهصورت سينرژیسم

روش در کارهای تحقيقاتی قدرت تمایز آنها را نسبت به زمانی-

عمل نموده و االستين را تجزیه میکنند .این ژنها در

که هر یک از روشها به تنهایی استفاده میشوند افزایش می-

سودوموناس آئروژینوزا توسط کروم سنسينگ1کنترل و بيان می-

دهند .در حالیکه توالی های  ERIC,REPرایجترین اهداف مورد

شوند که حساسيت جمعيتی در باکتری را به عهده داشته به-

استفاده جهت طبقهبندی  DNAمیباشند یکی از توالیهای

طوری که ارتباط سلول به سلول بر عهده این ژنها میباشد و

تکرار شوند BOX

رونویسی و ترجمه را تحت تأثير قرار داده و اطالعات را مبادله

استرپتوکوک پنومينه استفاده شده است (.)26

میکند و در بيماریزائی این باکتری نقش مؤثر دارند .این عمل

در تحقيقهای بعدی مشخص شد که این آزمایشهای در باکتری

سبب آسيب به بافتهای دارای االستين شده و در نتيجه منجر به

سودوموناس آئروژینوزا نيز برای تمایز سویهها قابل انجام است.

آسيب پارانشيمی ریه و ضایعههای خونریزی دهنده پوست می-

سودوموناس آئروژینوزا بهطور ژنتيکی نسبت به آنتیبيوتيکها

شوند .عفونتهای مزمن سودوموناسی بهوسيله تشکيل آنتیبادی-

مقاومت پيدا میکند ،بهطوری که باکتری با ایجاد تغييرهایی در

هایی عليه  lasAو  lasBو رسوب کمپلکسهای ایمنی در بافت-

پروتئينهای غشاء خارجی موجب کاهش نفوذپذیری این غشاء

سودوموناس

نسبت به آنتیبيوتيکها میشود .همچنين با ایجاد تغييرهایی در

آئروژینوزا دو نوع هموليزین توليد میکند :فسفوليپاز (PLC) C

آنزیمهای باکتری موجب افزایش مقاومت باکتری نسبت به آنتی-

که حساس به حرارت است و رامنوليپيد مقاوم به حرارت میباشد.

بيوتيکها میگردد ( .)19،22لذا هدف از انجام تحقيق ،جداسازی

ژنهای  plcHو  plcNفسفوليپاز  Cرا توليد میکنند و فسفوليپاز

مولکولی همزمان ژنهای ویروالنس  plcH ،lasBو  plcNدر

 Cفسفوليپيد را هيدروليز میکند .فسفوليپاز  Cو رامنوليپيد،

نمونههای سودوموناس آئروژینوزا جداسازی شده از نمونههای

هموليزینهای توليد شده توسط سودوموناس آئروژینوزا هستند

بالينی با روش  Multiplex-PCRو تعيين و مقایسه الگوی

که بهطور سينرژیسم ليپيدها و لکتين را تخریب میکنند .هر دو

مقاومت آنتیبيوتيکی بوده است.

هموليزین بهواسطۀ خاصيت سيتوتوکسيکشان درتهاجم بافتی

مواد و روشها

فسفوليپيدهای غشاء سلولهای ریوی امکان دستيابی فسفوليپاز

جداسازی وشناسایی باکتری

های عفونی ،مشخص میشوند (.)18،19،21

شرکت دارند .اعتقاد براین است که رامنوليپيد با حل کردن

4

میباشد که برای اولين بار در تمایز

در این مطالعه توصيفی -مقطعی درسال  1395انجام شد .تعداد
 165نمونه از عفونت ناشی از سوختگی پوست از بيماران با
محدوده سنی  20-90سال از مرکز سوانح سوختگی تهران جمع
آوری شد .تمامی نمونهها به آزمایشگاه تحقيقاتی و پژوهشی گروه
ميکروبشناسی پاسارگاد منتقل شدند .در آزمایشگاه نمونههای
بهدست آمده بر روی محيط بالد آگار ،مک کانکی و ستریميد
آگار (مرک ،آلمان) کشت داده و پس از گرمخانه گذاری1در دمای
 37درجه سانتیگراد به مدت  24ساعت از نظر تشکيل کلنی و
رشد باکتری مورد بررسی قرار گرفتند .به منظور تأیيد کلنیهای
رشد یافته مشکوک به سودوموناس آئروژینوزا از آزمایشهای
استاندارد بيوشيميایی و ميکروبيولوژیکی نظير؛ رنگآميزی گرم،
اکسيداز ،کاتاالز ،حرکت ،سيترات ،TSI ،اندول ،متيل رد و ووگس
پروسکوئر( ،)MR-VPاوره آز ،تست ( OFاکسيداسيون-تخمير)،
رشد در  42درجه سانتیگراد و توليد پيگمان در محيط ستریميد

 Cرا به آنها فراهم میسازد .همچنين رامنوليپيد عملکرد طبيعی
سلولهای مژکدار اپی تليال تنفسی انسان را مهار میکند (.)21
از عناصر تکراری کوتاه 2که در بين انتروباکتریا سهها کشف
شدند عناصر تکراری کوتاه بين ژنومی پيوسته میباشد
( ) Enterobacteria repetitive intergenic consensusکه از
 127-69 bpجفت باز در طول متغير میباشد و سکانسها یا
توالیهای پاليندروميک3بزرگی را در مرکز محافظت میکنند در
تعيين توالی ژنوم  314، Ecoliتوالی  REPو  19توالی ERIC

کشف شد .تکثير  REPیا  ERICرا میتوان بهوسيله دو پرایمر
تکی  ،یک مجموعه از پرایمرها و یا مجموعههای متعددی از
پرایمر ها انجام داد ،الگوهای اریک  ERICبهطور معمول
پيچيدگی کمتری نسبت به الگوهای  REPدارند ولی هر دو
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باکتریایی به صورت افقی منتقل میشود ( .)15،16االستازها به

ترکيب خوبی در سطح سویه ارائه میدهند ،بهکارگيری هر دو

تازه های بیوتکنولوژی سلولی  -مولکولی دوره هشتم شماره بیست و نهم  -زمستان  ، 1396محیا رهبر زارع و همکاران

آگار (مرک ،آلمان) استفاده شد ( .)18در این مطالعه از سویه
استاندارد سودوموناس آئروژینوزا  ATCC 27853بهعنوان سویه
کنترل مثبت استفاده شد.

سانتیگراد به مدت  30ثانيه ،مرحله اتصال پرایمرها در  55درجه
سانتیگراد به مدت  1دقيقه و مرحله طویل سازی در  72درجه
سانتیگراد به مدت  1دقيقه ،مرحله بسط نهایی  72درجه

تعیین حساسیت آنتیبیوتیکی (آنتیبیوگرام)

سانتیگراد به مدت  5دقيقه .در پایان ،محصولهای واکنش

( )0/5µg/mlدر مقایسه با سویه استاندار سودوموناس آئروژینوزا
حاوی ژنهای مورد نظر الکتروفورز گردید.
جدول :1توالی اليگونوکلئوتيدی پرایمرهای مورد استفاده جهت تکثير ژنها
توالی پرایمرها (')5'→3

اندازه

ژن

محصول()bp
608

F= GCACGTGGTCATCCTGATGC
R= TCCGTAGGCGTCGACGTAC

plcH

284

F= GGAATGAACGAAGCGTTCTC
R= TGGCGTCGACGAACACCTC

lasB

481

F= TCCGTTATCGCAACCAGCCCT
R= AGGTCGAACACCTGGAACAC

plcN

ERIC PCR
در این مطالعه جهت بررسی تکراری نبودن نمونهها و همچنين

تکثیر ژنهای ویروالنس

جهت تعيين الگوی سویههای باکتریهای جدا شده از آزمون

بهمنظور تکثير ژنهای ویروالنس ،ابتدا  DNAژنومی سویهها با

 ERIC PCRاستفاده شد .پرایمرهای مورد استفاده در این

استفاده از کيتMolecular Biological System Transfer

تحقيق

(شرکت سيناژن ،ایران) استخراج گردید .برای تکثير ژنهای از

شامل

پرایمر

رفت

 ATGTAAGCTCCTGGGGATTCACو پرایمر برگشت

توالیهای اختصاصی اليگونوکلئوتيدی پرایمرهای موجود در

 AAGTAAGTGACTGGGGTGAGCGبود .این واکنش

جدول  1استفاده شد که از مقاله ( )16استفاده گردید .جهت

در حجم نهایی  25ميکروليتر شامل(  12/5ميکروليتر PCR

تأیيد درجه خلوص  DNAاستخراج شده از دستگاه بيوفتومتر

 1 ) master mix 2Xميکروليتر از هر یک از پرایمرها به (غلظت

( )Bio-Rad, USAاستفاده گردید .در نهایت ،واکنش

 0/8ميکروموالر) 2 ،ميکروليتر از  DNAالگو ( 10نانو گرم) و

 Multiplex-PCRبه حجم نهایی  25ميکروليتر شامل 12/5

 8/5ميکروليتر آب دیونيزه استریل تهيه در برنامه زمانی زیر انجام

ميکروليتر  1( PCR master mix 2Xواحد آنزیم , Tag DNA

شد :واسرشت اوليه  95درجه سانتیگراد به مدت  5دقيقه35 ،

 polymerasسه ميلیمول  Mgcl2و 400ميکرومول از هر کدام

سيکل شامل :مرحله واسرشتگی در دمای  90درجه سانتیگراد به

از ( ( dNTPSسيناکلون ،ایران) 1 ،ميکروليتر از هر یک از

مدت  30ثانيه ،مرحله اتصال پرایمرها در 40درجه سانتیگراد به

پرایمرها به (غلظت  0/8ميکروموالر) 4 ،ميکروليتر از  DNAالگو

مدت  1دقيقه و مرحله طویل سازی در  72درجه سانتیگراد به

( 10نانو گرم) و  2/5ميکروليتر آب دیونيزه استریل تهيه و با

مدت  2دقيقه ،مرحله بسط نهایی  72درجه سانتیگراد به مدت

استفاده از گرادیانت ترموسایکلر(اپندورف ،آلمان) بدین صورت

 10دقيقه .در پایان ،محصولهای واکنش  multiplex-pcrدر ژل

انجام پذیرفت :واسرشت اوليه  94درجه سانتیگراد به مدت 3

آگارز  %1حاوی اتيدیوم بروماید ( )0/5µg/mlدر مقایسه با سویه

دقيقه 30 ،سيکل شامل :مرحله واسرشتگی در دمای  94درجه
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بعد از تعيين هویت گونههای باکتری سودوموناس آئروژینوزا با
آزمونهای بيوشيميایی ،جهت انجام آزمون آنتیبيوگرام از روش
دیسک دیفيوژن ) (Disk diffusionبه روش کربی بائر و بر طبق
دستورالعمل (Clinical and Laboratory Standards CLSI
) instituteانجام گردید ( .)7تعدادی از کلونی باکتری را بهوسيله
آنس برداشته و در سرم فيزیولوژی استریل حل نموده تا برابر با
کدورت استاندارد نيم مک فارلند گردد .سپس بر روی محيط
مولر هينتون آگار کشت داده و دیسکهای آنتیبيوتيک با فاصله
استاندارد بر روی محيط کشت قرار داده و در دمای  37درجه
انکوبه گردیده و بعد از  24ساعت نتایج قرائت گردید .جهت انجام
این آزمون دیسکهای آنتیبيوتيک سفوکسيتين )،30 mg (Fox
ایمیپنم ) ،30 mg (IMPجنتاميسين ) ،10 mg (GMآمپی-
سيلين ) ،10 mg (AMسولفومتوکسازول )،30mg (STX
سيپروفلوکساسين ) ،30mg (CPتتراسایکلين )،30mg (T
آزترئونام ) ،30 mg (AZTتهيه شده از پادتن طب استفاده شد.

 multiplex-pcrدر ژل آگارز  %1حاوی اتيدیوم بروماید

تازه های بیوتکنولوژی سلولی  -مولکولی دوره هشتم شماره بیست و نهم  -مطالعه وجود ...

استاندار سودوموناس آئروژینوزا حاوی ژنهای مورد نظر

نمونههای سودوموناس آئروژینوزا ،همه نمونهها دارای ژنlasB, plcH, plcN

میباشند.

الکتروفورز گردید.

نتایج آزمایش حساسیت آنتیبیوتیکی به
یافتهها

در نمونههای اخذ شده بيشترین ميزان مقاومت مربوط به آنتی-
بيوتيکهای سفوکسيتين و آمپیسيلين به ترتيب  96و  93درصد

ویژگی نمونههای مورد مطالعه و جداسازی

بوده و سپس مقاومت به ميزان  90درصد نسبت به

باکتری

سولفومتوکسازول مشاهده گردید ( نمودار ( )1جدول .)2

در مطالعه حاضر محدوده سنی افراد تحت مطالعه بين  20الی
 90سال بوده است .نمونهها از گروههای مختلف سنی شامل؛
 30-20سال (تعداد 2:نفر) 40-30 ،سال (تعداد 8 :نفر)50-40 ،
سال (تعداد  16 :نفر) و افراد بيشتر از  50سال (تعداد 74 :نفر
جمع آوری گردید )46%( .مرد و ( )54%بيمار را زنان تشکيل
نمودار  -1توزیع فراوانی ميزان مقاومت کليه سویه های نسبت آنتی بيوتيکها

میدادند.

تکثیر

ژنهای

ویروالنس

با

روش

جدول  :2ميزان حساسيت سویههای سودوموناس آئروژینوزا جداسازی شده به
آنتیبيوتيکهای مختلف با روش دیسک دیفيوژن بر حسب تعداد و درصد

Multiplex-PCR

نوع آنتیبيوتيک

نتایج حاصل از آزمون  Multiplex-PCRبهمنظور تکثير ژنهای

سيپروفلوکساسين

ميزان مقاومت
Resistance
-

حساسيت متوسط
Intermediate
(1 )%1

ميزان حساسيت
Sensitive
(99 )%99

جنتاميسين

-

-

(100 )%100

ویروالنس  lasB, plcH, plcNبر روی تمامی ایزولههای

ایمی پنم

سودوموناس آئروژینوزا نشان داد که در این بررسی بيشترین

سفوکسيتين

ميزان فراوانی در بين نمونهها مربوط به ژن  lasBبه ميزان 100
درصد بوده است و ژنهای plcH, plcNبه ميزان  98درصد
وجود داشت .نتایج حاصل از الکتروفورز محصولهای
 multiplex-PCRدر تصویر  1قابل مشاهده است.

تریمتوپریم-
سولفومتوکسازول
تتراسایکلين
آزترئونام

آمپی سيلين

-

(96 )%96

(1 )%1
(4 )%4

(99 )%99
-

(90 )%90

(10 )%10

-

-

-

(100 )%100

(7 )%7

-

(2 )%2

(93 )%93

-

نتایج حاصل از ERIC PCR

(98 )%98

نتایج بهدست آمدده توسدط ندرم افدزار  genAlexآنداليز گردیدد.
اکثددر ایزولددههددا دارای  5الگددوی باندددی در نددواحی ،3000bp
 500 bp ،1000 bp ، 1500 bpو  100 bpبودندددد .نمونددده-
هددایی کدده در یددک گددروه قددرار دارنددد دارای شددباهت ژنتيکددی
بدداالی  ٪95مددیباشددند .نتددایج حاصددل از تجزیدده خوشددهای و

شکل  :1نتایج واکنش  PCRبرای شناسایی ژنهای ویروالنس ،راهک-Mمارکر

ترسيم دنددروگرام بدر اسداس شدباهتهای ژنتيکدی ،نموندههدای

( bp 100فرمنتاز) ،راهک -1کنترل مثبت-2 ،کنترل منفی ،راهکهای 3-14

مورد مطالعه را به هشدت گدروه مجدزا تفکيدک نمدوده اسدت کده
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گروههای  A-Hناميدده مدیشدوند .گدروه  Gگدروه غالدب بدوده و
 30٪از کل نموندههدا را شدامل مدیشدود .گدروه  Eبعدد از گدروه
 Gدارای بيشتدرین تعدداد نمونده بدوده و  ٪25کدل نموندههدا را
شامل شده است .گروه  Hنيدز  18/33درصدد نموندههدا و گدروه
 13٪/33 ،Dنمونددههددا و گددروه  6٪/66 ،Fنمونددههددا ،گددروه ،B
 3٪/33نمونددههددا ،گددروه  Aو  1٪/66 ،Cنمونددههددا را شددامل
شده اند.

شکل  :2الگوی باندی حاصل از  ERIC PCRسویههای سودوموناس آئروژینوزا
با استفاده از پرایمرهای  ERICبر روی ژل آگارز ،به ترتيب از سمت چپ:M :
مارکر ،100 bpراهک  -2کنترل مثبت .راهک -3کنترل منفی .راهک-14

3محصولها  ERIC PCRسویههای سودوموناس آئروژینوزا

شکل  :3دندوگرام رابطه ژنتيکی ایزوله سودوموناس آئروژینوزا .نتایج بهدست
آمده از  ERIC PCRبا استفاده از دو پرایمر

بحث

استفاده نادرست از آنتیبيوتيکها در پزشکی سبب بروز سویه-
های مقاوم شده است ( .)22ایددن مقاومت بهوسدديله القدداء
آنزیمهای غيدر فعدال کنندده آنتدیبيوتيدکهدا یدا موتاسدديون
در ژنهددای کددد کننددده پروتيئنهای غشددای خارجی ،تغيير
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در گيرنده یا محل اثر آنتیبيوتيکها ایجاد میشود ( .)9در
تحقيقی که واعظ و همکارانش بر روی نمونههای سودوموناس
آئروژینوزا جداشده از نمونههای مختلف بالينی در اصفهان انجام
دادند ،سودوموناس آئروژینوزا نسبت به سيپروفلوکساسين 53/7
درصد مقاومت نشان داد ( .)30در تحقيق فاضلی و همکاران بر
روی نمونههای سودوموناس آئروژینوزا جمعآوری شده از زخم-
های سوختگی 98/7 ،درصد مقاومت به آنتیبيوتيک
سيپروفلوکساسين گزارش شد ( .)12در صورتیکه خلجی و
همکاران ميزان حساسيت به سيپروفلوکساسين در سودوموناس را
 100درصد گزارش کردند ( .)20مقایسه نتایج این تحقيق (99
درصد حساسيت) با تحقيقهای دیگر نشان داد که مقاومت آنتی-
بيوتيکی در بيماران نسبت به سایر آنتیبيوتيکها کمتر بوده و
هنوز کارآیی الزم را جهت درمان بيماران مبتال به این باکتری
دارا میباشد .عربستانی و همکاران نشان دادند که  % 9/6سویهها
نسبت به ایمیپنم مقاومند که با نتایج حاصل از این مطالعه
تفاوت دارد ( ،)2در صورتیکه ميهنی و همکاران طی پژوهشی که
بر روی نمونههای جداشده بيمارستان سوانح و سوختگی طالقانی
اهواز انجام دادند نشان دادند که  %41سویهها به ایمیپنم مقاوم
بودند ( .)24فاضلی و همکاران در سال  1388مقاومت 94/4
درصدی نسبت به ایمیپنم را در سویههای سودوموناس جدا
شده از بيماران سوختگی گزارش کردند که با نتایج حاصل از
مطالعه حاضر اختالف زیادی دارد ( .)12مقایسه این نتایج نشان
میدهد که مقاومت آنتیبيوتيکی در بيماران دچار سوختگی بيش
از سایر موارد است در صورتیکه در مطالعه حاضر نمونههای
جداسازی شده از موارد سوختگی به اغلب آنتیبيوتيکها حساس
بودند و مقاومت نسبت به آنتیبيوتيکهای سفوکسيتين و
سولفومتوکسازول -تریمتوپریم مشاهده شد که این یک مقاومت
ذاتی است که نسبت به این آنتیبيوتيکها در سودوموناس وجود
دارد .عفونت پس از سوختگی بهعلت آلوده شدن زخم سوختگی
با سودوموناس آئروژینوزا موجود در محيط بيمارستان است.
تفاوت مقاومت آنتیبيوتيکی در بيمارستانهای مختلف مؤید این
مطلب است که در مکانهایی که شيوع مقاومت آنتیبيوتيکی
باالیی وجود دارد بهراحتی از طریق ژنتيکی قابل انتقال است.
در مطالعه آذرگون و همکاران از  51نمونه سودوموناس آئروژینوزا
جداسازی شده از بيماران مبتال به سيستيک فيبروزیس%37/2 ،
مقاوم به جنتامایسين %21/5 ،مقاوم به آميکاسين %15/7 ،مقاوم
به سپيروفلوکساسين و  %9/8مقاوم به سفتازیدیم بودند (.)3
در بررسی الگوی مقاومت آنتیبيوتيکی در سویههای بالينی
سودوموناس آئروژینوزا ایزوله شده از مراکز درمانی شهر اراک
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ميزان مقاومت سفتازیدیم ( ،)33%/3آميکاسين (،)20%/3
سيپروفلوکساسين ( )15%/7جنتامایسين ( )19%/4بهدست آمد
( ،)28در صورتیکه در مطالعه حاضر کمترین ميزان مقاومت
نسبت به سيپروفلوکساسين  ،تتراسایکلين ،ایمیپنم و آزترئونام
مشاهده گردید و این تفاوت به نظر میرسد میتواند به دو دليل
باشد - 1 :ناشی از تفاوت در منبع سویهها  -2 ،به دليل ایجاد
مقاومت درسالهای اخير نسبت به این آنتیبيوتيک باشد.
بسياری از فاکتورهای بيماریزای باکتری سودوموناس آئروژینوزا
بهوسيله یک سيستم ژنتيکی به نام سيستم کروم سنسينگ
) (QSکنترل و تنظيم میگردند (.)19
در این تحقيق مشخص گردید ميزان فراوانی ژن  lasBدر نمونه-
های بالينی بيشتر بوده و اختالف در فراوانی سویهها میتواند
تحت تأثير عوامل محيطی باشد .مقایسه نتایج سایر تحقيقها با
نتایج تحقيق حاضر نشان میدهد که استفاده از پرایمرهایی با
ویژگیهای باال و حساسيت ،میتواند در تشخيص به موقع و
سریع ژنهای بيماریزا در بيماران به کار گرفته شود .با توجه به
نوع نمونههای جمع آوری شده ،نقش این ژن در عوارض ناشی از
سوختگی با توجه به نوع آنزیمهای ترشحی به طور کامل هم-
خوانی داشته و مؤید این مطلب است که نوع نمونه نيز میتواند
در اعالم ميزان شيوع ژنها مرتبط باشد.
 ,Lanotteو همکارانش در سال  2004در تحقيقی تحت عنوان
بررسی ویژگیهای ژنتيکی گونههای بالينی سودوموناس
آئروژینوزا با سایر نمونههای جداسازی شده سودوموناس ،به این
نتيجه رسيدند که فراوانی ژنهای  plcNو  lasBو  plcHدر
نمونهها  100درصد بوده است ( .)21در حالیکه Wolska
سودوموناس آئروژینوزا جدا شده از نمونههای بالينی مختلف را با
روش  ERIC PCRگروهبندی کرد و مشاهده کرد  49درصد
سودوموناسها در سه گروه قرار دارند و ما بقی باکتریها الگوی
منحصر بفردی داشتند ،ميزان فراوانی ژنهای  lasBو  plcHدر
دسته اول  100درصد و ژن  plcNحدود  91درصد بود و در
سودوموناسهایی که الگوی منحصر بفردی را نشان دادند ميزان
فراوانی  lasBحدود  %84/6و  plcHو plcNحدود  %76/9بود
(.)31
مطالعههای محققان مختلف نشان داد ژن  plcNعامل فعاليت-
های پيش التهابی ( ،)23فاکتور بيماریزایی( ،)17التهاب
ریوی( )23و ممانعت از انفجار اسيداتيو در نوتروفيل( )29است.در
حالیکه  Fazeliنشان داد توزیع ژنهای  plcNو  lasBو
 plcHدر نمونههای بالينی مختلف مانند عفونت تنفسی ،ادرار،
زخم بستر  ،سوختگی و زخم تفاوت مشخصی وجود ندارد (.)14

نتیجهگیری

استفاده از  PCRجهت جداسازی و شناسایی سودوموناس
آئروژینوزایی که عفونت پوستی حاصل از سوختگی را ایجاد می-
کند مناسب میباشد و امکان دارد این ژنها در سایر نمونههای
بالينی شيوع کمتری داشته باشند .با مقایسه نتایج سایر تحقيقها
با نتایج بهدست آمده از بررسی حاضر بهنظر میرسد که
روش  ERICکارایی مناسبی جهت بررسی تنوع ژنتيکی در
سویههای سودوموناس آئروژینوزا دارد .از آنجاییکه اپيدمیهای
عفونت به طور معمول توسط یک کلون خاص و عفونتهای تک
گير بهطور معمول توسط کلونهای مختلف ایجاد میشوند ،به
همين دليل باید همه ایزولهها توسط روشهای تایپينگ مناسب
انگشت نگاری شوند تا سویههای مربوط شناسایی و تعيين هویت
شوند.
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در مطالعه حاضر نيز در فراوانی ژنهای  plcNو  lasBو plcH
در سودوموناس آئروژینوزای جدا شده از عفونت سوختگی تفاوت
وجود ندارد .همچنين در مطالعههای متعددی مشاهده شده این
سه ژن در سودوموناسهای جدا شده از زخم ،سوختگی و دستگاه
تنفسی دارای فراوانی باال میباشند ).)27،25،8
 Zhuو همکارن ( )2004فعاليت  lasI, lasRو  rhlRرا در
نمونههای سودوموناس مورد بررسی قرار دادند و به این نتيجه
رسيدند که این ژنها ممکن است با حضور در ایزولههای بالينی
موجب ایجاد مقاومت آنتیبيوتيکی گردد .در صورتیکه در مطالعه
ما حضور ژن  lasBنشان میداد که این ژن در ایجاد مقاومت
نقشی نداشته و بيشتر در بيماریزایی مؤثر میباشد (.)32
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