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.1گروه زیست شناسی ،دانشکده علوم ،واحد بروجرد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بروجرد ،ایران.
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 .2گروه علوم آزمایشگاهی ،دانشکده علوم پزشکی ،واحد بروجرد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بروجرد ،ایران.
.3گروه اصالح نباتات ،دانشکده کشاورزی ،واحد بروجرد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بروجرد ،ایران.
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بهينهسازي توليد لينكومايسين توسط  Streptomyces lincolenesis PTCC 1629در
بررسی ارتباط فراوانی اینتگرون کالس  Iو مقاومت دارویی در نمونههای بالینی جدایههای
شرايط آزمايشگاهي
سودوموناس آئروژینوزا

تازه های بیوتکنولوژی سلولی  -مولکولی دوره هشتم شماره سی و یکم  -بررسی ارتباط ...

آزمایش کلیه موازین اخالقی حقوق بیماران و کنوانسیونهای
بینالمللی با دقت رعایت گردید.

موفقترین راه انتشار ژنهای مقاومتی و پیدایش گونههای
 MDR1است (.)19
 4کالس اصلی اینتگرونی در ارتباط با ایزولههای کلینیکی
مطرح میباشد که شایعترین آنها اینتگرونهای کالس  Iو
سپس کالس  IIهستند ( .)23از نظر ساختاری تمامی
اینتگرونها از سه جزء اصلی شامل انتهای 5′حفاظت شده،
انتهای 3′حفاظت شده و یک ناحیه مرکزی متغیر بین ناحیه′3
و 5′تشکیل شدهاند .اجزای ضروری ناحیه 5′تمام اینتگرونها
شامل موارد زیر است )1 :ژن اینتگراز ( )IntIکه جایگاه
نوترکیب اختصاصی را کد میکند )2 .جایگاه گیرنده  attIکه
بهوسیله اینتگراز شناسایی میشود و در مجاورت ژن  IntIقرار
گرفته است )3 .توالی پروموتر شامل  Pcو  Pintکه بهترتیب
باعث بیان ژنهای موجود در کاست ژنی که در اینتگرون ادغام
شده و اینتگراز میشود ( .)23گسترش سریع اینتگرونهای
کالس  Iدر باکتریهای گرم منفی و سپس در باکتریهای
گرم مثبت از طریق جابهجایی اینتگرونها توسط عناصر
ژنتیکی متحرک مثل پالسمیدها و ترانسپوزنها در حضور
فشار انتخابی آنتیبیوتیکی تسهیل میشود (.)17
از آنجاییکه ژنهای مربوط به مقاومت دارویی چندگانه بر
روی اینتگرونها قرار دارند و بهدلیل امکان انتشار سریع این
ژنها در بین سایر گونهها ،شناسایی حضور اینتگرون در
باکتری میتواند اطالعات مفیدی در مورد فراوانی سویههای
مقاوم ارائه دهد و از این اطالعات در جهت اتخاذ راهکارهای
مناسب درمانی و جلوگیری از انتشار بیشتر باکتریهای مؤثر
در عفونتهای بیمارستانی استفاده کرد .با توجه به اینکه در
سطح شهرستان تا زمان انجام تحقیق ،مطالعهای بر روی نقش
اینتگرون کالس  Iدر ایجاد مقاومت آنتیبیوتیکی در ایزوله-
های بالینی جداسازی شده از بیماران انجام نشده است در
مطالعه حاضر نمونهها از نظر وجود اینتگرون کالس  Iمطالعه و
نقش آن در ایجاد مقاومت آنتیبیوتیکی در باکتری
سودوموناس بررسی گردید.

جمعآوری نمونهها :نمونههای کلینیکی مختلف (شامل

آزمایشهای بیوشیمیایی و مولکولی :باکتریها پس

از انتقال به آزمایشگاه دوباره با رنگآمیزی گرم ،ویژگیهای
فنوتیپی کشت ،آزمایشهای بیوشیمیایی افتراقی نظیر تست
 3،TSI 2،OFکاتاالز و اکسیداز و  PCRمولکولی ژن srRNA
 16تعیین هویت گردیدند .ایزولههای تأیید شده برای آزمایش-
های بعدی در دمای -70درجه سانتیگراد نگهداری شدند .از
سویه استاندارد سودوموناس آئروژینوزا  ATCC 27853در
کلیه بخشهای مطالعه استفاده شد.
تعیین حساسیت آنتیبیوتیکی :تعیین حساسیت

آنتیبیوتیکی با روش استاندارد دیسک دیفیوژن و با استفاده از
دیسکهای آنتیبیوتیکی آمیکاسین ،آزترونام ،ایمیپنم،
جنتامایسین ،سفتازیدیم ،سیپروفلوکساسین ،سفوتاکسیم،
سفپیم ،سفتریاکسون سفالکسین و دیسکهای ترکیبی
سفوتاکسیم -کالوالنیک و سفتازیدیم -کالوالنیک خریداری
شده از شرکت روسکو انجام شد (Rosco Neo-
™ .)Sensitabsمحیط مولر هینتون آگار بهعنوان محیط
انتخابی برای انجام آزمایش استفاده شد .هاله عدم رشد بر
حسب میلیمتر اندازهگیری شده و با استفاده از
استاندارد ،CLSI 4میزان حساسیت باکتری نسبت به
آنتیبیوتیکها بهصورت حساس ،نیمه حساس و مقاوم گزارش
گردید.

روش کار

استخراج  DNAو تعیین کیفیت و کمیت آن:

پژوهش انجام شده یک مطالعه توصیفی -مقطعی جهت
ارزیابی فراوانی اینتگرون کالس یک در ایزولههای سودوموناس
آئروژینوزا است .تعداد نمونهها با کمک فرمول کوچران در
جمعیت مورد مطالعه ارزیابی و محاسبه شد .در انجام مراحل

استخراج شده جهت انجام مراحل بعدی در  -20درجه سانتی-
گراد نگهداری شد .با دو روش اسپکتروفتومتری جذب نوری
در طول موجهای  260و  280نانومتر و ژل الکتروفورز در

استخراج  DNAبهکمک روش  Boilingانجام شدDNA .

- Oxidative Fermentative
- Triple Suger Iron
4
- The Clinical and Laboratory Standards Institute
2
3

-Multi Drug Resistance
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2
50

Downloaded from ncmbjpiau.ir at 17:00 +0330 on Sunday February 17th 2019

نمونههای ادرار ،خون ،زخم سوختگی و خلط) از بیماران
بستری یا مراجعهکننده به بیمارستان شهید بهشتی شهرستان
قم در یک دوره یک ساله از آذر  1393تا آذر  1394جمع-
آوری گردید .تعداد  103ایزوله سودوموناس آئروژینوزا جداشده
از نمونههای بالینی مورد ارزیابی قرار گرفتند تا میزان مقاومت
آنتیبیوتیکی مشخص گردد و در سویههای مقاوم حضور
اینتگرون کالس  Iمورد بررسی قرار گرفت.
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شکل -1نمونه آنتی بیوگرام ایزولههای سودوموناس آئروژینوزا

نتایج  :PCRجهت بررسی حضور اینتگرون کالس  Iدر
سودوموناس آئروژینوزا از یک جفت پرایمر  int1اختصاصی
استفاده شد .امپلیکونهای با وزن ملکولی  280 bpمربوط به
حضور اینتگرون کالس  Iدر  42ایزوله ( )40%/7سودوموناس
آئروزینوزا مشاهده شد (شکل.)2

ژل الکتروفورز و آنالیز دادهها :پس از اتمام الکتروفورز

از باندها عکس گرفته شد .اندازه باندها با توجه به اندازه
باندهای مارکر  DNAبررسی شد .اندازه باندها با کمک نرم-
افزار  Band Leader 3.0به دقت بررسی و تأیید شدند .داده-
های حاصله با کمک نرم افزار  SPSS ver. 22در سطح
معنیداری  P˂ 0/05و آزمون  2χبا نتایج حاصل از آنتی-
بیوگرام بررسی شدند.

یافتهها

نتایج الگوی آنتیبیوگرام :تمامی ایزولهها با آمیکاسین،

آزترونام ،سفتریاکسون ،سفپیم ،ایمیپنم ،جنتامایسین،
سفتازیدیم ،سیپروفلوکساسین ،سفوتاکسیم ،سفالکسین،
سفوتاکسیم +اسید کالوالنیک و سفتازیدیم  +اسید کالوالنیک
بر روی محیط مولر-هینتون آگار مورد بررسی حساسیت،
مقاومت و نیز حساسیت/مقاومت نسبی قرار گرفتند .در این
مرحله از سویه استاندارد سودوموناس آئروژینوزا ATCC
 27853بهعنوان کنترل استفاده شد (شکل.)1
براساس نتایج آنتیبیوگرام  78ایزوله ( 75/7درصد) به
سفوتاکسیم 63 ،ایزوله ( 61/1درصد) به سفالکسین 61 ،ایزوله

شکل -2ژل الکتروفورز امپلیکون حاصل از PCR

 int1با اندازه 280 bp

بیشتر ایزولههای دارای اینتگرون مربوط به نمونههای
سوختگی ( )20%/3و ادرار ( )11%/6بودند (جدول  .)2براساس
نتایج آزمون  2χارتباط معنیداری بین حضور اینتگرون
کالس  Iو نوع نمونه در سطح معنیداری  0/05یافت نشد.
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سفتریاکسون 51 ،ایزوله ( 49/5درصد) به
( 59/2درصد) به
آگارز  %0/7غلظت و خلوص  DNAاستخراج شده بررسی
سیپروفلوکساسین 59 ،ایزوله ( 57/2درصد) به سفوتاکسیم-
شد.
کالوالنیک 45 ،ایزوله ( 43/6درصد) به سفپیم 53 ،ایزوله
توالی پرایمرها و واکنش  PCR :PCRبا استفاده از
( 51/4درصد) به جنتامایسین 51 ،ایزوله ( 49/5درصد) به
پرایمر اختصاصی اینتگرون کالس یک  int1سودوموناس
آزترونام 51 ،ایزوله ( 49/5درصد) به آمیکاسین 41 ،ایزوله
آئروژینوزا با توالی زیر صورت گرفت .امپلیکون حاصله 280bp
( 39/8درصد) به سفتازیدیم 39 ،ایزوله ( 37/8درصد) به
خواهد بود (.)2
ایمیپنم و  14ایزوله (13/6درصد) به سفتازیدیم کالوالنیک
'F: 5'- CCTCCCGCACGATGATC -3
'R: 5'- TCCACGCATCGTCAGGC -3
مقاوماند .در کل از بین ایزولههای سودوموناس آئروژینوزا 5
ایزوله ( 4/8درصد) به همه آنتیبیوتیکهای مورد استفاده
 PCRبا استفاده از  DNAاستخراج شده ،پرایمرهای ،R ،F
مقاوم بودند .در این مطالعه باالترین مقاومت مربوط به آنتی-
 Master mixو آب مقطر استریل در حجم  25میکرولیتر و با
بیوتیک سفوتاکسیم ( 75/7درصد) و بیشترین حساسیت
شرایط دمایی -زمانی (جدول )1انجام شد (.)11
مربوط به آنتیبیوتیک ترکیبی سفتازیدیم-کالوالنیک (73/7
جدول  -1شرایط دمایی -زمانی  PCRجهت شناسایی اینتگرون کالس
درصد) و سفتازیدیم ( 55/3درصد) بود.
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جدول  -2فراوانی ایزولههای دارای اینتگرون کالس  Iدر سودوموناس
آئروژینوزای جداشده از نمونههای بالینی مختلف

نوع ایزوله باکتریایی

ادرار

سوختگی

خلط

خون

مجموع

ایزولههای دارای اینتگرون
کالس I

12

21

6

3

42

26

16

14

5

61

38

37

20

8

103

ایزولههای فاقد اینتگرون
کالس I
مجموع

ایزولههای دارای اینتگرون کالس  Iبیشتر مربوط به جنس
مذکر بودند ( .)22%/3نتایج آزمون  2χبا در نظر گرفتن سطح
معنیداری  0/01نشان داد بین حضور اینتگرون کالس  Iو
جنسیت ارتباط معنیداری وجود ندارد .در سطح معنیداری
 0/05مشخص شد ارتباط معنیداری بین حضور اینتگرون
کالس  Iو مقاومت نسبت به آنتیبیوتیکهای آمیکاسین،
آزترونام ،ایمیپنم ،جنتاماسین ،سفتازیدیم ،سیپروفلوکساسین،
سفپیم و سفتاویدم کالوالنیک وجود دارد.

جمله بتاالکتامازهای وسیعالطیف ،متالوبتاالکتامازها و نیز
بخشی از ژنهای مقاوم به آمینوگلیکوزیدها بر روی یکی از
مهمترین عناصر سیار ژنتیکی یعنی اینتگرونها حضور دارند.

اینتگرون کالس  Iدر باکتریهای گرممنفی از شیوع باالیی
برخوردار بوده و بهسبب قابلیت پذیرش کاستهای مختلف
مقاومت دارویی ،زمینه مقاومت نسبت به آنتیبیوتیکهای رایج
مصرفی در بیمارستانها از جمله داروهای بتاالکتام،
آمینوگلیکوزیدها و کلرامفنیکل را فراهم میسازد (.)16 ،19
براساس نتایج حاصل از این مطالعه ،در مجموع  40/7درصد
ایزولهها دارای اینتگرون کالس  Iبودند .همچنین تحلیل آماری
دادههای این مطالعه نشان داد بین حضور اینتگرون و مقاومت
نسبت به بتاالکتامها (آزترونام و ایمیپنم) ،کینولونها
(سیپروفلوکساسین) ،آمینوگلیکوزیدها (آمیکاسین و
جنتامایسین) و بعضی سفالوسپورینها (سفتازیدیم و سفپیم)
ارتباط معنیدار وجود دارد اما بین حضور اینتگرون و مقاومت
نسبت به سفوتاکسیم ،سیپروفلوکساسین و سفالکسین ارتباط
معنیدار یافت نشد .در سایر مطالعههای انجام شده در ایران
فراوانی اینتگرون کالس  Iبهترتیب  41درصد 43 ،درصد و
 56/3درصد برآورد شده است ( .)12 ،15 ،22فونسکا و
همکاران در  41/5درصد ایزولههای سودوموناس آئروژینوزا
وجود اینتگرون کالس  Iرا شناسایی کردند که با نتایج این
مطالعه همخوانی دارد ( .)6در سال  Chen 2009و  Xuدر
مطالعههای جداگانهای درچین شیوع اینتگرون کالس  Iرا به-
ترتیب  38درصد و  45/8درصد گزارش کردند ( .)3 ،21با
توجه به فراوانی متغیر ژن اینتگرون کالس  Iدر مطالعههای
مختلف و همچنین در نظر داشتن این موضوع که اینتگرون
کالس  Iدر ایزولههای حساس به یک نوع آنتیبیوتیک و مقاوم

بحث

مطالعه حاضر نشان داد که میزان مقاومت به آنتیبیوتیکهای
رایج قابل توجه است .مقاومت این باکتری نسبت به آنتی
بیوتیکهای سفوتاکسیم و سفالکسین باالست که این موضوع
ضرورت هوشیاری در استفاده صحیح از این آنتیبیوتیکها را
نشان میدهد .درصد مقاومت به آنتیبیوتیک ایمیپنم 37/8
درصد گزارش شد در حالیکه میزان مقاومت گزارش شده
برای ایمیپنم در سال  2008در فرانسه  6/6درصد در ترکیه
در سال  30/8 2005و در برزیل در سال  2010مقاومت به
این آنتیبیوتیک  34/5درصد عنوان شد ( .)1 ،5 ،20درصد
مقاومت به ایمیپنم در ایران در مطالعهای در اصفهان 14/28
درصد و در مطالعهای دیگر در سال  2008در تهران  16درصد
برآورد شد ( .)7 ،10با توجه به این که یک سوم نمونههای این
مطالعه از بخش سوختگی اخذ شده و بهطور معمول بعد از
پذیرش بیماران در این بخش ،جهت پیشگیری از عفونتها از
ایمیپنم و ونکومایسین استفاده میگردد ،متأسفانه مقاومت
باال به ایمیپنم بی اثربودن استفاده از آن را نشان میدهد.
در مطالعههای انجام گرفته در ایران میزان مقاومت به آنتی-
بیوتیک سفتازیدیم بهترتیب  53/7درصد 74/8 ،درصد و 95
درصد برآورد شده است ( .)7 ،10 ،18همانطورکه مالحظه
میگردد مقاومت نسبت به سفتازیدیم در مطالعه حاضر و
سایر مطالعههای انجام شده در ایران باالتر از نتایج دیگر
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کشورها است که میتواند بهدلیل استفاده بیرویه از آنتی-
بیوتیکها در ایران باشد .در ایران در مطالعههای انجام شده
مقاومت به جنتامایسین  68/3و  25/5درصد گزارش شده
است ( .)9 ،18بهطورکلی مقاومت نسبت به آمینوگلیکوزیدها
در کشورهای در حال توسعه بیش از کشورهای پیشرفته است
که میتواند بهدلیل استفاده غیرمنطقی و بدون نسخه از این
آنتیبیوتیکها باشد .در این مطالعه درصد مقاومت به آزترونام
 49/5درصد برآورد گردید .با توجه به اینکه در همه مطالعهها
از روش انتشار دیسک استفاده شده است علت این نوسانها
میتواند تفاوت مقاومت در مناطق مختلف ،نوع عفونت و یا نوع
دیسکهای مورد استفاده باشد که نیاز به بررسی بیشتر دارد.
بروز و انتقال ژنهای مقاومت ،وجود عناصر سیار ژنتیکی در
ایزولههای مقاوم میباشد .بخش عمدهای از ژنهای مقاومت از
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به نوع دیگری از آنتیبیوتیک یافت میشود ،میتوان حدس زد
که کاستهای ژنی موجود در ساختار اینتگرون حامل ژنهای
مقاومت به یک یا چند نوع آنتیبیوتیک مختلفاند که مقاومت
به انواع خاصی از آنتیبیوتیکها را سبب میگردند .به این
ترتیب ممکن است بین حضور اینتگرون و مقاومت به آنتی-
بیوتیک ارتباط حاصل شود ،بهطوری که یک ایزوله که دارای
اینتگرون حاوی کاست ژنی مقاوم به یک آنتیبیوتیک خاص
است در آن لحظه بهدلیل نداشتن ژن مقاومت ،به نوع دیگری
از آنتیبیوتیکها حساس باشد .از طرف دیگر ،حضور ژنهای
اینتگرون تنها یکی از مکانیسمهای مقاومت آنتیبیوتیکی در
باکتریها و بهخصوص سودوموناس آئروژینوزا است .بهطور
مثال جهش در ژن کدکننده پروتئین غشای خارجی ،فعالیت
پمپهای افالکس و جهش در ژنهای کدکننده آنزیمهای
خاص که باعث تغییر در مکان هدف آنتیبیوتیک میشوند،
مکانیسمهای مقاومت مستقل از اینتگرون هستند .وجود یک
ایزوله باکتریایی فاقد اینتگرون ولی مقاوم به یک یا چند نوع
آنتیبیوتیک ،نشان دهنده این است که مکانیسمهای دیگری
بهجزء اینتگرون در ایجاد مقاومت نقش دارند ،لذا بایستی همه
موارد را در ارتباط با بحث مقاومت آنتیبیوتیکی در نظر
داشت.

مولکولی با کد  11230513942026است .نویسندگان بدون
هیچگونه تعارض منافع ،رضایت خود را با چاپ مقاله حاضر در
مجله تأیید مینمایند .در پایان از مسووالن آزمایشگاه
تحقیقاتی بیولوژی سلولی ملکولی دانشگاه آزاد بروجرد تشکر و
قدردانی مینمائیم.
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در مجموع ،نتایج حاصل از این مطالعه حاکی از آمار قابل توجه
حضور اینتگرون کالس  Iدر ایزولههای سودوموناس آئروژینوزا
جمع آوری شده از بیمارستان مورد بررسی است .در سالهای

اخیر ،نقش اینتگرونها بهعنوان عناصر ژنتیکی متحرک در
انتقال افقی مقاومت آنتیبیوتیکی بهخصوص مقاومت نسبت به
داروهای بتاالکتام و آمینوگلیکوزیدها مشخص شده است .از
آنجاییکه بسیاری از اینتگرونها دارای بیش از یک کاست
ژنی مقاومتی هستند و اغلب توسط عناصر ژنتیکی متحرک
حمل و جا بهجا میشوند ،منجر به انتشار گسترده عوامل
مقاومت از یک سویه به سویه دیگر میشوند .لذا شناسایی این
نوع از ژنهای مقاومت آنتی بیوتیکی جهت اجرای برنامههای
کنترل عفونت و ممانعت از انتشار سویههای مقاوم از اهمیت
باالیی برخوردار است.

سپاسگزاری
این پژوهش حاصل دادههای پایان نامه خانم اکرم مهدی پور
دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی سلولی
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